ISSN: 2732-6780
ISBN: 978-618-85145-3-9

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Β' ΤΟΜΟΣ

Πάτρα 2012
ISSN: 2732-6780
ISBN: 978-618-85145-3-9

Η γραπτή έκφραση των μαθητών στα Αναλυτικά Προγράμματα
Σπουδών του Γυμνασίου από τη μεταπολίτευση ως σήμερα
Δρ Ευγενία Δανιηλίδου, Δρ Ιωάννα Βορβή
Σχολικές Σύμβουλοι Δ. Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής
Μακεδονίας
eugeniad@nured.auth.gr
ioaborb@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η γραπτή έκφραση των μαθητών και η διδασκαλία της στα σχολεία βρίσκονται πάντοτε στην
επικαιρότητα καθώς ο ρόλος τους θεωρείται σημαντικός στη μαθησιακή διαδικασία δεδομένου, ότι
αφορά όλα τα μαθήματα αλλά και δραστηριότητες εντός και εκτός του σχολικού χώρου. Σκοπός της
εργασίας είναι η διερεύνηση και η μελέτη των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για τη
Νεοελληνική Γλώσσα στο Γυμνάσιο από τη μεταπολίτευση έως σήμερα. Ειδικότερα, επισημαίνονται
οι θεωρητικές αρχές, η διδακτική μεθοδολογία και οι πρακτικές που υιοθετούνται όσον αφορά τη
γραπτή έκφραση και καταγράφονται διαπιστώσεις και συμπεράσματα. Επιπλέον, διατυπώνονται
προτάσεις για την ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του μαθητή ως προς την
παραγωγή γραπτού λόγου.
Αφετηρία για σημαντικές αλλαγές στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας υπήρξε το
έτος 1976, όταν καθιερώθηκε η δημοτική ως επίσημη γλώσσα στην εκπαίδευση. Δόθηκε, έτσι, η
δυνατότητα για εκσυγχρονισμό του γλωσσικού μαθήματος, ο οποίος εκφράστηκε στη συγγραφή
βιβλίων της Νεοελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο (1984). Μέχρι πρόσφατα διάχυτη ήταν η
αντίληψη ότι η παραγωγή γραπτού λόγου από το μαθητή ταυτίζεται με την ελεύθερη έκφραση των
απόψεών του και συνήθως δεν αποτελούσε αντικείμενο συστηματικής διδασκαλίας. Στα ισχύοντα
Α.Π.Σ. του Γυμνασίου ο γραπτός λόγος αντιμετωπίζεται ως δυναμική και όχι στατική διαδικασία και η
επικοινωνιακή δεξιότητα αποτελεί βασικό στόχο της γλωσσικής διδασκαλίας.

ABSTRACT
The purpose of this paper is the exploration and study of the curriculum for writing in
secondary education from 1974 to date. The paper identifies the theoretical principles, the teaching
methodology and the implementation adopted for writing and reports the prospects and consequences.
Moreover, suggestions are offered for the development and improvement of students’ writing abilities
and skills.
The turning point for significant changes in the teaching of the Greek Language was in 1976,
when the demotic Greek language was introduced as the official language in education. This made
possible the innovation of the subject of language, a possibility that was reinforced when the new
language books for junior high school were introduced in 1984. Until recently, the view that a student’s
written language production was identified with the free expression of his opinions prevailed and there
was no systematic teaching of this particular aspect of writing. In the current secondary school
curriculum, writing discourse is considered as a dynamic and not a static process and communicative
competence constitutes a basic aspect of language teaching.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η γραπτή έκφραση των μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και η
διδασκαλία της στα σχολεία αποτελεί ένα θέμα που απαιτεί την προσοχή της εκπαιδευτικής

565

κοινότητας και βρίσκεται σταθερά στην επικαιρότητα. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας
είναι ο εντοπισμός των ποιοτικών αλλαγών στην πορεία του μαθήματος της έκθεσης από τη
μεταπολίτευση έως σήμερα με τη μελέτη των βασικών Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών
για τη Νεοελληνική Γλώσσα στο Γυμνάσιο.
Η αλλαγή της ονομασίας του συγκεκριμένου μαθήματος, κατά την περίοδο στην
οποία εστιάζεται η παρούσα εργασία, αναδεικνύει και αντίστοιχες αλλαγές στη φιλοσοφία,
στο θεωρητικό πλαίσιο, στη μεθοδολογία και στην τεχνική του μαθήματος της έκθεσης.
Έτσι, μέχρι την επίσημη καθιέρωση της δημοτικής στην εκπαίδευση το 1976, οι μαθητές
εκφράζονται γραπτά στην καθαρεύουσα με την «Έκθεση Ιδεών». Το 1984 η γραπτή έκφραση
εμφανίζεται στα βιβλία του Δημοτικού ως «Σκέφτομαι και Γράφω» και του Γυμνασίου ως
«Έκφραση – Έκθεση». Στο Πρόγραμμα Σπουδών του 1999 χρησιμοποιείται παράλληλα με
τον όρο «έκθεση» και η «παραγωγή γραπτού λόγου» που επικρατεί όλο και περισσότερο, και
στα Προγράμματα Σπουδών του 2003 χρησιμοποιείται, πλέον, αποκλειστικά Για τη μελέτη
της πορείας που ακολούθησε το συγκεκριμένο μάθημα με αφετηρία τη μεταπολίτευση,
κρίνεται σκόπιμο να ανιχνευθεί το υπόβαθρο κατά το χρονικό διάστημα της δικτατορίας.
Κατά την περίοδο αυτή, στο Β.Δ.1 723/1969, ΦΕΚ 225 Α/1969, δηλώνεται ο σκοπός
της διδασκαλίας του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ο οποίος
είναι «πολυμερής και σύνθετος ήτοι γλωσσικός, πολιτιστικός, φρονηματιστικός (εθνικός,
ηθικός) αισθητικός, παιδευτικός». Όπως αναφέρεται στη συνέχεια «Επί τούτοις ως μάθημα
εκφράσεως τα Νέα Ελληνικά και ιδία αι εκθέσεις ιδεών, βοηθούν τους μαθητάς να
καλλιεργούν και αναπτύσσουν τα προσωπικά των εκφραστικά μέσα, να καλλιεργούν και να
εκδηλώνουν την ιδιοτυπίαν της προσωπικότητάς των». Από το απόσπασμα αυτό προκύπτει
ότι ο διδακτικός σκοπός του μαθήματος της έκθεσης πέρα από γλωσσικός είναι και
καλλιέργεια και εκδήλωση της ιδιοτυπίας των προσωπικοτήτων των μαθητών, πράγμα που
δηλώνει ότι το μάθημα της έκθεσης οδηγεί στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
της προσωπικότητας των μαθητών, αποτελεί δηλαδή την προσωπική τους έκφραση
(Κούρνιας, 1974). Όσον αφορά τη γλωσσική κατάρτιση, αναφέρεται ότι αυτή επιτυγχάνεται
με τη γλωσσική διδασκαλία, την ερμηνεία κατάλληλων νεοελληνικών κειμένων, τις
γλωσσικές ασκήσεις και τις προφορικές και γραπτές εκθέσεις. Αποδίδεται σημασία στα
γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και επισημαίνεται η αναγκαιότητα της διόρθωσής
τους στα γραπτά των μαθητών.
Στη μεταδικτατορική περίοδο, επιβιώνουν απόψεις όπως «συστηματική διδασκαλία
των κυριοτέρων γραμματικών φαινομένων της απλής καθαρευούσης και διδασκαλία
συντακτικών φαινομένων της συντάξεως της καθαρευούσης προς κατανόησιν υπό των
μαθητών της δομής του νεοελληνικού λόγου» (Βουγιούκας, 1994:31-32), δηλαδή ταυτίζεται
η νεοελληνική γλώσσα με την καθαρεύουσα.
Αφετηρία για σημαντικές αλλαγές στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας, κατά
την περίοδο 1976-19812, αποτελεί το έτος 1976, με την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας
ως επίσημης γλώσσας στην εκπαίδευση. Στο νόμο για την εκπαίδευση 309/1976, ΦΕΚ
100/30-4-1976, τ. α΄, προβλέπεται ότι «Γλώσσα διδασκαλίας, αντικείμενο διδασκαλίας και
γλώσσα των διδακτικών βιβλίων εις όλας τας βαθμίδας της Γενικής Εκπαιδεύσεως είναι από
του σχολικού έτους 1976-77 η «Νεοελληνική». Ως νεοελληνική γλώσσα νοείται η
διαμορφωθείσα εις πανελλήνιον εκφραστικόν όργανον υπό του ελληνικού λαού και των
δοκίμων συγγραφέων του Έθνους δημοτική, συντεταγμένη, άνευ ιδιωματισμών και
ακροτήτων». Σύμφωνα με τα παραπάνω οι μαθητές πρέπει να αποφύγουν στο σχολείο να
χρησιμοποιούν οποιαδήποτε άλλη γλωσσική μορφή κατέχουν (γεωγραφική ή κοινωνική
διάλεκτο), γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να συνιστά «λάθος» ή και παράπτωμα. Επίσης,
αναγνωρίζεται ότι υπάρχει μία μόνο ορθή μορφή γλώσσας την οποία διδάσκει το σχολείο και
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Το 1982 με το Π.Δ. 583, ΦΕΚ 107, τ. α΄ για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση «το γλωσσικό μάθημα
αντιμετωπίζεται στη σφαιρικότητά του, κατά τρόπο δηλαδή ώστε όλες οι διδακτικές ενέργειες
συγκλίνοντας, να προάγουν την ικανότητα για κατανόηση και έκφραση, που είναι οι δύο άξονες στη
διαδικασία της επικοινωνίας» (Βουγιούκας, 1994:51).
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την οποία «πρέπει να μάθουν οι μαθητές». Επομένως, η γλωσσική ποικιλία, η επικοινωνιακή
διάσταση και το πολιτιστικό στοιχείο αγνοούνται.
Με το νόμο του 1976 τελειώνει μια μακρά περίοδος διαμάχης σχετικά με το
γλωσσικό ζήτημα, η δημοτική γίνεται η γλώσσα της εκπαίδευσης και διαμορφώνεται το
πλαίσιο αναζήτησης κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της. Με το
παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, η πρόοδος
των μαθητών δεν ήταν ικανοποιητική, όπως μαρτυρούν έρευνες που διεξήχθησαν εκείνο το
χρονικό διάστημα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Εκθέσεις μαθητών και επιστολές της
εποχής εκείνης γίνονται πηγές αλίευσης μαργαριταριών (Βουγιούκας, 1994:33).
Κατά την χρονική περίοδο 1974 – 1981 το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο κυριαρχούσε
στη γλωσσική διδασκαλία ήταν εκείνο του παραδοσιακού μοντέλου σύμφωνα με το οποίο:
 Η διδακτική της γλώσσας αποτελεί συνέχεια και προέκταση του τρόπου διδασκαλίας
των κλασικών γλωσσών και ιδιαίτερα της αρχαίας ελληνικής.
 Η έμφαση δίνεται στο γραπτό λόγο, στην επίσημη μορφή της γλώσσας και στην
εκμάθηση των γλωσσικών τύπων (μορφολογία/γραμματική).
 Υπάρχει μόνο μία σωστή μορφή γλώσσας η οποία διδάσκεται στο σχολείο χωρίς
διαφοροποιήσεις ή παραλλαγές.
 Η γλώσσα είναι κατεξοχήν γραπτός λόγος και ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη
γλώσσα των κειμένων.
 Ο καθηγητής είναι η αυθεντία και ο μαθητής πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί τη
γλώσσα επαρκώς και χωρίς λάθη.
 Η γλώσσα οργανώνεται με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά.
 Η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων αντιμετωπίζεται σε προαιρετική βάση.
 Προσπάθεια μέσω της διδασκαλίας αποφυγής του λάθους (Μήτσης, 1999: 132 -136).
Το θεωρητικό πλαίσιο της διδασκαλίας της έκθεσης εκείνης της χρονικής περιόδου
δημιουργεί το ανάλογο μεθοδολογικό υπόβαθρο στο οποίο θα στηριχθεί ο εκπαιδευτικός. Το
διδακτικό πνεύμα, οι μεθοδολογικές αρχές και οι επικοινωνιακές σχέσεις που κυριαρχούν
στην τάξη απεικονίζονται στον τρόπο διευθέτησης των θρανίων. Στο παραδοσιακό μοντέλο
διδασκαλίας της έκθεσης κυριαρχούσε ο πίνακας και η μετωπική διάταξη των θρανίων
(Μήτσης, 1999:116).
Τη δεκαετία του 1980 παρατηρούνται και οι πρώτες τάσεις εκσυγχρονισμού της
διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας με το Π.Δ3. 438, ΦΕΚ 158/1985,τ. α΄, όπου
προβλέπεται και η ενιαιοποίηση των δομικών στοιχείων της γλώσσας.
Σημαντικό σταθμό στη διδασκαλία της έκθεσης αποτελεί η καθιέρωση του
μονοτονικού συστήματος το 1982.
4. ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Το Π.Δ. 831, ΦΕΚ 270/1977,τ. α΄, είναι το πρώτο πρόγραμμα μετά τη μεταπολίτευση
και μάλιστα γραμμένο στη δημοτική. Σύμφωνα με αυτό, το μάθημα Νεοελληνικής Γλώσσας
και Γραμματείας αποτελείται από 3 κλάδους, γλωσσική διδασκαλία – διδασκαλία κειμένων
νεοελληνικής λογοτεχνίας – έκθεση. Αναφορικά με την παραγωγή γραπτού λόγου των
μαθητών, ορίζεται η συγγραφή τουλάχιστον 10 εκθέσεων το χρόνο και για τη σύνταξη κάθε
έκθεσης διατίθεται μια πλήρης διδακτική ώρα. Οι εκθέσεις μπορεί να είναι προφορικές και
γραπτές.
Για τη διόρθωση των γραπτών των μαθητών, τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο
αφιερώνεται μία διδακτική ώρα.
Ως προς τη θεματολογία και τη διατύπωση των θεμάτων των εκθέσεων, έως το 1976
η «Έκθεση Ιδεών» αφορά περιγραφές, διηγήσεις, χαρακτηρισμούς προσώπων από το
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οικογενειακό και οικείο κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή, επιστολές, δημόσια έγγραφα,
ανάπτυξη αρχαίων γνωμικών ή ρητών κ.ά.
Το 1977, όσον αφορά τις προφορικές εκθέσεις, τα θέματα δίνονται από τον καθηγητή
ή προτείνονται από τους μαθητές και είναι ανάλογα με το επίπεδο και τις δυνατότητες των
μαθητών. «Τα θέματα προέρχονται από «τις προσωπικές τους εμπειρίες (οικογένεια, σχολικό,
φυσικό περιβάλλον) ή αναφέρονται σε περιγραφές επισκέψεων (εργοστάσια, μουσεία κ.τ.λ.)
και αφηγήσεις γεγονότων και καταστάσεων ή είναι απόδοση (ελεύθερη) του περιεχομένου
αναγνωσμάτων», (Π.Δ. 831, ΦΕΚ 270/1977,τ. α΄: 2515).
Πιο συγκεκριμένα, στην Α΄ τάξη τα θέματα των γραπτών εκθέσεων «μπορεί μερικές
φορές να είναι «ελεύθερα» οπότε ο μαθητής επιλέγει και αναπτύσσει το θέμα της εκλογής
του. Κατά κανόνα όμως οι μαθητές γράφουν πάνω σε κοινό θέμα που προέρχεται από την
τάξη με την καθοδήγηση του καθηγητή. Τα θέματα για την πρώτη τάξη επιλέγονται α) από
τις προσωπικές εμπειρίες, τα βιώματα και γενικά από τον κόσμο των παραστάσεων των
μαθητών (σκηνές από το οικογενειακό, το κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον, περιγραφές
εικόνων, ζώων, φυτών) και β) από το λαογραφικό πλούτο του ελληνικού λαού (παραμύθια,
μύθοι, παραδόσεις κ.τ.λ.)».
Στη Β΄ τάξη τα θέματα επιλέγονται «από τα βιώματα και τις παραστάσεις των μαθητών, όπως
δημιουργούνται στο οικογενειακό, το κοινωνικό και το σχολικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο
ζουν (διηγήσεις, περιγραφές, εντυπώσεις, περιστατικά της ζωής, της οικογενείας, σκηνές του
δρόμου, γεγονότα του σχολείου – περιγραφές προσώπων –επιστολές σε φίλους ή συγγενείς
κ.τ.λ.)» (Π.Δ. 831, ΦΕΚ 270/1977,τ. α΄: 2516).
Το 1978 τα θέματα των εκθέσεων της Γ΄ τάξης Γυμνασίου «θα επιλέγονται από τας
εμπειρίας και τους ερεθισμούς των μαθητών εκ του φυσικού περιβάλλοντος, της καθημερινής
ζωής και των πολιτιστικών επιτευγμάτων του κοινωνικού συνόλου (τοπία, εκδρομαί, ταξίδια,
επισκέψεις εις βιομηχανίας, μουσεία, ιδρύματα, περιγραφαί γεγονότων, σκηνών,
καταστάσεων, δραστηριότητες επαγγελματιών κ.λ.τ..). Εις την τάξιν αυτήν σκόπιμον είναι να
ασκούνται οι μαθηταί εις την σύνταξιν αιτήσεων, αναφορών, τηλεγραφημάτων, δημοσίων
εγγράφων κ.τ.λ.» (Π.Δ. 374, ΦΕΚ 79/1978: 734-735). Παρατηρείται μία οπισθοδρόμηση
γλωσσική, καθώς το παραπάνω Π.Δ. είναι συνταγμένο στην καθαρεύουσα, παρά το γεγονός
ότι είχε προηγηθεί το Π.Δ. 831, ΦΕΚ 270/1977,τ. α΄, το οποίο είχε συνταχθεί στη δημοτική.
Στο Π.Δ. 413, (ΦΕΚ 146/1984: 1740), μεταξύ των σκοπών του μαθήματος της
Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας συμπεριλαμβάνεται και η άσκηση των μαθητών
ώστε «να εκφράζονται με δημιουργικότητα, ευχέρεια και φυσικότητα στις ποικίλες μορφές
της προφορικής επικοινωνίας και ιδιαίτερα στη συζήτηση». Επίσης, επιδιώκεται οι μαθητές
«να ασκούνται στις γραπτές εκθέσεις και γενικότερα στο γραπτό λόγο, ώστε να διατυπώνουν
τις σκέψεις τους με πληρότητα, ακρίβεια, σαφήνεια και κομψότητα». Στο Π.Δ. γίνεται
αναφορά στο γραπτό λόγο με την έννοια ευρύτερου πλαισίου στο οποίο εντάσσονται και οι
γραπτές εκθέσεις.
To 1984 εισάγονται για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο
διδακτικά βιβλία σε τρία τεύχη. Πρόκειται για τα βιβλία «Νεοελληνική Γλώσσα για το
Γυμνάσιο» (Κάνδρος, Λάναρης, Μουμτζάκης, Τάνης, Τσολάκης, 1984). Στο τέταρτο μέρος
κάθε ενότητας των βιβλίων, με τον τίτλο «Έκφραση- Έκθεση», περιλαμβάνονται κείμενα και
δραστηριότητες για τη συμπλήρωση των γνώσεων των μαθητών, την κάλυψη των κενών
τους σε ό,τι αφορά το θεματικό κέντρο της ενότητας, τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους
και την εφαρμογή των κεκτημένων γνώσεων με την ένταξή τους σε ευρύτερα πλαίσια λόγου,
όπως της παραγράφου και του κειμένου. Επίσης, περιλαμβάνονται οδηγίες για τη σύνταξη
παραγράφων και κειμένων και θέματα για συζήτηση – έκθεση. Έτσι, η έκθεση εντάσσεται
στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος, αξιοποιεί τις γραμματικές και συντακτικές γνώσεις,
το λεξιλόγιο και το περιεχόμενο της θεματικής ενότητας που διδάχθηκε. Για τη στήριξη του
διδάσκοντα εκδόθηκε από τους ίδιους συγγραφείς για πρώτη φορά και βιβλίο του καθηγητή,
με το οποίο δίνονται οι προτεραιότητες για κάθε διδακτέα ενότητα και αποσαφηνίζονται οι
στόχοι της διδασκαλίας. Επίσης, για πρώτη φορά στο γλωσσικό μάθημα συνενώνονται και
συνεξετάζονται με τρόπο δημιουργικό και ενεργητικό οι παραδοσιακοί κλάδοι του
μαθήματος, δηλαδή η γραμματική, το συντακτικό, το λεξιλόγιο και η έκθεση. Η γλωσσική
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διδασκαλία του Γυμνασίου αποτελεί συνέχεια του μαθήματος του Δημοτικού. Με τη
διδακτέα ύλη υλοποιούνται στην πράξη οι στόχοι που έχουν τεθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών.
Από το 1984 και εξής, τα θέματα των εκθέσεων αντλούνται από τη θεματική της
ενότητας του σχολικού βιβλίου, στην οποία εντάσσονται κάθε φορά οι δραστηριότητες
παραγωγής λόγου. Ενδεικτικά, οι ενότητες του βιβλίου περιλαμβάνουν θέματα από τη
σχολική, την οικογενειακή ζωή των μαθητών, κοινωνικά ζητήματα. Στη Γ΄ Γυμνασίου
ασκούνται, επιπλέον, οι μαθητές στη σύνταξη επιστολών και δημοσίων εγγράφων.
Στο Π.Δ. 438, ΦΕΚ 158/1985,τ. α,΄ οι εκθέσεις του Γυμνασίου εξακολουθούν να
είναι τουλάχιστον 10, συντάσσονται στον ίδιο χρόνο της μιας διδακτικής ώρας, τα θέματά
τους, όμως, σχετίζονται με τη θεματολογία κάθε διδακτικής ενότητας. Για τη γραφή των
εκθέσεων όλων των τάξεων του Γυμνασίου ισχύουν τα αναφερόμενα στο προηγούμενο Π.Δ.
του 1984.
Με το Π.Δ. 21, ΦΕΚ 8/1988, τ. α΄, επαναλαμβάνονται ως σκοποί της γλωσσικής
διδασκαλίας η συνένωση και συνεξέταση, με τρόπο δημιουργικό και ενεργητικό, της
γραμματικής, των λεξιλογικών ασκήσεων, του συντακτικού και της έκθεσης. Επίσης,
επιδιώκεται η ορθή και κατά τρόπο προσωπικό προφορική και γραπτή έκφραση των
μαθητών, η προαγωγή της πνευματικής τους συγκρότησης και η διευκόλυνση της
επικοινωνίας τους με το περιβάλλον.
Τα Π. Δ. που εκδόθηκαν μετά το 1984 πέρα από τη φιλοσοφία και την παράθεση της
διδακτέας ύλης, σύμφωνα με τα περιεχόμενα των διδακτικών βιβλίων, δεν επεκτείνονται σε
προτάσεις παραγωγικής και δημιουργικής διδακτικής διαδικασίας και, επομένως, οι
διδάσκοντες βάσιζαν τη διδασκαλία τους στα διδακτικά βιβλία, τα οποία ακολουθούσαν
πιστά (Μήτσης, 1999).
Με το Α.Π.4 του 1989 ολοκληρώνεται στο Λύκειο η μεταρρύθμιση που ξεκίνησε με
το Α.Π. του 1984 για το Γυμνάσιο.
Το 1999 εκδίδεται κοινό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Γλωσσική
διδασκαλία» για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, Υ.Α.5 με αρθμ. Γ2/1088/, ΦΕΚ 561/1999, τ. β΄.
Όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, η γλώσσα θεωρείται κοινωνικό
και επικοινωνιακό προϊόν, γι΄αυτό η μέθοδος που ενδείκνυται για τη διδασκαλία της είναι η
επικοινωνιακή. Επίσης, είναι φορέας πολιτισμού και παιδείας. Επισημαίνεται η ισοτιμία του
προφορικού με το γραπτό λόγο. Στο Γυμνάσιο εισάγεται ο μαθητής στους τρόπους του
λόγου, με έμφαση στην περιγραφή και στην αφήγηση στην Α΄ και Β΄ τάξη, τους οποίους
χρησιμοποιεί για παραγωγή βιωματικού προφορικού και γραπτού λόγου προς οικείο
αποδέκτη. Ο μαθητής εισάγεται σταδιακά στη Γ΄ τάξη στον κριτικό αποφαντικό λόγο επιχειρηματολογία και απευθύνεται σε διευρυμένο ακροατήριο και λιγότερο οικείο δέκτη.
Έκθεση θεωρείται κάθε κείμενο προφορικού και γραπτού λόγου σε συγκεκριμένη περίσταση
επικοινωνίας, με συγκεκριμένο σκοπό. Εκθέσεις, δηλαδή, θεωρούνται, εκτός από τα κείμενα
που γράφονται σε καθορισμένες ώρες στην τάξη, ορισμένες από τις εργασίες στο σπίτι και τις
γραπτές ασκήσεις στην τάξη, καθώς και οι συνθετικές/δημιουργικές εργασίες.
3. ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
Οι διδακτικές οδηγίες για την έκθεση, κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης μέχρι το
σχολικό έτος 1985-86, εκδίδονται από το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και
Επιμορφώσεως (Κ.Ε.Μ.Ε.) και, στη συνέχεια, ως σήμερα, αρμόδιος φορέας για τη σύνταξη
των οδηγιών είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η πιο ουσιαστική αναφορά στην έκθεση μέσα
από οδηγίες, γίνεται αυτήν την περίοδο και ιδιαίτερα μετά το 1984 με τις «Οδηγίες για τη
διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο».
Οι οδηγίες ακολουθούν πιστά τα Α.Π.. Ενδεικτικά, στις οδηγίες του σχολικού έτους
1989-1990 εμπεριέχονται γενικά θεωρητικά στοιχεία της επικοινωνιακής προσέγγισης της
γλώσσας και κατευθύνσεις για τη διδακτική της έκθεσης. Επισημαίνεται ότι οι διδακτικές
οδηγίες δεν είναι δεσμευτικές και ο ρόλος του καθηγητή συνεχίζει να είναι καθοδηγητικός με
4
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ελευθερία επιλογών στη νέα μορφή της γλωσσικής διδασκαλίας. Ακολουθούν και άλλες
οδηγίες από το 1992 και εξής.
Στις οδηγίες διευκρινίζεται ότι η συγγραφή έκθεσης ακολουθεί μετά την επεξεργασία
κειμένων και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων από το μαθητή και την αφομοίωση
σχετικού εξειδικευμένου λεξιλογίου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο
για την ανάπτυξη ενός θέματος έκθεσης.
Οι διδακτικές οδηγίες προτείνουν τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, με βάση
την επικοινωνιακή μέθοδο, η οποία αλλάζει τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και
εξέτασης του μαθήματος της έκθεσης. Το διδακτικό υλικό αρχίζει να αποκτά επικοινωνιακό
χαρακτήρα με αποτέλεσμα να είναι χρηστικό και προέρχεται από ποικίλες πηγές (εφημερίδες,
βιβλία, επιστολές, διαφημίσεις, αγγελίες, έγγραφα, αποσπάσματα προφορικού λόγου κ.ά.).
Δεν είναι, όμως, βέβαιο ότι οι οδηγίες ακολουθήθηκαν και ότι το μάθημα πήρε τη νέα μορφή
που και οι ανάγκες των καιρών απαιτούσαν και οι συγγραφείς των βιβλίων και των οδηγιών
ήθελαν να δώσουν.
Η υλοποίηση του μοντέλου της επικοινωνιακής διδασκαλίας προϋποθέτει, επιπλέον,
ανάπτυξη επικοινωνιακών συνεργατικών δομών στη διδακτική διαδικασία και καλλιέργεια
πνεύματος συνεργασίας μέσα από ομαδικές εργασίες, με στόχο να αποκτήσουν οι μαθητές
κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση (Μήτσης, 1999).
Οι οδηγίες των επόμενων ετών για τη γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο, ανάμεσα
στις οποίες και οι σχετικές για την παραγωγή λόγου, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και
συστηματικά καταγράφονται σε ειδικό τεύχος (Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών
μαθημάτων στο Γυμνάσιο), ως το σχολικό έτος 2004-05. Μετά την εφαρμογή των
Δ.Ε.Π.Π.Σ.6, οι οδηγίες περιορίζονται στην καταγραφή της διδακτέας ύλης με παράλληλες
υποδείξεις σε σχέση με τους στόχους κάθε ενότητας.
4. ΤΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΑ
ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
Το 2003 εκδόθηκε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και τα
Α.Π.Σ. για τη Νεοελληνική Γλώσσα των οποίων η φιλοσοφία και λογική αποτυπώνονται το
2006 στα νέα διδακτικά εγχειρίδια. Σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι «να
κατακτήσουν οι μαθητές το βασικό όργανο επικοινωνίας της γλωσσικής τους κοινότητας,
ώστε να αναπτυχθούν διανοητικά και συναισθηματικά. Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία
του λόγου για τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, ώστε είτε ως πομποί είτε ως δέκτες του
λόγου να μετέχουν στα κοινά ως ελεύθεροι δημοκρατικοί πολίτες με κριτική και υπεύθυνη
στάση. Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα δομικά και γραμματικά στοιχεία της
νεοελληνικής γλώσσας στον προτασιακό και κειμενικό λόγο, ώστε να κατανοούν και να
αιτιολογούν και τις τυχόν παρεκκλίσεις ή ανατροπές των παραπάνω στοιχείων. Να
εκτιμήσουν, επίσης, τη σημασία της γλώσσας ως βασικού φορέα της έκφρασης και του
πολιτισμού κάθε λαού. Να εκτιμήσουν την πολιτιστική τους παράδοση της οποίας βασικό
στοιχείο και φορέας είναι η γλώσσα, σεβόμενοι συγχρόνως τη γλώσσα και τις πολιτιστικές
αξίες άλλων λαών. Να κατανοήσουν, τέλος, οι μαθητές ότι οι αλληλεπιδράσεις των λαών
αποτυπώνονται και στη γλώσσα τους» (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., 2003, τ. Α: 3778).
Η φιλοσοφία της παραγωγής γραπτού λόγου είναι ενιαία σε όλο το φάσμα της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Βορβή, Δανιηλίδου, 2010).

Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, παραγωγή λόγου
θεωρείται κάθε κείμενο, προφορικό και γραπτό, που παράγουν οι μαθητές σε
συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας, με συγκεκριμένο σκοπό. Η έκταση αλλά και
το ύφος ενός τέτοιου κειμένου καθορίζονται κάθε φορά από το είδος λόγου το οποίο
6
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παράγεται: επιστολή φιλική ή επίσημη, περιγραφή γεγονότων σε ύφος οικείο ή
επίσημο, αφήγηση γεγονότων με βιωματικό τρόπο, ανάπτυξη απόψεων σε θέματα
που είναι οικεία στο μαθητή και έχουν σχέση με τα ενδιαφέροντά του κ.ο.κ. Τα
θέματα είναι πάντα σχετικά με την ενότητα που διδάσκεται κάθε φορά και αφορούν
το μικρόκοσμο του μαθητή αλλά και σημαντικά ζητήματα – προβλήματα του
σύγχρονου ανθρώπου π.χ. σχολείο, ο τόπος μου και πολιτισμός, οικογένεια - τρόπος
ζωής – συνήθειες, ανθρώπινα δικαιώματα – δικαιώματα παιδιού, φιλία – συνεργασία,
ειρήνη – πόλεμος, οικουμενικές αξίες. Η έκταση καθορίζεται, επίσης, και από τη
βαθμίδα της εκπαίδευσης στην οποία φοιτούν.
Παραγωγή λόγου αποτελούν και πάλι, εκτός από τα κείμενα που γράφονται στην
τάξη, και ορισμένες από τις εργασίες, εφόσον εντάσσονται στο παραπάνω πλαίσιο.
H μεθοδολογία της διδασκαλίας της γλώσσας διέπεται από τις βασικές αρχές της
επικοινωνιακής προσέγγισης της γλώσσας, της κειμενολογίας και της διαθεματικότητας. Η
επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας στοχεύει στη συστηματική
ανάπτυξη της
ικανότητας του μαθητή να επικοινωνεί με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα ανάλογα με το
ύφος και τη μορφή που αρμόζει στην κάθε περίπτωση. Οι μαθητές εξοικειώνονται με
διάφορα είδη κειμένων και σε ποικίλες μορφές προφορικής και γραπτής επικοινωνίας και
καλούνται να παράγουν και οι ίδιοι τέτοιας μορφής κείμενα. Ορίζεται συγκεκριμένο
επικοινωνιακό πλαίσιο και το κειμενικό είδος που θα γράψουν οι μαθητές, ο αποδέκτης του
κειμένου και ο σκοπός για τον οποίο γράφεται (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., 2003, τ. Α: 3793). Η
κειμενολογία διακρίνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων ειδών κειμένων και
διαμορφώνει τους μαθητές σε εν δυνάμει χρήστες τους (Γεωργακοπούλου & Γούτσος, 1999,
Ματσαγγούρας, 2001).
Το 2006 εισάγονται νέα βιβλία Νεοελληνικής Γλώσσας για όλες τις τάξεις του
Γυμνασίου, που συνοδεύονται από Τετράδια Εργασιών και βιβλία του εκπαιδευτικού που
συνάδουν με το πνεύμα και τη λογική των Προγραμμάτων Σπουδών του 2003.
Αφετηρία της διδακτικής διαδικασίας σε κάθε ενότητα του γλωσσικού μαθήματος
είναι η πρόσληψη και κατανόηση του λόγου και τελική επιδίωξη η παραγωγή λόγου από τους
μαθητές. Στις δραστηριότητες παραγωγής λόγου συμπεριλαμβάνονται εξίσου η παραγωγή
προφορικού, γραπτού λόγου και πολυτροπικού κειμένου, αφού θεωρούνται μεταξύ τους
ισότιμες μορφές έκφρασης και επικοινωνίας. Οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες
παραγωγής λόγου, που τους ζητούν να γράψουν ή να μιλήσουν σε ποικίλα είδη λόγου,
επιλέγοντας ανάλογα το ύφος και εκείνες τις γραμματικοσυντακτικές δομές που θα
καταστήσουν το λόγο τους και την επικοινωνία τους πιο αποτελεσματική.
Στα βιβλία της Νεοελληνικής Γλώσσας Γυμνασίου οι δραστηριότητες παραγωγής
λόγου συνοδεύονται συνήθως από ερωτήσεις που καθοδηγούν τη διαδικασία γραφής και από
κριτήρια αξιολόγησης.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η παραγωγή λόγου με τη μορφή της έκθεσης, μέχρι την καθιέρωση της δημοτικής
υπηρετούσε το αρχαιοελληνικό ιδεώδες με εκφραστικό όργανο την καθαρεύουσα, η οποία
αποτελούσε έναν από τους παράγοντες της γλωσσικής ανεπάρκειας των μαθητών. Η
γλωσσική διδασκαλία, κατά την πρώτη δεκαετία της μεταπολίτευσης, ισοδυναμεί με τη
σχολαστική διδασκαλία κανόνων γραμματικής και συντακτικού. Η έκθεση δεν συνδέεται
λειτουργικά με την υπόλοιπη γλωσσική διδασκαλία και αυτή η αυτονομία της συντελεί στην
αποδυνάμωσή της. Διάχυτη ήταν η αντίληψη ότι ο γραπτός λόγος αποτελεί ελεύθερη
έκφραση απόψεων και η ποιότητά του σχετίζεται με κάποιο ιδιαίτερο «χάρισμα» του μαθητή,
άρα δεν αποτελούσε και αντικείμενο διδασκαλίας.
Η επικράτηση της δημοτικής στην εκπαίδευση συνετέλεσε στο να αλλάξει ο
χαρακτήρας του μαθήματος της έκθεσης προς μια κατεύθυνση πιο δυναμικής και
δημιουργικής έκφρασης των μαθητών. Στο αποτέλεσμα αυτό συνετέλεσαν και αλλαγές στις
μεθοδολογικές προσεγγίσεις από δασκαλοκεντρικές σε περισσότερο μαθητοκεντρικές,
επικοινωνιακές και συνεργατικές.
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Με την εισαγωγή των διδακτικών βιβλίων της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο
το 1984 και στο Λύκειο το 1989 και με τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών γίνεται η
μετάβαση από την έκθεση στη γραπτή έκφραση με επικοινωνιακό πλαίσιο, στην έκφραση με
ποικίλο περιεχόμενο και ποικίλους σκοπούς (Αδαλόγλου, 2007) και συνεξετάζεται με τους
παραδοσιακούς κλάδους της γλωσσικής διδασκαλίας.
Στη χώρα μας οι νέες αντιλήψεις για την παραγωγή γραπτού λόγου εκφράζονται στο
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για την Υποχρεωτική
Εκπαίδευση (Δημοτικό και Γυμνάσιο) και στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.)
για τη Νεοελληνική Γλώσσα, με επικέντρωση στην καλλιέργεια της γλωσσικής ποικιλίας στο
πλαίσιο της επικοινωνιακής διάστασης της γλώσσας. Ο γραπτός λόγος αντιμετωπίζεται ως
αντικείμενο συστηματικής διδασκαλίας και ως δυναμική γνωστική διαδικασία με φθίνουσα
καθοδήγηση του μαθητή και με σταδιακά αυξανόμενο έλεγχο του γραπτού του από τον ίδιο
(Κουτσογιάννης, 2008).
Στόχος είναι η ενεργή ανάμειξη του μαθητή στη διαδικασία καθορισμού του
αποτελεσματικού λόγου σε συγκεκριμένες συνθήκες, η συνειδητοποίηση των μηχανισμών
παραγωγής λόγου, η ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή για αυτοαξιολόγηση.
Αναφορικά με τη θεματολογία των εκθέσεων του Γυμνασίου διαπιστώνεται ότι μέχρι το 1984
τα θέματα προέρχονται από τον κόσμο των παραστάσεων των μαθητών (οικογενειακό,
σχολικό, κοινωνικό) και από το λαογραφικό πλούτο του ελληνικού λαού και είναι, κυρίως,
περιγραφές και αφηγήσεις. Με τα βιβλία που εισάγονται το 1984 και το αντίστοιχο
Αναλυτικό Πρόγραμμα, τα θέματα των εκθέσεων έχουν άμεση σχέση με τη θεματική των
κειμένων της ενότητας, των οποίων η επεξεργασία προηγείται της παραγωγής λόγου. Στην
ίδια λογική κινούνται και τα θέματα στα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. του έτους 2003.
Διαπιστώνεται ότι η θεματολογία των εκθέσεων δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις
στα Α.Π.Σ. της περιόδου που εξετάζεται. Υπάρχει βέβαια τάση εκσυγχρονισμού της με την
προσθήκη επίκαιρων ζητημάτων, κυρίως, στα ισχύοντα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ (π.χ.
διεπίδραση πολιτισμών, προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, ρατσισμός, Ενωμένη Ευρώπη).
Συνοψίζοντας, σημαντικοί σταθμοί στην εξέλιξη του μαθήματος της έκθεσης
υπήρξαν το έτος 1976 με την καθιέρωση της δημοτικής ως επίσημης γλώσσας της
εκπαίδευσης και το έτος 1982 με την καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος. Επίσης,
σημαντικά χρονικά σημεία που σηματοδοτούν τις νέες τάσεις, σύμφωνα με τις οποίες το
ενδιαφέρον στη γλωσσική διδασκαλία μεταφέρεται από τη μελέτη των γλωσσικών τύπων
και δομών στη χρήση της γλώσσας σε αυθεντικά επικοινωνιακά πλαίσια, είναι τα έτη 1984
και το 2003. Αξίζει να αναφερθεί ότι η διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου
καθιερώνεται με την εισαγωγή των διδακτικών βιβλίων του 1984, ενώ η παραγωγή λόγου ως
δυναμική διαδικασία, δεν εφαρμόζεται, τουλάχιστον ευρέως, στη σχολική πράξη. Το 2003
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνιακή, κειμενοκεντρική και διαθεματική διάσταση
στη γλωσσική διδασκαλία.
Ωστόσο, παρά την αναμφισβήτητη πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διδακτική
προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος και ιδιαίτερα στην παραγωγή γραπτού λόγου,
θεωρούμε πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καίριας σημασίας, Στην καθημερινή διδακτική
πρακτική απαιτείται διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Η παραγωγή λόγου θεωρείται
αλληλεπιδραστική κοινωνική διαδικασία και η επιτυχία της εξαρτάται από την ουσιαστική
συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του αλλά και των μαθητών μεταξύ τους
(Βυγκότσκι, 1993). Η γλώσσα ως κοινωνικό φαινόμενο κατακτάται καλύτερα μέσω
συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό σε ρόλο διαμεσολαβητή της γνώσης, καθοδηγητή και
εμψυχωτή. Η συνεργασία αποτελεί χαρακτηριστικό της σύγχρονης διδακτικής της
παραγωγής γραπτού λόγου, αφού το κέντρο βάρους της διδασκαλίας μεταφέρεται στη
διάρκεια της παραγωγής λόγου. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναθεωρηθούν
πρακτικές και να υιοθετηθούν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε
την άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου κατά ομάδες ή εταιρικά ζεύγη (Ματσαγγούρας,
2008) και την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διαμόρφωση, επεξεργασία και
διόρθωση κειμένου.
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Η διαδικασία της παραγωγής λόγου δεν ολοκληρώνεται με τη διόρθωση και την
επισήμανση της επάρκειας ή ανεπάρκειας του τελικού αποτελέσματος. Σημαντικό είναι να
παρέχεται βοήθεια και κατά τη διάρκεια της σύνθεσης του γραπτού, την ώρα που κυρίως την
έχει ανάγκη ο μαθητής. Χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας ότι, όταν η διόρθωση περιορίζεται
μόνο στο τέλος της διαδικασίας, ο μαθητής πιθανόν να έχει χάσει το ενδιαφέρον του για το
κείμενο.
Όσον αφορά το περιεχόμενο και την έκφραση, οι προσλαμβάνουσες που έχει ο
μαθητής, η ανάγνωση βιβλίων, οι φτωχές ιδέες εν μέρει μόνο ευθύνονται για την ευχερή και
χωρίς λάθη παραγωγή λόγου. Ένα εμπλουτισμένο γλωσσικά περιβάλλον μπορεί να
επιταχύνει τη γλωσσική ανάπτυξη, μέχρι ενός ορίου. Για τη διαμόρφωση του γλωσσικού
αισθήματος και τη λειτουργική αξιοποίηση της γραμματικοσυντακτικής γνώσης και του
λεξιλογίου ενδείκνυται η συνεχής και συστηματική άσκηση του μαθητή στη σαφή και ευχερή
έκφραση, στη συγκέντρωση της προσοχής, στην τακτοποίηση των σκέψεών του, στην
επιλογή των κατάλληλων λέξεων και του κατάλληλου ύφους σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό
πλαίσιο.
Για τη διόρθωση των γραπτών μπορούν να υιοθετηθούν διάφορες πρακτικές,
ανάλογα με τους στόχους και τις ιδιαιτερότητες του μαθητικού δυναμικού. Ο μαθητής
βελτιώνει την ικανότητά του στο γράψιμο, όταν ο εκπαιδευτικός ή ακόμη και κάποιος
συμμαθητής εντοπίζει τα λάθη και τις αδυναμίες (ετεροαξιολόγηση) και στη συνέχεια δίνεται
η δυνατότητα αυτοδιόρθωσης του γραπτού με τη μορφή γλωσσικών ασκήσεων και σύμφωνα
με τις προσωπικές του ανάγκες.
Χρήσιμο είναι η διόρθωση να είναι στοχευμένη και να επικεντρώνεται σε κάποιο
συγκεκριμένο σκοπό και στην επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με τη διδασκαλία της
ενότητας που προηγήθηκε. Από τα υπόλοιπα λάθη δεν θα αγνοούνται, βέβαια, σημαντικά
λάθη ουσίας. Απαραίτητα είναι πάντα τα σχόλια, οι οδηγίες και παρατηρήσεις του
διδάσκοντα για τα σημεία υπεροχής και τις αδυναμίες στο τέλος του γραπτού και σε
συγκεκριμένα σημεία για να υποδείξει αστοχίες, ελλείψεις, λάθη, αλλά και κάτι που θεωρεί
άρτιο, πλήρες και σωστό. Με τον τρόπο αυτόν η ανατροφοδότηση καθίσταται
αποτελεσματικότερη, εφόσον εξετάζει ορισμένο τύπο λαθών και όχι πολλούς ανόμοιους
(Ferris, 2005) και οδηγεί σε μελέτη των λαθών, εφαρμογή των οδηγιών σε επόμενα γραπτά
και γενικότερα στη βελτίωση παραγωγής των μαθητικών κειμένων (Tanner και Jones, 2003).
Χρειάζεται ο μαθητής να ασχοληθεί με τα λάθη του και να τα κατανοήσει μέσα από
διαδικασίες αυτοαξιολόγησης.
Με δεδομένο ότι η γλώσσα αποτελεί μέσο έκφρασης και φορέα υλοποίησης όλων
των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και
στη μαθησιακή δια βίου πορεία κάθε ατόμου, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό οι μαθητές να
αναπτύσσουν την ικανότητά τους στο γραπτό λόγο, αλλά και στον προφορικό, με ποικίλες
δραστηριότητες οι οποίες συνδέουν τη γλωσσική διδασκαλία με τη διδασκαλία των άλλων
μαθημάτων, όπως και με αυθεντικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Τέλος, η παραγωγή
λόγου θα πρέπει να υποστηριχτεί με εκπαιδευτικές έρευνες που θα την ενισχύσουν και θα
προσεγγίσουν την ιδιαιτερότητά της.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αν και η αρχαιολογία είναι μια επιστήμη που μπορεί να συγκινήσει και να συνεπάρει τα
παιδιά με τις ανακαλύψεις της, η γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους επιστήμονες
αρχαιολόγους είναι συχνά γεμάτη δύσκολους όρους που καθιστούν τα κείμενα τους δυσνόητα.
Αυτό έχει ως συνέπεια την άκρατη απλούστευση τους όταν πρόκειται να αποδοθούν στο παιδικό
κοινό. Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο
παρουσιάζονται οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις στα καινούρια σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας
του Δημοτικού Σχολείου, να εξεταστεί δηλαδή το ύφος των κειμένων και ταυτόχρονα να
ερευνηθεί η γλώσσα αφήγησης των γεγονότων και παρουσίασης των πληροφοριών. Καθώς το
ενδιαφέρον μας χρονολογικά οριοθετείται από τη Νεολιθική Εποχή ως τα Ρωμαϊκά Χρόνια,
αντικείμενο έρευνας είναι τα βιβλία Ιστορίας της Γ’ και Δ΄ τάξης. Βασική μας επιδίωξη είναι να
διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό η ορολογία της αρχαιολογίας εμπεριέχεται στα σχολικά βιβλία, με
ποιο τρόπο ενσωματώνεται, αν ενσωματώνεται, στην αφήγηση, καθώς και κατά πόσο επεξηγείται
επαρκώς ή αφήνεται ανερμήνευτη.
ABSTRACT
Archaeology and its discoveries is a very fascinating field of knowledge, especially for
children. However, the language of archaeological publications is often very formal and difficult
to understand due to the use of specialized terminology. As a result, the existing archaeological
books for children tend to be oversimplified. This paper deals with the archaeological language of
the history textbooks used in the 3rd and 4th grade of the Elementary School in Greece, which
include topics ranging from the Paleolithic period to the Roman times. The aim of this paper is to
study and analyze the archaeological terms used in the textbooks, if any, and to find out in what
way do these terms relate to the historical narrative and how are they explained. The writing style
of the textbooks is also under the scope of our research.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αρχαιολογία είναι μια επιστήμη που μπορεί να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις στο
παιδικό κοινό, καθώς σχετίζεται με την αναζήτηση και ανακάλυψη αρχαίων πολιτισμών και
εμπεριέχει έντονο το στοιχείο της περιπέτειας (Gero και Root, 1996). Αν και στην
πραγματικότητα η δουλειά του αρχαιολόγου είναι λιγότερο συναρπαστική, στη παιδική φαντασία
η έννοια της ανακάλυψης λειτουργεί διεγερτικά και καθιστά την αρχαιολογία εξαιρετικά
γοητευτική, ειδικά όταν οι διάφορες αρχαιολογικές διηγήσεις συμπεριλαμβάνουν το στοιχείο του
φανταστικού (Dommasnes και Galanidou, 2007). Η επαφή των μικρών μαθητών με το παρελθόν
και τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από πολλές διαδικασίες,
1

Η συγγραφέας θα ήθελε να ευχαριστήσει την κ. Α. Παπαζή που την προέτρεψε να συμμετάσχει στο
παρόν συνέδριο, τον Δρ. Κ. Τουλούμη που παρείχε σχετική με το θέμα βιβλιογραφία και τη Δρ. Β.
Ριζομυλιώτη που παρείχε τα δεδομένα της έρευνας της. Ευχαριστώ τους διοργανωτές του συνεδρίου που
έκαναν δεχτή την ανακοίνωσή μου.

575

τυπικές ή άτυπες, σχολικές ή εξωσχολικές2, συμβατικές ή αντισυμβατικές3. Για παράδειγμα,
δίνονται σήμερα πολλαπλές δυνατότητες στα παιδιά να συμμετέχουν σε αρχαιολογικά
εκπαιδευτικά προγράμματα ήδη από μικρή ηλικία, εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου, καθώς
και να επισκέπτονται μουσεία4, χώρους πολιτισμού και αρχαιολογικούς χώρους τόσο με τους
γονείς τους όσο και με το σχολείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά παιδιά να έχουν ήδη κάποιες
εμπειρίες και βιώματα από την αρχαιολογία και την ειδική γλώσσα της. Επιπλέον, υπάρχουν
πολλά άλλα μέσα που μπορούν να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με το παρελθόν, όπως
μουσειοσκευές, βιβλία5, περιοδικά, κόμικς, τηλεοπτικά προγράμματα, κινηματογραφικές ταινίες
και παιχνίδια (ηλεκτρονικά και μη) με άμεσο ή έμμεσο αρχαιολογικό περιεχόμενο. Ακόμα και η
απλή οπτική επαφή με μνημεία, που συχνά μπορεί να είναι και καθημερινή, είναι δυνατό να
κάνει γνωστή την αρχαιολογία στους μαθητές και ίσως να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους6. Η
παρούσα μελέτη εστιάζει το ενδιαφέρον της στα σχολικά εγχειρίδια που ως εργαλεία μάθησης
παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και λειτουργούν ως φορείς της
επίσημης γνώσης, ειδικά στο ελληνικό σχολείο του ενός και αποκλειστικού βιβλίου.
Σε γενικές γραμμές, η παρουσία και χρήση των σχολικών εγχειριδίων στοχεύει στην
παροχή αποτελεσματικής, ποιοτικής και ομοιογενούς γνώσης στους μαθητές, η οποία βασίζεται
και υποστηρίζει τις επιταγές των αναλυτικών προγραμμάτων. Η γλώσσα στην οποία αυτά είναι
γραμμένα πρέπει να είναι ταιριαστή προς το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ενώ πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ότι στην περίπτωση του δημοτικού σχολείου τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν
το μέσο της πρώτης γνωριμίας των παιδιών με διαφορετικές επιστήμες και την ορολογία τους.
Με άλλα λόγια, μέσω των βιβλίων τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις πρακτικές και τις
γλωσσικές συμβάσεις των διαφόρων επιστημών που κρίνονται αναγκαίες ή επιθυμητές προς
διδασκαλία (Dimopoulos, Koulaidis, Sklaveniti, 2005). Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως θέμα τη
γλώσσα της αρχαιολογίας στα νέα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας της Γ’ και Δ’ τάξης του
Δημοτικού Σχολείου, και αποτελεί μια πρώτη απόπειρα προσδιορισμού του αρχαιολογικού
λεξιλογίου στα βιβλία αυτά, με την πεποίθηση ότι όσο πιο επαρκές το γλωσσικό πλαίσιο τόσο
περισσότερο αναπτύσσεται η επιστημονική σκέψη των μαθητών7. Καθώς, όμως, και τα δύο
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εφαρμοστεί και για τη διδασκαλία αρχαιολογικού υλικού (Nikonanou, Kasvikis και Fourliga, 2004). Μια
άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση εναλλακτικής διδασκαλίας είναι η πειραματική προσομοίωση μιας
ανασκαφής, από το στάδιο του σχεδιασμού ως το στάδιο της μελέτης και παρουσίασης των ευρημάτων
(Κασβίκης και Κουνελάκης, 2000).
4
Τα παιδιά αποτελούν μια βασική ομάδα επισκεπτών των μουσείων, τα οποία συχνά προσανατολίζουν τις
εκθέσεις τους προς το παιδικό κοινό και πραγματοποιούν πολυποίκιλα εκπαιδευτικά προγράμματα
βασισμένα στα πορίσματα της μουσειοπαιδαγωγικής με έμφαση στη διαδραστικότητα, τη χρήση νέων
τεχνολογιών και στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών (Gazi, 2007).
5
Η ανάλυση ξενόγλωσσων παιδικών βιβλίων για την παλαιολιθική εποχή αποκάλυψε ισχυρές τάσεις των
βιβλίων αυτών για κυριαρχία των εικόνων σε βάρος του κειμένου, υπεραπλούστευση, ελλιπή επιστημονικό
λόγο, διαιώνιση στερεοτύπων (για τον κατώτερο, π.χ., πρωτόγονο άνθρωπο), αποδοχή του παραδοσιακού
ρόλου των δύο φύλων, ροπή προς γενικευμένες αλήθειες και παρωχημένες ερμηνείες που οδηγούν στη
διαστρέβλωση του παρελθόντος στα μάτια των παιδιών (Galanidou, 2008).
6
Για μια πλήρη παρουσίαση των ποικίλων τρόπων με τους οποίους μπορούν να παρουσιαστούν τα
αρχαιολογικά δεδομένα στο κοινό γενικά και στα παιδιά ειδικότερα βλ. Κασβίκης, 2004.
7
Η έρευνα έχει δείξει ότι η ιστορική κατανόηση εξαρτάται από τη γλωσσική επάρκεια των μαθητών και
από την εξοικείωσή τους με τη γλώσσα και τις έννοιες της ιστορίας (Κόκκινος, 2000).
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σχολικά βιβλία που μας απασχολούν τιτλοφορούνται ‘Ιστορία’, ποιες είναι οι προσδοκίες μας ότι
η αρχαιολογία με τα πορίσματά της είναι παρούσα στις σελίδες των βιβλίων αυτών; Για να
απαντηθεί αυτό το ερώτημα θα πρέπει να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τη σχέση που διέπει τις δύο
αυτές ‘αδελφές’ επιστήμες.
2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ: ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΧΕΣΗ
Η ιστορία είναι ένα ευρύτατο επιστημονικό πεδίο που ορίζεται εδώ αδρά ως η επιστήμη
που μελετά με συστηματικό τρόπο το παρελθόν με στόχο την καλύτερη κατανόηση του
παρόντος. Ο απλός αυτός ορισμός εμπεριέχει πολλαπλές δυσκολίες και δυνατότητες. Για
παράδειγμα, πρέπει κανείς να αποφασίσει πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η ιστορία, πως πρέπει
να γίνεται η διδασκαλία της, ως αφήγηση μιας σειράς από γεγονότα, ημερομηνίες και
προσωπικότητες ή δίνοντας έμφαση στις πηγές, στις μαρτυρίες και στην καθημερινή ζωή των
ανθρώπων και τέλος σε ποια ιστορία αναφερόμαστε, στην ελληνική, την ευρωπαϊκή ή την
παγκόσμια (Sebba, 2000). Σχετικά με το γιατί είναι σημαντική η διδασκαλία της ιστορίας στα
σχολεία, οι απαντήσεις έρχονται από διάφορες κατευθύνσεις είναι πολλές και, κατά τη γνώμη
μου, πειστικές. Επειδή στην ιστορία βρίσκονται τα θεμέλια του ποιοι είμαστε σήμερα και αυτή
μας βοηθάει να κατανοήσουμε την κοινωνία που ζούμε και να διαμορφώσουμε την κοινωνία του
μέλλοντος (Dommasnes και Galanidou, 2007). Επειδή ακονίζει τη σκέψη μας και συμβάλει στη
διαμόρφωση της ταυτότητας μας (Gazi, 2007). Επειδή μας βοηθάει να κατανοήσουμε την
ποικιλία των ανθρώπινων αξιών και συμπεριφορών (Sebba, 2000). Επειδή καλλιεργεί την κριτική
ιστορική σκέψη και γνώση και αντιτίθεται στις απλουστεύσεις και τις προκαταλήψεις (Νάκου,
2000). Επειδή μας προσφέρει κάποια σταθερά σημεία αναφοράς μέσα στην απίστευτη
πολυμορφία του κόσμου μας, επειδή τροφοδοτεί τη συλλογική μνήμη και ίσως και επειδή μας
δίνει ευχαρίστηση (Moniot, 2002). Η ιστορία χρησιμοποιεί ως μεθοδολογικά εργαλεία τις
γραπτές, ως επί το πλείστον, πηγές και τις προφορικές μαρτυρίες. Υλικό της δηλαδή είναι όλα τα
γραπτά μνημεία του παρελθόντος, απώτερου ή πρόσφατου, και από αυτό το υλικό
ανασυγκροτείται η αφήγησή της. Η μελέτη των μνημείων υλικού πολιτισμού είναι αντικείμενο
μιας άλλης επιστήμης, αυτής της αρχαιολογίας, η οποία επίσης προσπαθεί να ανασυνθέσει το
παρελθόν, βασιζόμενη, ωστόσο, στα υλικά κατάλοιπα της ανθρώπινης δραστηριότητας, τα οποία
φέρνει στο φως και μελετά (Renfrew και Bahn, 1991). Αφετηρία της δηλαδή είναι η υλική
διάσταση των πολιτισμών του παρελθόντος ή αλλιώς τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία
αντιμετωπίζει ως πληροφορίες και μέσω των οποίων επιδιώκει να κατανοήσει όχι μόνο τον τρόπο
ζωής αλλά και τις αντιλήψεις των κοινωνιών του παρελθόντος (Τουλούμης, 2004, Μπούνια και
Νικονάνου, 2008). Η σχέση των δύο αυτών επιστημών είναι δύσκολη και ο διάλογος μεταξύ
τους, όταν υφίσταται, μοιάζει συχνά με ‘διάλογο κωφών’.
Αν και όμορες επιστήμες, η ιστορία και η αρχαιολογία δεν φαίνεται να μιλούν την ίδια
γλώσσα ούτε να συνεργάζονται ιδιαίτερα, καθώς μελετούν το παρελθόν κάτω από διαφορετικό
πρίσμα. Και δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο αυτό. Η έλλειψη επικοινωνίας και
επιστημονικού διαλόγου ανάμεσα στους δύο αυτούς κλάδους έχει διεθνείς διαστάσεις και έχει
αποτελέσει αντικείμενο απορίας και διερεύνησης8. Με δεδομένο ότι ούτε η ιστορία ούτε η
αρχαιολογία είναι μονοδιάστατες επιστήμες, περαιτέρω εξειδικεύσεις καθιστούν ακόμα
δυσκολότερη την επικοινωνία και μειώνουν τα σημεία επαφής. Το αποτέλεσμα είναι οι δύο αυτοί
κλάδοι να έχουν διαφορετικές αναζητήσεις, να διατυπώνουν διαφορετικά ερωτήματα, να
αναπτύσσουν διαφορετικές μεθόδους εργασίας και ορολογίες. Επιπλέον, αρχαιολόγοι και
8

Το ‘χάσμα’ ανάμεσα στους ιστορικούς και τους αρχαιολόγους που μελετούν αφρικανικούς πολιτισμούς
περιγράφεται π.χ. από τον Robertshaw (1999), ενώ κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με όσους μελετούν την
αμερικανική ιστορία (Levy, 2000). Ο Whitley (2001) αναφέρεται στην αντιπαλότητα μεταξύ προϊστορικών
και κλασικών αρχαιολόγων στη Μ. Βρετανία.
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ιστορικοί παρακολουθούν διαφορετικά συνέδρια, γράφουν σε διαφορετικά επιστημονικά
περιοδικά και τείνουν να μη γνωρίζουν οι μεν το έργο των δε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η
αποξένωση μεταξύ προϊστορικών και κλασσικών αρχαιολόγων, με τους πρώτους να
επικεντρώνουν τις αναζητήσεις τους στον υλικό πολιτισμό και να υπερασπίζονται τις θεωρητικές
τους καταβολές και τους δεύτερους να νιώθουν μεγαλύτερη οικειότητα με τους φιλολόγους και
τους ιστορικούς της τέχνης (Morris, 2004 και Whitley, 2001).
Ωστόσο, θα ήταν ορθότερο να δούμε τις δύο αυτές επιστήμες ως τις δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος. Χωρίς την αρχαιολογική έρευνα η γνώση μας για την ιστορία της ανθρωπότητας θα
ήταν περιορισμένη, καθώς για το 99% της ζωής του ανθρώπινου είδους πάνω στη γη τα μόνα
στοιχεία που διαθέτουμε είναι αρχαιολογικά. Επιπλέον, η αρχαιολογική σκαπάνη συνεχώς
τροφοδοτεί την έρευνα με νέα δεδομένα για τον υλικό πολιτισμό (Renfrew και Bahn, 1991). Για
την ακρίβεια, όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από τα κλασικά χρόνια τόσο περισσότερο χάνεται
η βεβαιότητά και τα αρχαιολογικά ευρήματα καθίστανται αναγκαία (Osborne, 1996). Από την
άλλη μεριά, χωρίς τον συνδετικό ιστό της ιστορικής σκέψης, τα υλικά κατάλοιπα θα έμεναν ίσως
αποσπασματικά. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η ιστορία και αρχαιολογία
αλληλοσυμπληρώνονται, καθώς επιδιώκουν να ανασυνθέσουν μια δυναμική αφήγηση για το
παρελθόν έχοντας ως βάση τα υλικά και γραπτά κατάλοιπα που έχουν σωθεί, τα οποία μέσα στην
αποσπασματικότητά τους μας προσφέρουν πολύ διαφορετικές όψεις για τον παρελθόντα κόσμο
(Osborne, 1996).
3. Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
Αυτή η κατά τα φαινόμενα αμήχανη σχέση μεταξύ ιστορίας και αρχαιολογίας
αντανακλάται και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και στο
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) που καθορίζουν τους σκοπούς, τις μεθόδους και την ύλη
του μαθήματος της Ιστορίας, καθώς και στα βιβλία των δασκάλων. Στο μέρος των ΔΕΠΠΣ και
ΑΠΣ που αφορά το δημοτικό σχολείο δεν αναφέρονται πουθενά οι λέξεις αρχαιολογία,
αρχαιολόγος και ανασκαφή. Μόνο το επίθετο αρχαιολογικός εμφανίζεται 9 φορές πάντα
συνοδευόμενο από το ουσιαστικό χώρος (στον ενικό ή τον πληθυντικό) και σε όλες τις
περιπτώσεις η αναφορά γίνεται στα πλαίσια της ωφελιμότητας των επισκέψεων σε
αρχαιολογικούς χώρους. Οι λέξεις προϊστορία και προϊστορικός εμφανίζονται 5 φορές. Είναι
συνεπώς σαφές ότι η αρχαιολογία δεν συμπεριλαμβάνεται στη σχολική ύλη, γι’ αυτό και
απουσιάζουν στόχοι που έχουν να κάνουν με την αρχαιολογική έρευνα και μεθοδολογία9. Καθώς
η επιστήμη αυτή αντιμετωπίζεται ως εξωσχολική δραστηριότητα, οι μαθητές στερούνται από ένα
μάθημα που θα μπορούσε να αναπτύξει την κριτική τους σκέψη και να τους εθίσει σε
εναλλακτικούς τρόπους ‘ανάγνωσης’ του παρελθόντος (Τουλούμης, 2004).
Ωστόσο, στο βιβλίο δασκάλου της Γ’ τάξης η επιστήμη της αρχαιολογίας κάνει μια
μάλλον πιο αισθητή παρουσία. Η λέξη ‘αρχαιολόγος’ αναφέρεται στον ενικό ή τον πληθυντικό
περίπου 9 φορές, είτε για να δηλώσει κάποιον αρχαιολόγο ονομαστικά (π.χ. Έβανς, Σλήμαν) είτε
για να υποδηλώσει κάποιες απόψεις που αποδίδονται στους αρχαιολόγους. Το επίθετο
αρχαιολογικός αναφέρεται περίπου 54 φορές ακολουθούμενο από τα ουσιαστικά χώρος, εύρημα,
μουσείο, πληροφορία, δεδομένο, περιοχή. Ο όρος προϊστορία αναφέρεται περίπου 10 φορές και
το επίθετο προϊστορικός περίπου 13 φορές συνοδευόμενο από τα ουσιαστικά αρχαιολογία,
χρόνια, άνθρωπος, εποχή, οικισμός, υπόστρωμα, Ευρώπη. Η λέξη ανασκαφή και τα παράγωγά

9

Για την ακρίβεια, η αρχαιολογία δεν υπήρξε ποτέ αυτοτελές αντικείμενο διδασκαλίας σύμφωνα με το
ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα (Τουλούμης, 2004 και Κασβίκης, 2004). Αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα
υπάρχει η τάση να παραλείπεται η αρχαιολογία από το σχολικό πρόγραμμα (Κασβίκης, 2004).

578

της εμφανίζεται 15 φορές. Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι οι συγγραφείς του βιβλίου έχουν επίγνωση
ότι οι πληροφορίες που διαθέτουμε για την προϊστορία στον ελλαδικό χώρο είναι κατά βάση
αρχαιολογικής υφής και τις οφείλουμε στη δράση των αρχαιολόγων, οι οποίοι είναι
επιφορτισμένοι και με την ερμηνεία τους. Κατά συνέπεια, η αρχαιολογία δεν αγνοείται.
Στο βιβλίο δασκάλου της Δ’ τάξης, ο ρόλος που έχει επιφυλαχθεί στην αρχαιολογία είναι
πιο περιορισμένος, καθώς τον πρώτο λόγο έχουν οι ιστορικοί που αξιοποιούν τις γραπτές και
άλλες μαρτυρίες. Οι λέξεις αρχαιολόγος και αρχαιολογικός εμφανίζονται ελάχιστες φορές (3 και
9 αντίστοιχα) και στην πλειοψηφία τους σχετίζονται με δύο προτεινόμενα σχέδια εργασίας (σελ.
13 και 72-73) και με το κεφάλαιο που αναφέρεται στην επίσκεψη ενός αρχαιολογικού χώρου
(σελ. 114). Η δουλειά του αρχαιολόγου κρίνεται σημαντική αλλά όχι πρωταγωνιστική και
γίνονται κάποιες προσπάθειες να προσεγγίσουν τα παιδιά το επάγγελμα αυτό με δραστηριότητες
πέρα από το σχολικό βιβλίο (π.χ. προτείνεται να πάρουν τα παιδιά συνέντευξη από κάποιον
αρχαιολόγο). Τέλος, η σύνδεση αρχαιολογικών ευρημάτων και ιστορικής γνώσης
αντιμετωπίζεται ως ωφέλεια που μπορεί να αποκομίσουν οι μαθητές μέσα από τα εκπαιδευτικά
προγράμματα των μουσείων (σελ. 15).
4. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Η επιστήμη της αρχαιολογίας στην εκπαίδευση έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν
τους μελετητές10, αν και όχι συγκεκριμένα η αρχαιολογική γλώσσα. Σύμφωνα με τις οδηγίες του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη συγγραφή των σχολικών βιβλίων, αυτά θα πρέπει ‘να
προσφέρουν τις επιστημονικές γνώσεις (πληροφορίες, έννοιες, γενικεύσεις και δεξιότητες) όχι
αυτούσιες, όπως παρουσιάζονται στα επιστημονικά συγγράμματα, αλλά με την κατάλληλη
παιδαγωγική μορφή’, ενώ οι γνώσεις που παρέχονται θα πρέπει να είναι συμβατές με το
αναπτυξιακό και νοητικό επίπεδο των μαθητών11 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ). Πιο
συγκεκριμένα για την ιστορία, μια γενική θεώρηση των σύγχρονων ερευνών μας δείχνει ότι τα
παιδιά από πολύ νωρίς μπορούν να εξοικειωθούν με το μάθημα και να κατανοήσουν τις βασικές
του έννοιες αρκεί η διδασκαλία να στηρίζεται όχι μόνο στις γνώσεις αλλά και σε μια ποικιλία
δραστηριοτήτων (Αβδελά, 1998).
Το εννοιολογικά σύστημα και το αντίστοιχο λεξιλόγιο αποτελούν τη ‘ρητορική’ κάθε
επιστήμης (Νάκου, 2000). Στο βιβλίο του δασκάλου της Γ’ τάξης (σελ. 6) γίνεται λόγος για
έννοιες ενδοκλαδικές, δηλαδή έννοιες που αναφέρονται ειδικά στο γνωστικό αντικείμενο καθώς
και για έννοιες διεπιστημονικές ή διαθεματικές, δηλαδή έννοιες πιο γενικές που τις συναντούμε
σε περισσότερες επιστήμες. Το βιβλίο συνιστά την περιορισμένη χρήση ορολογίας. Σύντομη
αναφορά στις ενδοκλαδικές και διεπιστημονικές ή διαθεματικές έννοιες γίνεται και στο βιβλίο
του δασκάλου της Δ’ τάξης (σελ. 11), όπου σχεδόν σε κάθε ενότητα υπάρχει και διδακτικός
στόχος που αναφέρεται στην κατάκτηση μιας ή περισσοτέρων ιστορικών εννοιών. Προχωρώντας
προς έναν προσδιορισμό της αρχαιολογικής γλώσσας, μπορεί να υποστηριχτεί ότι αυτή
περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες όρων: λέξεις του γενικού λεξιλογίου που αποκτούν αρχαιολογικό
περιεχόμενο στο κατάλληλο περιβάλλον (π.χ. όπλα, εργαλεία, νόμισμα), λέξεις σχετικά
εξειδικευμένες που μπορεί και να συναντώνται και στο γενικό λεξιλόγιο ή στο λεξιλόγιο άλλων

10

Βλ. Κασβίκης, 2004 και Τουλούμης, 2004 για περαιτέρω βιβλιογραφία.
Σύμφωνα με τον Λεβ Βυγκότσκι (1988), οι ιστορικές έννοιες αναπτύσσονται στο παιδί μόνο όταν αυτό
έχει συνειδητοποιήσει την πρωταρχική γενίκευση ‘πριν και τώρα’, πάντα σε σχέση με τις καθημερινές του
εμπειρίες μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Η Αβδελά (1998) αναφέρει ότι οι έννοιες της χρονικότητας,
της αλλαγής και η σημασία των τεκμηρίων μπορούν να γίνουν αντιληπτές από τα παιδιά ιδιαίτερα μέσα
από την ιστορία της οικογένειας.
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επιστημονικών πεδίων (π.χ. ανάγλυφο, επιγραφή, κίονες) και λέξεις με υψηλή εξειδίκευση12 (π.χ.
πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός, κτερίσματα).
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε εάν και με ποιο τρόπο
εντάσσεται η ορολογία της αρχαιολογίας στο σχολικό βιβλίο, με δηλωμένη την πρόθεση των
συγγραφέων για περιορισμό της, και κατά πόσο η ορολογία που υπάρχει εξηγείται με επάρκεια
και καθαρότητα. Ως ορολογία της αρχαιολογίας (ή αλλιώς αρχαιολογικό λεξιλόγιο) ορίζουμε τις
ειδικές λέξεις που στόχο έχουν να περιγράψουν την αρχαιολογική μέθοδο και διαδικασία καθώς
και τις λέξεις που αναφέρονται στον υλικό πολιτισμό, ενώ θα γίνει λόγος και για τα τοπωνύμια.
Αν και δεν είναι απολύτως ξεκάθαρος ο διαχωρισμός, έχει υποστηριχθεί ότι οι όροι που
χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις περιόδους που χρονολογούνται πριν από τα αρχαϊκά
χρόνια είναι αρχαιολογικοί, ενώ από τα αρχαϊκά χρόνια και μετά οι όροι που χρησιμοποιούνται
έχουν μεγαλύτερη ιστορική βάση (Whitley, 2001).
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Με στόχο την εξεύρεση της θέσης που καταλαμβάνει η αρχαιολογική ορολογία στα
σχολικά βιβλία της Γ’ και Δ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου κρίθηκε απαραίτητο να αναλυθεί το
περιεχόμενο των βιβλίων με ποιοτικό και ποσοτικό τρόπο με βάση τη λέξη (Βάμβουκας, 1988).
Αυτό σημαίνει ότι μετρήθηκαν οι αρχαιολογικοί όροι στα κείμενα, τα παραθέματα και τις
λεζάντες των φωτογραφιών στα δύο σχολικά εγχειρίδια και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν έτσι
ώστε να διαπιστωθεί η συχνότητα και ο βαθμός ενσωμάτωσης των αρχαιολογικών όρων στο
μάθημα της ιστορίας.
5.1 ΒΙΒΛΙΟ Γ’ ΤΑΞΗΣ
Όπως είναι γνωστό, το βιβλίο της Ιστορίας στην Γ’ τάξη αποτελείται κατά τα 2/3 περίπου
από θέματα αρχαιοελληνικής μυθολογίας (31 κεφάλαια συνολικά που εκτείνονται σε 89 σελίδες)
και κατά το 1/3 από θέματα που έχουν να κάνουν με τα προϊστορικά χρόνια (16 κεφάλαια που
εκτείνονται σε 50 σελίδες). Με βάση αυτή τη συγκεκριμένη διδακτέα ύλη μπορεί να γίνει η
υπόθεση ότι η επιστήμη της αρχαιολογίας απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό από τα κεφάλαια της
μυθολογίας αλλά έχει την πρωτοκαθεδρία στα κεφάλαια της προϊστορίας. Οι προσδοκίες μας
είχαν τελικά βάση.
Στο βιβλίο της Γ’ τάξης το νέο επιστημονικό λεξιλόγιο παρουσιάζεται ως γλωσσάρι που
είναι τοποθετημένο στις καταληκτικές σελίδες του βιβλίου και συμπεριλαμβάνει 100 λέξεις σε
αλφαβητική σειρά. Περίπου τα 2/3 από αυτές τις λέξεις σχετίζονται με την αρχαιολογία είτε
άμεσα (π.χ. ανάκτορο, ανασκαφή, βραχογραφία, θολωτός τάφος, κτερίσματα, χειροπέλεκυς κτλ)
είτε έμμεσα (π.χ. άρμα, ασπίδα, οικισμός κτλ). Το γλωσσάρι αυτό, πέρα από το να εμπλουτίσει το
λεξιλόγιο των μαθητών και να διευκολύνει στην κατανόηση των κειμένων, εισάγει κατά κάποιο
τρόπο τα παιδιά στη γλώσσα της αρχαιολογίας. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το λεξιλόγιο
που συμπεριλαμβάνεται στο γλωσσάρι εμφανίζεται μέσα στα κείμενα με έντονη γραφή.
Ανάμεσα στις σελίδες 6 και 95, όπου και βρίσκονται τα κεφάλαια της μυθολογίας, το
αρχαιολογικό λεξιλόγιο είναι περιορισμένο και βρίσκεται κυρίως στις λεζάντες των εικόνων.
Έχει να κάνει δηλαδή με λέξεις όπως γλυπτό, αγγείο, ανάγλυφο που περιγράφουν τις εικόνες του
βιβλίου. Μέσα στους μύθους αναφέρονται συχνά αντικείμενα του υλικού πολιτισμού (όπως
σκήπτρο, τόξο, βέλη, πανοπλία, περικεφαλαία, χάλκινο καρφί) και όροι δανεισμένοι από την
αρχιτεκτονική (π.χ. βωμός, τείχη, ναός, μαντείο, τύμβος) που σχετίζονται με την αρχαιολογία,
12

Ο διαχωρισμός αυτός βασίστηκε στο άρθρο των Ξυδόπουλου-Παυλάκου (2007).
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έστω και αν αποτελούν μέρος μιας διαφορετικής αφήγησης. Συχνά, ωστόσο, επιλέγεται η εύκολη
ή οικεία λέξη (π.χ. παλάτι κι όχι ανάκτορο, χρυσό δοχείο κι όχι τεφροδόχος, σπαθί κι όχι ξίφος,
τσεκούρι και όχι πέλεκυς, πιθάρι κι όχι πίθος), καθώς ο στόχος δεν είναι ούτε γλωσσικός ούτε
ιστορικός.
Ανάμεσα στις σελίδες 96-106 διδάσκεται στα παιδιά η Εποχή του Λίθου και το πλήθος
των εξειδικευμένων λέξεων πυκνώνει. Ήδη οι μαθητές καλούνται να μάθουν λέξεις που
αναφέρονται σε χρονολογικές περιόδους και στον τρόπο ζωής των ανθρώπων (π.χ. παλαιολιθική
και νεολιθική εποχή, προϊστορία, εποχή του Χαλκού, τροφοσυλλέκτης), λέξεις που αναφέρονται
στα υλικά κατάλοιπα (π.χ. λεπίδα, χειροπέλεκυς, αιχμή βέλους, ειδώλιο, μυλόπετρες,
κοσμήματα), λέξεις που έχουν να κάνουν με αρχιτεκτονικά στοιχεία (π.χ. νεολιθικός οικισμός,
ερείπια, πλίνθες, εστία, τείχη, μέγαρο), καθώς και κάποια τοπωνύμια (Σπήλαιο Πετραλώνων,
Διμήνι, Σέσκλο, Χοιροκοιτία, Δισπηλιό). Οι μόνοι χρονικοί προσδιορισμοί που εμφανίζονται
είναι: ‘τα πολύ παλιά χρόνια’ (σελ. 97) και ‘πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια’ (σελ. 98).
Παρά το γεγονός ότι οι λέξεις αρχαιολόγος και ανασκαφή δεν αναφέρονται παρά ελάχιστες
φορές, η αρχαιολογία υπονοείται στις σελίδες αυτές, όπως ήταν και αναμενόμενο. Αξίζει να
αναφερθεί ότι ένα μέρος των αρχαιολογικά σχετιζόμενων λέξεων βρίσκεται στα συνοδευτικά των
κεφαλαίων κείμενα, κάποια από τα οποία κρίνονται εξαιρετικά χρήσιμα και κατατοπιστικά.
Υπάρχει, για παράδειγμα, ένα μικρό συνοδευτικό κείμενο στη σελίδα 100 που αναφέρεται στην
αρχαιολογική διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων με βάση το συσχετισμό των ευρημάτων σε
έναν ανασκαφικό χώρο καθώς και ένα πιο εκτεταμένο κείμενο στη σελίδα 105 που αναφέρεται
στον τρόπο ζωής στο Διμήνι και είναι γεμάτο λέξεις από τον υλικό πολιτισμό. Επίσης, αρκετά
κατατοπιστικές είναι και οι φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται πολλά από τα αντικείμενα του
υλικού πολιτισμού καθώς και κάποιες αρχαιολογικές θέσεις.
Οι σελίδες 107-114 έχουν ως αντικείμενο διδασκαλίας τον Κυκλαδικό πολιτισμό. Κι εδώ
οι αρχαιολογικές αναφορές είναι αρκετές (λέξεις όπως Εποχή του Χαλκού, κυκλαδικός,
κτερίσματα, χάλκινα εργαλεία, λεπίδες, πριόνι, σφυρί, σμίλη, τείχη, αγγεία, τηγανόσχημο σκεύος,
τοιχογραφία, ειδώλια, οψιανός, περιδέραια, καρφίτσες). Οι μόνες αρχαιολογικές θέσεις που
αναφέρονται είναι το Ακρωτήρι της Θήρας και η Κέρος, αν και υπάρχει ένας χάρτης των
Κυκλάδων . Η εποχή χρονολογικά οριοθετείται με τη φράση ‘πριν από 5000 χρόνια’ (σελ. 107
και 108), ενώ σε ένα συνοδευτικό κείμενο υπάρχει και η φράση ‘3000 πριν απ’ το Χριστό’ (σελ.
110). Οι λέξεις αρχαιολόγοι και ανασκαφές χρησιμοποιούνται με σχετική συχνότητα (4 και 2
φορές αντίστοιχα).
Οι σελίδες 115-130 είναι αφιερωμένες στο Μινωικό πολιτισμό. Οι όροι μινωικός,
μινωίτης, μινωίτισσα εμφανίζονται πάμπολλες φορές, όπως και οι λέξεις ανάκτορο και Κνωσός.
Από την πληθώρα των αρχαιολογικών θέσεων της Κρήτης έχουν επιλεγεί τα τέσσερα ανακτορικά
κέντρα (δηλαδή Κνωσός, Φαιστός, Μάλια και Ζάκρος). Αναφέρονται πολλοί όροι που έχουν να
κάνουν με την καθημερινή ζωή των Μινωιτών (π.χ. σφραγίδες, τοιχογραφίες, ζατρίκιο,
αστράγαλοι, αμφορέας, ρυτό, πιθάρι, τροχός, πήλινα αφιερώματα), καθώς και αρκετοί όροι που
συναντώνται σχεδόν αποκλειστικά στη μινωική αρχαιολογία (π.χ. πέτρινα κέρατα ταύρου, διπλός
πέλεκυς, ταυροκαθάψια, ιερογλυφική γραφή, γραμμική Α). Υπάρχουν και πολλές λέξεις
περιγραφικές των ανακτόρων (π.χ. υδραγωγείο, αποθήκες, εργαστήρια, αίθουσα του θρόνου). Οι
λέξεις αρχαιολόγος και ανασκαφή αναφέρονται 3 και 1 φορές αντίστοιχα, ενώ γίνεται και
ονομαστική μνεία στον Έβανς. Μερικές πιο δυσνόητες λέξεις απαντώνται μόνο στα συνοδευτικά
κείμενα (π.χ. κέρνος, καρποδόχη). Σε κάποιες περιπτώσεις προτιμάται μια πιο καθημερινή λέξη
από έναν αρχαιολογικό όρο (π.χ. ιερά σε κορφές βουνών αντί για ιερά κορυφής, αγαλματάκια
αντί για ειδώλια, πιθάρια αντί για πίθοι, κουτάκια αντί για πυξίδες, λυχνάρι αντί για λύχνος κοκ).
Επίσης, δεν δίνεται κανένας χρονολογικός προσδιορισμός όσον αφορά στο ‘πότε’ άκμασε αυτός
ο πολιτισμός, αν και το βιβλίο αναφέρει ότι κράτησε πάνω από 1500 χρόνια (σελ. 127).
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Το βιβλίο ολοκληρώνεται με το Μυκηναϊκό πολιτισμό στις σελίδες 131-146. Η λέξη
μυκηναϊκός εμφανίζεται πολλαπλώς, όπως και το τοπωνύμιο Μυκήνες. Οι κάτοικοι της
ηπειρωτικής Ελλάδας κατά τη μυκηναϊκή εποχή άλλοτε ονομάζονται Αχαιοί και άλλοτε
Μυκηναίοι. Εκτός από τις Μυκήνες αναφέρονται και πολλά άλλα τοπωνύμια μυκηναϊκών
κέντρων (π.χ. Θήβα, Ορχομενός, Αθήνα, Ιωλκός, Πύλος, Σπάρτη, Τίρυνθα και πολλά
περισσότερα πάνω στο χάρτη της σελίδας 131, καθώς και τα κυπριακά κέντρα Έγκωμη και
Κίτιο). Επίσης, για πρώτη φορά γίνεται λόγος για λαούς και μέρη εκτός του Αιγαιακού χώρου
και συγκεκριμένα για τους Χετταίους, την Αίγυπτο, τη Φοινίκη, τη Σικελία, την Ιταλία, την
Κύπρο. Οι λέξεις ανασκαφές και αρχαιολόγοι εμφανίζονται από δυο-τρεις φορές και γίνεται
λόγος και για τον ‘ερευνητή’ Ερρίκο Σλήμαν. Όσον αφορά τον υλικό πολιτισμό, η ενότητα αυτή
βρίθει ειδικού λεξιλογίου (π.χ. θολωτοί τάφοι, κτερίσματα, ξίφος, λαβή, δόρυ, πανοπλία,
θώρακας, περικνημίδες, προσωπίδα, ακρόπολη, τοιχογραφίες, μέγαρο, ανάκτορο, πύλη των
λεόντων, κυκλώπεια τείχη, γραμμική Β). Ούτε ο μυκηναϊκός πολιτισμός προσδιορίζεται χρονικά
με ακρίβεια, παρά μόνο σε ένα συνοδευτικό κείμενο (σελ. 140, ‘πριν 3.300 χρόνια’).
5.2 ΒΙΒΛΙΟ Δ’ ΤΑΞΗΣ
Η θεματολογία της Ιστορίας της Δ’ τάξης ξεκινάει από τα Γεωμετρικά και καταλήγει στα
Ρωμαϊκά χρόνια. Το βιβλίο αποτελείται από 142 σελίδες τις οποίες και διαπραγματευόμαστε
συνολικά. Στο βιβλίο αυτό δεν υπάρχει κάποιο γλωσσάρι στο τέλος του βιβλίου, ωστόσο οι νέες
λέξεις και έννοιες που καλούνται να μάθουν οι μαθητές βρίσκονται τοποθετημένες και
εξηγούνται στα περιθώρια των σελίδων του εκάστοτε κεφαλαίου μέσα σε γκρι πλαίσια. Οι λέξεις
αυτές (μία έως έξι για κάθε κεφάλαιο) στην πλειοψηφία τους δεν είναι αρχαιολογικά
σχετιζόμενες. Το αρχαιολογικό λεξιλόγιο που υπάρχει σε όλο το βιβλίο χρησιμοποιείται κυρίως
για να περιγράψει έργα τέχνης και αρχιτεκτονικής13, γι’αυτό και συναντώνται όροι όπως
μελανόμορφη και ερυθρόμορφη κεραμική, αγγείο, αμφορέας, λήκυθος, κόρη, γλυπτό, κούρος,
ιωνικός και δωρικός ρυθμός, αέτωμα, ζωφόρος, μετώπη, ναός, βωμός, προτομή κ.α. Υπάρχουν
φορές που η ορολογία εισάγεται στα συνοδευτικά κείμενα (π.χ. στη σελίδα 16 όπου
παρουσιάζονται κάποια είδη τυπολογίας αρχαίων αγγείων), ενώ σε άλλες περιπτώσεις στα
κείμενα αυτά παρουσιάζονται πτυχές του υλικού πολιτισμού χρησιμοποιώντας πιο οικείες στα
παιδιά λέξεις (π.χ. σελίδες 12-13 και 93). Οι λεζάντες των εικόνων είναι αρκετά κατατοπιστικές,
αναφέρουν περιγράφοντας τι ακριβώς εικονίζεται και, αν είναι αντικείμενο, από ποιο μουσείο
προέρχεται. Η αρχική μας υπόθεση ότι κάποιο αρχαιολογικό λεξιλόγιο θα μπορούσε να έχει
εισχωρήσει στα κεφάλαια που αναφέρονται στην αρχαία τέχνη επιβεβαιώθηκε.
5.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Με βάση την επεξεργασία των δεδομένων, στο βιβλίο της Γ’ τάξης βρέθηκε το 64 % των
αρχαιολογικών όρων που καταγράφτηκαν, ενώ στο βιβλίο της Δ’ τάξης αντίστοιχα το 36 %. Οι
όροι που καταγράφτηκαν χωρίστηκαν σε επιμέρους κατηγορίες, δηλαδή σε αυτούς που
βρίσκονται στα κείμενα, σε αυτούς που βρίσκονται στα παραθέματα και σε αυτούς που
βρίσκονται στις λεζάντες των φωτογραφιών. Η τελευταία κατηγορία κρίθηκε απαραίτητο να
είναι ανεξάρτητη καθώς μπορεί οι λεζάντες να είναι πολύ σύντομα κείμενα, ωστόσο περιέχουν
μεγάλο μέρος ειδικού λεξιλογίου, όπως μπορεί να φανεί και στο γράφημα 1. Στη Γ’ τάξη οι
περισσότεροι όροι συναντώνται στα κείμενα (54%), ενώ οι όροι που βρίσκονται στα συνοδευτικά
κείμενα και στις λεζάντες αποτελούν το 20% και το 26% αντίστοιχα. Στη Δ’ τάξη τα ποσοστά
είναι 44% για τα κείμενα, 30% για τα συνοδευτικά κείμενα και 26% για τις λεζάντες. Από τα
στοιχεία αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι αρχαιολογικοί όροι είναι αρκετά ενσωματωμένοι
13

Βλ. επίσης Κασβίκης, 2004.
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στην ιστορική αφήγηση, είτε ως αντικείμενο μάθησης (οπότε και οι όροι εμφανίζονται στα
κείμενα) είτε για να περιγράψουν εικόνες και να εμπλουτίσουν δευτερεύουσες διηγήσεις που
αντιμετωπίζονται ως πηγές (οπότε και οι όροι φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με κάποια
περιεχόμενα εκτός της διδακτέας ύλης). Το γεγονός ότι στην Γ’ τάξη υπάρχει γλωσσάρι βοηθά
τα παιδιά να ψάχνουν και να βρίσκουν την πληροφορία που θέλουν με αυτενέργεια.
Όσον αφορά το βιβλίο της Γ’ τάξης (γράφημα 2), είναι σαφές ότι οι αρχαιολογικοί όροι
στην πλειοψηφία τους εμφανίζονται στην ενότητα για την προϊστορία που καταλαμβάνει
περίπου το 1/3 της έκτασης του σχολικού βιβλίου. Παρατηρούμε ότι πλήθος εξειδικευμένων
λέξεων εισάγεται στα κείμενα των 50 αυτών σελίδων, πολλές από τις οποίες επαναλαμβάνονται
στις λεζάντες καθώς οι όροι του υλικού πολιτισμού εκεί οπτικοποιούνται με φωτογραφίες από
αρχαιολογικά ευρήματα και αρχαιολογικές θέσεις. Τα συνοδευτικά κείμενα είναι σε γενικές
γραμμές σωστά επιλεγμένα, καθώς δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για κάποιες παραμέτρους
των προς μελέτη πολιτισμών που το κείμενο προσπερνάει. Έχουν ως στόχο να λειτουργήσουν ως
πηγές και να διαβαστούν συμπληρωματικά κι όχι να ‘τα μάθουν’ τα παιδιά.
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6. ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο ύφος των σχολικών εγχειριδίων και
προτείνουν μερικές βελτιώσεις για το μάθημα της ιστορίας. Θα άξιζε τον κόπο να αναλυθούν με
περισσότερη λεπτομέρεια στο μέλλον:




Η βασικότερη παρατήρηση που μπορεί να κάνει κανείς σχετίζεται με τον τόνο της
βεβαιότητας που είναι διάχυτος και στα δύο βιβλία και αποκρύπτει την
πολυπλοκότητα των ερμηνειών για το παρελθόν14. Παρουσιάζει δηλαδή κάθε
πληροφορία ως επιβεβαιωμένη και με τελεσίδικη ισχύ, όταν οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι
και οι ιστορικοί δεν πιστεύουν ότι είναι δυνατή μια αντικειμενική αποτίμηση του
παρελθόντος, και φυσικά ούτε οι ίδιοι είναι απαλλαγμένοι από τον παραμορφωτικό
καθρέφτη της κοινωνίας μέσα στην οποία ζουν (Trigger, 1996). Για το λόγο αυτό
πολύ συχνά έχουν αντικρουόμενες απόψεις, οι οποίες παραλείπονται από τα σχολικά
βιβλία. Ως τέτοια παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν οι αιτίες για την
καταστροφή του Μινωικού πολιτισμού15 και η Κάθοδος των Δωριέων16. Επιπλέον,
αυτή η βεβαιότητα στο ύφος των σχολικών εγχειριδίων, δεν είναι καθόλου
χαρακτηριστική του αρχαιολογικού λόγου όπως αυτός διατυπώνεται στις
επιστημονικές μελέτες και δημοσιεύσεις. Μπορούμε, για παράδειγμα να
ανατρέξουμε σε πρόσφατη έρευνα (Rizomilioti, 2006), όπου μελετήθηκαν
εκτεταμένα corpora από επιστημονικά άρθρα τριών επιστημών, της βιολογίας, της
αρχαιολογίας και της λογοτεχνικής κριτικής και βρέθηκε ότι η γλώσσα των
αρχαιολογικών δημοσιεύσεων κατακλύζεται από ρήματα και εκφράσεις
αβεβαιότητας που σαφώς δηλώνουν ότι νέες ανακαλύψεις ενδέχεται να
συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν τις γνώσεις μας. Για την αρχαιολογική επιστήμη
δηλαδή τίποτα δεν είναι αδιαπραγμάτευτα αληθινό, όπως τα σχολικά εγχειρίδια
υπονοούν. Την ώρα που τα ίδια τα παιδιά έχουν την τάση να θεωρούν όσα
διδάσκονται στην ιστορία ως πιστή αναπαράσταση του παρελθόντος (Νάκου, 2008),
αυτή η σιγουριά στη διατύπωση που ενσωματώνει το γεγονός και την ερμηνεία του
δεν βοηθάει τους μαθητές να προσεγγίσουν τους προβληματισμούς της
επιστημονικής έρευνας, αλλά ενισχύει την προϋπάρχουσα τάση τους. Θεωρώ ότι η
ρευστότητα των αρχαιολογικών δεδομένων θα μπορούσε να εισχωρήσει στα σχολικά
βιβλία με τρόπο που να κάνει τους μαθητές όχι να νομίζουν ότι διδάσκονται
‘παραμύθια’, αλλά να είναι σε θέση να διαπιστώσουν τις πολλαπλές ερμηνείες που
μπορεί να επιδέχονται τα δεδομένα και να εξοικειώνονται με τη διαδικασία δόμησης
των ιστορικών αφηγήσεων (Νάκου, 2008).
Παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι πολλές φορές ερμήνευσαν τα ευρήματά
τους ως ‘μάσκα του Αγαμέμνονα’, ‘ανάκτορο του Νέστορα’, ‘τάφο της
Κλυταιμνήστρας’ κοκ, βασιζόμενοι στον Όμηρο και έχοντας ως κίνητρο να
προσδώσουν κύρος στις ανασκαφές τους (Darcque, 2003 και Τουλούμης, 2009), οι
συγγραφείς του βιβλίου της Γ’ τάξης δεν ακολούθησαν αυτό το παράδειγμα.
Ωστόσο, στα κεφάλαια για το Μυκηναϊκό πολιτισμό είναι αρκετές οι φορές που
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Η σύγχρονη αρχαιολογία είναι πολυφωνική, επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες και παραδέχεται την
σχετικότητα των καταλοίπων (Κωτσάκης, 2008). Το ίδιο ισχύει και για την ιστορία (Νάκου, 2000).
15
Η άποψη ότι ο μινωικός πολιτισμός καταστράφηκε εξαιτίας της έκρηξης του ηφαιστείου της Θήρας δεν
είναι η μόνη αποδεκτή (Treuil et al, 1996).
16
Η κάθοδος των Δωριέων βασίζεται σε φιλολογικές πηγές, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα
αρχαιολογικά κατάλοιπα (Osborne, 1996 και Whitley, 2001). Γενικά, πρόκειται για ένα πολυσυζητημένο
θέμα, με πολλές παραμέτρους που δεν έχει λυθεί ακόμα.
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αποσπάσματα από τον Όμηρο συνοδεύουν τα κείμενα και αρκετά μυθολογικά
στοιχεία εμπλέκονται στην αφήγηση (όπως το όνομα Αχαιοί), γεγονός που θεωρώ ότι
μπορεί να μπερδέψει τους μαθητές. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός έχει συγκεκριμένη
υλική υπόσταση και η σχέση του με τα ομηρικά έπη είναι ακόμα αντικείμενο
διερεύνησης. Επιπλέον, θα μπορούσε να προταθεί η μυθολογία και η προϊστορία να
μη συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο τεύχος και ίσως και να μη διδάσκονται την ίδια
χρονιά, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος σύγχυσης των μαθητών σχετικά με το
τι έχει ‘στ’ αλήθεια’ συμβεί και τι όχι. Με τον τρόπο αυτό θα δινόταν η δυνατότητα
να διδάσκονται κάποια κεφάλαια και από τη μυθολογία και από την προϊστορία πιο
αναλυτικά και όχι με τον σημερινό τηλεγραφικό τρόπο.
Κάθε γνωστικό αντικείμενο αποκτά νόημα για τους μαθητές όταν διδάσκεται με
τρόπο που βασίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και όταν πετυχαίνει να
κινητοποιήσει τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Καθώς κάθε περιοχή της ελληνικής
επικράτειας είναι πλούσια σε προϊστορικές θέσεις, τα κεφάλαια των προϊστορικών
χρόνων θα μπορούσαν να ξεκινούν από το οικείο περιβάλλον, δηλαδή τους
κοντινούς στους μαθητές αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, με σχολικές
επισκέψεις σε ορισμένα από αυτά. Στόχος θα ήταν να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές
για την ιστορία του τόπου τους, μέσα από διαδικασίες βιωματικής μάθησης που
προϋποθέτουν την εμπλοκή όλων των αισθήσεων. Η εμπειρία έχει δείξει πως όταν τα
παιδιά κληθούν να δράσουν το ενδιαφέρον τους εκτινάσσεται, ενώ η επαφή των
παιδιών με το συγκεκριμένο, στην περίπτωση μας με τα αρχαιολογικά κατάλοιπα,
υποβοηθά την μνήμη και την αφηρημένη σκέψη (Μπούνια και Νικονάνου, 2008).
Στη συνέχεια, με τη μέθοδο του project θα μπορούσαν οι μαθητές και αναλαμβάνουν
εργασίες για τους χώρους που επισκέφτηκαν, αναζητώντας και οργανώνοντας τις
κατάλληλες πληροφορίες και εικόνες και καταθέτοντας τις εμπειρίες τους. Έχοντας
αυτό το γνωστικό υπόβαθρο ως έναυσμα, το μάθημα θα μπορούσε να διευρυνθεί
συμπεριλαμβάνοντας και τους υπόλοιπους προϊστορικούς πολιτισμούς που
συναντώνται στον ελληνικό χώρο και με τους οποίους δεν μπορούν οι μαθητές να
έρθουν άμεσα σε επαφή.
Μια ακόμα ενδιαφέρουσα παρατήρηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν
αναφέρονται πουθενά οι όροι π.Χ. και μ.Χ. στο βιβλίο της Γ’ τάξης. Οι χρονολογίες
και η χρονολόγηση αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της αρχαιολογίας (Whitley,
2001), ενώ παράλληλα γνωρίζουμε ότι είναι δεδομένη η δυσκολία των παιδιών σε
αυτή την ηλικία να κατανοήσουν τον παρελθόντα χρόνο. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο
αντιφατικά μεταξύ τους στοιχεία θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συγκεραστούν, και
με τη βοήθεια μιας χρονολογικής γραμμής, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να
αντιληφθούν οι μαθητές το πέρασμα του χρόνου και τις έννοιες ‘τότε και τώρα’,
‘παλιό’ και ‘παλαιότερο από’. Γενικά, η προϊστορία παρουσιάζεται με σχετικά
‘άχρονο’ τρόπο, όπως φαίνεται κι από την παρουσία στο ίδιο κεφάλαιο της τέχνης
της πρώιμης κυκλαδικής περιόδου και της τέχνης των τοιχογραφιών από τη Θήρα σα
να μην τις χωρίζει μια χιλιετία.
Σε παγκόσμια κλίμακα, τα σχολικά εγχειρίδια εκφράζουν τις πολιτικές και
ιδεολογικές επιλογές του κάθε κράτους, με αποτέλεσμα η παραγωγή, επιλογή και
διακίνησή τους να ελέγχεται από τους κρατικούς μηχανισμούς (Κασβίκης, 2004). Η
διεθνής έρευνα υποστηρίζει ότι σε πολλές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, τόσο η
τυπική όσο και η άτυπη εκπαίδευση τείνουν να ευνοούν και να διαμορφώνουν
παραδοσιακού τύπου ιστορικές συνειδήσεις και αντιλήψεις που δεν προωθούν την
κριτική σκέψη και επηρεάζονται από την επικρατούσα εθνική ιστορική αφήγηση
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(Νάκου, 2008). Η πρώτη εντύπωση είναι ότι και τα βιβλία που εξετάστηκαν εδώ δεν
ξεφεύγουν από τον κανόνα αυτό17.
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με την ανακοίνωση αυτή έγινε μια πρώτη προσπάθεια να αναλυθεί η γλώσσα των νέων
σχολικών βιβλίων της ιστορίας για τη Γ’ και Δ’ τάξη έχοντας ως άξονα έρευνας την επιστήμη της
αρχαιολογίας και την ειδική ορολογία της. Η προκαταρκτική αυτή μελέτη έδειξε ότι παρά την
φαινομενική αφάνεια της αρχαιολογίας στις επίσημες οδηγίες του Αναλυτικού Προγράμματος
Σπουδών, η αρχαιολογική ορολογία και κατ’ επέκταση η ίδια η επιστήμη κάθε άλλο παρά
απουσιάζει από τα κείμενα των σχολικών βιβλίων. Επιβεβαιώνεται, συνεπώς, ότι αν και η
αρχαιολογία δε φαίνεται να κατέχει κεντρική θέση, τουλάχιστον δε βρίσκεται στο περιθώριο,
καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υλική διάσταση του παρελθόντος. Η εισαγωγή της
αρχαιολογικής ορολογίας πραγματοποιείται στο σχολικό βιβλίο της Γ’ τάξης, αλλά ατονεί στη Δ’
τάξη, όταν οι πηγές που χρησιμοποιούνται είναι στην πλειοψηφία τους γραπτές, με εξαίρεση τα
κεφάλαια για την τέχνη. Στο βιβλίο της Γ’ τάξης, στα κεφάλαια για την προϊστορία, μια πληθώρα
νέων όρων παρουσιάζεται στους μαθητές, οι οποίοι επεξηγούνται στο γλωσσάρι του βιβλίου.
Παράλληλα, η πλούσια εικονογράφηση βοηθά περαιτέρω στην κατανόησή τους από τους
μαθητές. Οι λέξεις αυτές κατέχουν θέση οργανική στα κείμενα και προάγουν τον επιστημονικό
λόγο, και καθώς πρόκειται για λέξεις από τον υλικό πολιτισμό είναι αρκετά συγκεκριμένες και
χειροπιαστές έτσι ώστε να μπορούν να τις διαχειριστούν οι μαθητές. Ποσοτικά οι όροι που
συμπεριλαμβάνονται κρίνονται επαρκείς. Περιθώρια βελτίωσης και των δύο βιβλίων υπάρχουν
κυρίως σε σχέση με το περιεχόμενο και την παιδαγωγική του παρουσίαση, πράγμα που θα
μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μιας μελλοντικής διερεύνησης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Από τη δεκαετία του 1960 μέχρι και σήμερα κριτήριο επιλογής για την εισαγωγή φοιτητών
στα ελληνικά ΑΕΙ αποτελεί, μεταξύ άλλων και η επίδοση στη νεοελληνική γλώσσα,
έκθεση/έκφραση. Θεωρώντας τη γνώση και καλή χρήση της γλώσσας δεδομένη, δεν
απαντάται η διδασκαλία της στα προγράμματα πολλών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
χωρίς όμως αυτό να τεκμηριώνει παράλληλα την μη αναγκαιότητα διδασκαλίας της.
Από το 1960 και μέχρι σήμερα η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ παρέχεται αρχικά
στη ΣΕΛΕΤΕ και στη συνέχεια, από το 2002, στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Στα προγράμματα σπουδών
της Σχολής από την ίδρυσή της μέχρι πριν μερικά χρόνια διδάσκεται το μάθημα
«νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία», το οποίο αποτελούσε για τους φοιτητές ένα από τα
πλέον «δύσκολα», όπως το χαρακτήριζαν, μάθημα.
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται το περιεχόμενο του μαθήματος «νεοελληνική γλώσσα
και γραμματεία», όπως αυτό εντάχθηκε στο πρώτο πρόγραμμα της ΣΕΛΕΤΕ και όπως
εξελίχτηκε στη συνέχεια και παρουσιάζεται ο στόχος, οι σκοποί και η διδακτική μεθοδολογία
που ακολουθήθηκε στη διδασκαλία του κατά τη διάρκεια των 50 χρόνων λειτουργίας της
Σχολής.
Παράλληλα, παρουσιάζονται και αναλύονται τα θέματα των εξετάσεων, όσα από τα αρχεία
της Σχολής ήταν προσβάσιμα, και μέσα από τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες των
σπουδαστών επιχειρείται η αξιολόγηση του μαθήματος.
Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας σχετικά με την εκτίμηση
της αναγκαιότητας για τη διδασκαλία της γλώσσας σε μια σχολή εκπαίδευσης τεχνολόγων
εκπαιδευτικών και δίδεται απάντηση στο ερώτημα του κατά πόσον η διδασκαλία της
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ελληνικής γλώσσας και γραμματείας σε ένα ΑΕΙ που προετοιμάζει μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς οδηγεί σε «τυποποιημένη» ή «δημιουργική» χρήση της.

ABSTRACT
Since the 1960's, one of the criteria for entry in the Greek university has been how
students perform in modern Greek and essay writing. Considering the knowledge and good
use of language as a given, it is not included in many higher educational institution's
curriculum, but this does not mean that such a move is not be necessary.
Since the 1960's the education of teachers in the Technical Professional Training has
been offered through SELETE at first and from 2002 onwards, through ASPAITE. The
curriculum included, until a few years ago, the course “Modern Greek Language and
Grammar”, considered to be one “of the most difficult” as the students described it.
In this paper the content of the course “Modern Greek Language and Grammar” is
described, as it was included in the first SELETE curriculum and in the way it evolved, along
with the goal, objectives and teaching methodology that followed in the 50 years the school
has been active.
At the same time, the material for examination is presented and analyzed, that which
was accessible through the School archives, and through student test scores we shall evaluate
the course.
In addition to this, the results of a qualitative research will be presented in reference
to the necessity to teach language in a school that trains technologist educators and an answer
is given on the subject of whether teaching the Greek language and grammar in a Higher
Institution that trains future educators leads to “standardized” or “creative” use of it.

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ιστορία ως επιστήμη αλλά και η ιστορία της διδασκαλίας της νεοελληνικής
γλώσσας ειδικότερα συνηθίζουν να ενδιαφέρονται για την κριτική προσέγγιση της γνώσης
(Καζεπίδης, 1991) και πιο συγκεκριμένα για τη βαθύτερη κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης
της κοινωνικής πραγματικότητας στη χώρα μας. Το κριτικό τους αυτό ενδιαφέρον δεν θα
μπορούσε παρά να επεκτείνεται και στην εκπαίδευση των σπουδαστών στη νεοελληνική
γλώσσα, στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και μεταξύ αυτών και σ’ εκείνη της
Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Παρότι διανύουμε μια περίοδο κρίσης θεσμών και αξιών, η ιστορία διδασκαλίας της
νεοελληνικής γλώσσας λειτουργεί αποκαλυπτικά, μας συνδέει με διαχρονικές πολιτιστικές
αξίες και μας προσφέρει έμπνευση για νέες δημιουργίες. Επιπλέον, ωθεί βαθύτερα στην
ανίχνευση και αποσαφήνιση των αιτιών των πραγμάτων (Κουμάκης, 2001), ενώ μας διδάσκει
πώς με την εμπειρία μας μπορούμε να αποφεύγουμε να επαναλαμβάνουμε προηγούμενα
λάθη. Ταυτόχρονα όμως, ανθρώπινες αδυναμίες, όπως η εξουσιομανία, ο ατομικισμός, ο
άκρατος ανταγωνισμός, ο πολιτικός αμοραλισμός ξεπροβάλλουν συχνά μέσα από τη
διδασκαλία της ιστορίας της γλώσσας ως μελανά παραδείγματα προς αποφυγή.
Εντέλει η ιστορία της γλώσσας καταφέρνει συχνά να συμβάλει στην πολιτικοποίηση
των νέων γενεών και στην πληρέστερη κατανόηση από πλευράς τους των σύγχρονων
κοινωνικών εξελίξεων.
Σε σχέση με τη χώρα μας, η ιστορία της νεοελληνικής γλώσσας σε περιπτώσεις που
διδάχτηκε προσκολλημένη σε αισθήματα αντεκδίκησης του παρελθόντος και μη σεβασμού
της ιστορίας των άλλων, έτεινε να καταστεί αιτία διαιρέσεων, βίας και μισαλλοδοξίας. Η
ιστορία συχνά αποδόθηκε «σύμφωνα με τις επιθυμίες κάποιων» και τότε, ως ημιμάθεια
πλέον, υπέκρυπτε την αλήθεια, παραποιούσε τα γεγονότα, υπέθαλπε φανατισμούς,
αντιδικίες, οδηγούσε σε μη ρεαλιστικούς στόχους (Marples, R. (2002) και μάλιστα ενάντια
στην ειρήνη.
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Επιπλέον, μπορεί να σχετιζόταν με τις άμετρες πολιτικές φιλοδοξίες κάποιων, που
επεδίωκαν το φανατισμό των λαϊκών μαζών για να επιτύχουν προσωπικούς τους στόχους ή
άλλες σκοπιμότητες. Στη χώρα μας, η προγονόπληκτη σχέση με την ιστορία και τη γλώσσα
μας επέδρασε και συνεχίζει σε πολλές περιπτώσεις να επιδρά αρνητικά στο πνεύμα της
προόδου και να θέτει φραγμούς σε νέες αντιλήψεις.
2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
Το πρόγραμμα σπουδών στη ΣΕΛΕΤΕ-ΑΣΠΑΙΤΕ περιλάμβανε από την ίδρυσή της
τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας (Σακελλαρίου, 2000), από την οποία ανέκυπταν 2
κεντρικά διλήμματα.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Νεοελληνικής Γλώσσας :
1. άφηνε περιθώρια ελευθερίας κινήσεων και δημιουργίας στον εκπαιδευτικό και
εμφανιζόταν ανοιχτό, λειτουργικό κι ενδιαφέρον για τους μαθητές ή
επρόκειτο για ένα Πρόγραμμα κλειστό, με τον εκπαιδευτικό υποβαθμισμένο,
περιορισμένο στο να «παραδίδει» την επίσημη ύλη «στεγνά» και αποσπασματικά ;
2. το Α.Π. επέτρεπε στον εκπαιδευτικό να επιλέγει ελεύθερα συνδυασμούς
διδακτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων ή
τον καθήλωνε ως εξαρτημένο υπάλληλο της κρατικής μηχανής, υποχρεωμένο να
εφαρμόζει άνωθεν προερχόμενες τεχνοκρατικό/γραφειοκρατικές μεθοδεύσεις;
Κι ως επιπλέον προβληματισμός, η διδασκαλία της γλώσσας λειτουργούσε ως :
• αφετηρία σκέψης, πηγή άντλησης πληροφοριών και προτύπων ;
• σχολαστική τυποποίηση και άγονη αρχαιολατρία ;
• κριτική προσέγγιση της γλώσσας ;
• αναβάθμιση της γλώσσας και του πολιτισμού και ταυτόχρονα ως υπέρβαση
κατωτερότητας, ξενομανίας ή άκριτου μιμητισμού των σπουδαστών ;
•
συνειδητοποίηση του σημαντικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίζει η χώρα στην
ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνή ;
• μελέτη ανθρωπιστικών αξιών που λειτουργεί ως «ανάχωμα» απέναντι στο κυρίαρχο
τεχνογραφειοκρατικό πνεύμα της εποχής ;
• διαφύλαξη και αξιοποίηση του ιστορικού παρελθόντος της ίδιας της γλώσσας ;
• πυξίδα προσανατολισμού των νεότερων γενεών στη δίνη της κρίσης ;
3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Με τη βοήθεια της ιστορικής προσέγγισης μελετήσαμε ορισμένους κρίσιμους τομείς
της σπουδής της διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας σε επίπεδο θεσμού. Τέτοιοι ήταν τα
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Παπαρίζος και Μπασλής, 1998) του Μαθήματος
«Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» (Περίγραμμα Μαθήματος), τα διανεμόμενα σχετικά
Διδακτικά Εγχειρίδια Νεοελληνικής Γλώσσας (Γούναρης, 2000α), Σύνταξης Εγγράφων
Δημοσίων και Ιδιωτικών (Γούναρης, 2000β) και Ελληνικής Γραμματείας (Γούναρης, 2000),
που χρησιμοποιούσαν οι σπουδαστές καθώς και η θεματολογία και τα χαρακτηριστικά των
γραπτών εξετάσεων Εξαμήνου.
Στη συνέχεια, με την αρωγή της εμπειρικής έρευνας και ειδικότερα με τη χρήση της
Τεχνικής της ημιδομημένης συνέντευξης, μέσω «κλειστών ερωτήσεων» (Αθανασίου, 2000)
προχωρήσαμε στην αναζήτηση των αντιλήψεων και νοηματοδοτήσεων παλαιών σπουδαστών
(τωρινών συναδέλφων), γύρω από τα κύρια χαρακτηριστικά της διδακτικής-μαθησιακής
διαδικασίας, όπως αυτοί τα βίωσαν κατά τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία.
Ως τέτοια χαρακτηριστικά εκλάβαμε ειδικότερα τις υφιστάμενες επικοινωνιακές
σχέσεις, τις διδακτικές-μαθησιακές διαδικασίες, το στυλ διδακτικής συμπεριφοράς, τη
σχολική πειθαρχία, το παραπρόγραμμα, το ψυχολογικό κλίμα της τάξης και στη διερεύνηση
αυτών των χαρακτηριστικών εστιάστηκε το Ερωτηματολόγιό μας.
4. ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ/ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
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Η Έρευνα αυτή στηρίχτηκε σε βασικά στοιχεία από τη διερεύνηση, ανάλυση και ερμηνεία
των Αναλυτικών Προγραμμάτων καθώς και από τη μελέτη των Διδακτικών Εγχειριδίων και
των τεκμηρίων γραπτής εξέτασης εξαμήνων, που αφορούσαν τη διδασκαλία της Γλώσσας
στα Τεχνολογικά Τμήματα της Σχολής.
Από τη διερεύνησή μας προέκυψε ότι :
-Το Μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» διδασκόταν στην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ,
ως υποχρεωτικό μάθημα, από τη δεκαετία του ’70 μέχρι το 2003
-Ένα αρχικό εξάμηνο σπουδών επικεντρωνόταν και επεδίωκε την ορθή χρήση της ελληνικής
γλώσσας στο γραπτό κυρίως λόγο και έδινε βάρος στην απόκτηση της πρακτικής
δυνατότητας εκ μέρους των σπουδαστών να συντάσσουν έντυπο αίτησης, βιογραφικό
σημείωμα και άλλα βασικά υπηρεσιακά έγγραφα.
-Ένα επόμενο εξάμηνο στόχευε στην απόκτηση από τους ίδιους γνώσεων ελληνικής
λογοτεχνίας και στην επίτευξη μιας ευρύτερης πνευματικής καλλιέργειας.
Τα παραπάνω προκύπτουν από το περίγραμμα του Μαθήματος καθώς και από τα τρία
διδακτικά εγχειρίδια, που διανέμονταν από τη Σχολή.
-Οι προαναφερόμενοι στόχοι 2 εξαμήνων απέβλεπαν στην επίτευξη μιας γενικής κουλτούρας.
Παράλληλα διαφαινόταν μια τάση της Σχολής προς μια γενική/ολιστική εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε., πέρα από τα στενά όρια της τεχνικό-επαγγελματικής εξειδίκευσης,
αφού από αυτή την τάση αναδυόταν η πρόθεση της Πολιτείας για γλωσσική κατάρτιση και
ευρύτερη κουλτούρα των εκπαιδευτικών.
-Με την Ανωτατοποίηση της Σχολής (2002) το συγκεκριμένο Μάθημα της «Νεοελληνικής
Γλώσσας» σταμάτησε να διδάσκεται ως υποχρεωτικό. Ως επιλεγόμενο πλέον δεν
βαθμολογούνταν αλλά «εξεταζόταν επιτυχώς ή ανεπιτυχώς». Περιστασιακά εντασσόταν -και
πάλι ως επιλεγόμενο- στα Προγράμματα Σπουδών κάποιων Τεχνολογικών Τμημάτων
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1998), χωρίς να εξυπακούεται ότι αυτή η ένταξη συνεπαγόταν
ενεργή σπουδαστική συμμετοχή.
-Στο διδακτικό σχεδιασμό του Μαθήματος, βασικοί άξονες που ακολουθούνταν ήταν
συνήθως η ορθογραφία, η σύνταξη αίτησης και βιογραφικού, η περίληψη κειμένου και
σπανιότερα (τα τελευταία κυρίως χρόνια και σε περιορισμένη βάση) η αξιολόγηση
επιστημονικών άρθρων (Παπαϊωάννου και Πατούνα, 2003) καθώς και η απόκτηση γνώσεων
της αρχαίας και της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.
Ως απάντηση τώρα στη σειρά ερωτημάτων και προβληματισμών που εκθέσαμε στην αρχή
της εργασίας διαπιστώσαμε ότι :
-Παρότι τη Σχολή την ακολουθούσε μια παράδοση μάλλον κλειστών Αναλυτικών
Προγραμμάτων, ενισχυμένων από το συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησής της, η παρούσα
έρευνα έδειξε ότι τα λειτουργούντα Α.Π. άφηναν σχετικά περιθώρια ελευθερίας κινήσεων και
πρωτοβουλιών στους καθηγητές (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002), ανεξάρτητα από το
μελλοντικό βαθμό αξιοποίησής τους
-Επιπλέον, τα Α.Π. παρείχαν σε σημαντικό βαθμό την ευχέρεια στους καθηγητές να
επιλέγουν ελεύθερα το συνδυασμό διδακτικών μεθόδων και τεχνικών της αρεσκείας τους. Το
γεγονός τους απάλλασσε δυνητικά από τον άχαρο ρόλο του να εφαρμόζουν ως εξαρτημένοι
υπάλληλοι επίσημες οδηγίες τεχνοκρατών-ειδικών.
-Τα διανεμόμενα από τη Σχολή στους σπουδαστές διδακτικά εγχειρίδια νεοελληνικής
γλώσσας, σύνταξης εγγράφων και ελληνικής γραμματείας εμφάνιζαν ιδιαίτερα πλούσιες και
τεκμηριωμένες γνώσεις στους τομείς ενασχόλησής τους
-Η προσωπικότητα και η κουλτούρα των εκάστοτε διδασκόντων επηρέαζαν τη θεματολογία
και τα χαρακτηριστικά των γραπτών εξετάσεων στο συγκεκριμένο μάθημα της γλώσσας.
5. 5. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ/ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Στα πλαίσιά της συμπεριλήφθηκαν η διατύπωση κλειστών ερωτήσεων ημιδομημένης
συνέντευξης, που απευθύνονταν προς την ερευνώμενη πληθυσμιακή ομάδα 8 ατόμων, καθώς
και οι απαντήσεις στις ερωτήσεις, η ανάλυση και η ερμηνεία τους.
Ως γενικότερη πρώτη διαπίστωση προέκυψε από τις απαντήσεις ότι οι επιλογές, τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και η σφαιρική κουλτούρα των εκάστοτε καθηγητών
επηρέαζαν αισθητά τόσο το ψυχολογικό κλίμα στην τάξη όσο και τα κέντρα στα οποία
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έστρεφαν οι σπουδαστές τα γνωστικά τους ενδιαφέροντα και την προσοχή τους. Οι
απαντήσεις και ο σχετικός σχολιασμός τους έχουν ως εξής :
1. Οι ερωτηθέντες απάντησαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία (72%) ότι οι καθηγητές
τους έθεταν συγκλίνουσες ερωτήσεις ενώ ένα μικρό ποσοστό(27%). ότι τους έθεταν
αποκλίνουσες. Από τις απαντήσεις διαφαίνεται η συνέχιση ύπαρξης ενός προφίλ καθηγητή
αποκλειστικού κατόχου της γνώσης, που οφείλει να δίνει πάντα τις σωστές απαντήσεις και
ταυτόχρονα αναδύεται η έλλειψη πλουραλισμού στο περιεχόμενο της διδασκαλίας,
κατάλοιπο του παραδοσιακού, κλειστού σχολείου.
2. Σύμφωνα με τη σαφή πλειοψηφία των απαντήσεων (74%), οι πληροφορίες και οι
γνώσεις τους προσφέρονταν οριστικές και αμετάκλητες. Εκφράστηκαν ωστόσο και εκδοχές
(26%) σύμφωνα με τις οποίες οι γνώσεις δίνονταν με παρώθηση περαιτέρω διερεύνησής
τους. Οι απαντήσεις αφενός επιβεβαιώνουν την ύπαρξη παραδοσιακών στοιχείων στη
διδακτική λειτουργία αφετέρου μαρτυρούν τη λειτουργία αρκετά «εμπνευσμένων»
καθηγητών, που παρακινούσαν σε αρκετές περιπτώσεις τους σπουδαστές να διεισδύσουν
περαιτέρω στις γνώσεις που τους πρόσφεραν καθότι αυτές δεν αποτελούσαν κλειστό αλλά
ανοιχτό πεδίο αναζήτησης (Χατζημωυσιάδης και Αθανασίου, 2004).
3. Οι πρώην σπουδαστές απάντησαν, με πολύ μεγάλα ποσοστά (72%), ότι οι καθηγητές
επέμεναν στη χρήση συνηθισμένων γλωσσικών τύπων, λειτουργούσαν δηλαδή τυπικά, σε
αυστηρά σχολαστικό και κλειστό πλαίσιο. Εντούτοις ένα μέρος τους (28%) απαντά ότι οι
καθηγητές τους επέτρεπαν και τους παρωθούσαν να δημιουργούν γλωσσικά και να παίρνουν
πρωτοβουλίες (Jones et al. 1988-1989) πέρα από συμπεριφορές τυπολατρίας, γεγονός που
φαίνεται να συνδέεται με την επίδραση που τους άσκησαν καθηγητές «με ανοιχτούς
ορίζοντες».
4. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας έκανε τους πρώην σπουδαστές να νιώθουν
μειονεκτικά ως κάτοχοι της νεοελληνικής γλώσσας (55%), ενώ αντίθετα το ίδιο περιεχόμενο
αναβάθμιζε στη συνείδησή τους τον ελληνικό πολιτισμό σε σημαντικό ποσοστό (45%).
Διαπιστώνονται ανεβασμένα έως εξισορροπημένα τα ποσοστά στη δεύτερη εκδοχή σε σχέση
με την πρώτη, έστω κι αν δεν αγγίζουν το ήμισυ. Αυτό δείχνει μάλλον μια πιο αυξημένη
τάση στο εκπαιδευτικό σώμα να διατηρεί στη Σχολή και ένα χαρακτήρα ευρύτερης
κουλτούρας και αξιών (Nash and Stacal, 1997), που να αποκλίνει από το στενά
πρακτικό/επαγγελματικό στυλ.
5. Οι μέθοδοι διδασκαλίας ήταν δογματικές, με βάση πολύ μεγάλο ποσοστό (74%) των
απαντήσεων, ενώ το υπόλοιπο 26% άφηνε περιθώρια χρήσης πιο συμμετοχικών και
διαλεκτικών μεθόδων από τους καθηγητές. Δείχνει προφανές ότι το παραδοσιακό
μεταβιβαστικό μοντέλο παρέμενε κυρίαρχο, με το λόγο του καθηγητή να μένει πρωταρχικός
και σε μεγάλο βαθμό αναμφισβήτητος. Οι αντιδογματικές μέθοδοι έμοιαζαν να αποτελούν
την εξαίρεση, που η εφαρμογή τους εξαρτιόταν συνήθως από την παρουσία του ανάλογου
διδακτικού ύφους καθηγητή.
6. Ο τρόπος της διδασκαλίας προσαρμοζόταν σε υπέρμετρο βαθμό με τις απαιτήσεις του
κυρίαρχου τεχνοκρατικού πνεύματος της εποχής, σύμφωνα με το 79% των απαντήσεων. Έτσι
ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις του παραδοσιακού σχολείου και συμμορφωνόταν με τις
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ενώ ο ίδιος αυτός τρόπος διδασκαλίας δεν αναδείκνυε τις
αξίες ενός ανθρωποκεντρικού πολιτισμού παρά σε μικρό ποσοστό απαντήσεων (21%) των
ερωτηθέντων, αξίες που θα μπορούσαν ν’ αντισταθούν σ’ αυτό το τεχνοκρατικό πνεύμα
(Παπαρίζος, 1997). Πρόκειται για τυπικό παράδειγμα Σχολής που κινείται μεταξύ
παράδοσης και εκσυγχρονισμού
7. Σύμφωνα με το ευρύ ποσοστό (52%) των απαντήσεων η διδασκαλία της νεοελληνικής
γλώσσας με το περιεχόμενό της εκλάμβανε ως ξεπερασμένες και μη λειτουργικές τις
διαχρονικές αξίες του ελληνικού πολιτισμού, ενώ ένα 48% τις αναδείκνυε ως πυξίδα φωτός
στη σύγχυση και την αβεβαιότητα του σύγχρονου κόσμου (Ματσαγγούρας, 2004). Στη
σύγκρουση των δύο πολιτισμών είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη η σθεναρή αντίσταση του
ενός, που λειτουργεί ως «ανάχωμα» και τείνει να εξισορροπήσει την πίεση που δέχεται από
το σύγχρονο κόσμο του κέρδους, ο οποίος παραγνωρίζει την ποιότητα του αρχαιοελληνικού
πολιτισμού.
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8. Με βάση το 47,5% των απαντήσεων η διαπροσωπική επικοινωνία καθηγητώνσπουδαστών εμφανιζόταν μονόδρομη, πληροφοριακή, επιτιμητική για τους μαθητές. Το
ποσοστό δεν εκπλήσσει σε μια Σχολή με δασκαλοκεντρική παράδοση. Ωστόσο, με ποσοστό
έκπληξη (52%) που ξεπερνάει το προηγούμενο, μεγάλος αριθμός ερωτηθέντων υποστήριξαν
ότι στην τάξη γινόταν συζήτηση και η επικοινωνία ήταν αμφίδρομη. Εφόσον αυτό ισχύει, η
μεγάλη αυτή μερίδα καθηγητών θα άξιζε σίγουρα επιβράβευση για την εμψύχωση που
παρείχε στους σπουδαστές της και το σεβασμό που τους έδειχνε, σ’ ένα σίγουρα αντίξοο
περιβάλλον.
9. Οι διδακτικές-μαθησιακές διαδικασίες κρατούσαν τους σπουδαστές σε παθητική
στάση και με υποβαθμισμένο το λόγο τους, σύμφωνα με το 41% των απαντήσεων, ως λογικό
επακόλουθο και όσων μόλις προαναφέραμε. Εκπλήσσει όμως και πάλι το ιδιαίτερα ψηλό
ποσοστό (59%) των ερωτηθέντων, που συμφώνησαν στο ότι οι διαδικασίες του Μαθήματος
τους παρακινούσαν σε ουσιαστική επικοινωνία και περαιτέρω καλλιέργεια της χρήσης της
γλώσσας (Χαραλαμπόπουλος και Χατζησαββίδης, 1997). Οι τελευταίοι δηλαδή υποστήριξαν
ότι υπήρχε αισθητή αποστασιοποίηση από την τυποποιημένη επικοινωνία και τον γλωσσικό
σχολαστικισμό, αποστασιοποίηση που απέρρεε μάλλον από έμπνευση και βαθύτερη
επιθυμία μερίδας καθηγητών παρά από επίσημο στόχο της θεσμικής εκπαιδευτικής
πολιτικής.
10. Σύμφωνα με ποσοστό (72,5%) των απαντήσεων, το στυλ διδακτικής συμπεριφοράς
των καθηγητών εναρμονιζόταν με τη στείρα, τυπική και ανούσια απομνημόνευση γλωσσικών
τύπων, ως σε τυπικά παραδοσιακή Σχολή. Υπήρχε όμως κι ένα ποσοστό απαντήσεων 27,5%,
που υποστήριζε αντίθετα ότι το στυλ διδακτικής συμπεριφοράς που υιοθετούσαν οι
καθηγητές ευνοούσε πιο ουσιαστικές κι ελεύθερες μαθησιακές διεργασίες καθώς και την
ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων. Το τελευταίο ποσοστό δείχνει ότι υπήρχε κάποιος
περιορισμένος αριθμός καθηγητών, που «ξέφευγαν» από την επίσημη γραμμή της
τυπικότητας και του επουσιώδους και ωθούσαν τους σπουδαστές τους στην ουσία της
γλώσσας (Τοκατλίδου, 1994/1999).
11. Σε σχέση με την οργάνωση των διασπουδαστικών σχέσεων, σύμφωνα με το ιδιαίτερα
ψηλό ποσοστό απαντήσεων 67,5%, αυτή προωθούσε την κυρίαρχη σύγχρονη αξία του
ανταγωνισμού, δυσχέραινε την επικοινωνία μεταξύ τους και χειροτέρευε το κλίμα. Σύμφωνα
όμως με ένα άλλο αξιοσημείωτο ποσοστό απαντήσεων (32,5%), αυτή προωθούσε τη
συνεργασία (δυσεύρετη ως πρακτική στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα) και άνοιγε
θετικές προοπτικές στις σχέσεις τους.
12. Ακόμα, με ποσοστό απαντήσεων 26%, μερίδα καθηγητών σχολίαζαν «αφ’ υψηλού»
και ειρωνικά τις γνωστικές ελλείψεις των «γλωσσικά αδύναμων» σπουδαστών, ως
…αυθεντίες οι ίδιοι του παρελθόντος, συμπεριφορά-κατάλοιπο ενός αναχρονιστικού
σχολείου. Η εικόνα όμως αλλάζει άρδην από μια άλλη εκφρασθείσα εκδοχή πραγμάτων
σύμφωνα με την οποία οι υπόλοιποι καθηγητές, με το ιδιαίτερα ψηλό ποσοστό απαντήσεων
74%, κατανοούσαν και βοηθούσαν τους «γλωσσικά αδύναμους» μαθητές. Από τη μια πλευρά
διακρίνουμε δηλαδή μια τάση εγκατάλειψης στην τύχη τους των «αδύναμων», αφού μάλλον
εκείνοι ευθύνονταν για την τύχη τους και από την άλλη βλέπουμε να εμφανίζεται στο
εκπαιδευτικό προσωπικό σε πολύ μεγάλο βαθμό μια ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία, που
δείχνει ένα βαθύτερο προβληματισμό πολλών καθηγητών της Σχολής γύρω από τα
εκπαιδευτικά και κοινωνικά ζητήματα.
13. Τέλος, σύμφωνα με το ιδιαίτερα ψηλό ποσοστό 57,5% των απαντήσεων η μαθησιακή
ατμόσφαιρα της τάξης ήταν καταπιεστική. Αυτό αποτελεί ένδειξη-κλειδί ότι τα παραδοσιακά
της χαρακτηριστικά επέμεναν καθώς και το ψυχρό ψυχολογικό της κλίμα. Άξιο σχολιασμού
παραμένει εντούτοις το ψηλό ποσοστό 42,5% των απαντήσεων, με βάση το οποίο η
μαθησιακή ατμόσφαιρα της τάξης ήταν ευχάριστη. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί αφενός ως
επιδίωξη των καθηγητών να έχουν χαρούμενες σχέσεις με τους σπουδαστές, ως καλλιέργεια
αγάπης στους τελευταίους για το Μάθημα της Γλώσσας καθώς και ως επιδίωξη ύπαρξης
εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ συσπουδαστών, προϋποθέσεις ιδιαίτερα σημαντικές για να
λειτουργεί η τάξη τους ως βιωματική διαδικασία με βελτιωμένη ποιότητα.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
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Παρά την κρίση της γλώσσας που διανύουμε ως κοινωνία και το πρόβλημα της
γενικότερης γλωσσικής ένδειας που διαπιστώνουμε καθημερινά γύρω μας το Μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας απουσιάζει ήδη από το 2003 από το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ, ως αποτέλεσμα της ασκούμενης στη Σχολή θεσμικής πολιτικής, με
συνέπεια το πρόβλημα αυτό να επιδεινώνεται συνεχώς.
Η έρευνα κατέδειξε ότι όντως λειτουργούσε έως και κατά την πρόσφατη διδασκαλία
της Γλώσσας μια αρκετά συμπαγής θεσμική δομή και μια ανάλογη παραδοσιακή νοοτροπία
που τη συνόδευε και δεν άφηναν περιθώρια ανοιγμάτων και θεαματικών βελτιώσεων στον
τρόπο της διδασκαλίας της.
Είναι όμως δίκαιο να εκτιμηθεί ιδιαίτερα θετικά η προσπάθεια μερίδας καθηγητών της
Σχολής, που σε αρκετές περιπτώσεις προέβαλαν ένα προφίλ ευρύτερης ανθρωπιστικής
κουλτούρας, ουσιαστικής μη τυποποιημένης γλώσσας, δείχνοντας μέσα από τη διδακτική
τους πρακτική την ποιότητα που μπορεί να επιφέρει το ανθρώπινο στοιχείο και η δυναμική
του στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
H αξιολόγηση του μαθητή αποτελεί μια σημαντική παράμετρο της σχολικής ζωής η οποία
χρησιμοποιείται ευρέως στην μαθησιακή διαδικασία. Η εφαρμογή της έχει επηρεαστεί από την
κυρίαρχες θεωρητικές τάσεις και την κοινωνικο-πολιτική συζήτηση η οποία πραγματοποιείται
στο πλαίσιο των διαφόρων ιστορικών περιόδων.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των κυρίαρχων τάσεων στο χώρο της
αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή στην Ελλάδα σε δύο διαφορετικές ιστορικές περιόδους
και η χρήση των ευρημάτων ως πλαισίου για τη διαμόρφωση κατάλληλων κριτηρίων.
Τα συγκεκριμένα κριτήρια χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των γραπτών δοκιμασιών
στο μάθημα της Γλώσσας για τα σχολικά βιβλία της Δ΄ Τάξης του δημοτικού σχολείου των
μεταρρυθμίσεων του 1982 και του 2003. Στη συνέχεια οι ομοιότητες και οι διαφορές τίθενται σε
μια συγκριτική βάση αξιολόγησης, ενώ τα ευρήματα της μελέτης αναλύονται με βάση τα
θεωρητικά εργαλεία του Basil Bernstein με βάση τα οποία αποκαλύπτεται η πορεία προς μια
περισσότερο αποτελεσματική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, ιδιαίτερα στο μάθημα της
ελληνικής γλώσσας, στη βάση της επίδρασης της διαθεματικής προσέγγισης.
ABSTRACT
Pupil assessment is an important parameter of school life and is used in various ways. Its
implementation is influenced by the dominant theoretical education and social-political
discourses within the different historical periods.
The aim of thin paper is to investigate the major tendencies in evaluation in Greece in two
historical periods and use the findings as a framework to form criteria. These criteria are used to
analyze the exercise in the elementary school Language books in the case of 1982 and 2003. Then
it isolates the major similarities and differences on a comparative evaluating basis.
The findings of this study are discussed using the theoretical tools of Basil Bernstein and
reveal a move towards a more pedagogically effective pupil assessment especially in lesson of
Greek Language, when is mainly influenced by the cross-thematic approach that was introduced
in the compulsory education in 2003.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H παιδαγωγικο-εκπαιδευτική αλλαγή στη σχολική τάξη συνδέεται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις
στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) και το συνεπαγόμενο εκπαιδευτικό υλικό. Η κάθε
μετατροπή/αλλαγή των ΑΠΣ, όπως και κάθε εκπαιδευτική μετατροπή αποτελεί το αποτέλεσμα,
αλλά και το σύμπτωμα των κοινωνικών αλλαγών με βάση τις οποίες μπορούν να ερμηνευθούν
(Durkheim, 1977:92· Alahiotis&Karatzia-Stavlioti, 2006). Στο πλαίσιο αυτό τα ΑΠΣ αποτελούν
και πολιτικό-κοινωνιολογικά κείμενα με σημαντικές ιδεολογικές προβολές και προεκτάσεις.
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Ενυφαίνουν τις διαφορετικές περιστάσεις, τους θεσμούς και την ιδεολογία που καθορίσουν σε
κάθε εποχή την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς και τις προσδοκίες της κοινωνίας από την
εκπαίδευση.
Με βάση τα παραπάνω είναι δυνατόν να ερμηνευτεί το ότι διαχρονικά η διδασκαλία της
γλώσσας στην Ελλάδα αποτέλεσε ζήτημα αιχμής όχι μόνο από παιδαγωγική σκοπιάς, αλλά και
(Δημαράς, 1987·
κοινωνικής, πολιτικής και σε ορισμένες περιπτώσεις εθνικής.
Αλαχιώτης&Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009). Αντιμετωπίζοντας τη διδασκαλία με τρόπο
πολυεπίπεδο και ολιστικό (Karatzia-Stavlioti, 2010) μέσα από τη διασύνδεση και την
αλληλεπίδραση που αυτή πρέπει να βρίσκεται με τη μάθηση και την αξιολόγηση παρουσιάζεται
στην παρούσα εργασία η επιστημολογική θεώρηση της γλώσσας και οι μετατροπές που υπήρξαν
κατά την υπό μελέτη περίοδο (1982-2003), ώστε να ανιχνευθούν στοιχεία συνδεόμενα με το
σκοπό της παρούσας εργασίας, που είναι να διερευνηθεί ο τρόπος που διαμορφώνονται και
εντάσσονται οι ασκήσεις αξιολόγησης σε αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις βιβλίων για τη
διδασκαλία της γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, αφού, βέβαια,
παρουσιαστούν τα ΑΠΣ του 1982 και του 2003 και αναλυθούν και σχολιαστούν οι διαφορές που
εντοπίζονται· όλα με βάση τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία του Basil Bernstein σε ένα
ιστορικο-συγκριτικό πλαίσιο.
2. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΑΠΣ ΤΟΥ 1982 ΚΑΙ 2003
Στο ΑΠΣ της μεταρρύθμισης του 1982, η Γλώσσα αντιμετωπίζεται ως ένα «κύριο»
μάθημα (με τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας), που διατηρεί τους πρότερους στόχους του
αντίστοιχου προγράμματος (λ.χ. εθνοκεντρισμός, εκδημοκρατισμός) και εντάσσει σπερματικά
εκσυγχρονιστικά ζητήματα μεθοδολογίας με αναφορές στην αντιμετώπιση της Γλώσσας με
τρόπο ενιαίο και πολυεδρικό, ζήτημα όμως που θα περιοριζόταν στο «εσωτερικό» της στους
διάφορους τομείς της , οι οποίοι θα πρέπει να (Βιβλίο Δασκάλου ΣΤ΄σελ 5). Η μεθοδολογία ήταν
κυρίως δασκαλοκεντρική, χωρίς ευελιξία με λεπτομερείς περιγραφές κάθε σταδίου εφαρμογής
στην τάξη. Ιδιαίτερα, όταν μελετώνται τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των γραπτών
εργασιών, γίνεται εμφανής μια μικρή μετατόπιση από τον παραδοσιακό τρόπο λ.χ. εξέτασης των
γραμματικών φαινομένων (πχ «κλίνε» σελ. 9) η βαθύτερη όμως ανάλυση που γίνεται στην
παρούσα εργασία αναδεικνύει ένα «εγκλωβισμό» σε παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης οι
οποίες προβάλλονται και σχεδιάζονται στη διδασκαλία μάθηση.
Γενικά υποστηρίζεται (Alahiotis &Karatzia-Stavlioti, 2006· Fterniati & Spinthourakis,
2006· Flouris & Pasias, 2008) ότι στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
(ΔΕΠΠΣ) και στα ΑΠΣ του 2003 εμφανίζεται διαφορετική φιλοσοφία, κατανόηση και
προσαρμογή σε νέες μεθοδολογίες, έννοιες και συμπεριφορές που συνδέονται με τον
εμπλουτισμό του περιεχομένου των ΑΠΣ, την εισαγωγή νέων στόχων και, κυρίως της
συνδεόμενης με τα παραπάνω, διαθεματικής προσέγγισης (Αλαχιώτης & Καρατζιά-Σταυλίώτη,
2009).
Ειδικότερα στην περίπτωση της Ελληνικής Γλώσσας το αποτέλεσμα αποτελεί μια σύνθεση
που προέκυψε από τη μελέτη ποικίλων σχετικών επιστημών, διδακτικών προσεγγίσεων και
παιδαγωγικών επιστημών. Συνδυάζονται οι σύγχρονες μεθοδολογίες με στοιχεία που θεωρούνται
κατάλληλα για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας. Ο αριθμός και η ευρύτητα στόχων δεν
οδηγούν σε αύξηση της διδακτέας ύλης, ούτε απαιτούν την αφιέρωση περισσότερου χρόνου εκ
μέρους των εκπαιδευτικών (Fterniati & Spinthourakis, 2006), καθώς το ίδιο εκπαιδευτικό υλικό
και οι ασκήσεις που αυτό εμπεριέχει μπορεί να αξιοποιηθεί για την υλοποίηση περισσοτέρων του
ενός στόχων, κάτι που υποστηρίζεται από το γεγονός ότι τα νέα βιβλία δεν είναι μεγάλου
μεγέθους.
Με το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ δίνονται βαθμοί ελευθερίας στον εκπαιδευτικό ώστε να μπορέσει να
προσαρμόσει με αποτελεσματικό τρόπο την παιδαγωγική πρόταση του ΑΠΣ, όπως μελετητές από
δεκαετίες σύστηναν. Στο ΑΠΣ του 2003 η παιδαγωγική πράξη στην τάξη αντιμετωπίζεται
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ολιστικά ως Διδασκαλία-Μάθηση-Αξιολόγηση (Δ-Μ-Α) και προτείνεται ευελιξία στη χρήση του
εκπαιδευτικού υλικού έντυπου και ηλεκτρονικού. Για παράδειγμα, το μικρό μέγεθος των βιβλίων
στα οποία όμως εμπεριέχονται αναφορές και διασυνδέσεις, δραστηριότητες και ασκήσεις σε
ζητήματα, θέματα και προβλήματα, τα οποία μπορούν να καλύπτουν ποικιλία καταστάσεων της
καθημερινής ζωής και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων. Με σαφήνεια δε
καταγράφεται στο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ότι η γλώσσα θα πρέπει να διδάσκεται οριζόντια στο ΑΠΣ, σε
όλα τα μαθήματα μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση (Alahiotis&Karatzia-Stavlioti, 2006).
Βασικές παράμετροι του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ της γλώσσας (303/23-3-2003) συνδεόμενες με τη
Δ-Μ-Α αποτελούν οι δεξιότητες της επικοινωνίας, της επίλυσης προβλήματος, της διαχείρισης
πληροφοριών και της αυτοβελτίωσης μέσα και από την αυτοαξιολόγηση. Η πληροφορική
καλείται να συνεπικουρήσει, κυρίως με τις δεξιότητες διαχείρισης πληροφοριών, επιλογής,
ανάλυσης, σύνοψης και αξιοποίησης. Μπορεί να υποστηριχθεί με τον τρόπο αυτό η καλλιέργεια
της σύνθετης δεξιότητας της κριτικής κατανόησης της γλώσσας (Fterniati & Spinthourakis, 2006)
καθώς και του εγγραμματισμού (Katsarou & Tsafos, 2010) με ευρύτερη εννοιολόγηση από αυτή
που του αποδίδεται από τον ΟΟΣΑ (OECD, 2004). Με τον εγγραμματισμό καθίσταται δυνατή η
κατανόηση των πολλών και σύνθετων μορφών και των ποικίλων πλαισίων μέσα στα οποία
επηρεάζεται η επικοινωνία και πραγματοποιείται η σύνθεση του νοήματος.
Για τον εκπαιδευτικό η μεγάλη διαφορά των ΑΠΣ του 1982 από το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του
2003 βρίσκεται στο ότι ενώ είχε συνηθίσει να διδάσκει τη Γλώσσα μόνο μέσα από γλωσσική
ανάλυση, το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ δίνει οδηγίες προώθησης του επικοινωνιακού πλαισίου ως βάση
διδασκαλίας με αναφορές και στην πολυγλωσσία· γεγονός που απαιτεί μια αλλαγή στη στάση,
αλλά και στην πρακτική του κάθε εκπαιδευτικού (Fterniati & Spinthourakis, 2006) διότι θα
πρέπει να ανταποκριθούν στις εξής προκλήσεις που αναδύονται μέσα από τη μελέτη του
σχετικού ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ:
– Διαφορετικά είδη νοήματος σε αντιπαραβολή με το ένα ή και κανένα
– Βασική συσχέτιση των γραμματικών φαινομένων με τις μορφές κειμένου
– Αποσαφήνιση του κάθε εξειδικευμένου επικοινωνιακού πλαισίου με στόχο την παραγωγή
νοήματος μέσα από μια συστηματική διαδικασία
– Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες σε ένα περισσότερο ανοικτό ΑΠΣ, σε
σχέση με το προηγούμενο στο οποίο ήταν απλός διεκπεραιωτής.
3.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στην παρούσα μελέτη, μέσα από την ιστορικο-συγκριτική μεθοδολογία και το πλαίσιο της
θεωρητικής κοινωνιολογικής-παιδαγωγικής προσέγγισης του Bernstein διαμορφώνονται κριτήρια
για την συγκριτική αξιολόγηση της παιδαγωγικής αποτελεσματικότητας των ασκήσεων
αξιολόγησης (εργασιών) στις δυο υπό διερεύνηση περιόδους. Εξετάζονται στο πλαίσιο των
κοινωνικοοικονομικών, πολιτικών, επιστημολογικών και γενικότερα των πολιτιστικών αλλαγών
και επιδράσεων, αφού σύμφωνα με έρευνες των συγκριτικών της εκπαίδευσης (Sadler, 1900·
Ματθαίου, 2006) τα εκτός σχολείου δεδομένα έχουν συχνά μεγαλύτερη σημασία ως προς την
σχολική αποτελεσματικότητα από τα πράγματα μέσα στο ίδιο και είναι αυτά που μπορεί να
καθορίζουν και να ερμηνεύουν τα πράγματα μέσα στο σχολείο. Στο πλαίσιο της συγκριτικής
μεθόδου θεωρείται ότι μια απλή περιγραφή χωρίς ερμηνεία είναι ανεπαρκής και πρέπει να έχει να
κάνει με όλες εκείνες τις δυνάμεις που καθορίζουν το χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος
(Kandel, 1936· Καζαμίας, 1993, 2008).
Η παρούσα ανάλυσή μας θα ενημερώνεται από συγκριτικές και ερμηνευτικές
μεθοδολογίες (Gale, 2000· Kazamias et.al, 2001), ειδικά όταν ερευνάται η επίδραση της
πολιτικής των ΑΠΣ στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα (Ματθαίου, 2006), ενώ με
εργαλεία από το χώρο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης η ανάλυσή μας γίνεται ιστορικοκοινωνιολογική ώστε να αποκαλυφθεί η πολιτική διάσταση των κειμένων, το βαθύτερο νόημά
τους και η συσχέτιση με την εποχή και τις συνθήκες που τα επηρέασαν. Οι διαφορετικές μορφές
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αξιολόγησης που μελετώνται συμβάλλουν με την αξιοποίηση των θεωρητικών- μεθοδολογικών
εργαλείων, στη διαμόρφωση κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης των ασκήσεων στα εγχειρίδια
των δυο περιόδων. Με την αξιοποίηση της τεχνικής ανάλυσης κειμένου στο πλαίσιο της
ιστορικο-συγκριτικής μεθοδολογίας (Μπουζάκης, 1993· Patton, 2002· Openheim, 2005).
Ως θεωρητικό υπόβαθρο της ιστορικής-συγκριτικής ανάλυσης αξιοποιούνται τα αναλυτικά
εργαλεία και το πλαίσιο διερεύνησης της μορφής των συγχωνευμένων κωδίκων που εφαρμόζει ο
Bernstein, το οποίο αποτελεί τη βάση για την ιστορική-συγκριτική ανάλυση των σχολικών
πρακτικών στο επίπεδο της τάξης διαχωρίζοντας τις παραδοσιακές από τις προοδευτικέςδημοκρατικές (Bernstein, 1971, 1996· Αλαχιώτης& Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009).
Στο πλαίσιο αυτό:
– Οριοθετηθείται η έννοια της αξιολόγησης του μαθητή στις δυο υπό διερεύνηση ιστορικές
περιόδους.
– Καταγράφεται η σημασία των ΑΠΣ της γλώσσας και της διδασκαλίας της σχετικής σχολικής
γνώσης.
– Αναδεικνύονται τα βασικά στοιχεία των δυο προσεγγίσεων στη χρονική και κοινωνική τους
διάσταση ώστε να διερευνηθεί ο κοινωνικός και παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου όπως
αυτός εκφράζεται σήμερα μέσα από τις παιδαγωγικές πρακτικές της διαθεματικότητας.
– Διερευνάται η επίδραση που ασκεί η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης σε ζητήματα
οργάνωσης, διασύνδεσης και κατάκτησης της «γλωσσικής» γνώσης, σε θέματα
αποτελεσματικών παιδαγωγικών μεθοδολογιών μέσα από την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού
υλικού με έμφαση στις ασκήσεις αξιολόγησης και των άλλων παιδαγωγικών μέσων που
αφορούν τους μαθητές ατομικά και συνολικά, όπως αυτά αντιμετωπίζονται από τον
Bernstein.
Με βάση τα πιο πάνω διαμορφώνονται οι άξονες συγκριτικής διερεύνησης των ασκήσεων
αξιολόγησης σε δειγματικά κεφάλαια που αξιοποιούνται στην παρούσα μελέτη και είναι οι εξής:
– Ποιο είναι το ιδεολογικο-πολιτισμικό πλαίσιο και ποιες είναι οι αρχές (κώδικες) σε κάθε
περίπτωση;
– Ποιος ο τρόπος ταξινόμησης, η ισχύς των συνόρων των γνωσιακών αντικειμένων και η
μορφή των κωδίκων της εκπαιδευτικής γνώσης σε κάθε περίπτωση θεσμικά και σε επίπεδο
εφαρμογής; Πώς καθορίζονται οι ρόλοι εκπαιδευτικού και μαθητή, το είδος των
παιδαγωγικών σχέσεων και πρακτικών;
– Ποιες οι υποστηρικτικές δομές εκτός και εντός σχολείου (επίπεδα παιδαγωγικής
διακυβέρνησης, βαθμός διασύνδεσης σχολείου-κοινωνίας);
– Ποιο ήταν το πολιτικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό συγκείμενο στις
συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους; Ποιες ήταν οι απόψεις για τα εκπαιδευτικά και πολιτικά
– επιστημονικά ζητήματα;
– Ποιες ήταν οι ψυχολογικές και παιδαγωγικές βάσεις στις οποίες στηρίχτηκαν οι δύο
προσεγγίσεις;
– Ποιες ήταν οι δομές σχεδιασμού, κατασκευής, υλοποίησης και εφαρμογής των δύο
μεταρρυθμίσεων, κυρίως ως προς την εκπόνηση ασκήσεων αξιολόγησης/εργασιών;
Διερευνάται το πόσο κλειστά ή ανοιχτά είναι τα περιεχόμενα του κώδικα αξιολόγησης,
αναλύεται το πώς η διαφοροποίηση στην ταξινόμηση της γνώσης οδηγεί σε περαιτέρω αλλαγή
των δομών αυθεντίας, στις ισχύουσες εκπαιδευτικές ταυτότητες και αντιλήψεις περί ιδιοκτησίας
και σε ζητήματα κοινωνικόποιητικών διαδικασιών. Αξιολογείται η μόνωση των περιεχομένων
του κώδικα και η σύνδεση τους με τη διαδικασία και το σκοπό της αξιολόγησης και η
δικαιοδοσία των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο περιεχόμενο των κωδίκων.
Σημείο διερεύνησης αποτελεί η ανάλυση του εστιασμένου αναλυτικού προγράμματος και
της συνεπαγόμενης εκπαιδευτικής αξιολόγησης και της συσχετιστικής ιδέας που εμπεριέχει, του
τρόπου απόκτησης της γνώσης καθώς και το ποιοι αποκτούν πρόσβαση στη γνώση. Κατόπιν
μελετάται η θεωρία με βάση την οποία συντελείται η μάθηση στα πλαίσια του κώδικα, του
συστήματος διδασκαλίας, στην δόμηση της εκπαιδευτικής γνώσης και στην οργάνωση των
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κοινωνικών σχέσεων. Η διερεύνηση της μορφής των συγχωνευμένων κωδίκων ολοκληρώνεται
με την ανάλυση των σχέσεων διοίκησης και των μορφών της παιδαγωγικής του εκπαιδευτικού
οργανισμού και του εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ διερευνάται το ζήτημα της τάξης (order) και
οι αιτίες που οδηγούν σε αντίσταση στην αλλαγή των εκπαιδευτικών κωδίκων (Bernstein, 1991,
1996).
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ – Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ
ΠOΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑ BERNSTEIN
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Τα ΑΠΣ αποτελούν συγκροτημένες προτάσεις που αναφέρονται στο περιεχόμενο και τη
μορφή της σχολικής γνώσης, τον τρόπο που πρέπει να οργανώνεται η γνώση αυτή και στις
διαδικασίες με τις οποίες η γνώση αποκτάται, αξιολογείται και αξιοποιείται από όλους τους
μαθητές (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002). Τα ΑΠΣ αποτελούν και πολιτικά κείμενα με σημαντικές
ιδεολογικές καταβολές και προεκτάσεις. Στα ΑΠΣ εμφαίνονται οι διαφορετικές περιστάσεις,
θεσμούς και ιδεολογία που καθορίζουν σε κάθε εποχή την εκπαιδευτική πολιτική καθώς και τις
προσδοκίες της κοινωνίας από την εκπαίδευση.
Κατά τον Bernstein με τα ΑΠΣ ορίζεται η έγκυρη γνώση. Όταν τα περιεχόμενα των ΑΠΣ
είναι σε ανοιχτή σχέση μεταξύ τους και επικοινωνούν, έχουμε τον συγχωνευμένο τύπο, ενώ όταν
είναι σε κλειστή σχέση και διακριτά, χωρίς επικοινωνία μεταξύ τους, μονωμένα, έχουμε τον τύπο
συλλογής. Η ισχυρή ταξινόμηση καθορίζει μονωμένα και διακριτά περιεχόμενα με ισχυρά
σύνορα των ΑΠΣ ή των διάφορων μαθημάτων, δημιουργεί ισχυρή αίσθηση συμμετοχής σε μια
συγκεκριμένη ομάδα ή τάξη και συγκεκριμένη ταυτότητα, μειώνοντας την εξουσία του
διδάσκοντος πάνω στο αντικείμενο που διδάσκει μη επιτρέποντάς του να ελέγχει τα σύνορα
ανάμεσα στα περιεχόμενα. Στη βάση αυτή μειώνεται η εξουσία του διδάσκοντος απέναντι στους
φορείς που ελέγχουν τα όρια των συνόρων (Bernstein, 1991· Blackledge&Hunt, 1994,
Koustourakis&Zacharos, 2011).
Η έννοια της περιχάραξης αναφέρεται στην παιδαγωγική σχέση διδάσκοντος –
διδασκόμενου, στην ισχύ του συνόρου αυτού που μπορεί να μεταδοθεί ή όχι από το δάσκαλο στο
μαθητή αλλά και στον έλεγχο και στο βαθμό ελέγχου της γνώσης που μεταφέρεται. Η ισχυρή
περιχάραξη καθορίζει μειωμένες επιλογές, μειωμένη εξουσία του μαθητή πάνω στη γνώση και
αυξημένη εξουσία του διδάσκοντος στην παιδαγωγική σχέση. Ασθενής περιχάραξη σημαίνει
ευρύτητα επιλογών στο βαθμό ελέγχου που κατέχουν δάσκαλος και μαθητής στην επιλογή,
διάταξη, βηματισμό και χρονική διάταξη της γνώσης. Με την ισχυρή ταξινόμηση μειώνεται η
εξουσία του διδάσκοντα πάνω στο γνωσιακό αντικείμενο που διδάσκει (Bernstein, 1991·
Blackledge&Hunt, 1994).
Στην έννοια του συγχωνευμένου κώδικα εντάσσεται κάθε προσπάθεια μείωσης του
βαθμού της ταξινόμησης και μπορεί να αναφέρεται σε ένα ή και σε περισσότερα γνωσιακά
αντικείμενα. Η συγχώνευση αναφέρεται στη μετατροπή παλαιότερων μονωμένων γνωσιακών
αντικειμένων σε γνωσιακά αντικείμενα με πιο ασαφή και χαλαρά όρια. Οι συγχωνευμένοι
κώδικες έχουν πιο χαλαρή ταξινόμηση αλλά ποικίλουν ως προς την περιχάραξη, ενώ η ισχυρή
ταξινόμηση δημιουργεί κώδικες συλλογής. Η ισχυρή ταξινόμηση και περιχάραξη οδηγεί σε πιο
ιεραρχική εκπαιδευτική σχέση με σχέσεις αυξημένης εξουσίας. Όταν η περιχάραξη είναι χαλαρή
ώστε να περιλαμβάνει στοιχεία καθημερινής πραγματικότητας γίνεται γενικότερα για λόγους
κοινωνικού ελέγχου. Ο διδάσκων στο δημοτικό σχολείο μπορεί να δράσει μέσω ενός κώδικα
συλλογής και να κρατήσει διακριτά και μονωμένα τα γνωσιακά αντικείμενα ή και να κάνει τα
σύνορα πιο δυσδιάκριτα με έναν συγχωνευμένο κώδικα. Ο συγχωνευμένος κώδικας αποτελεί μια
μεταστροφή σε μορφές ανοιχτών περιεχομένων και από ισχυρή σε χαλαρή ταξινόμηση των
μαθημάτων και των περιεχομένων των ΑΠΣ.
Η έννοια του κώδικα της εκπαιδευτικής γνώσης αναφέρεται στις θεμελιώδεις αρχές που
διαμορφώνουν το ΑΠΣ, την παιδαγωγική και την αξιολόγηση. Η έννοια του κώδικα αναφέρεται
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ακόμη στις αρχές στις οποίες βρίσκονται εγγεγραμμένες οι ταξικά ρυθμιζόμενες σχέσεις
εξουσίας και οι αρχές κοινωνικού ελέγχου. Με βάση τους κώδικες ρυθμίζεται το πώς
διαμορφώνεται το αντίστοιχο κοινωνικό πλαίσιο, ενώ η ισχύς της ταξινόμησης και περιχάραξης
αποτελεί τη βάση καθορισμού των τύπων των κωδίκων της εκπαιδευτικής γνώσης.
Στους κώδικες συλλογής, παρουσιάζεται ισχυρή ταξινόμηση και εξαιρετικά ισχυρή περιχάραξη,
προσφέρονται λίγες επιλογές στο διδάσκοντα και ακόμη λιγότερες στους μαθητές ως προς τη
μετάδοση της γνώσης και τα ΑΠΣ είναι πολύ ρητά και σαφή. Ως προς τους τύπους των
παιδαγωγικών πρακτικών, ο Bernstein διακρίνει δύο τύπους. Τις ορατές και τις αόρατες
παιδαγωγικές πρακτικές. Οι αόρατες παιδαγωγικές, αντίθετα από τις ορατές, χαρακτηρίζονται
από ασθενή ταξινόμηση και άρρητους κανόνες ρυθμιστικής τάξης, δηλαδή ιεραρχίας,
βηματισμού και κριτηρίων. Οι ορατές παιδαγωγικές πρακτικές είναι διαστρωματίζουσες και
οδηγούν σε διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους μαθητές, ενώ οι αόρατες απαιτούν ελευθερία
κινήσεων από τους μαθητές και είναι λιγότερο διαστρωματίζουσες (Bernstein, 1989, 1996).
Η αξιολογηση του μαθητή στην ιστορική της πορεία πέρασε από τις λεγόμενες
παραδοσιακές (ψυχομετρικές λ.χ.) μεθόδους, στις εκπαιδευτικές που βασίζονταν στην
ψυχομετρική, ποσοτική προσέγγιση και σταδιακά σε διάφορες μορφές παιδαγωγικών μεθόδων
που συνδέονται και καλούνται να προωθήσουν την ατομική μάθηση (Αλαχιώτης&ΚαρατζιαΣταυλιώτη, 2009, Karatzia-Stavlioti, 2010). Ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1960, η αξιολόγηση
αφορούσε στην αξιολόγηση των γνωσιακών αποτελεσμάτων μάθησης με δοκιμασίες-τεστ, τα
οποία, εκτός από τον συμπεριφορισμό σταδιακά έλαβαν υπόψη τις νεώτερες εκδοχές της
αναπτυξιακής προσέγγισης και τον εποικοδομιτισμό συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του ρόλου
του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης (Αλαχιώτης&Καρατζια-Σταυλιώτη, 2009· KaratziaStavlioti, 2010).
Συνοψίζοντας, τα μοντέλα αξιολόγησης μέχρι και τη δεκαετία του 1980 στηρίζονταν:
– κυρίως στο συμπεριφοριστικό μοντέλο μάθησης και στη δημιουργία ταξινομιών στόχων
όπως η ταξινόμηση γνωσιακών αποτελεσμάτων του Bloom (1956) (γνώση, κατανόηση,
εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση)
– στην αξιολόγηση της απλής, διαδικαστικής κυρίως γνώσης, ενώ
– περιθωριοποιούνταν οι υψηλότερου επιπέδου βασικές και διαθεματικές δεξιότητες
μεταγνωσιακού και αναστοχαστικού τύπου (κριτική και η δημιουργική σκέψησυναισθηματικά και αξιακά χαρακτηριστικά).
Οι ανωτέρω θεωρούμενες παραδοσιακές τεχνικές αξιολόγησης αμφισβητήθηκαν για
λόγους: (1) Κοινωνικο–Πολιτισμικούς καθότι πραγματοποιείται αλλαγή δομικού τοπικού και
παγκόσμιου οικονομικού κοινωνικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι (Παγκοσμιοποίηση,
πολυπολιτισμικότητα, έκρηξη γνώσης, ΤΠΕ, Καρατζιά-Σταυλιώτη & Λαμπροπουλος, 2006), (2)
Επιστημονικούς με τα νέα επιστημονικά ευρήματα, τα οποία άπτονται των νευροεπιστημών και
της βιολογίας της μάθησης, (3) Ψυχολογικούς–Παιδαγωγικούς με την επικράτηση θεωριών
μάθησης σύμφωνα με τις οποίες ο μαθητής με τις δράσεις του στο σχολικό περιβάλλον
καθίσταται υπεύθυνος, συμμετοχικός και δημοκρατικός πολίτης αναπτύσσοντας το κοσμοείδωλό
του με τρόπο ολιστικό, (4) Φιλοσοφικούς λόγους, που αφορούν στην ολότητα του ανθρώπου, σε
μια νέα κοινωνική «ηθική» και «υποκείμενα», (5) Μεθοδολογικούς, που αφορούν κυρίως την
αλλαγή του προσανατολισμού του περιεχομένου και της οργάνωσης της σχολικής γνώσης και
την αναγκαιότητα διασύνδεσης της γνώσης, την εφαρμογή και διεύρυνση της συμμετοχικής διερευνητικής -ανακαλυπτικής μεθόδου και της δια βίου μάθησης.
(6) Κοινωνικής αποτελεσματικότητας, που αφορούν κυρίως:
– Τον εναρμονισμένο με τις κοινωνικές ανάγκες χαρακτήρα της γνώσης,
– Τη συνεισφορά των εκπαιδευτικών αλλαγών στην κοινωνική πρόοδο.
Είναι πλέον κοινος τόπος για τους ερευνητές του πεδίου της αξιολόγησης (Gipps, 1998·
Broadfood, 1999 · Shepard, 2000 · Karatzia-Stavlioti 2010) ότι οι θεωρήσεις για τη μαθητική
αξιολόγηση συνδέονται άμεσα με τα μοντέλα και τις τεχνικές που εφαρμόζονται· με το
παραπάνω πλαίσιο να σχετίζεται όλο και περισσότερο με τις μελέτες αποτίμησης των επί μέρους
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δεξιοτήτων των μαθητών, αλλά και με τις θεωρητικές παραδοχές για τον τρόπο μάθησης·
παραδοχές, οι οποίες στηρίζονται σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Sawyers, 2006) και κυρίως
λαμβάνουν υπόψη τα ευρήματα των νευροεπιστημών και της βιολογίας της μάθησης όσον αφορά
τον τρόπο που λειτουργεί και μαθαίνει ο εγκέφαλος των μαθητών· όπως είναι λ.χ. η
βιοπαιδαγωγική θεωρία μάθησης με βάση την οποία η παιδαγωγικο-εκπαιδευτική παρέμβαση θα
πρέπει να εναρμονίζεται με τον εξελικτικο-αναπτυξιακό τρόπο μάθησης του ανθρώπου ‘ώστε να
μεγιστοποιείται και να αναβαθμίζεται η αποτελεσαμτικότητα της μάθησης. Αυτή βασίζεται στην
ιεραρχική και αλληλοδιαδραστική καλλιέργεια των πολυδύναμων βασικών βιοπαιδαγωγικών
δεξιοτήτων (τέσσερις βασικές ικανότητες–δεξιότητες: τεχνολογική, κοινωνική, γλωσσική και
μαθηματική/θεωρητική) (Αλαχιώτης&Καρατζια-Σταυλιώτη, 2009· Karatzia-Stavlioti, 2010).
5. ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Στα βιβλία Γλώσσας της μεταρρύθμισης του 1982 υπάρχουν μεμονωμένα, αποσπασματικά
κεφάλαια τα οποία εξετάζονται σε ξεχωριστά μαθήματα (συνήθως ένα κεφάλαιο αντιστοιχούσε
σε ένα μάθημα). Υπάρχουν περιορισμένου εύρους και ποικιλίας ασκήσεις (συμπλήρωσης –
μετατροπής χρόνων των ρημάτων), ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει συγκεκριμένη οργανωτική δομή
και ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στα διακριτά κεφάλαια και τους στόχους τους.
Στο πλαίσιο αυτό η μάθηση φαίνεται να πραγματοποιείται σε κατακερματισμένα μέρη
γνώσης, να είναι σταδιακή και ιεραρχική και ο κάθε στόχος να πρέπει να διδάσκεται χωριστά με
συνέπεια η μεταφορά γνώσης είναι περιορισμένη. Σα βιβλία αυτά αξιοποιούνται συχνά τα τεστ
(βλ επαναληπτικά μαθήματα) ώστε να επιβεβαιωθεί η κατάκτηση του προηγούμενου στόχου
προτού προχωρήσουμε στον επόμενο, εμφανίζοντας μια συμπεριφοριστική κατεύθυνση στη
διαδικασία της μάθησης, ενώ τα αποτελέσματα των αξιολογικών διαδικασιών. Στην ουσία
ταυτίζονται με την ίδια τη μάθηση. Τα κίνητρα είναι κυρίως εξωτερικά και βασίζονται στη
θετική τροφοδότηση που δίδεται σε πολλαπλό βηματισμό (Shepard, 2000· Αλαχιώτης &
Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009).
Επιπλέον αξιοποιείται ιδιαίτερα η ταξινόμηση μαθησιακών γνωσιακών στόχων του Bloom
(γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση) με βάση την οποία δεν
προωθείται η αναγκαιότητα για ολιστική αντιμετώπιση του μαθητή, διαχωρίζονται τεχνητά οι
δεσμοί που υφίστανται ανάμεσα στους τομείς της μάθησης και αποδίδεται βαρύτητα στη
γνωσιακή πλευρά της μάθησης με την ανάλογη υποβάθμιση των υπόλοιπων πολιτιστικών,
προσωπικών και κοινωνικών στόχων του σχολείου.
Με βάση τα πιο πάνω στην περίπτωση των βιβλίων της μεταρρύθμισης του 1982
αξιολογείται κυρίως η απλή, διαδικαστική κυρίως γνώση, περιθωριοποιούνται οι υψηλότερου
επιπέδου βασικές και διαθεματικές δεξιότητες μεταγνωσιακού και αναστοχαστικού τύπου
(κριτική και η δημιουργική σκέψη-συναισθηματικά και αξιακά χαρακτηριστικά και αξιοποιείται
συνήθως μια θεώρηση της μάθησης, στην οποία δεν εκφράζονται σημαντικές νέες επιστημονικές
εξελίξεις (Broadfoot, 1999· Alahiotis & Karatzia-Stavlioti, 2008) και τέλος δεν ενθαρρύνεται
μέσα από το περιεχόμενό τους η εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων που τίθενται ως σκοποί του
εκπαιδευτικού συστήματος (Τριλιανός, 2002· Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006). Στο πλαίσιο
αυτό προωθείται ο ατομικισμός και ο ανταγωνισμός, η απομνημόνευση και η στείρα γνώση, ενώ
υποβαθμίζονται οι διαδικασίες μάθησης, κριτικής-δημιουργικής σκέψης η παιδαγωγική
ελευθερία του εκπαιδευτικού και των μαθητών.
Στο Νέο Εκπαιδευτικό Υλικό υπάρχουν καλά οργανωμένες διδακτικές ενότητες οι οποίες
οργανωμένα εξετάζουν τα διαφορετικά γραμματικά φαινόμενα σε μια σειρά μαθημάτων στο
πλαίσιο της ενότητας, παρατηρείται η ύπαρξη συνδυαστικών μοντέλων αξιολόγησης του μαθητή
καθώς και διεπιστημονική αντιμετώπιση της αξιολόγησης (Fterniati&Spinthourakis, (2006).
Υπάρχει
ποικιλία
ασκήσεων
αυτοαξιολόγησης
εκτίμησης
της
προσωπικής
αποτελεσματικότητας και ανάκλησης πρότερων γνώσεων.
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Εντάσσονται ασκήσεις ανώτερων νοητικών διεργασιών όπως λ.χ. επίλυσης προβλήματος
(problem solving), αντιστοίχησης, συμπλήρωσης, σύνθεσης και ανάλυσης – κατασκευές οι
οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη της τεχνολογικής δεξιότητας μέσα από την ανάπτυυξη της
γλωσσικής επικοινωνίας - σταυρόλεξα κλπ), καθώς και ασκήσεις που αξιοποιούν την
αυτενέργεια, την ομαδική εργασία, τις συνεργασίες, την αλληλοβοήθεια και την κοινωνική
δεξιότητα μέσα από μια «αόρατου» τύπου παιδαγωγική προσέγγιση.
Οι μαθητές ασκούνται στη διαδικασία της έρευνας, αφού τους δίνεται προτεινόμενη
βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη-έρευνα, ασκήσεις διαθεματικών διασυνδέσεων με οριζόντιες
και κάθετες διαθεματικές αναφορές ως προς άλλα μαθήματα (μαθηματικά) και ασκήσεις που
καλλιεργούν την κριτική-δημιουργική σκέψη μέσα από την επίλυση προβληματικών
καταστάσεων της καθημερινής ζωής.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει. Ο εκπαιδευτικός γίνεται καθοδηγητής, συνεργάτης και
συντονιστής και συμβάλλει στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας του κάθε εκπαιδευόμενου για την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ίδιας τους της μάθησης. Οι μαθητές μέσα από τις ασκήσεις –
δραστηριότητες καλλιεργούν εκτός από τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, επικοινωνίας και
προσωπικές δεξιότητες.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Στο Νέο Εκπαιδευτικό Υλικό για τη Γλώσσα φαίνεται να αναβαθμίζεται η θετική στάση του
μαθητή ως προς τη σχολική εργασία, η παρώθηση και το αίσθημα του ελέγχου της μαθησιακής
διαδικασίας, οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στην εκμάθηση και ο βαθμός διασύνδεσής
τους με τους άλλους παράγοντες, η αυτοεκτίμησή του μαθητή. Σημαντική φαίνεται να είναι
ακόμη η διαμόρφωση της σαφούς αντίληψης των μαθητών για τα επιτεύγματά τους και η
δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου διαρκούς και σταθερής προσπάθειας αυτοβελτίωσης από την
πλευρά του μαθητή, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας
(Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009).
Από τη άποψη της δυνατότητας επίλυσης προβλημάτων της καθημερινής ζωής με
παράλληλη κάλυψη των αναγκών του γλωσσικού αλφαβητισμού, η αξιοποίηση ανώτερων
γνωστικών διεργασιών, ενώ συνδέεται η θεματική γνώση της συγκεκριμένης ενότητας με το
γνωσιακό αντικείμενο, χωρίς τη χρήση παρωχημένων μεθόδων μάθησης όπως είναι η
αποστήθιση. Χρησιμοποιούνται θεωρητικές διασυνδέσεις εννοιών και δεξιότητες, γνώσεις και
εργαλεία από άλλα μαθήματα, ενώ τα μαθησιακά αποτελέσματα διασυνδέουν τους γνωσιακούς,
συναισθηματικούς και κιναισθητικούς διαχωρισμούς. Οι μαθητές ασκούν τη μνήμη και τη
φαντασία τους ανακαλώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις, και προσπαθούν να ανακαλύψουν και
άλλες πιθανές συσχετίσεις και υπάρχουν ασκήσεις ανώτερων νοητικών λειτουργιών (Τριλιανός,
2002· Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006) καταλήγοντας με την εισαγωγή της διαθεματικότητας το
«παράδειγμα» διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως γραπτός ρηματικός λόγος (οδηγίες,
ασκήσεις, ΑΠΕ), μετακινείται προς ένα κατά Bernstein κώδικα αόρατης παιδαγωγικής που
εμφανίζει παιδαγωγικά αλλά και κοινωνικά προτερήματα.
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«... Και ύστερα μόνο το όνομα άλλαξε:
από Ο.Ε.Σ.Β. σε Ο.Ε.Δ.Β. ...».
Λόγος περί διδακτικών βιβλίων και σχολικών εγχειριδίων τη
δεκαετία του ’60.

Δρ. Πανεπιστημίου Κρήτης
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ Μιχάλης
Περίληψη
Με τον αναγκαστικό νόμο (Α.Ν.) 952/1937, ιδρύεται στην Αθήνα από την κυβέρνηση του Ι.
Μεταξά ο «Οργανισμός εκδόσεως σχολικών βιβλίων» (Ο.Ε.Σ.Β.). Βασικός σκοπός ίδρυσής του ήταν η
έκδοση και διάθεση στους μαθητές και σπουδαστές όλων των βαθμίδων των εγκεκριμένων διδακτικών
και βοηθητικών βιβλίων. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καταγράφονται διάφορες κυβερνητικές
ενέργειες είτε την περίοδο της οκταετούς διακυβέρνησης της χώρας από την Ε.Ρ.Ε. και τον Κ.
Καραμανλή είτε την περίοδο διακυβέρνησης από την Ε.Κ. και τον Γ. Παπανδρέου, με σημαντικότερη
ίσως, κατά τη βιβλιογραφία, την αλλαγή στη συγγραφή σχολικών βιβλίων από επιλεγμένους από το
Υπουργείο Παιδείας συγγραφείς.
Σκοπός της μελέτης είναι, με επίκεντρο τον Οργανισμό, να αναδείξει τα ζητήματα συγγραφής,
έκδοσης και διάθεσης των διδακτικών βιβλίων την περίοδο εκείνη και να καταγράψει τις κυριότερες
θέσεις των πολιτικών κομμάτων αλλά και σημαντικών διανοούμενων της εποχής.
Στα συμπεράσματα της εργασίας καταγράφονται διαφορετικές απόψεις, ακόμα και για την
ύπαρξη του Οργανισμού, από μέλη ή και συμπαθούντες ίδιων πολιτικών σχηματισμών. Επίσης,
διαφαίνονται διαφοροποιήσεις θέσεων και επιχειρημάτων με το πέρασμα των χρόνων και την αλλαγή
των πολιτικών συσχετισμών, κινητοποίηση και παραγωγή έργου από κομματικές επιτροπές για την
αντιμετώπιση του θέματος αλλά και διακομματικές συμφωνίες μέσα στη βουλή, κυρίως κατά την
ψήφιση του Ν.Δ.4379/1964.

Abstract
With the emergency legislation (Law 952/1937), was founded in Athens by the regime of I.
Metaxas the ‘’Publishing Organization of school books". The main purpose of this foundation was the
publication and distribution of school workbooks and textbooks to students of all levels. During its
operation, various political actions are recorded during the eight years period of K. Karamanlis’
government and the 1963-1964 rule by the United Center (U.C.) and G. Papandreou. Reviewing the
literature, one can say that the most important change was the fact that the Minister of Education had
the right to choose the schoolbook writers (Law 4379/1964). The purpose of this study, focusing on the
organization, is to highlight the issues of writing, publication and distribution of school books; at the
same time to register the principal positions of the political parties as well as the opinions of various
intellectuals of that period. As conclusion, there were different views, even about the existence of the
Organization, by members or sympathizers of the same political groupings. Also, over the years, there
are changes of positions and arguments, depending on the political parties.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τον Ν.5045/1931 «περί σχολικών βιβλίων» ο σύλλογος διδασκόντων του κάθε
σχολείου αποφάσιζε κατά πλειοψηφία για τα βιβλία που θα χρησιμοποιούσε η κάθε τάξη
μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του υπεύθυνου διδάσκοντα που θα δίδάσκε το μάθημα και
το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, α.φ.165, άρθρ.1&7§3,
23.6.1931, σσ.1137&1140), κάτι που αλλάζει ριζικά με τον Α.Ν.952/1937, οπότε και ιδρύεται
στην Αθήνα από το καθεστώς του Ι. Μεταξά ο «Οργανισμός εκδόσεως σχολικών βιβλίων»
(Ο.Ε.Σ.Β.), ώστε η έκδοση και διάθεση, πλέον, στους μαθητές και σπουδαστές όλων των
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βαθμίδων των εγκεκριμένων διδακτικών και βοηθητικών βιβλίων περνάει υπό την εποπτεία
του1. Είναι πλέον γεγονός η οριστική κατάργηση του πολλαπλού βιβλίου και η καθιέρωση
του μοναδικού σχολικού εγχειριδίου.
Από τη μελέτη της εισηγητικής έκθεσης του Α.Ν.952/1937 προκύπτει ότι η ποιότητα
του σχολικού βιβλίου μαζί με τη φτηνή τιμή διάθεσής του ήταν οι δύο βασικότεροι λόγοι που
οδήγησαν το καθεστώς Μεταξά στην ίδρυση του Οργανισμού, χωρίς όμως να
παραγνωρίζεται και η πρόθεση του καθεστώτος να ελέγξει απόλυτα την παραγωγή και
διάθεση των βιβλίων από την κατώτερη έως την ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης και όχι μόνο2.
Πράγματι, σε σχέση με τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του οργανισμού
βελτιώθηκε η ποιότητα των βιβλίων – κυρίως από άποψη εμφάνισης – και μειώθηκε η τιμή
τους. Ωστόσο, η δικτατορία θα επιβάλλει τελικά κρατικό μονοπώλιο ελέγχοντας απολύτως
και πλήρως το περιεχόμενο των βιβλίων3 μετατρέποντάς τα σε μέσο προπαγάνδας σε μία
ακραία προσπάθεια ελέγχου της εκπαίδευσης4, χωρίς να παραγνωρίζονται επιπλέον και τα
προβλήματα στην ποιότητα των βιβλίων τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και
παιδαγωγικής τους συγκρότησης (Βεντούρα, 1992:113, Καλαντζής, 2002:79-80,
Δημαράς&Βασιλού-Παπαγεωργίου, 2008:126).
Στη νομοθεσία για τα διδακτικά βιβλία από το 1836 και μετά, η ίδρυση του Ο.Ε.Σ.Β.
τοποθετείται αναμφισβήτητα ανάμεσα στους σημαντικούς σταθμούς της, ενώ η μετατροπή
του σε Ο.Ε.Δ.Β. (Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων) το 1962 θεωρήθηκε ότι δεν
επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στη δομή και λειτουργία του, αντίθετα η πορεία των σχολικών
βιβλίων συνδέθηκε περισσότερο με την εξέλιξη των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων των
δεκαετιών του ’50 και του ’60, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα νομοθετικά μέτρα
των κυβερνήσεων της Ε.Ρ.Ε. υπό τον Κ. Καραμανλή (νομοσχέδια του 1959) και της Ε.Κ. υπό
τον Γ. Παπανδρέου, κυρίως με τη δωρεάν παροχή των σχολικών βιβλίων που προέβλεπε η
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του ’64 (Φραγκουδάκη, 1999:31).
Σε σχέση με την εκπαιδευτική πολιτική των κυβερνήσεων Καραμανλή, τουλάχιστον
όσον αφορά στο καλοκαίρι του ’59, οπότε ο υπουργός Παιδείας κατέθετε στην Ειδική
Επιτροπή Εξουσιοδοτήσεως της Βουλής οκτώ (8) εκπαιδευτικά νομοσχέδια5, δε φαίνεται να
υπάρχει κάποιο ζήτημα μείζονος σημασίας σε σχέση με τον Οργανισμό6. Προτεραιότητα και
1

Μεταξύ άλλων σκοπών ήταν επίσης και η έκδοση και διάθεση βιβλίων για τις μαθητικές, σχολικές
και λαϊκές βιβλιοθήκες, η έκδοση και διάθεση των σημειώσεων των καθηγητών Πανεπιστημίου για
τους φοιτητές καθώς και η χορήγηση εποπτικού υλικού για τα σχολεία (όργανα, μηχανήματα, έπιπλα,
κ.ά.) (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, α.φ.469, τεύχ. πρώτον, 19.11.1937, σσ.3017-3019).
2
Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «…ιδρύεται νομικόν πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, με σκοπόν την
έκδοσιν ου μόνον των σχολικών βιβλίων αλλά και των Πανεπιστημιακών και παντός βιβλίου τείνοντος
εις την ηθικήν και διανοητικήν ανύψωσιν της κοινωνίας» (Σιφναίος, 1937:1959).
3
Άλλωστε, ο ίδιος ο Μεταξάς δεν άφηνε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης των προθέσεων και των
σκοπών του, όταν δήλωνε στις 29.11.1938 κατά την ανάληψη των καθηκόντων του –και- ως υπουργός
Παιδείας ότι: «…εκείνο το οποίον έχω να επιδιώξω είναι η απόλυτος ενσωμάτωσις των καθαυτό
εκπαιδευτικών θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας με τας αρχάς και τους σκοπούς του Κράτους της 4ης
Αυγούστου» (Μεταξά Ι, ‘’Δηλώσεις επί τη αναλήψει του Υπουργείου Παιδείας’’, στο Λόγοι και
Σκέψεις, τόμος Α’, 1936- 1938, Γκοβόστης, Αθήνα, 1997, σ.425).
4
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το καθεστώς προχώρησε και σε ένα άλλο πλήθος ενεργειών
μεταξύ των οποίων ήταν η σύνταξη και εφαρμογή νόμων, αποστολή εγκυκλίων στα σχολεία, διώξεις
εκπαιδευτικών κλπ. (αναλυτικότερα βλ. την εισήγηση του Κ. Θεριανού στο Διεθνές Συνέδριο: «Η
Εκπαίδευση στην Ελλάδα και Ισπανία σε Δημοκρατικά και Αυταρχικά Καθεστώτα: Misiones
Pedagogicas. Δικτατορία του Φράνκο και του Μεταξά και η Κατοχή στην Ελλάδα», Τμήμα Πολιτικής
Επιστήμης και Ιστορίας (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών), Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών, 19-20 Μαΐου 2008).
5
Μεταξύ των οποίων τα Ν.Δ. 3971/1959, «Περί τεχνικής και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως,
οργανώσεως της Μέσης Εκπαιδεύσεως και διοικήσεως της Παιδείας» και 3973/1959 «Περί
ενοποιήσεως και συντονισμού της διοικήσεως της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως».
6
«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ισχυουσών
διατάξεων», «Περί Σχολής Νηπιαγωγών», «Περί ιδρύσεως αστρονομικού σταθμού, γραφείου και
κέντρου επιστημονικών ερευνών και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Γεωδαιτικής και
Γεωφυσικής Επιτροπής του Κράτους κείμενων διατάξεων», «Περί αυξήσεως του διδακτικού και
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πρωταρχικός σκοπός της πολιτικής Καραμανλή σε αυτή τη χρονική στιγμή, μετά δηλαδή την
εκλογική νίκη του ’58, αναδεικνυόταν η οργάνωση και διοίκηση της τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλά και της εκπαίδευσης γενικότερα, κάτι που ήδη από τότε
είχε επισημανθεί στην τρέχουσα ειδησεογραφία και βιβλιογραφία της εποχής7 αλλά είναι
πλέον κοινώς αποδεκτό και από τους σύγχρονους μελετητές8.
Από την άλλη πλευρά, με την αλλαγή της διακυβέρνησης της χώρας και την ανάληψη
της εξουσίας από τον Γ. Παπανδρέου πέρα από την δωρεάν παροχή των σχολικών βιβλίων
αλλά και την τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών στη μέση εκπαίδευση με την
εισαγωγή νέων μαθημάτων και τη συγγραφή νέων βιβλίων, φαίνεται να υπάρχει μία διάθεση
ρύθμισης ζητημάτων που είχαν να κάνουν με την διαδικασία συγγραφής και κρίσης των
διδακτικών βιβλίων, κάτι που προκύπτει τόσο από τη μελέτη της εισηγητικής έκθεσης του
Ν.Δ.4379/1964 όσο και από την τελική του ψήφιση. Έτσι, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις ο
Οργανισμός προκήρυσσε διαγωνισμό συγγραφής βιβλίων από τον οποίο βραβεύονταν τα τρία
καλύτερα, με το πρώτο να εκδίδεται τελικά9 και τον Οργανισμό να διατηρεί το δικαίωμα να
προσθέσει κεφάλαια από τα άλλα δύο, από το 1964 και μετά το υπουργείο Παιδείας έδωσε το
δικαίωμα συγγραφής σχολικών βιβλίων σε επιλεγμένους από αυτό συγγραφείς
(Κεφαλληναίου, 1999:7), (Δήμου, 2005:356).
Από ‘κει και πέρα με τις πολιτικές εξελίξεις (Ιουλιανά) να καθορίζουν εν πολλοίς και
τα μέτρα της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου
παραιτείται ο Ευ. Παπανούτσος από τη θέση του γενικού γραμματέα του υπουργείου
Παιδείας, πριν ακόμα αναλάβει ο νέος υπουργός, Ε. Σαββόπουλος, ενώ κορυφώνονται και οι
αντιδράσεις εναντίον του με αφορμή τις δηλώσεις που είχε κάνει κατά των νέων βιβλίων που
ετοιμάζονταν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) και από τον Ο.Ε.Δ.Β. (Μπουζάκης,
1999:115-117). Τέλος, το πεδίο δράσης του Οργανισμού, θα επεκταθεί και στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση με την έκδοση και διάθεση του ενός και μοναδικού εγχειριδίου, ως απότοκος της
εκπαιδευτικής πολιτικής της δικτατορίας των συνταγματαρχών του ‘67 (Φραγκουδάκη,
ό.π.:31).
Με τον ιστορικό χώρο, λοιπόν, να ορίζεται μεταξύ της εναλλαγής της διακυβέρνησης
της χώρας από τις δύο μεγαλύτερες πολιτικές παρατάξεις, σκοπός της μελέτης είναι, με
κέντρο αναφοράς τον Οργανισμό, να αναδείξει τα ζητήματα συγγραφής, έκδοσης και
διάθεσης των διδακτικών βιβλίων την περίοδο εκείνη. Άξονες ανάλυσης της εργασίας
αποτελούν αφενός οι βασικές θέσεις των κομμάτων και αφετέρου οι απόψεις προσώπων και
θεσμών της εποχής (π.χ. διανοούμενοι, ομάδες-επιτροπές παιδείας, κ.ά.) αλλά και
οργανωμένων ομάδων πίεσης (π.χ. σύνδεσμοι βιβλιοπωλών, εκδοτών κλπ.), με στόχο την
εποπτικού προσωπικού της στοιχειώδους, μέσης και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως», «Περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Διδασκαλείου Μέσης
Εκπαιδεύσεως διατάξεων», «Περί των αποδοχών του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού
Αστεροσκοπείου» (‘’Η Αναδιοργάνωσις της Παιδείας καταργείται ακόμη και στα χαρτιά’’, εφημ.
Αυγή, 12.6.59, σ.5).
7
Μπεσιώτης Γ, ‘’Τα Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια’’, Η Νέα Οικονομία, τ. 13ος (έτος ΙΓ’), 1959, σ.445,
Κοσπεντάρης Γ, ‘’Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση που δεν Έγινε’’, Η Νέα Οικονομία, τ. 13ος (έτος
ΙΓ’), 1959, σ.709, Κοσπεντάρης Γ, ‘’Εκπαιδευτική Επισκόπηση του 1959’’, Η Νέα Οικονομία, τ. 14ος
(έτος ΙΔ’), 1960, σ.75, Παπαμαύρος Μ, ‘’Τα Νέα Νομοσχέδια περί Παιδείας’’, εφημ. Αυγή, 23.6.59,
σ.1, Παπανούτσος Ε, Αγώνες και αγωνία για την Παιδεία, Ίκαρος, Αθήνα, 1965, σ.353.
8
Καζαμίας Α, ‘’Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 1957-1977. Μύθοι και Πραγματικότητες’’, στο
Πρακτικά Πανελληνίου Παιδαγωγικού Συνεδρίου «Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα»,
Ρέθυμνο, 1986, σ.9, Χαραλάμπους Δ, Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση στην
Ελλάδα στη Μεταπολεμική περίοδο (1950-1974), Διδακτορική Διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα
Φ.Π.Ψ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 1990, σ.172, Προβατά Α, Ιδεολογικά Ρεύματα,
Πολιτικά Κόμματα και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση (1950-1965), Ο «Λόγος» για την ΤεχνικήΕπαγγελματική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, Gutenberg, Αθήνα, 2002, σ.120, Κυπριανός Π, Συγκριτική
Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης, Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2004, σ.242.
9
Με την υποσημείωση ότι δεν επιτρεπόταν η εκτύπωση βιβλίου που δεν είχε πάρει τουλάχιστον το
δεύτερο βραβείο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν.1644/1939 που τροποποίησε αρκετές από τις
διατάξεις του Α.Ν.952/1937 (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, α.φ.103, 20.3.1939, σ.696).
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ερμηνεία της όποιας αλλαγής ή/και στασιμότητας στα εξωτερικά και εσωτερικά
χαρακτηριστικά ενός οργανωμένου κρατικού θεσμού, όπως ήταν ο Ο.Ε.Σ.Β./Ο.Ε.Δ.Β., μέσα
στο πλαίσιο των δεδομένων πολιτικών σχηματισμών και των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων
εκείνη την εποχή. Η αποδοχή της πιο πάνω μεθοδολογικής αρχής δε σημαίνει με κανένα
τρόπο ότι η παρούσα μελέτη αγνοεί την αυτονομία του θεσμού (Archer, 1979:61-64).
Τα κείμενα που μελετώνται είναι νομοθετικού περιεχομένου (π.χ. πράξη 142 του υπ.
Συμβουλίου της 14ης.11.62 με την οποία μετατρέπεται ο Ο.Ε.Σ.Β. σε Ο.Ε.Δ.Β.), πρακτικά της
Βουλής (αφορούν τις συζητήσεις κυρίως για το άρθρο 6 περί συγγραφής και διάθεσης
σχολικών βιβλίων με αφορμή την ψήφιση του μετέπειτα Ν.Δ.4379/1964), προγράμματα
κομμάτων (όπως π.χ. το Σχέδιο Προγράμματος της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς
(Ε.Δ.Α.), 1962-1963) αλλά και δημοσιεύματα από τον τύπο της εποχής.

2. Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ Ο.Ε.Σ.Β. σε Ο.Ε.Δ.Β.
Με την πράξη υπουργικού συμβουλίου10, αρ.142 της 14ης Νοεμβρίου 1962 (άρθρ.2),
μετονομάζεται ο Ο.Ε.Σ.Β. σε Ο.Ε.Δ.Β. ύστερα από απόφαση του υπουργού Παιδείας και τη
σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού. Στην εισαγωγή της
πράξης επισημαίνεται η επείγουσα ανάγκη για ρύθμιση θεμάτων που αφορούσαν τη
συγγραφή, κρίση και έκδοση των διδακτικών βιβλίων.
Σε σχέση με τη συγγραφή (άρθρ.1) προβλέπεται η προκήρυξη διαγωνισμού για τη
στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση ύστερα από απόφαση του υπουργού Παιδείας και τη
σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Α.Σ.Ε.Π.)11,
στην οποία προβλέπονται οι όροι του διαγωνισμού, δημοσιευμένη σε δύο αθηναϊκές πρωινές
ημερήσιες εφημερίδες. Στο 2ο άρθρο προβλέπεται ακόμα η απονομή χρηματικών βραβείων
και επαίνων για τα πρώτα πέντε βιβλία, δαπάνες οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
Οργανισμού.
Για την κρίση των διδακτικών βιβλίων (άρθρ.3) ορίζεται εννεαμελές συμβούλιο
αποτελούμενο από τρεις φιλολόγους, δύο φυσικούς, ένα μαθηματικό και ένα θεολόγο (εν
ενεργεία είτε συνταξιούχοι), καθώς και δύο εν ενεργεία δασκάλων, οι οποίοι θα κατείχαν
τίτλο μετεκπαίδευσης. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι ο ορισμός και τοποθέτηση προέδρου,
αντιπροέδρου και γραμματέα γίνεται ύστερα από απόφαση του υπουργού, ενώ διευθετούνται
και ζητήματα αποζημιώσεως των μελών της επιτροπής και αποσπάσεων εφόσον πρόκειται
για εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Για αυτή καθεαυτή την κρίση των βιβλίων ορίζεται και πάλι
με απόφαση του υπουργού, ανάλογα με την έκταση και το περιεχόμενο του βιβλίου, ένας ή

10

Η δραστηριότητα των διοικητικών οργάνων εκδηλώνεται με νομικές διοικητικές πράξεις και με
διοικητικές υλικές ενέργειες. Οι πρώτες είναι πράξεις των διοικητικών οργάνων (είτε μεμονωμένων –
μονομερείς – είτε προϊόν συνεργασίας περισσοτέρων βουλήσεων – πολυμερείς - ) που περιβάλλονται
ορισμένο τύπο καθοριζόμενο από τον νόμο και σκοπό έχουν τη δημιουργία νομικών καταστάσεων,
επιφέροντας άμεσα έννομα αποτελέσματα. Σαν παράδειγμα τέτοιες πράξεις μπορεί να είναι
λεπτομέρειες της οργάνωσης κάποιας υπηρεσίας, ο διορισμός δημόσιου υπαλλήλου, η χορήγηση
άδειας λειτουργίας ενός εργοστασίου κλπ. Ανάλογα με το διοικητικό όργανο από το οποίο προέρχονται
υπάρχουν Προεδρικά (ή παλιότερα Βασιλικά) Διατάγματα, πράξεις ή αποφάσεις Υπουργικού
Συμβουλίου, υπουργικές αποφάσεις, πράξεις ή εγκρίσεις, νομαρχιακές διατάξεις ή πράξεις (μέχρι πριν
από λίγο καιρό), αστυνομικές διατάξεις και διαταγές κλπ. Εξάλλου, συγκεκριμένο άρθρο του
Συντάγματος προβλέπει εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από όργανα της διοίκησης
για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων ή θεμάτων τοπικού ενδιαφέροντος ή τεχνικού ή λεπτομερειακού
χαρακτήρα (Σπηλιωτόπουλος Ε, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Δευτέρα έκδοσις, Αθήνα – Κομοτηνή,
Νομικαί Εκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα, 1982).
11
Το Α.Σ.Ε.Π. θεσμοθετήθηκε σύμφωνα με το άρθρ. 37 του Ν.Δ.3971/1959 (κυβέρνηση Καραμανλή).
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δύο κριτές οι οποίοι μπορεί να είναι είτε οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί ή συνταξιούχοι, οι
οποίοι δεν είναι μέλη της επιτροπής αλλά έχουν την ικανότητα να κρίνουν τα βιβλία12.
Στη διαδικασία κρίσης και έγκρισης των βιβλίων (άρθρ.4), αρχικά, προΐσταται ο
διευθυντής Διεύθυνσης διδακτικών βιβλίων του υπουργείου ώστε οι διαγωνιζόμενοι να
καταθέσουν εμπρόθεσμα τα βιβλία ακολουθώντας την προκήρυξη, σφραγίζοντας και
παραπέμποντάς τα μέσα σε δεκαπέντε μέρες στο συμβούλιο κρίσης. Στη συνέχεια ο πρόεδρος
του συμβουλίου ορίζει τον κριτή ή τους κριτές με σκοπό την αξιολόγηση του βιβλίου που θα
συνοδεύεται από γραπτή αιτιολογημένη έκθεση, είτε από κοινού, αν υπάρχει ομοφωνία, είτε
χωριστή, σε περίπτωση διαφωνίας των κριτών, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η οποία
και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο συγγραφέα. Σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι
συγγραφείς δε συμφωνούν με την έκθεση έχουν το δικαίωμα μέσα σε δέκα μέρες να
υποβάλλουν υπόμνημα, στο οποίο απαντά τελικά το συμβούλιο αποφασίζοντας για την
αποδοχή ή όχι του βιβλίου. Στο συμβούλιο δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη πλην αυτών
που συμμετέχουν ως κριτές αλλά δεν είναι μέλη (βλ. ό.π. άρθρ.3). Η απόφαση του
συμβουλίου μαζί με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα περιέρχεται στον υπουργό ο οποίος
παίρνει την τελική απόφαση. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του 1/3 των μελών του
συμβουλίου, ο υπουργός έχει το δικαίωμα εντός δεκαπενθημέρου να αναπέμψει το βιβλίο στο
συμβούλιο για νέα κρίση με τη συμμετοχή αυτή τη φορά και τριών μελών του Ανωτάτου
Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Α.Ε.Σ.)13, που τα ορίζει εκείνος. Μέσα σε ένα μήνα η διαδικασία
οφείλει να έχει τερματιστεί, ενώ σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος ο
υπουργός έχει το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης ή την ανάθεση συγγραφής των βιβλίων σε
εκπαιδευτικούς εν ενεργεία ή συνταξιούχους, καθηγητές και υφηγητές Πανεπιστημίου με τη
σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. Τέλος, η έγκριση των βιβλίων ισχύει για μία τετραετία με τη
δυνατότητα ανανέωσης, ενώ σε κάθε ανατύπωση είναι δυνατό να γίνονται βελτιώσεις και
μεταβολές ύστερα από υπόδειξη του συμβουλίου.
Τελικά για την έκδοση βιβλίου το συμβούλιο αποφαίνεται για αυτό που θα εκδοθεί και
πρέπει να είναι αυτό που πήρε το πρώτο βραβείο ή το δεύτερο με βάση την προκήρυξη του
διαγωνισμού (άρθρ.5).
Με το άρθρο 6 ορίζεται η σύνθεση του Δ.Σ. του Οργανισμού, η οποία είναι και αυτή
εννεαμελής και αποτελείται από δύο εκπαιδευτικούς συμβούλους, εν ενεργεία ή που
διετέλεσαν και από τους οποίους ο ένας ορίζεται πρόεδρος και ο άλλος αντιπρόεδρος, το
διευθυντή Διεύθυνσης διδακτικών βιβλίων του υπουργείου, το Διευθυντή του Εθνικού
Τυπογραφείου, έναν ανώτερο υπάλληλο του υπουργείου Οικονομικών ύστερα από υπόδειξη
του υπουργού Οικονομικών, έναν ανώτερο υπάλληλο της Τράπεζας της Ελλάδος και τρεις
εκπροσώπους του επιστημονικού ή του καλλιτεχνικού κόσμου. Επίσης, καθορίζεται η θητεία
του συμβουλίου (τριετής), τα προσόντα του γραμματέα του συμβουλίου, όπως επίσης και η
πρόβλεψη για αποζημίωση για έξοδα κίνησης των μελών του συμβουλίου. Στο άρθρο 7
προβλέπεται η σύσταση θέσης διευθύνοντος συμβούλου ο οποίος προΐσταται όλων των
υπηρεσιών του Οργανισμού, ορίζεται από τον υπουργό και είναι ένα από τα τρία μέλη του
επιστημονικού ή καλλιτεχνικού κόσμου. Τέλος με το άρθρο 8 προβλέπεται η συγκρότηση
επιτροπών εντός του Ο.Ε.Δ.Β. με στόχο την τεχνική και καλλιτεχνική βελτίωση των
σχολικών βιβλίων όπως επίσης και τη σύνταξη σχολικών βοηθημάτων. Οι λεπτομέρειες για
τον αριθμό των μελών των επιτροπών αυτών, των αμοιβών τους καθώς και της θητείας τους
θα καθορίζονταν με απόφαση του υπουργού και τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του
Οργανισμού.
Τα υπόλοιπα άρθρα (συνολικά στην πράξη περιέχονται 18 άρθρα) δεν αναφέρονται
στον Ο.Ε.Δ.Β. με εξαίρεση το άρθρο 14 (Εξουσιοδοτήσεις) στο οποίο επαναλαμβάνει - (§1) ότι όλα τα ζητήματα που αφορούν τη σύνθεση, διάρθρωση, αρμοδιότητες, αποδοχές
12

«…εκ των εν ενεργεία εκπαιδευτικών λειτουργών ή συνταξιούχων μη μελών του ως άνω
συμβουλίου, κεκτημένων δε ικανότητα περί την κρίσιν των βιβλίων» (Εφημερίς της Κυβερνήσεως,
α.φ. 196, 16.11.1962, σ.1681).
13
Το Α.Ε.Σ. θεσμοθετήθηκε σύμφωνα με το άρθρ.37 του Ν.Δ.3971/1959 και απαρτιζόταν από το
Α.Σ.Ε.Π. (βλ. ό.π.) και το Ανώτατο Συμβούλιο Διοικήσεως Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Α.Σ.Δ.Ε.Π.)
(κυβέρνηση Καραμανλή).

610

προσωπικού και διάθεσης των πόρων του Οργανισμού ρυθμίζονται με αποφάσεις του
υπουργού και τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού. Με την §2 παρέχεται η
δυνατότητα στο Δ.Σ. του Οργανισμού να προσλάβει, ύστερα από έγκριση του υπουργού, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πρόσωπα που κατά τη γνώμη του μπορούν να
συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του, ενώ στην §3 με απόφαση του υπουργού
ρυθμίζονται (και) τα ζητήματα της έκδοσης και διάθεσης από τον Οργανισμό των
παραδόσεων και των συγγραμμάτων των καθηγητών των Πανεπιστημίων, εκτός από τα
βιβλία της στοιχειώδους και της μέσης, όπως επίσης και περιοδικών για τους μαθητές
δημοτικού και γυμνασίου.
Το ακροτελεύτιο άρθρο 18 προβλέπει την αναδρομική ισχύ της πράξης για βιβλία που
ήταν ήδη σε διαδικασία κρίσης (§1) ενώ με την §2 καταργούνται τα άρθρα 1 και 2 του
προηγούμενου Ν.Δ.3068/1954 τα οποία και προέβλεπαν την προκήρυξη του διαγωνισμού
ύστερα από απόφαση του υπουργού Παιδείας και πρόταση του Κεντρικού Γενικού
Διοικητικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης (Κ.Γ.Δ.Σ.Ε.) – συμβούλιο το οποίο είχε πλέον
καταργηθεί - αλλά και την απονομή τριών βραβείων στα βιβλία που κρίνονταν τότε από το
διευθυντή του Κ.Γ.Δ.Σ.Ε. με τη συμμετοχή του διευθυντή Βιβλίων του υπουργείου.
Το περιβάλλον μέσα στο οποίο συντάσσεται η πράξη αυτή του υπουργικού
συμβουλίου προσδιορίζεται από τις εξελίξεις στον πολιτικό τομέα, μετά τις εκλογές της 29ης
Οκτωβρίου 1961. Η όξυνση των παθών εντός της κοινοβουλευτικής αίθουσας με την κήρυξη
του «ανένδοτου αγώνα» από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης και την εξάπλωση της
αντίδρασης αυτής και εκτός των ορίων της με καθημερινές, σχεδόν, εκδηλώσεις
διαμαρτυρίας14 διαφόρων μορφών από πολλούς κοινωνικούς εταίρους οδηγεί και τον
εκπαιδευτικό κόσμο σε έντονη συμμετοχή15, ο οποίος δεν αρκείται πλέον στην διεκδίκηση
καθαρά εκπαιδευτικών ζητημάτων αλλά βάζει στην πρώτη γραμμή του αγώνα ζητήματα
εκδημοκρατισμού του πολιτικού συστήματος και ομαλής λειτουργίας των θεσμών16.
Μάλιστα, το δίμηνο Νοέμβριος-Δεκέμβριος του ‘62 θα αποδειχτεί ιδιαίτερα ‘’θερμό’’ με
καθημερινές πορείες και διαμαρτυρίες φοιτητών και μαθητών στο κέντρο της Αθήνας και
άλλων μεγάλων πόλεων17, ένα κλίμα εκρηκτικό που μεταφέρεται και μέσα στην αίθουσα της

14

‘’Συγκρούσεις στο Πανεπιστήμιο’’, εφημ. Αυγή, 1.4.62, σ.1, ‘’Οι μαθητές στον αγώνα για τις
σπουδές τους για την Δημοκρατία’’, εφημ. Αυγή, 10.4.62, σ.1, ‘’ΑΙΜΑΤΗΡΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΧΘΕΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ’’, εφημ. Αυγή, 12.4.62, σ.1, ‘’ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΑΝ ΧΘΕΣ’’, εφημ. Αυγή, 14.4.62, σ.1, ‘’Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ’’, εφημ. Αυγή, 20.5.62.
15
Σε άρθρο του Γ. Κούκα σημειώνεται ότι «Από τον Ιανουάριο σημειώθηκαν οι εξής (ενν.απεργίες): της
Νομικής που κράτησε ένα μήνα, της Φιλοσοφικής Αθηνών, της Φυσικομαθηματικής, της Ιατρικής, των
δευτεροετών Ιατρικής και Οδοντιατρικής που συνεχίζεται, των φοιτητών της Γεωπονοδασολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που μετετράπη σε απεργία πείνας και των φοιτητών του
Πολυτεχνείου» (Κούκας Γ, ‘’Η Κυβέρνησις της ΕΡΕ εμπαίζει τη σπουδάζουσα νεολαία, Δέκα χιλιάδες
φοιτητές απεργούν’’, εφημ. Αυγή, 20.2.62, σ.3).
16
‘’Αρχίζει από σήμερα Διήμερη απεργία 10.000 φοιτητών’’, εφημ. Αυγή, 22.3.62, σ.1, ‘’Η Αθήνα και
η Θεσσαλονίκη συγκλονίζονται από τους αγώνες των σπουδαστών της Ανωτάτης και Μέσης
Εκπαιδεύσεως’’, εφημ. Αυγή, 4.12.62, σ.1, ‘’Με το σύνθημα «προίκα στην Παιδεία» ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ξεχύνονται ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ’’, εφημ. Αυγή, 6.12.62, σ.1, ‘’Η Αθήνα ακούει την ανάσα των παιδιών
της 15.000 ΦΟΙΤΗΤΕΣ πραγματοποιούν Πανελλήνιο δημοψήφισμα για το 15% της Παιδείας’’, εφημ.
Αυγή, 8.12.62, σ.1.
17
‘’ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ η απεργία των μαθητών στη Θεσ/νίκη – Απεργία μαθητών και στην Χαλκίδα’’,
εφημ. Αυγή, 11.11.62, σ.10, ‘’Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη συγκλονίζονται από τους αγώνες των
σπουδαστών της Ανωτάτης και Μέσης Εκπαιδεύσεως’’, εφημ. Αυγή, 4.12.62, σ.1, ‘’ΜΕ ΤΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ-ΜΑΘΗΤΕΣ, εφημ. Αυγή, 7.12.62, σ.1, ‘’ΤΟ 15% ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ τη
χώρα’’, εφημ. Αυγή, 13.12.62, σ.1, ‘’20.000 ΜΑΘΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ’’, εφημ. Αυγή,
15.12.62, σ.1, ‘’Οι σπουδαστές στην Κλαυθμώνος’’, εφημ. Αυγή, 16.12.62, σ.1, ‘’20.000 ΣΤΑ
ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ, εφημ. Αυγή, 18.12.62, σ.1, ‘’ΕΞΟΡΜΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ’’, εφημ. Αυγή, 19.12.62, σ.1, ‘’Πορεία προς Αθήνας των μαθητών Πάτρας’’, εφημ. Αυγή,
σ.1, ‘’ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ’’, εφημ. Αυγή, 21.12.62, σ.1.
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Βουλής κατά την «προ ημερησίας διατάξεως» συζήτηση για το «μέγα θέμα της Παιδείας»
στις 11.12.196218.
Ειδικότερα το θέμα του Ο.Ε.Δ.Β. φαίνεται ότι απασχολούσε την κυβέρνηση όπως
προκύπτει από κυβερνητικές δηλώσεις μιας και αναγγέλλεται, το καλοκαίρι του ’62, μαζί με
άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, η ψήφιση νομοθετικού διατάγματος με το οποίο θα
αναμορφωνόταν πλήρως το σύστημα κρίσης και έκδοσης των διδακτικών βιβλίων με στόχο
την ταχύτατη διάθεση των βιβλίων στους μαθητές και με περιεχόμενο άρτιο και
ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις. Επίσης θα λάμβανε πρόνοια και για την έκδοση
των πανεπιστημιακών παραδόσεων και συγγραμμάτων με στόχο τις χαμηλές τιμές μιας και
«…θεωρεί η Κυβέρνησις βασικόν διά την Ανώτατην Παιδείαν…» (Ελευθερία, 1962:11).
Ενδεικτικά αναφέρονται τιμές των 100 δραχμών για βιβλία της Δ’ τάξεως του δημοτικού, 145
δραχμών της Ε’ και 150 δραχμών της ΣΤ’19.
Η πρώτη αντίδραση του αντιπολιτευόμενου τύπου στα σχέδια της κυβέρνησης είναι
αρνητική θεωρώντας ότι πρόκειται για καθαρή «δημαγωγία» και ουσιαστικά επανάληψη
παλιότερων εξαγγελιών (Αυγή, 1962:6), ενώ και η τοποθέτηση της Εκτελεστικής Επιτροπή
(Ε.Ε.) της Ε.Δ.Α. είναι ξεκάθαρη κατηγορώντας την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (Ε.Ρ.Ε.)
ότι ούτε θέλει ούτε και μπορεί να αναμορφώσει την παιδεία, για το δε θέμα του διδακτικού
βιβλίου, αναφέρεται σε «σχολικά βιβλία και πανεπιστημιακά συγγράμματα αναχρονιστικά,
ακατάλληλα και ταυτόχρονα πολύ ακριβά» (Αυγή, 1962:6). Η κυβέρνηση θα καταθέσει τελικά
το νομοσχέδιο στις 7 Αυγούστου στην Επιτροπή Εξουσιοδότησης της Βουλής και τις
επόμενες μέρες μέσω των εφημερίδων γίνεται γνωστό και το περιεχόμενό του20.
Η αντίδραση από την πλευρά των φοιτητών θα εκδηλωθεί σε συνδιάσκεψη στην
Αθήνα, με τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Συλλόγων Πανεπιστημίου Αθηνών
(Δ.Ε.Σ.Π.Α.) να τοποθετούνται για το νομοσχέδιο λέγοντας ότι σε σχέση με τα
πανεπιστημιακά συγγράμματα δεν επιλύεται το πρόβλημα και ζητούν την εφαρμογή του
άρθρου 259 του Ν.5343/1932, σύμφωνα με το οποίο προβλεπόταν τα συγγράμματα κάθε
σχολής να εκδίδονται από το Πανεπιστήμιο με πόρους του, για τους οποίους υπήρχε ειδική
πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό21 (Αυγή, 1962:5). Επιπρόσθετα, θεωρούν ότι το
νομοσχέδιο διολισθαίνει ακόμα και από τον Α.Ν.952/1937 σύμφωνα με τον οποίο οι
καθηγητές ήταν υποχρεωμένοι έναντι ορισμένου ποσοστού να εκδίδουν τα συγγράμμάτα τους
διά μέσω του Ο.Ε.Δ.Β. (Ελευθερία, 1962:7)22.
Τέλος, σε ανακοίνωση του το Δ.Σ. της Δ.Ε.Σ.Π.Α. λίγες μέρες μετά, κωδικοποιεί τα
αιτήματα, αναφέροντας ότι «…ουδείς λόγος γίνεται περί μειώσεως των υψηλότατων
διδάκτρων, περί αυξήσεως των υποτροφιών, περί εκδόσεως πανεπιστημιακών συγγραμμάτων
εις τιμάς προσιτάς» (Αυγή, 1962:5) αλλά και σε άλλη κοινή, αυτή τη φορά, ανακοίνωση 11
φοιτητικών συλλόγων πάλι γίνεται λόγος για «…μίας αορίστου ρυθμίσεως, ουδέν
μεταβαλλούσης…» (Αυγή, 1962:5).
Σε εκείνες τις μέρες των αντιδράσεων κατά του νομοσχεδίου πρέπει να προσθέσουμε
και την ενέργεια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών-Βιβλιοπωλών-Χαρτοπωλών να
συγκαλέσει πανελλήνια διάσκεψη με βασικό θέμα την κρίση που διέρχεται ο κλάδος,
ιδιαίτερα μάλιστα μετά την «αδιαφορία του υπουργού Παιδείας, ο οποίος ουδεμίαν

18

‘’ΗΛΙΟΥ στη Βουλή, ΟΠΟΥ (σπέρνεται) ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΦΥΤΡΩΝΕΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ’’, εφημ.
Αυγή, 12.12.62.σ.1.
19
Καμουλάκου Ε, ‘’ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΡΟΣΙΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ’’, εφημ. Αυγή,
12.11.58, σ.4.
20
‘’Η κυβέρνησις καταλύει πλήρως την αυτοτέλεια των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», εφημ.
Αυγή, 17.8.62, σ.1.
21
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, α.φ.86, 23.3.1932, σ.583.
22
Μάλιστα, η Δ.Ε.Σ.Π.Α., για το θέμα της έκδοσης των συγγραμμάτων από τον Ο.Ε.Δ.Β. σε υπόμνημα
που είχε αποστείλει περίπου ένα χρόνο πριν στους πολιτικούς αρχηγούς με αφορμή τις βουλευτικές
εκλογές ζητούσε την «…ανάληψιν υπό του ΟΕΣΒ εκδόσεως των συγγραμμάτων…» (‘’Μεταξύ των
τελευταίων χωρών του κόσμου η Ελλάς εις τας δαπάνας δια την παιδείαν’’, εφημ. Ελευθερία, 19.10.61,
σ.8).
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τροποποίησιν επέφερεν εις το εκπαιδευτικόν νομοσχέδιον, το οποίον περιλαμβάνει και τον
ΟΕΣΒ» (Ελευθερία, 1962:8)23.
Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.) σε σχέση με τον Οργανισμό εκφράζει
δύο αντίθετες θέσεις, όταν μεταξύ των ετών 1947-1957 ζητά από την πλήρη κατάργησή του
μέχρι τη συνέχιση της λειτουργίας του (Δήμου, ό.π.:356-358), ενώ στην ΛΔ’ Γενική
Συνέλευση, το 1962, ως αιτία της κακοδαιμονίας του σχολικού βιβλίου θεωρεί τον Ο.Ε.Σ.Β.
Σε υπόμνημά της μετά την κατάθεση του νομοθετικού διατάγματος της κυβέρνησης
διαμαρτύρεται για την υποεκπροσώπηση των δασκάλων στον τομέα της συγγραφής και
κρίσης σχολικών βιβλίων. Μάλιστα από τη βιβλιογραφία θεωρείται ότι η πράξη του
υπουργικού συμβουλίου να τοποθετήσει στην επιτροπή κρίσης δύο λειτουργούς της
στοιχειώδους εκπαίδευσης (βλ. ό.π. άρθρ.3/πράξη 142/14.11.62) έγινε για να αμβλύνει τις
αρνητικές εντυπώσεις που είχαν δημιουργηθεί στο διδασκαλικό κόσμο (Δήμου, ό.π.:362).
Ωστόσο, όταν η πράξη κυρώθηκε με το Ν.Δ.4320/1963 (18.6.63) το άρθρο 3 τροποποιήθηκε
και το συμβούλιο έγινε ενδεκαμελές με την προσθήκη ενός παιδαγωγού προερχομένου
προφανώς από το διδακτικό προσωπικό της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, αφού αναφέρει
«προερχομένων εξ ανωτέρων ή ανωτάτων εκπαιδευτικών» και την προσθήκη ενός ακόμα
φυσικού, κίνηση που δεν πέρασε χωρίς αντιδράσεις (Δήμου, ό.π.:362). Άλλη τροποποίησηαλλαγή της πράξης του υπουργικού συμβουλίου που προφανώς έχει το δικό της νόημα είναι η
προσθήκη ενός ακόμα μέλους στο Δ.Σ. του Οργανισμού από την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Βιβλιοπωλών, ενώ προστίθεται ένα ακόμα μέλος και από τον επιστημονικό-καλλιτεχνικό
κόσμο. Σε σχέση με το προσωπικό του Οργανισμού δίνεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. και τη
σύμφωνη γνώμη του υπουργού να μονιμοποιεί μετά από 5ετία όσους είχαν τα τυπικά
προσόντα και εργάζονταν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Τέλος, σε σχέση με τα βιβλία των
τεχνικών και επαγγελματικών σχολών η έκδοση, συγγραφή και η διατίμησή τους ανατίθεται
στο Ίδρυμα Ευγενίδη με απόφαση του υπουργού Παιδείας και σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.
(Εφημερίς της Κυβερνήσεως, α.φ.96, 18.6.1963, σ.913).
Τη δήλωση του υπουργού Παιδείας Χρ. Στράτου για δωρεάν παροχή των σχολικών
βιβλίων στους μαθητές του δημοτικού για τη σχολική χρονιά 1963-1964, η οποία
ανακοινώθηκε στις εφημερίδες την 1η του Σεπτέμβρη24 οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε
μέσα στο δεδομένο πολιτικό γίγνεσθαι της εποχής με την έννοια ότι ανακοινώθηκε από την
κυβέρνηση Πιπινέλη25 με καθορισμένη ήδη την ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών για
23

Σημειώνεται ότι ο κλάδος των εκδοτών, βιβλιοπωλών και χαρτοπωλών είχε άμεση σχέση με τον
Οργανισμό από τη στιγμή που οι βιβλιοπώλες πουλούσαν από τα καταστήματά τους τα σχολικά
βιβλία. Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα της τελευταίας διετίας (‘’Οι εκδόται και βιβλιοπώλαι δεν
θα διαθέτουν βιβλία του Ο.Ε.Σ.Β.’’, εφημ. Ελευθερία, 1.9.61, σ.6, ‘’Οι βιβλιοπώλαι δια το ποσοστόν
κέρδους των βιβλίων του ΟΕΣΒ’’, εφημ. Ελευθερία, 3.3.61, σ.5.), κύριο αίτημα του κλάδου ήταν η
αύξηση του ποσοστού που λάμβανε από την πώληση των σχολικών βιβλίων. (Επίσης ζητούσαν να
έχουν το δικαίωμα να επιστρέφουν όσα έμεναν απούλητα ή αποσύρονταν από την αγορά, να
απαγορεύεται η πώλησή τους από σχολεία και ιδιώτες και να συμμετέχει ένας εκπρόσωπός τους σε
ανεξάρτητη επιτροπή που θα μελετούσε το θέμα του Ο.Ε.Σ.Β.) Σε αυτό το αίτημα η διοίκηση του
Οργανισμού απαντούσε αρνητικά, επιχειρηματολογώντας ότι το ποσοστό κέρδους ήταν ψηλό – ακόμα
υψηλότερο για τους βιβλιοπώλες της επαρχίας που καρπώνονταν και τα έξοδα μεταφοράς – και
οποιαδήποτε αύξηση θα οδηγούσε στην αύξηση της τιμής των βιβλίων κάτι που εναντιωνόταν στους
σκοπούς λειτουργίας του, αφού «…ιδρύθη δια να υπάρξη ευθηνόν βιβλίον…» (Ελευθερία, 1961:5). Η
απάντηση αυτή δε φαίνεται να έπειθε την Ομοσπονδία, αντίθετα λίγες μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία
«οι βιβλιοπώλαι…απεφάσισαν να μη προβούν εφέτος εις οιανδήποτε παραγγελίαν προς τον Οργανισμόν
Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων» (Ελευθερία, 1961:1) και τελικά προχώρησαν σε 24ωρη απεργία
(Ελευθερία, 1961:2)• απεργία που τελικά δεν αποφεύχθηκε παρά το γεγονός ότι ο υπουργός
αποδέχτηκε το αίτημα της Ομοσπονδίας για επιστροφή των βιβλίων που αποσύρονταν, είχε
παραπέμψει στο Δ.Σ. του Οργανισμού το αίτημα για αντικατάσταση των τραπεζικών εγγυήσεων με
γραμμάτια, ενώ για το κύριο αίτημα αύξησης του ποσοστού κατάρτισε τριμελή επιτροπή για να
εξετάσει το θέμα (Ελευθερία, 1961:6).
24
‘’ΘΑ ΠΑΡΕΧΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΦΕΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, εφημ. Ελευθερία, 1.9.63, σ.12.
25
που για άλλους θεωρείται πολιτικοϋπηρεσιακή και για άλλους κανονική (Νικολακόπουλος,
2001:303).
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τις 3 Νοεμβρίου και την ίδια να παραδίδει τη σκυτάλη στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του Στ.
Μαυρομιχάλη λίγες μέρες μετά, στις 27 Σεπτεμβρίου, η οποία και πραγματοποίησε τις
εκλογές. Πάντως στην ανακοίνωση αυτή του υπουργού, ο Οργανισμός, διά του προέδρου του,
Δ. Χατζή, σπεύδει να ανακοινώσει ότι οι μαθητές των δημοτικών σχολείων με το άνοιγμα
των σχολείων θα έχουν στα χέρια τους δωρεάν τα βιβλία που εκδίδει ο Ο.Ε.Σ.Β. (Ελευθερία,
1963:2), ενώ η αντίδραση της Ομοσπονδίας βιβλιοπωλών εκδηλώνεται με δήλωση ότι μετά
τα νέα μέτρα ο κλάδος βρίσκεται σε διωγμό (Ελευθερία, 1963:7) και πραγματοποιούν 24ωρη
απεργία ζητώντας να τους δοθεί το δικαίωμα να διαθέτουν τα σχολικά βιβλία των ιδιωτικών
σχολείων και να αυξηθεί το ποσοστό κέρδους τους (Ελευθερία, 1963:8). Σε υπόμνημα,
μάλιστα που έστειλαν στον υφυπουργό Παιδείας ζητούσαν να είναι εκείνοι που θα διοχέτευαν
τα βιβλία στα σχολεία και όχι οι επιθεωρητές• σε αυτό μάλιστα το αίτημα συνηγορούσε και η
Δ.Ο.Ε. καθώς θεωρούσε από τη μία ότι η διανομή βιβλίων δεν ήταν έργο δασκάλων και
επιθεωρητών και από την άλλη δεν υπήρχε λόγος οι βιβλιοπώλες να στερούνται ενός νομίμου
δικαιώματός τους. Τελικά, η έγκαιρη διανομή βιβλίων εκείνη τη χρονιά δεν έγινε αφού μέχρι
το Νοέμβριο δεν είχαν ακόμη παραληφθεί από πολλούς μαθητές σε όλη τη χώρα (Δήμου,
ό.π.:362).
Τις ίδιες μέρες και με το τέλος των εργασιών του Γ’ Πανσπουδαστικού Συνεδρίου σε
ψηφίσματα που εκδόθηκαν διαβάζουμε μεταξύ άλλων ότι «…τα πανεπιστημιακά συγγράμματα
δέον να εκδίδωνται υπό πανεπιστημιακού εκδοτικού οργανισμού ή μέχρις ιδρύσεως τούτου, υπό
του Ο.Ε.Σ.Β., ούτως ώστε αι τιμαί των να είναι προσιταί εις τους φοιτητάς…» (Ελευθερία,
1963:8).
Το θέμα του σχολικού βιβλίου απασχολούσε έντονα την Ε.Δ.Α. ήδη από την ίδρυσή
26
της . Για τη διετία της μελέτης μάλιστα υπάρχουν αρκετά κομματικά κείμενα που
αναφέρονται σε αυτό που προέκυψαν είτε ως παραγωγή της Επιτροπής Παιδείας του
κόμματος είτε ως αντίδραση στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.
Στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ27 της σε γενικές γραμμές για τα σχολικά βιβλία
αναφέρεται ότι «είναι ανάγκη να γραφούν νέα βιβλία στηριγμένα στις σημερινές επιτεύξεις της
επιστήμης και της τεχνικής. Να τα εκδίδη το κράτος φτηνά, απαλλαγμένα από προλήψεις,
δεισιδαιμονίες και παραποιήσεις. Στην κριτική επιτροπή συγγραφής βιβλίων να συμμετέχουν ο
κλάδος, οι καλλιτέχνες, οι αντίστοιχοι επιστήμονες». Ειδικότερα για τη μέση τεχνική παιδεία
ζητείται η έκδοση βιβλίων από τον Ο.Ε.Σ.Β. • το ίδιο για την ανώτατη παιδεία με έκδοση
φτηνών, καλαίσθητων, προσιτών και υπεύθυνων συγγραμμάτων από τον Ο.Ε.Σ.Β.
(Μελαχροινούδης, 2006:341&343-344).
Ως απάντηση στη νομοθετική πρωτοβουλία της Ε.Ρ.Ε. στο αρχείο της Ε.Δ.Α. βρέθηκε
έγγραφο με τον τίτλο: ‘’Σχέδιο Θέσεων επί του νομοσχεδίου για τα διδακτικά βιβλία’’
σύμφωνα με το οποίο «κατά την κρίσιν της Επιτροπής Παιδείας ο Ο.Ε.Σ.Β. επέφερε πτώση της
στάθμης σχολικού βιβλίου, ενώ και ο Σύλλογος Συγγραφέων Διδακτικών Βιβλίων (πρόεδρος ο
Γ. Μέγας) διατύπωσε σωρεία ιστορικών ανακριβειών, εσφαλμένες πληροφορίες επί τεχνικών
θεμάτων, κακή ποιότητα εκτυπώσεως, γλωσσικές βαρβαρότητες»28. Επίσης: «ουδεμία μνεία
γίνεται για τον υποβιβασμό της τιμής του» ενώ για την ταχύτητα κυκλοφορίας και διάθεσης
προβλέπει ότι θα «χειροτερεύσει από το πλήθος των Επιτροπών που καθιερώνει», επίσης «και
τα κίνητρα για προαγωγή του βιβλίου μένουν υποτονικά, δεσμευτικά, καχεκτικά, ανεπίτρεπτα
τόσο για μέτρα, τόνωσης του ενδιαφέροντος του βιβλίου όσο και στενότητας επιλογής τους»29.
26

Στις ‘’Προγραμματικές Αρχές’’ της η Ε.Δ.Α. μιλά για ενίσχυση με βιβλία, για δωρεάν βιβλία στην
Ανώτατη παιδεία, ενώ ζητά και απαλοιφή όλων των μεταξικών απομειναριών και να δοθεί η
«πρέπουσα θέση στην Εθνική Αντίσταση», ενώ στην Α’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη κάνει λόγο για
φτηνά βιβλία (για τους φοιτητές) και αξιώνει να φύγει κάθε «αντιεπιστημονική και παραπλανητική
ιδέα» (Μελαχροινούδης, 2006: 470).
27
Όπως υπάρχει στο Αρχείο της Ε.Δ.Α., δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Αυγή και τυπώθηκε σε
αυτοτελές βιβλίο με τον τίτλο Εκπαιδευτικό Πρόβλημα (για τις διαφορές μεταξύ των κειμένων, βλ.
Μελαχροινούδης, ό.π.:351).
28
Αρχείο της Ε.Δ.Α., κ.469/2 Θέσεις, αναλύσεις, προγράμματα της ΕΔΑ για την εκπαίδευση, ‘’ Σχέδιο
Θέσεων επί του νομοσχεδίου για τα διδακτικά βιβλία’’, σ.2.
29
Αρχείο της Ε.Δ.Α., κ.469/2 Σχέδιο… ό.π.:3.
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Στη συνέχεια για την εισηγητική έκθεση του νομοθετήματος επισημαίνεται ότι:
«αρνείται την 25ετή πείρα του Ο.Ε.Σ.Β., καθιστά πιο απαλλοτριωτικό τον χαρακτήρα
διευθύνσεως του ΟΕΔΒ εγκαθιστώντας αρεοπαγίτη επικεφαλής, αρνείται την παρουσία αιρετών
εκπροσώπων» μεταξύ των οποίων, συγγραφέων, γονέων, κηδεμόνων, φοιτητών, πνευματικών
ανθρώπων, βιβλιοπωλών, τυπογράφων, τεχνικών30.
Ακόμα, συγκρίνοντας διατάξεις του νέου νόμου με τον ισχύοντα (Α.Ν.952/1937)
διαπιστώνεται η υπεροχή του ισχύοντος• έτσι: «Με το νέο νομοσχέδιο καταργούνται
ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 6 του 952/37 για τη διάθεση των προσόδων του Ο.Ε.Σ.Β. Με
το άρθρο 1 ο συγγραφέας πρέπει να έχει δίπλωμα ανωτάτης σχολής, όμως με τον τρόπο αυτό
δεν εξυπηρετείται η ποιότητα και αποκλείονται ικανοί συγγραφείς ενώ ο 952 κάλυπτε όλες τις
εκδόσεις Στοιχειώδους, Μέσης, Ανώτατης Παιδείας και δεν τις πραγματοποίησε, επανέρχεται
το νέο νομοσχέδιο να διακηρύξει ‘’επεκτάσεις’’ για να επιβάλει προφανώς τη φασιστική
νοοτροπία και ν’ αντλήσει νέα καινούρια υπερέσοδα ή για να μείνει απλή διακήρυξη με σκοπό
να αμβλύνει την οξύτητα που υπάρχει στο αίτημα του φτηνού βιβλίου ανώτατης και
στοιχειώδους εκπαίδευσης» και τέλος «παρασιωπάται η διάταξη του άρθρου 12 του 952/37 που
επιτρέπει τη μετάκληση ‘’εκ της αλλοδαπής...ειδικού τεχνικού προσωπικού’’. Μήπως γιατί η
ισχύ των Συμβάσεων με τη Δ. Γερμανία καλύπτει την εισόρμηση ρεβανσιστών για την άλωση
της παιδείας; Και ύστερα μόνο το όνομα άλλαξε: από Ο.Ε.Σ.Β. - Ο.Ε.Δ.Β.»31.
Σε σχέση με το ‘’Σχέδιο Θέσεων…’’ πιο εμπεριστατωμένες θέσεις προκύπτουν από το
έγγραφο ‘’ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ
ΒΙΒΛΙΟ’’32 που προέκυψε ως αποτέλεσμα κοινής κομματικής σύσκεψης εφτά (7)
κομματικών οργανώσεων στις 14 και 19 Σεπτεμβρίου 1962.
Στο έγγραφο κοινή απόφαση των κομματικών οργανώσεων είναι η διατήρηση του
Ο.Ε.Δ.Β. με την ανάληψη μέτρων για τη βελτίωσή του, αφού «ο διατηρούμενος οργανισμός
για να βελτιωθεί χρειάζεται Αα) να δημοκρατικοποιηθεί η διοίκησή του με συμμετοχή αιρετών
αντιπροσώπων από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες Γονέων και Κηδεμόνων,
Αναγνωρισμένο Σωματείο Συγγραφέων και Λογοτεχνών, Σπουδαστικών Συλλόγων, οι τεχνικοί
κλάδοι διά των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Βιβλιοπωλών-εκδοτών, των Συνδέσμων
Τυπογράφων και βιβλιοδετών και της Ομοσπονδίας γραφικών τεχνών-εργατών Τύπου β) να
εκδίδωνται 3 τουλάχιστον από τα βραβευμένα έργα προκειμένου για τα διδακτικά γ) η διάρκεια
των εκδόσεων να μην είναι μεγαλύτερη από τα 3 χρόνια για τα επιστημονικοτεχνικά διδακτικά
βιβλία δ) να λειτουργήσει σαν οργανισμός Κοινής Ωφέλειας και από τα κέρδη του να
συγχρονίζει εγκαταστάσεις και λειτουργίες του παρέχοντας εποπτικά μέσα στους απόρους δ) να
δημοσιεύει τους ισολογισμούς του». Σχετικά με τη συγγραφή και κρίση των διδακτικών
βιβλίων, «Βα) να ζητηθεί η διεύρυνση του Συμβουλίου κρίσης με τη συμμετοχή αιρετών
αντιπροσώπων και όχι διοριζόμενων των επιστημονικών εταιρειών β) να ορίζονται 3 κριτές εισηγητές για το επιστημονικό μέρος, την παιδαγωγική πλευρά και την λογοτεχνική-γλωσσική
πλευρά του βιβλίου•ο καθένας να κάνει δική του χωριστή έκθεση γ) τα βραβεία να είναι
ικανοποιητικά» και τέλος, για τις πανεπιστημιακές εκδόσεις: «ρητή διάταξη τακτής
προθεσμίας της έκδοσής του αλλά και αναπτυγμένο και καθορισμένο πρόγραμμα είδους
εκδόσεων» και μέτρα «Δ) Για την έγκαιρη κυκλοφορία του βιβλίου», ώστε να «ικανοποιηθούν
τα επαγγελματικά αιτήματα όλων των τεχνικών κλάδων και των εργατών τυπογραφίας» και
τέλος εκ μέρους του κόμματος «Ε) Να επεξεργασθούν και να δοθεί ει δυνατόν από μέρους μας
ως αντινομοσχέδιο»33.
Επιγραμματικά αναφέρεται ότι την ίδια περίοδο34 – και το «Πρόγραμμα λαϊκών
διεκδικήσεων» - αναφερόταν σε έκδοση των συγγραμμάτων από τον Ο.Ε.Σ.Β. και διάθεση σε
χαμηλές τιμές για τους εργαζόμενους σπουδαστές, μαθητές γυμνασίου και τεχνικών σχολών
(Μελαχροινούδης, ό.π.:329).
30

Αρχείο της Ε.Δ.Α., κ.469/2 Σχέδιο… ό.π.:4.
Αρχείο της Ε.Δ.Α., κ.469/2 Σχέδιο… ό.π.:5.
32
Αρχείο της Ε.Δ.Α., κ.469/2 Θέσεις, αναλύσεις, προγράμματα της ΕΔΑ για την εκπαίδευση,
‘’ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ’’, σσ.1-5.
33
Αρχείο της Ε.Δ.Α., κ.469/2 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ… ό.π.:5.
34
Εργασίες Β’ Συνεδρίου, Δεκέμβριος του ’62.
31
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Σε αντίθεση με τις κομματικές θέσεις της Ε.Δ.Α., ο Μιχάλης Παπαμαύρος υποστήριζε
την κατάργηση του Οργανισμού και την ανάθεση της κρίσης και έκδοσης διδακτικών βιβλίων
(αναγνωστικών και βοηθητικών) σε ειδικές επιτροπές, αποτελούμενες από ειδικούς
παιδαγωγούς και λογοτέχνες, που θα εξαρτώνταν απευθείας από το Α.Ε.Σ. (Αρχείο της
Ε.Δ.Α., κ.469/2 Θέσεις, αναλύσεις, προγράμματα της ΕΔΑ για την εκπαίδευση, ‘’ Κρίση και
έκδοση των διδακτικών βιβλίων’’, σ.1). Αντίθετα για την κρίση των σχολικών βιβλίων και ο
Παπαμαύρος υποστήριζε ότι: «Σε κάθε κρίση των σχολικών βιβλίων πρέπει να εγκρίνονται για
μια τριετία, αρκετά βιβλία, διαφόρου περιεχομένου». Όμως ο παιδαγωγός Παπαμαύρος
προχωράει παραπέρα και βάζει το δάσκαλο να επιλέγει το κατάλληλο διδακτικό βιβλίο
υποστηρίζοντας ότι: «Ο δάσκαλος πρέπει να έχει στη διάθεσή του αρκετά εγκεκριμένα βιβλία,
από τα οποία να κάμει την εκλογή του για το μάθημά του35. Το βιβλίο, που θα εκλέξει, πρέπει
να ανταποκρίνεται στις συνθήκες του τόπου, όπου λειτουργεί το σχολείο, καθώς και στα ήθη και
έθιμα των κατοίκων. Τούτο ισχύει κυρίως για το Αναγνωστικό βιβλίο, το οποίο πρέπει να είναι
ατομικό. Να προσαρμόζεται δηλαδή σε τόπο και χρόνο. Δεν επιτρέπεται ένα Αναγνωστικό, που
είναι καλό για τον Πειραιά και τα νησιά να διαβαστεί και στο Καρπενήσι» (Αρχείο της Ε.Δ.Α.,
κ.469/2 Κρίση και έκδοση… ό.π.:2).
Φωνές περί κατάργησης του Οργανισμού ακούγονταν και μερικά χρόνια νωρίτερα με
αφορμή τα επικείμενα εκπαιδευτικά μέτρα της κυβέρνησης Καραμανλή, το καλοκαίρι του
’5936. Σε ενδεικτική αρθρογραφία μεταγενέστερη δε συναντώνται τόσο φωνές για την
κατάργηση του Οργανισμού όσο στηλιτεύονται συμπεριφορές, όπως ο δάσκαλος να
αναγκάζεται να γίνεται εισπράκτορας ώστε να εισπράξει για την «αγορά βιβλίων και
λαθροβίων εντύπων διαφόρων «ημετέρων» που έχει καταντήσει πληγή για τους εκπαιδευτικούς
και τους δημοσίους υπαλλήλους γενικά, γνωστή υπό το όνομα «βιβλιοκαπηλεία» (Ραυτόπουλος,
1962:4). Επίσης, κατονομάζονται τα λάθη και ο αναχρονισμός σε πολλά από τα βιβλία
εξαιτίας τριών βασικών λόγων, του συστήματος αμοιβής των συγγραφέων σχολικών βιβλίων
που δεν ήταν ικανοποιητικό ώστε να προσελκύσει τους καλύτερους, του τρόπου κρίσης, με
τον οποίο δεν μπορούσε να γίνει ικανοποιητική δουλειά από τη στιγμή που ένας κριτής ήταν
υπεύθυνος για 30 υπό κρίση βιβλία αλλά το σοβαρότερο ίσως που αιωρούνταν και αφορούσε
τον κριτή και τον κρινόμενο συγγραφέα σε ένα καθεστώς συναλλαγής, «ηθικής
χαλαρότητας», με ιδία οφέλη (Παπακωνσταντίνου, 1962:6).

2. ΑΡΘΡΟ 6 «ΣΥΓΓΡΑΦΗ – ΚΡΙΣΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ»
Ένα από τα κορυφαία διακυβεύματα των δύο διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων
του ’63 και του ’64 αποτέλεσε αναμφίβολα το εκπαιδευτικό ζήτημα. Ήδη πριν από την
ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου (Ε.Κ.), το κόμμα είχε
διαμορφώσει συνολική πρόταση για την παιδεία, έτσι ώστε αμέσως μετά τις εκλογές της
3ης.11.63 ο Παπανδρέου με μία σειρά ανακοινώσεων καθιστά σαφείς τους βασικούς άξονες
της εκπαιδευτικής του πολιτικής. Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης,
μετά τις εκλογές της 16ης.2.64, στις προγραμματικές δηλώσεις αναφέρεται και πάλι στα
θέματα παιδείας, ώστε στις 11 Απριλίου εξαγγέλλει την κατάθεση τριών νομοσχεδίων με τα
οποία θα εφάρμοζε το πρόγραμμά του. Το πρώτο, και το μόνο που πρόλαβε να ψηφιστεί
εξαιτίας των μετέπειτα πολιτικών εξελίξεων, το «Περί Οργανώσεως της Διοικήσεως της
Γενικής (Στοιχειώδους και Μέσης) Εκπαιδεύσεως» γνωστότερο και ως Ν.Δ.4379/64 ξεκίνησε
να συζητείται στις 27 Αυγούστου για να ψηφιστεί «κατ’ αρχήν» στις 9 Σεπτεμβρίου και στη
35

Την ίδια άποψη για επιλογή περισσοτέρων του ενός διδακτικού βιβλίου είχε εκφράσει με υπόμνημά
της η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) στην Επιτροπή Παιδείας το
φθινόπωρο του 1957 (Δελτίον Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως, α.φ.113-114,
1.11.1957, σ.7).
36
Αρχείο της Ε.Δ.Α., κ.469/2 Θέσεις, αναλύσεις, προγράμματα της ΕΔΑ για την εκπαίδευση, ‘’Εν
όψει της εκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως, οι συγγραφείς σχολικών βιβλίων ζητούν κατάργησιν του
Ο.Ε.Σ.Β. και επάνοδον εις τας ελευθέρας εκδόσεις’’, εφημ. Το Βήμα, 10.7.59.
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συνέχεια να συζητηθεί «κατ’ άρθρον» και τελικά να ψηφιστεί και «κατ’ αρχήν» και «κατ’
άρθρον στις 5 Οκτωβρίου». Από αυτές τις συζητήσεις θα επικεντρωθούμε στη συνεδρίαση
της 22ας Σεπτεμβρίου οπότε και συζητείται το άρθρο 6 το σχετικό με τη «Συγγραφή –
Κρίσις Διδακτικών Βιβλίων»37.
Προτού όμως αναφερθούμε αναλυτικότερα στις συζητήσεις όπως προκύπτουν από τα
Πρακτικά της Βουλής να πούμε ότι για το θέμα των βιβλίων ήδη από την εισηγητική έκθεση
του νόμου είχαν επισημανθεί τα προβλήματα με το κυριότερο να αφορά τα «σημερινά
αναγνωστικά και βοηθητικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου, πολλά των οποίων είναι
παιδαριώδη και κακογραμμένα». Αιτία του προβλήματος θεωρείται η απροθυμία εκλεκτών
συγγραφέων να ασχοληθούν με τη συγγραφή σχολικών βιβλίων κάτι που έρχεται να
θεραπεύσει το παρόν σχέδιο νόμου με την ανάθεση χωρίς διαγωνισμό από τον υπουργό σε
συγγραφείς και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους αλλά και με τη δυνατότητα για
μεταφράσεις και διασκευές ξένων διδακτικών εγχειριδίων στα ελληνικά (Παπανούτσος,
1965:340).
Στις πρώτες αντιδράσεις, ήδη από τη δημοσίευση του προσχεδίου, η Δ.Ο.Ε. δε
συμφωνεί με την ανάθεση και επιμένει για διαγωνισμό ενώ ζητά δικαίωμα συμμετοχής να
έχουν όχι μόνο λογοτέχνες και επιστήμονες αλλά και δάσκαλοι 3ου βαθμού, ενώ στην
επιτροπή κρίσης και έγκρισης να συμμετέχουν και δάσκαλοι που βρίσκονται στην υπηρεσία,
άρα διατηρούν επαφή με την παιδική ηλικία (Δήμου, ό.π.:363).
Κατά την πρώτη μέρα της «κατ’ αρχήν» συζήτησης αξίζει να αναφερθεί η, από του
βήματος της βουλής, διατύπωση του εισηγητή της πλειοψηφίας, Ν. Αλαβάνου, ότι ο πρώτος
στόχος του νομοθετήματος είναι η «παροχή δωρεάν παιδείας εις όλους τους Ελληνόπαιδας, εις
όλας τας βαθμίδας της εκπαιδεύσεως από της κατωτάτης μέχρι της ανωτάτης» χωρίς να
εξειδικεύει κάτι σε σχέση με το σχολικό βιβλίο, κάτι όμως που θα κάνει ο εισηγητής της
Ε.Δ.Α, Σ. Ηλιόπουλος, ο οποίος για τον τρόπο συγγραφής των διδακτικών βιβλίων λέει ότι
«δεν θα ήτο ορθή η κατάργησις του διαγωνισμού εξ’ αρχής» αλλά «να γίνεται διαγωνισμός διά
την συγγραφήν των βιβλίων και εν αποτυχία του διαγωνισμού, να προχωρούμεν εις την
ανάθεσιν της συγγραφής δι’ αποφάσεως του Υπουργού» (Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση ΚΓ’,
27.8.1964, σ.459&474).
Φαίνεται λοιπόν ότι ήδη από την αρχή δεν αμφισβητείται ο χαρακτήρας της
λειτουργίας του Οργανισμού αλλά τα μείζονα θέματα σε σχέση με το σχολικό βιβλίο
αναδεικνύονται αυτά της συγγραφής και κρίσης, και όχι της διακίνησης κάτι που επισημαίνει
και ο πρόεδρος της βουλής (Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση Λς’, 22.9.1964, σ.152).
Έτσι λοιπόν στην κατ’ άρθρο συζήτηση του άρθρου 6 ο υφυπουργός, Λ. Ακρίτας, για
λόγους οικονομίας της συζήτησης ξεκινάει πρώτος και ξεκαθαρίζει ότι η διακίνηση για «τα
βιβλία δωρεάν θα πηγαίνουν εις τον διδάσκαλον και δωρεάν θα δίδωνται από τον δάσκαλον εις
τον μαθητήν» χωρίς την παρέμβαση των βιβλιοπωλών, γιατί οποιαδήποτε παρέμβαση
υπονομεύει τη δωρεάν παιδεία. Διαπαραταξιακή συμφωνία βουλευτών της Ε.Κ., της Ε.Ρ.Ε.
και της Ε.Δ.Α. μεταξύ των οποίων ο Ν. Ζορμπάς & Ι. Αλευράς (Ε.Κ.), ο Γ. Λύχνος, Α.
Παπαϊωάννου (Ε.Ρ.Ε.) και Μ. Καράγιωργη (Ε.Δ.Α.), Σ. Μερκούρης (Ανεξ. συνεργαζ. Ε.Δ.Α.)
η οποία εκδηλώθηκε και με την κατάθεση τροπολογίας, για τη διάθεση των βιβλίων μέσω
των βιβλιοπωλείων δεν θα γίνει δεκτή από τον υφυπουργό. Αντίθετα, θα γίνει δεκτή
τροπολογία η οποία έδινε το δικαίωμα συγγραφής διδακτικών βιβλίων και σε εκπαιδευτικούς.
Για το θέμα της συγγραφής των βιβλίων αναφέρει ότι «γίνονται διαγωνισμοί και θα
γίνωνται διαγωνισμοί», ωστόσο «ζητούμεν το δικαίωμα να αναθέτωμεν εις λογοτέχνας ή
επιστήμονας ή εκπαιδευτικούς να συγγράφουν βιβλία…εφ’ όσον τα βιβλία αυτά τίθενται
πάντοτε υπό την κρίσιν της επιτροπής, η οποία αποτελείται εκ Συμβούλων και Παρέδρων του
Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου» με τη δημιουργία ενός πίνακα, τον οποίο θα
37

Από την πλούσια βιβλιογραφία τη σχετική με την περίοδο ενδεικτικά αναφέρουμε: Δημαράς Α,
Σχολική Εκπαίδευση, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Νικητές και Ηττημένοι 1949-1974 Νέοι
Προσανατολισμοί: Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη τ.9, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2004, σσ.167-180,
Μπουζάκης Σ, Γεώργιος Παπανδρέου…, ό.π., Χαραλάμπους Δ, Εκπαιδευτική Πολιτική και
Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα στη Μεταπολεμική περίοδο (1950-1974), Διδακτορική
Διατριβή, Φ.Π.Ψ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 1990.
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συντάσσει η πιο πάνω επιτροπή και ο υπουργός θα επιλέγει τους καταλληλότερους. Στην
άποψη αυτή θα επιμείνει ο υφυπουργός και στη δευτερολογία του λέγοντας ότι «Δεν
δημιουργούνται έργα μεγάλα εις την Παιδείαν, εάν δεν ζητήσωμεν από μεγάλους πνευματικούς
ανθρώπους να τα δημιουργήσουν» (Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση Λς’, ό.π.:151&156).
Επίσης, θα προσθέσει μία τελευταία παράγραφο με την οποία απαλλάσσεται από κάθε δασμό,
εισφορά και τέλος το χαρτί που εισάγεται για τις ανάγκες του Οργανισμού (Πρακτικά
Βουλής, Συνεδρίαση Λς’, ό.π.:156).
Ωστόσο, διαφωνίες για το δικαίωμα του υπουργού να αναθέτει τη συγγραφή των
βιβλίων εκδηλώνονται ταυτόχρονα και από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση,
δεχόμενοι ωστόσο οι ομιλητές το δικαίωμα του υπουργού εφόσον αποτύχει ο διαγωνισμός38,
ενώ η βουλευτής Μ. Καράγιωργη, θεωρεί ότι η κατάργηση του διαγωνισμού θα περιορίσει τη
συγγραφή «εις τα γνωστά πρόσωπα, αποκλείονται νέοι και άγνωστοι λογοτέχνες» και προτείνει
τη στελέχωση των επιτροπών με ειδικούς που «θα μπορούν να βοηθούν στα συγκεκριμένα
θέματα που επεξεργάζεται το κάθε βιβλίο» και την ύπαρξη 2-3 εγκεκριμένων βιβλίων «ώστε οι
διδάσκοντες να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ανάλογα με το περιβάλλον και τα
ενδιαφέροντα που υπάρχουν» (Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση Λς’, ό.π.:153)39.
Ο Μ. Θεοδωράκης αναδεικνύει την προτεραιότητα των εκπαιδευτικών λειτουργών στη
συγγραφή των βιβλίων, ζητά τον προσδιορισμό της αμοιβής για τους συγγραφείς των
βιβλίων, προτείνει την παραδειγματική τιμωρία όλων όσων εντός των σχολείων, ιδιωτικών
και δημόσιων, όλων των βαθμίδων, πουλούν τα συγγράμματά τους «προοριζομένων προς
χρήσιν των εις την Σχολήν φοιτώντων» και συμφωνεί και εκείνος, όπως είδαμε και πιο πάνω,
με τη διακίνηση των βιβλίων από τα βιβλιοπωλεία τονίζοντας ότι «περισσότερον θα την
αντιληφθή τώρα παίρνοντας δωρεάν το βιβλίον του από το μέρος που το πλήρωνε μέχρι τώρα»
(Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση Λς’, ό.π.:155).
Τελικά, όπως προκύπτει από το Ν.Δ.4379/1964, άρθρ.6, ο υπουργός απόκτησε το
δικαίωμα να μπορεί να αναθέτει τη συγγραφή βιβλίων για το δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο,
χωρίς διαγωνισμό, σε λογοτέχνες, επιστήμονες και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα επιλέγονταν
από πίνακα που θα συνέτασσε επιτροπή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) αποτελούμενη
από Συμβούλους και Παρέδρους, συγκροτημένη κατόπιν αποφάσεως του υπουργού. Επίσης,
ψηφίστηκε και η αδασμολόγητη και ατελής εισαγωγή χαρτιού για τις ανάγκες του
Οργανισμού (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, α.φ.182, 24.10.1964, σ.896).
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα γραφειοκρατικό και υπουργοκεντρικό, όπως το
ελληνικό, είδαμε τη διαδικασία κρίσης και έγκρισης των βιβλίων στη να υποτάσσεται στη
δικαιοδοσία του υπουργού από τον ορισμό των μελών στις επιτροπές κρίσης μέχρι και το
δικαίωμα ανάθεσης της συγγραφής από τον υπουργό έστω και αν η επιλογή γινόταν μέσα από
τη συγκρότηση πίνακα. Παρά το γεγονός της πολιτικής μεταβολής ο τρόπος παρέμβασης και
των δύο κομμάτων εξουσίας είναι ενδεικτικός ακόμα και αν οι προθέσεις ήταν ανιδιοτελείς
(βλ. ό.π. δευτερολογία του υφυπουργού Λ. Ακρίτα για το δικαίωμα στην ανάθεση). Οι
προτάσεις της Ε.Δ.Α. για συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων στη διοίκηση του Οργανισμού
απηχούν γενικότερα απόψεις του κόμματος που μιλούσαν για εκδημοκρατισμό στην πολιτική
ζωή του τόπου εκείνη την εποχή αλλά και στην εκπαίδευση ειδικότερα, ωστόσο, αν θέλουμε

38

Τ.Μιχαηλίδης (Κόμματων Προοδευτικών), Δ. Θεοχαρίδης (Ε.Κ.), Τ. Πλεύρης (Ε.Κ.), Γ. Βογιατζής
(Ε.Ρ.Ε.), Α. Παπαλουκάς (Ε.Ρ.Ε.), Ι. Χρίστογλου (Ε.Ρ.Ε.)
39
Σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα για το περιεχόμενο των βιβλίων περνάει ο Β. Εφραιμίδης (Ε.Δ.Α.), ο
οποίος ζητά διευκρινίσεις για το αν θα συνεχιστεί η συγγραφή των βιβλίων σε «διγλωσσία», αξιώνει το
συγχρονισμό των περιεχομένων με κατάλληλη εικονογράφηση και την απαλλαγή τους από
«παραδείγματα όπου μέσα εις τα βιβλία γίνεται μία μισαλλόδοξη διδαχή, αναφορά διαστρεβλωτική της
αληθείας εις το παρελθόν, επί γεγονότων τα οποία εχώριζαν τους Έλληνας» (Πρακτικά Βουλής,
Συνεδρίαση Λς’, ό.π.:153-154).
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να μιλήσουμε για συνολικότερη τοποθέτηση του κόμματος σε σχέση με τη διατήρηση του
Οργανισμού, το κόμμα τίθεται υπέρ της συνέχισης λειτουργίας με προτάσεις για βελτίωση.
Από τη μελέτη φάνηκε ότι μπορεί στη δομή και οργάνωση του Οργανισμού να μην
υπήρξαν σαρωτικές αλλαγές, ωστόσο η περίπτωση συγκρότησης των επιτροπών κρίσης των
βιβλίων αλλά και του Δ.Σ. του Οργανισμού, με τις αλλαγές και τις προσθήκες μελών δείχνει
πώς η πολιτική των κυβερνήσεων επηρεάζεται και διαμορφώνεται από οργανωμένες ομάδες
συμφερόντων και ομάδες πίεσης όπως ήταν στη μελέτη μας, π.χ. η Ομοσπονδία Βιβλιοπωλών
ή πώς ελίσσεται για να «εξυπηρετήσει» τις απαιτήσεις αυτών των ομάδων - π.χ. Δ.Ο.Ε. - από
τη μία πλευρά αλλά και από την άλλη με ποιο τρόπο θα «ισορροπήσει» τελικά την
κατάσταση προς όφελός της (;) – π.χ. περίπτωση του διδακτικού προσωπικού των
Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Το ίδιο θα συμβεί και μέσα στη Βουλή του ’64, όταν μέλη από
όλες τις πολιτικές παρατάξεις, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, θα υποστηρίξουν το
«δικαίωμα» των βιβλιοπωλών να διανέμουν τα βιβλία του Οργανισμού, υπογράφοντας
μάλιστα και σχετική τροπολογία.
Η μετατροπή του Ο.Ε.Σ.Β. σε Ο.Ε.Δ.Β. εντάσσεται από την πλευρά των φοιτητών, σε
σχέση και με τα υπόλοιπα ζητήματα της εκπαίδευσης εκείνη την εποχή, στο γενικότερο
αίτημα για παροχές στην εκπαίδευση (συσσίτια, φοιτητικό εισιτήριο, αναγνωστήρια, κ.ά.) με
το σύνθημα «ΠΡΟΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και «15%» να δονεί τα αμφιθέατρα των σχολών
και τις πλατείες.
Στη μελέτη καταγράφηκαν διαφορετικές απόψεις, ακόμα και για την ύπαρξη του
Οργανισμού, από μέλη ή και συμπαθούντες ίδιων πολιτικών σχηματισμών, π.χ. Μιχ.
Παπανούτσος, όπως επίσης στο πέρασμα των χρόνων, είδαμε κινητοποίηση και παραγωγή
έργου από κομματικές επιτροπές για την αντιμετώπιση του γενικότερου θέματος της
εκπαίδευσης αλλά και του σχολικού βιβλίου.
Τελικά, διαπιστώνεται ότι ακόμα και σήμερα παρά το πέρασμα τόσων χρόνων
ζητήματα, όπως : «... δε θα δίνουν ένα μόνο βιβλίο σε κάθε τάξη, μα θα δίνουν δέκα. Τότε ο
σύλλογος των λειτουργών κάθε σχολείου θα μπορεί να διαλέγει τα βιβλία εκείνα που το
περιεχόμενό τους ταιριάζει στις συνθήκες του τόπου του ...» ή «... σε κάθε κρίση των σχολικών
βιβλίων πρέπει να εγκρίνονται για μια τριετία, αρκετά βιβλία, διαφόρου περιεχομένου ...»
(Παπαμαύρος Μ, 1958 – εφημερίδα Αυγή & του ίδιου 1965 – από το αρχείο της Ε.Δ.Α.),
παραμένουν επίκαιρα.
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Η σχολική γραμματική Τριανταφυλλίδη και ο ρόλος της στη
διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας: κριτική αποτίμηση
Αθανάσιος ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θέμα της παρούσας εισήγησης αποτελεί η κριτική επισκόπηση της σχολικής γραμματικής
του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως διδακτικό εγχειρίδιο ή ως βιβλίο αναφοράς
στο μάθημα της μητρικής γλώσσας την τελευταία πεντηκονταετία. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις
σύγχρονες κοινωνιογλωσσικές αντιλήψεις η συγγραφή μιας γραμματικής συνιστά συμβολή στη
διαδικασία της γλωσσικής προτυποποίησης μέσω της επιλογής και προβολής συγκεκριμένων δομικών
στοιχείων της περιγραφόμενης γλώσσας ως προτύπων γλωσσικής χρήσης, η ερμηνεία των παραμέτρων
και των οριζουσών της συγγραφής της γραμματικής Τριανταφυλλίδη, όπως και η αξιολόγησή της,
γίνεται (βάσει των σχετικών ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία) με κριτήρια: α) κοινωνιογλωσσικά, β)
πολιτικά, γ) κοινωνικοϊστορικά, δ) γλωσσολογικά και ε) παιδαγωγικά. Συγκεκριμένα, μέσω της
παρούσας μελέτης αξιολογείται η επιλογή της γλωσσικής ποικιλίας που πρόβαλε η συγκεκριμένη
γραμματική ως επικοινωνιακό πρότυπο σε σχέση με τις ανάγκες των ομιλητών της εποχής εκείνης και
με τις κυρίαρχες ιδεολογικές αντιλήψεις για το γλωσσικό ζήτημα, εξετάζεται η επίδραση της
γραμματικής στην εκπαίδευση και γενικότερα στη γλωσσική κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας και
διερευνάται ο ρόλος της γραμματικής Τριανταφυλλίδη στην πορεία της διδασκαλίας μητρικής
γλώσσας στην ελληνική εκπαίδευση.
ABSTRACT
This paper concerns an evaluation of the Manolis Triantafyllides’ grammar of the demotic
variety of Greek language. The main parameters of the evaluation are: i) the social, historical and
political situation of the low variety codification and standardization through the composing of the
grammar, ii) the dominant linguistic and pedagogical principles as far as the pedagogical grammar is
concerned during the period when the grammar was writing, iii) the sociolinguistic conditions which
influence the codification of a language variety (status planning, corpus planning), iv) the special
characteristics of the Greek diglossia. Through the above criteria the effectiveness selection of the
specific norm for being standardized (pure demotic instead of the code of the educated people and the
middle and upper class and the quality of the language codification and regulation.

1. Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
Με τον όρο γραμματική δηλώνεται τόσο το σύστημα των φωνολογικών,
μορφολογικών και συντακτικών δομών συγκεκριμένης γλώσσας, όσο και η περιγραφή και
ανάλυση των δομικών συστημάτων και υποσυστημάτων μιας γλώσσας, η οποία
πραγματοποιείται από εξειδικευμένους γλωσσολόγους (Trask 2007: 105). Βάσει του
δεύτερου από τους ανωτέρω ορισμούς η γραμματική συνιστά προϊόν επιστημονικής
επεξεργασίας και ανάλυσης γλωσσικών δεδομένων (grammar as product) και έχει τη μορφή
εγχειριδίου γραμματικής ανάλυσης συγκεκριμένης γλώσσας, το οποίο κυκλοφορεί στο
εμπόριο, διανέμεται στα σχολεία και στις πανεπιστημιακές σχολές.
Η γραμματική ως εγχειρίδιο παρουσίασης και ανάλυσης συγκεκριμένης γλώσσας
διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες: α) στην γλωσσολογική γραμματική (linguistic grammar), η
οποία συνιστά επιστημονική περιγραφή μιας γλώσσας βάσει συγκεκριμένου θεωρητικού
προτύπου γλωσσικής περιγραφής και θεωρητικών αρχών ανάλυσης της γλώσσας και β) στην
παιδαγωγική / σχολική γραμματική (pedagogical grammar), η οποία απευθύνεται σε μαθητές
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή στους σπουδαστές μιας γλώσσας ως
δεύτερης ή ξένης (Westney 1994: 73-74). Πολλοί ερευνητές, μάλιστα, κάνουν λόγο και για
ένα τρίτο είδος γραμματικής συνθετικού χαρακτήρα, την περιγραφική γραμματική (descriptive
grammar), η οποία διέπεται από τα χαρακτηριστικά και τους όρους σύνθεσης μιας
γλωσσολογικής γραμματικής αλλά έχει και παιδαγωγική στόχευση και αξιώσεις.
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Κάθε εγχειρίδιο γραμματικής ανάλυσης του γλωσσικού συστήματος είτε με τη
μορφή της επιστημονικής γραμματικής είτε της περιγραφικής γραμματικής είτε ως σχολικό
βιβλίο συνιστά κωδικοποίηση της γλώσσας (language codification) βάσει των θεωρητικών
αρχών και των γλωσσικών αντιλήψεων των συγγραφέων του. Ωστόσο, η συγγραφή
γραμματικών πονημάτων αφορά κατά κανόνα στην παρουσίαση και ανάλυση της επίσημης
ποικιλίας ενός κράτους ή των αναγνωρισμένων ως επίσημων ποικιλιών του ως κωδικών
επικοινωνίας σε συγκεκριμένα κοινωνικά πεδία (οι επιστημονικά αποδεκτές γραμματικές
αναλύσεις μη επίσημων διαλέκτων και ιδιωμάτων σπανίζουν σε διεθνές επίπεδο). Επομένως,
βάσει αυτής της παραδοχής η συγγραφή της γραμματικής μιας γλώσσας συνιστά συμβολή
στη διαδικασία της προτυποποίησης (standardization) της γλώσσας αυτής, αποτελεί, δηλαδή,
μία διαφορετική ή συμπληρωματική πρόταση προτυποποίησης του επίσημου επικοινωνιακού
κώδικα της χώρας στην οποία ομιλείται η αναλυόμενη γλώσσα (η γλωσσική προτυποποίηση
δε είναι μια στατική πράξη αλλά μια συνεχής διαδικασία, δεδομένου ότι η γλώσσα συνεχώς
ανανεώνεται και μεταβάλλεται ως κοινωνικό φαινόμενο). Αυτό ισχύει τόσο για τις
επιστημονικές, όσο και για τις περιγραφικές γραμματικές, πολύ περισσότερο για τις
παιδαγωγικές, καθώς η (καθολική και υποχρεωτική) εκπαίδευση αποτελεί το σημαντικότερο
μέσο διάδοσης και προβολής της επιλεγμένης ως πρότυπης ποικιλίας ή των αναγνωρισμένων
ως επίσημων ποικιλιών σε διάφορα κοινωνικά πεδία (Holmes 2001: 75-78, Coulmas 2005:
78-80, Wardhaugh 2006: 33-37, Fasold 2006: 378-380).
1.1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ
ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ
Βάσει όσων αναπτύχθηκαν ανωτέρω η συγγραφή της γραμματικής της επίσημης
γλώσσας (ή κάποιας από τις επίσημες ποικιλίες ενός κράτους) συνιστά συμβολή του
συγγραφέα ή των συγγραφέων στην προτυποποίηση της συγκεκριμένης ποικιλίας. Η
προτυποποίηση της γλώσσας, όμως, συνιστά βασική πτυχή του επίσημου ή ανεπίσημου
γλωσσικού σχεδιασμού (language planning) ενός κράτους, ο οποίος απηχεί τις βασικές
ιδεολογικές επιδιώξεις του κράτους αυτού σε σχέση με τα γλωσσικά ζητήματα (επιλογή της
επίσημης γλώσσας, ρύθμιση του λεξιλογίου και της ορθογραφίας, διδασκαλία γλωσσικών
ποικιλιών, γλωσσική διάχυση). Συγκεκριμένα, η προτυποποίηση συνιστά κύριο άξονα του
σχεδιασμού σε σχέση με τα γλωσσικά στοιχεία και δομές (corpus planning). Η θέση της
συγγραφής της γραμματικής μιας γλώσσας στο ευρύτερο πλαίσιο της γλωσσικής πολιτικής
ενός κράτους και οι διασχέσεις της με τις άλλες μορφές γλωσσικής πολιτικής αναλύονται στις
ακόλουθες παραγράφους.
Η γλωσσική πολιτική (language policy) ως παρέμβαση της επίσημης πολιτείας σε
συγκεκριμένα γλωσσικά θέματα ή προβλήματα που παρατηρούνται σε μια χώρα και ως μέσο
επηρεασμού και τροποποίησης των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεδομένων ενός κράτους
διέπεται από τις ακόλουθες ορίζουσες και παραμέτρους (Spolsky 1998: 66-72, Holmes 2001:
102-103, Coulmas 2005: 186-197, Daoust 2005: 448- 451, Wardhaugh 2006: 357-361,
McKay & Hornberger 2009: 187-191):
i.
καθορισμός των στόχων και των προσδοκιών της γλωσσικής παρέμβασης, οι οποίοι
συνδέονται με συγκεκριμένα κίνητρα και αντιλήψεις ιδεολογικού χαρακτήρα και
υλοποιούνται μέσω καθορισμένων μορφών γλωσσικού σχεδιασμού: τέτοιοι στόχοι
είναι η γλωσσική αφομοίωση (linguistic assimilation) μειονοτικών γλωσσών, ο
γλωσσικός διεθνισμός (internationalization) μέσω της αποδοχής μιας ισχυρής
γλώσσας ως επίσημης, η γλωσσική διάχυση (linguistic diffusion) μέσω της επίσημης
γλώσσας μιας χώρας σε πληθυσμιακές ομάδες άλλων κρατών, ο γλωσσικός
πλουραλισμός (linguistic pluralism) μέσω της αποδοχής περισσότερων της μιας
ποικιλιών ως επίσημων, η ανάπτυξη και η καθιέρωση μη αναγνωρισμένης ως επίσημης
ποικιλίας μιας χώρας (vernacularization)·
ii.
γλωσσικός σχεδιασμός σε σχέση με τη θέση, το κύρος και τις κοινωνιογλωσσικές
λειτουργίες μιας γλωσσικής ποικιλίας σε ένα κράτος (status planning): πρόκειται για
την επιλογή (selection) μιας γλωσσικής ποικιλίας και την καθιέρωσή της ως επίσημης
γλώσσας συγκεκριμένου κράτους ή ως εκφραστικού και επικοινωνιακού κώδικα που
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χρησιμοποιείται σε καθορισμένο κοινωνικό και επικοινωνιακό πεδίο (διοίκηση,
εκπαίδευση, δικαιοσύνη, εκκλησία, μέσα ενημέρωσης) ή την απαγόρευση χρήσης
ορισμένης γλώσσας ή διαλέκτου σε δεδομένες επικοινωνιακές χρήσεις (η
συγκεκριμένη μορφή γλωσσικού σχεδιασμού υλοποιείται μέσω αποφάσεων της
κυβέρνησης ή του κοινοβουλίου, οι οποίες συνιστούν νόμο του κράτους ή διάταξη
του συντάγματος, ή είναι αποτέλεσμα γλωσσικής παράδοσης και επικοινωνιακών
πρακτικών σε δεδομένη κοινότητα)·
iii.
γλωσσικός σχεδιασμός σε σχέση με τις γλωσσικές μονάδες και δομές (corpus
planning): την επιλογή ορισμένης γλωσσικής ποικιλίας ως επίσημης γλώσσας του
κράτους σε όλα ή σε ορισμένα κοινωνικά πεδία ακολουθούν συγκεκριμένες δράσεις
γλωσσικού σχεδιασμού: α) κωδικοποίηση (codification) της γλωσσικής ποικιλίας που
έχει επιλεγεί ως επίσημη μέσω της συγγραφής λεξικών και εγχειριδίων γραμματικής
περιγραφής της (πρόκειται για τη διαδικασία της γλωσσικής προτυποποίησης), β)
ανανέωση και εμπλουτισμός του λεξιλογίου της, γ) δημιουργία νέων τεχνικών όρων
(terminology), δ) αναπροσαρμογές στη ορθογραφία των λέξεών της· με τη διαδικασία
του γλωσσικού σχεδιασμού ως προς τις δομές και τα στοιχεία της επιλεγμένης ως
επίσημης γλωσσικής ποικιλίας συνδέονται και δραστηριότητες, όπως η επεξεργασία
(elaboration) και η καλλιέργειά (cultivation) της σε κοινωνικούς τομείς αυξημένων
επικοινωνιακών απαιτήσεων, όπως η επιστήμη, η εκπαίδευση, η διοίκηση, η
λογοτεχνία, η τεχνοκρατική γλώσσα των εμπορικών ανταλλαγών· ο γλωσσικός
σχεδιασμός αναφορικά με τις γλωσσικές δομές και στοιχεία πραγματοποιείται α) υπό
την εποπτεία του κράτους και των κυβερνήσεων μέσω της σύστασης ειδικών
οργανισμών και επιτροπών με σκοπό τη ρύθμιση γλωσσικών ζητημάτων και την
επίλυση γλωσσικών προβλημάτων (ακαδημίες, ομάδες εξειδικευμένων
γλωσσολόγων) και β) μέσω της δραστηριότητας φυσικών προσώπων και ιδιωτικών
οργανισμών (εκδοτικών οίκων, λεξικογραφικών κέντρων, μέσων ενημέρωσης)·
iv.
εκπαιδευτικός σχεδιασμός σε θέματα διδασκαλίας της γλώσσας (language education
planning): στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας της επεξεργασίας, καλλιέργειας και
διάδοσης της επιλεγμένης ως επίσημης γλωσσικής ποικιλίας ανήκει και η εισαγωγή
της στην εκπαίδευση ως αντικειμένου διδασκαλίας μέσω της κατάρτισης αναλυτικών
προγραμμάτων διδασκαλίας της και του καθορισμού των διδακτικών στόχων και των
μεθόδων καλλιέργειας της γλωσσικής, πραγματολογικής και κειμενικής ικανότητας
των μαθητών·
v.
αξιολόγηση της πορείας και του αποτελέσματος του γλωσσικού και εκπαιδευτικού
σχεδιασμού: στο τέλος κάθε δραστηριότητας πολιτικοκοινωνικού σχεδιασμού
πραγματοποιείται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μέσω σύγκρισής τους με τους
στόχους που είχαν τεθεί και αναθεώρηση των στόχων και των μέσων
πραγματοποίησής τους, σε περίπτωση μη επίτευξης συγκεκριμένων επιδιώξεων.
Βάσει των ανωτέρω δεδομένων, η συγγραφή ενός εγχειριδίου γραμματικής ανάλυσης
ορισμένης γλωσσικής ποικιλίας συνδέεται με τη διαδικασία της γλωσσικής προτυποποίησης, η
οποία συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του γλωσσικού σχεδιασμού σε σχέση με τη γλωσσική
δομή. Επειδή, όμως, η συγκεκριμένη μορφή γλωσσικού σχεδιασμού βρίσκεται σε
αλληλεπίδραση με το γλωσσικό προγραμματισμό αναφορικά με την θέση των γλωσσικών
ποικιλιών, η συγγραφή ενός γραμματικού εγχειριδίου συμβάλλει στην ενίσχυση της θέσης της
περιγραφόμενης γλωσσικής ποικιλίας και, με δεδομένο ότι η ποικιλία αυτή αποτελεί ή
πρόκειται να αποτελέσει γνωστικό αντικείμενο στη σχολική εκπαίδευση, συντελεί και στην
καλλιέργεια και τη διάδοσή της. Επομένως, ο συγγραφέας μιας γλωσσολογικής και κυρίως μιας
σχολικής / παιδαγωγικής γραμματικής εμπλέκεται ενεργά στη διαδικασία της γλωσσικής
πολιτικής της χώρας, καθώς α) επηρεάζει την επιλογή της επίσημης ποικιλίας μέσω των
απόψεων που διατυπώνει για τις δυνατότητες ή τις δυσκολίες προτυποποίησης
συγκεκριμένων γλωσσικών κωδίκων, β) συμμετέχει στη διαδικασία γλωσσικής
προτυποποίησης της επιλεγμένης ποικιλίας και γ) επηρεάζει σε ουσιώδη βαθμό το
περιεχόμενο και τη μορφή της διδασκαλίας της γλώσσας στην εκπαίδευση (McKay &
Hornberger 1996: 108-109, Holmes 2001: 103-108, Coulmas 2005: 197, Daoust 2005: 448,
Wardhaugh 2006: 137).
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2. Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
Με δεδομένο ότι από το 1917 για πρώτη φορά και από 1923 αδιάλειπτα η
δημοτική γλώσσα αποτελεί όχι μόνο επικοινωνιακό κώδικα αλλά και αντικείμενο
διδασκαλίας στις πρώτες ή σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου (ανάλογα με τον
ιδεολογικό προσανατολισμό της κυβέρνησης της χώρας) και από το 1931 και στο γυμνάσιο,
είχε κριθεί απαραίτητη η σύνταξη μιας σχολικής γραμματικής της δημοτικής, η οποία θα
αποτελούσε διδακτικό εγχειρίδιο και βιβλίο αναφοράς των μαθητών της πρωτοβάθμιας και
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και βοήθημα των διδασκόντων.
Βάσει αυτών των εξελίξεων το 1938 με απόφαση του πρωθυπουργού και υπουργού
Παιδείας Ιωάννη Μεταξά συγκροτήθηκε επιτροπή με πρόεδρο το Μανόλη Τριανταφυλλίδη
και μέλη διακεκριμένους γλωσσολόγους, φιλολόγους, εκπαιδευτικούς και λογοτέχνες της
εποχής με μετριοπαθή στάση σε σχέση με το γλωσσικό ζήτημα (Βασίλειος Φάβης, Αχιλλέας
Τζάρτζανος, Νικόλαος Ανδριώτης, Θρασύβουλος Σταύρου, Κλέανδρος Λάκωνας) με σκοπό
τη σύνταξη εγχειριδίου γραμματικής περιγραφής της δημοτικής γλώσσας. Η γραμματική αυτή
εκδόθηκε το 1941 από τον Οργανισμό Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, που είχε συσταθεί από
το δικτατορικό καθεστώς με νόμο του 1937. Το 1949 εκδόθηκε με επιμέλεια του ίδιου του
Τριανταφυλλίδη η Μικρή Νεοελληνική Γραμματική, η οποία αποτελεί επιτομή της
γραμματικής του 1941. Η γραμματική αυτή συνιστά στην ουσία μία σύνοψη του βασικού
εγχειριδίου, με στόχο να είναι εύχρηστη στους μαθητές, καθώς δεν περιλαμβάνει το πλήθος
των λεπτομερειών, των σημειώσεων και των διευκρινίσεων του πονήματος του 1941
(Μήτσης 1995: 137-138).
3. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
Όπως προαναφέρθηκε, η συγγραφή κάθε γραμματικής συνιστά συμβολή των
συγγραφέων στη γλωσσική προτυποποίηση, η οποία συνιστά αντικείμενο μελέτης της
κοινωνιογλωσσικής επιστήμης σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο (Coulmas 2005: 187).
Συνεπώς, κάθε δραστηριότητα γλωσσικής πολιτικής σε σχέση με εκπαιδευτικά ζητήματα
αναλύεται
και
αξιολογείται
με
κριτήρια
και
όρους
κοινωνιογλωσσικούς,
κοινωνικοϊστορικούς, πολιτικοοικονομικούς και καθαρά γλωσσολογικούς και παιδαγωγικούς
(Coulmas 2005: 185-186, Daoust 2005: 439). Βάσει αυτών των οριζουσών
(κοινωνιογλωσσικό, κοινωνικό - ιστορικό, πολιτικό, γλωσσολογικό - παιδαγωγικό)
αναλύονται, ερμηνεύονται και αξιολογούνται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης οι
παράμετροι της συγγραφής της γραμματικής της δημοτικής γλώσσας του Μανόλη
Τριανταφυλλίδη και η προτεινόμενη από αυτόν γλωσσική προτυποποίηση.
3.1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
Την εποχή της συγγραφής της γραμματικής της δημοτικής γλώσσας από την
επιτροπή που διηύθυνε ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης το γλωσσικό ζήτημα ήταν από τα κύρια
στοιχεία της ελληνικής επικοινωνιακής, κοινωνικής, πολιτικής και εκπαιδευτικής
πραγματικότητας. Η ελληνική γλωσσική κατάσταση χαρακτηρίζεται από την κλασική μορφή
διμορφίας (classical diglossia) ή περιορισμένης κοινωνικής διγλωσσίας (narrow diglossia) ή
ενδο-διγλωσσίας (endo-diglossia): συγκεκριμένα, στον ελληνικό χώρο οι επικοινωνιακές
ανταλλαγές πραγματοποιούνται μέσω της χρήσης δύο ευρύτερων γλωσσικών ποικιλιών της
ελληνικής γλώσσας, της καθαρεύουσας, η οποία λειτουργεί ως υψηλή ποικιλία (high variety),
και της δημοτικής, η οποία έχει τον κοινωνιογλωσσικό ρόλο της χαμηλής ποικιλίας (low
variety). Βασικά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά των δύο γλωσσικών ποικιλιών κατά την
εποχή της συγγραφής της γραμματικής Τριανταφυλλίδη είναι (Holmes 2001: 27-29, Coulmas
2005: 126-131, Schiffman 2005: 206-208, Wardhaugh 2006: 89-91, Fasold 2006: 386, Trask
2007: 74):
i.
όπως συμβαίνει στις περισσότερες καταστάσεις διμορφίας, η καθαρεύουσα και η
δημοτική επιτελούν διακριτές επικοινωνιακές λειτουργίες (functional differentiation),
καθώς η καθαρεύουσα στις διάφορες εκφάνσεις της αποτελεί τον επίσημο
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επικοινωνιακό κώδικα του κράτους (χρησιμοποιείται στη διοίκηση, στην εκπαίδευση,
στα μέσα ενημέρωσης, στη νομοθεσία, στη δικαιοσύνη και στην πολιτική), ενώ η
δημοτική απαντά στις ανεπίσημες μορφές γλωσσικής επικοινωνίας (καθημερινές
συνομιλίες, λαϊκά έντυπα)· ωστόσο, σε αντίθεση με τις περισσότερες περιπτώσεις
διμορφίας που έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία, η δημοτική ποικιλία
απαντά σε πολλά κειμενικά είδη του γραπτού λόγου, όπως η λογοτεχνία (όχι μόνο η
δημώδης) και τα λογοτεχνικά περιοδικά της εποχής, το χρονογράφημα,
συγκεκριμένες στήλες του τύπου, η ιδιωτική επιστολογραφία, ενώ σποραδικά
κείμενα γραμμένα σε δημοτική γλώσσα εμφανίζονταν και στον επιστημονικό και τον
πολιτικό λόγο (Μπαμπινιώτης 2011: 21)·
ii.
όπως παρατηρείται στις περισσότερες περιπτώσεις κοινωνικής διγλωσσίας, η
καθαρεύουσα ως κώδικας που διαθέτει υψηλό κοινωνικό γόητρο, επίσημη γλώσσα
του κράτους και αντικείμενο διδασκαλίας στην εκπαίδευση έχει προτυποποιηθεί σε
μεγάλο βαθμό, καθώς έχει περιγραφεί και ρυθμιστεί σε λεξικά, γραμματικές, οδηγούς
γλωσσικής χρήσης, καλλιεργημένο λόγο· σε αντίθεση, όμως, με ό,τι κατά κανόνα
ισχύει για τις χαμηλές ποικιλίες σε διεθνές επίπεδο (οι οποίες, αντίθετα προς την
υψηλή ποικιλία, σπανίως κωδικοποιούνται σε γραμματικές και λεξικά, καθώς
κατακτώνται στο πλαίσιο της γλωσσικής κοινότητας χωρίς να διδάσκονται στην
εκπαίδευση), η δημοτική έχει εισαχθεί μία εικοσαετία περίπου πριν από την έκδοση
της γραμματικής ως αντικείμενο διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με
συνέπεια εκτός από την καλλιέργειά της στον απαιτητικό γραπτό λόγο να έχει
κωδικοποιηθεί σε γραμματικά εγχειρίδια: συγκεκριμένα, ο ίδιος ο Τριανταφυλλίδης
αναφέρει τα γραμματικά εγχειρίδια των Φιλήντα, Ψυχάρη, Τοπχαρά, Βουτιερίδη,
Οικονόμου, Thumb, Pernot, Mirambel, ενώ μετά την εισαγωγή της δημοτικής στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση το 1917 κυκλοφόρησαν και τα εγχειρίδια των Δαμασκηνού
και Γοντζέ, οι οποίοι σε γενικές γραμμές ακολουθούν και εφαρμόζουν τις γλωσσικές
αντιλήψεις του Τριανταφυλλίδη, της Αργυροπούλου, η οποία συνιστά περιγραφή της
καθομιλούμενης ποικιλίας της δημοτικής γλώσσας, όπως και η γραμματική του
Ανδρεάδη, ο οποίος ταυτίζεται με τις απόψεις του Ψυχάρη· επιπρόσθετα, πρέπει να
σημειωθεί ότι η πρώτη μορφή σχολικής γραμματικής έχει συνταχθεί από τον
Τριανταφυλλίδη υπό μορφή οδηγιών προς τους δασκάλους του δημοτικού σχολείου
και περιλαμβάνει το περιεχόμενο της διδασκαλίας της γραμματικής των μικρότερων
τάξεων του δημοτικού σχολείου (Τριανταφυλλίδης 1991: ιζ΄, Μήτσης 1995: 136137).
Βασικό χαρακτηριστικό των διμορφικών καταστάσεων είναι ότι δεν αποτελούν
αυστηρά διπολικές κοινωνιογλωσσικές περιστάσεις, στις οποίες απαντούν δύο
στεγανοποιημένες ποικιλίες που διέπονται από συμπληρωματική κατανομή σε λειτουργικό
επίπεδο (functional complementarity). Αντίθετα, στις περισσότερες περιπτώσεις
παρατηρούνται και ενδιάμεσες υφολογικά και λειτουργικά καταστάσεις, που διέπονται από
την αλληλεπίδραση μεταξύ των ποικιλιών σε λεξιλογικό κυρίως και δευτερευόντως σε
μορφοσυντακτικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για διμορφικό συνεχές (diglossia
as continuum). Μάλιστα, ως όχι ασύνηθες φαινόμενο αναφέρεται ο δανεισμός λέξεων και
δομών από την υψηλή ποικιλία στη χαμηλή, όταν η δεύτερη χρησιμοποιείται από τους
ομιλητές σε υφολογικά και θεματολογικά πεδία, όπου επιτελούνται επικοινωνιακές
λειτουργίες, τις οποίες εκφράζει η υψηλή ποικιλία (Schiffman 2005: 211, Wardhaugh 2006:
91).
Το διμορφικό συνεχές είναι ένα φαινόμενο που απαντά και στην ελληνική γλωσσική
πραγματικότητα την εποχή της συγγραφής της γραμματικής Τριανταφυλλίδη. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με την ευρύτερα αποδεκτή ανάλυση του Mirambel, κατά την εποχή του
μεσοπολέμου παρατηρούνταν στο επικοινωνιακό τοπίο της ελληνικής κοινωνίας οι
ακόλουθες γλωσσικές ποικιλίες (Γεωργούδης 1999: 276-277, Coulmas 2005: 130-131):
i.
καθαρεύουσα: πρόκειται για τον επίσημο κώδικα της διοίκησης και της εκπαίδευσης,
ο οποίος κινείται σε διάφορα επίπεδα αρχαϊστικής χρήσης της γλώσσας·
ii.
μεικτή ποικιλία: υποποικιλία της καθαρεύουσας, στην οποία είχαν ενσωματωθεί
στοιχεία της δημοτικής γλώσσας, ενώ χαρακτηριζόταν από απλούστερα δομικά
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σχήματα σε σχέση με την αμιγή καθαρεύουσα (χρησιμοποιείτο στο δημοσιογραφικό,
στον πολιτικό αλλά ακόμη και στον επιστημονικό λόγο)·
iii.
καθομιλουμένη: πρόκειται για γλωσσική μορφή που απαντά κατά κανόνα στα αστικά
κέντρα (έχει χαρακτηριστεί ως ο γλωσσικός κώδικας των μεσαίων αστικών
στρωμάτων) και αποτελεί υποποικιλία της δημοτικής γλώσσας, η οποία παράλληλα
προς τους όρους και τις δομές της χαμηλής ποικιλίας δανείζεται και αντίστοιχα
στοιχεία από την υψηλή ποικιλία, όταν χρησιμοποιείται σε πεδία, όπου κυριαρχεί η
χρήση της καθαρεύουσας (χρήση της γινόταν συχνά στο δημοσιογραφικό λόγο)·
iv.
δημοτική: η μητρική γλώσσα της πλειοψηφίας των φυσικών ομιλητών, η οποία
χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στις ανεπίσημες μορφές λόγου (συνιστούσε
τον κύριο εκφραστικό κώδικα της λογοτεχνίας)·
v.
μαλλιαρή: τεχνητή γλωσσική μορφή, αποτέλεσμα της ρυθμιστικής παρέμβασης
επιστημόνων, λογοτεχνών και ομιλητών που ασπάζονται τις γλωσσικές αντιλήψεις
του Ψυχάρη.
O Τριανταφυλλίδης, σύμφωνα με τις απόψεις που είχε εκφράσει στις επιστημονικές
δημοσιεύσεις του, αποδεχόταν την ύπαρξη διμορφικού συνεχούς στην ελληνική γλωσσική
πραγματικότητα των πρώτων δεκαετιών του εικοστού αιώνα, το οποίο, ωστόσο, το
περιέγραφε σε τρία επίπεδα γλωσσικών ποικιλιών (υπό μορφή «τριγλωσσία»): σύμφωνα με
τον επιφανή γλωσσολόγο και εκπρόσωπο του εκπαιδευτικού δημοτικισμού τα δύο άκρα του
συνεχούς καταλαμβάνουν α) τα ιδιώματα και οι διαλεκτικές ποικιλίες και β) η καθαρεύουσα,
και μεταξύ των δύο αυτών ποικιλιών τοποθετείται η κοινή ομιλούμενη ποικιλία, η οποία μέσω
της γλωσσικής προτυποποίησης πρόκειται να κατηγοριοποιηθεί σε κοινή ομιλούμενη και
κοινή γραφόμενη ποικιλία, με ανεπαίσθητες, όμως, τις διαφορές μεταξύ των δύο τελευταίων
(Τριανταφυλλίδης 1938: 107-108). Ωστόσο, αναγνωρίζει την ύπαρξη ενδιάμεσων
υποποικιλιών στο πλαίσιο του συνεχούς («μειχτοκαθαρεύουσα», «μειχτοδημοτική»), για τις
οποίες, όμως, πιστεύει ότι δεν έχουν το συστηματικό δομικά χαρακτήρα που διακρίνει τις
γλωσσικές ποικιλίες, αλλά αποτελούν δείγματα ατομικών υφολογικών προτιμήσεων σε
επίπεδο ιδιολέκτου. Επίσης, ο Μπαμπινιώτης αποδέχεται και αυτός την ύπαρξη διμορφικού
συνεχούς (diglossia as continuum) στην ελληνική γλώσσα των μεσοπολεμικών δεκαετιών,
καθώς αποδέχεται ότι μεταξύ της δημοτικής και της καθαρεύουσας υπήρχαν και ενδιάμεσες
ποικιλίες απλοποιημένες καθαρεύουσας και δημοτικής με λόγιες επιδράσεις, από τις οποίες
εξελικτικά προήλθε η σημερινή πρότυπη νέα ελληνική (Μπαμπινιώτης 2011: 22).
Σε κάθε διαδικασία γλωσσικής προτυποποίησης, ο ειδικός ή η ομάδα των ειδικών
που αναλαμβάνει την κωδικοποίηση της γλώσσας υπό μορφή γραμματικών εγχειριδίων ή
λεξικών προβάλλει ένα γλωσσικό πρότυπο που αποτελεί τον κανόνα της γλωσσικής χρήσης
(norm). Σε περίπτωση κατά την οποία η συμβολή στη γλωσσική προτυποποίηση
πραγματοποιείται χωρίς να έχει προηγηθεί επιλογή της πρότυπης ποικιλίας μέσω διαδικασιών
γλωσσικού σχεδιασμού αναφορικά με τη θέση των ποικιλιών (status planning) ή η επιλεγείσα
ποικιλία συνίσταται από σύνολο γεωγραφικών, κοινωνικών ή υφολογικών υποποικιλιών οι
υπεύθυνοι της γλωσσικής κωδικοποίησης αναλαμβάνουν να επιλέξουν και να προβάλλουν ως
πρότυπο συγκεκριμένη ποικιλία ή υποποικιλία βάσει των γλωσσολογικών,
κοινωνιογλωσσικών και παιδαγωγικών αρχών σύνταξης της γραμματικής, τις οποίες
πρεσβεύουν.
Ο Τριανταφυλλίδης, δεδομένου ότι στο πλαίσιο του γλωσσικού σχεδιασμού σε
σχέση με τη θέση της γλώσσας οι νόμοι προέβλεπαν καθιέρωση στο δημοτικό σχολείο της
«κοινής δημοτικής …απηλλαγμένης αρχαϊσμών ή ιδιωτισμών» είχε να επιλέξει μία από τις δύο
υποποικιλίες της δημοτικής γλώσσας που αναφέρθηκαν ανωτέρω (καθομιλουμένη, δημοτική),
για κάποιες από τις οποίες είχε προηγηθεί από φιλολόγους, γλωσσολόγους και
εκπαιδευτικούς μια πρώτη μορφή κωδικοποίησης (καθομιλουμένη, μαλλιαρή, δημοτική).
Ωστόσο, εκείνος, όπως και στην πρώτη εκδοχή κωδικοποίησης της δημοτικής που είχε
επιχειρήσει το 1920, με σαφή τρόπο επέλεξε ως γλωσσικό πρότυπο τη λογοτεχνική γλώσσα της
εποχής του (Τριανταφυλλίδης 1938: 147), τη γλώσσα της πεζογραφίας (διηγημάτων,
μυθιστορημάτων, μεταφραστικών εργασιών, επιστημονική πεζογραφία, εκλαϊκευμένος
επιστημονικός λόγος). Κριτήρια της επιλογής του είναι α) η συνεπής χρήση της δημοτικής
ποικιλίας, που πραγματοποιείται στο λογοτεχνικό λόγο, χωρίς αχρείαστες αναμείξεις με
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στοιχεία της καθαρεύουσας, πράγμα που δημιουργεί σύγχυση και β) η προβολή της
λογοτεχνικής γλώσσας ως πρότυπο και κανόνα γλωσσικής χρήσης συνάδει με την πρακτική
που ακολουθήθηκε σε αντίστοιχες περιπτώσεις γλωσσικής προτυποποίησης και σε άλλες
κοινωνίες (αναφέρεται η περίπτωση των νεολατινικών γλωσσών, οι οποίες καθιερώθηκαν ως
υψηλές ποικιλίες αντικαθιστώντας τη λατινική). Προκειμένου για τα λόγια στοιχεία της
υψηλής ποικιλίας, πραγματοποιείται από τους συγγραφείς της γραμματικής η αποδοχή
κάποιων από αυτά με κριτήριο α) τη χρήση τους και την αξιοποίησή τους από τη λογοτεχνική
και την επιστημονική πεζογραφία (δάσος, μέρος / μέρους, ιερείς / λύσεις, το πρόβλημα / του
προβλήματος, στερούμαι / στερείται, ειλικρινέστατος), β) τη μη αντίθεσή τους με το γλωσσικό
αίσθημα των φυσικών ομιλητών, μητρική γλώσσα των οποίων είναι η δημοτική, καθώς η
καθαρεύουσα αποκτάται μέσω της σχολικής διδασκαλίας (συνομιλώ, απορροφώ, προκύπτω,
επιδιώκω, απορρίπτω, εισπράττω) και γ) την απουσία αντίστοιχων με αυτούς τους λόγιους
τύπους (γεγονός, σύμπαν, ενδιαφέρον, περιβάλλον, καθήκον, καθεστώς) δομικών σχηματισμών
στα κλιτικά παραδείγματα της δημοτικής (Τριανταφυλλίδης 1938: 135, 156-157).
Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της γλωσσικής προτυποποίησης ο συντάκτης της
γραμματικής επιλέγει από την υψηλή ή άλλες ποικιλίες τα γλωσσικά μέσα που πρέπει
χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένα κοινωνικά πεδία και λειτουργίες, στα οποία η υπό
κωδικοποίηση ποικιλία δεν έχει αξιοποιηθεί προηγουμένως (Holmes 2001: 76-77 ), ο
Τριανταφυλλίδης μελέτησε τις απαιτήσεις του επιστημονικού λόγου, με αποτέλεσμα να
εντάξει στη γραμματική του ορισμένα λόγια στοιχεία (επιρρήματα σε –ως, επιρρηματικά,
όπως τα μάλλον, ήδη, απευθείας, εν μέρει, προκειμένου, προπάντων τις προθέσεις ανά, προ,
υπέρ, προς), που είναι απαραίτητα στον επιστημονικό λόγο (Τριανταφυλλίδης 1938: 158).
Στην πραγματικότητα ο Τριανταφυλλίδης επέλεξε ως γλωσσικό πρότυπο τη
δημοτική ποικιλία στο διμορφικό συνεχές του Mirambel, τοποθετημένη, ωστόσο, σε ένα
σημείο του συνεχούς, όπου να προσεγγίζει την καθομιλουμένη, την αστική δημοτική, η οποία
αποτελεί κώδικα συγκεκριμένων πτυχών του δημοσιογραφικού, του λογοτεχνικού και του
επιστημονικού λόγου. Η καθομιλουμένη υποποικιλία της δημοτικής απορρίφθηκε ως πρότυπη
γλώσσα από τον Τριανταφυλλίδη για τους ακόλουθους λόγους: α) η επιλογή της θα
αποτελούσε συμβιβασμό με τους αρχαϊστές, καθώς συνιστά «μειχτοδημοτική» διάλεκτο, η
οποία υποστηρίζεται από τους εκπροσώπους της ανώτερης αστικής τάξης, οι οποίοι
χαρακτηρίζονται από αρχαϊστική παιδεία, β) η συγκεκριμένη υποποικιλία παρουσιάζει έντονη
πολυτυπία, ενώ η σύνδεση κάθε γραμματικού τύπου με συγκεκριμένο υφολογικό δείκτη
διακρίνεται από υψηλό βαθμό υποκειμενικότητας, με αποτέλεσμα η επιλογή της ως
γλωσσικού κανόνα να μην πληροί ούτε τα παιδαγωγικά κριτήρια γλωσσικής διδασκαλίας
ούτε τα γλωσσολογικά κριτήρια γλωσσικής κωδικοποίησης και περιγραφής.
3.2 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
Όπως προαναφέρθηκε, η γλωσσική πολιτική κάθε οργανωμένης πολιτείας
υλοποιείται σε πέντε επίπεδα (καθορισμός στόχων στο πλαίσιο συγκεκριμένης γλωσσικής
ιδεολογίας, σχεδιασμός σε σχέση με το γόητρο αλλά και τη δομή των γλωσσικών ποικιλιών,
προγραμματισμός της εκπαιδευτικής πολιτικής σε γλωσσικά θέματα και αξιολόγηση). Την
εποχή της συγγραφής της γραμματικής Τριανταφυλλίδη η γλωσσική πολιτική της ελληνικής
πολιτείας σε σχέση με τις ανωτέρω παραμέτρους μπορεί να περιγραφεί ως εξής:
i.
στην ελληνική πολιτική σκηνή παρατηρείται σημαντική ιδεολογική διαφοροποίηση σε
σχέση με το γλωσσικό ζήτημα μεταξύ των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων της χώρας:
α) οι οπαδοί της ιδεολογίας της γλωσσικής καθαρότητας (purism), οι οποίοι
υποστήριζαν αρχαϊστικές μορφές λόγου (πολλοί από αυτούς καταδίκασαν τη χρήση
ακόμη και της απλής καθαρεύουσας) ως ιδανικούς, αισθητικά ανώτερους και
εκφραστικότερους κώδικες επικοινωνίας και απαξίωναν την αποδοχή και τη χρήση
της χαμηλής ποικιλίες σε επίσημες ή ημιεπίσημες επικοινωνιακές περιστάσεις· το
κίνημα της γλωσσικής καθαρότητας, το οποίο σε διεθνές επίπεδο το δέκατο ένατο
αιώνα συσχετίστηκε με τη δημιουργία κρατικών οντοτήτων στο πλαίσιο του
μοντέλου «ένα έθνος – ένα κράτος – μία εθνική γλώσσα» και με εθνικιστικές
γλωσσικές και πολιτικές αντιλήψεις (language nationalism), συνδέθηκε με
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συντηρητικά κόμματα στον ελληνικό πολιτικό στίβο· β) οι υποστηρικτές της
γλωσσικής ιδεολογίας της επικράτησης των καθομιλούμενων γλωσσών
(vernacularization), οι οποίοι υποστήριζαν την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας
και σε πολιτικό επίπεδο συνδέθηκαν με κεντρώα φιλελεύθερα κόμματα και
αριστερούς πολιτικούς σχηματισμούς· οι δημοτικιστές σε σχέση με τις γενικότερες
κοινωνιογλωσσικές αντιλήψεις τους υποκατηγοριοποιούνται ι) στους οπαδούς του
γλωσσικού εθνισμού (language nationism), δηλαδή της κυριαρχίας της εθνικής
γλώσσας (national language), της φυσικής γλώσσας των ελλήνων ομιλητών, ως
ενοποιητικού οργάνου στην κοινωνία ως προς την επικοινωνία των πολιτών, μέσου
μόρφωσης και κοινωνικής ανέλιξης και βάσης στην οποία θα στηριζόταν η πρόοδος
και ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής κοινωνίας (στην ομάδα αυτή ανήκουν και ο
Ψυχάρης με τον Τριανταφυλλίδη) και ιι) στους οπαδούς των γενικότερων κοινωνικών
μεταρρυθμίσεων και ανατροπών στον ελληνικό χώρο, μέρος των οποίων θα ήταν και
η γλωσσική μεταρρύθμιση (Daoust 2005: 440-445, Coulmas 2005: 130, Wardhaugh
2006: 92, Μήτσης 2011α: 547-549, Μήτσης 2011β: 464-467)·
βάσει της γλωσσικής ιδεολογίας των ελληνικών πολιτικών σχηματισμών εκείνης της
περιόδου, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο γλωσσικός
σχεδιασμός ως προς την θέση και τη λειτουργία των γλωσσικών ποικιλιών παρουσιάζει
τα ακόλουθα δεδομένα: ενώ μέσω του συντάγματος του 1911 που συντάχθηκε από τη
φιλελεύθερη κυβέρνηση Βενιζέλου ως επίσημη γλώσσα του κράτους καθιερώνεται η
καθαρεύουσα, μέσω νομοθετικών διατάξεων φιλελεύθερων αλλά και συντηρητικών
κυβερνήσεων καθιερώνεται ως γλώσσα των σχολικών εγχειριδίων του συνόλου ή
συγκεκριμένων τάξεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η κοινή δημοτική με
καθορισμένες σε περίπτωση κάθε παραλλαγές της· συγκεκριμένα, το 1917
καθιερώνεται από την κυβέρνηση Βενιζέλου η κοινή ομιλούμενη δημοτική,
απαλλαγμένη από ιδιωτισμούς και αρχαϊσμούς ως γλώσσα διδασκαλίας στο δημοτικό
σχολείο, κατά τα έτη 1923 και 1924 επανεισάγεται από τη φιλελεύθερη επαναστατική
κυβέρνηση η ίδια γλωσσική ποικιλία ως κώδικας του δημοτικού σχολείου, το 1927 η
οικουμενική κυβέρνηση καθιερώνει ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την κοινή ομιλούμενη δημοτική, απαλλαγμένη από
αρχαϊσμούς και ιδιωματισμούς με τη διευκρίνιση ότι η συγκεκριμένη γλωσσική
μορφή ευθυγραμμίζεται με το πανελλήνιο γλωσσικό αίσθημα του προφορικού λόγου
και με τα γλωσσικά πρότυπα των μεγάλων ποιητών και πεζογράφων, το 1931 μέσω
απόφασης της κυβέρνησης Βενιζέλου εμπεδώνεται η δημοτική (χωρίς
προσδιορισμούς εξειδίκευσης) ως διδακτικός κώδικας της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, ενώ το 1933 με νόμο της συντηρητικής κυβέρνησης Τσαλδάρη η κοινή
δημοτική ορίζεται ως γλώσσα των τεσσάρων πρώτων τάξεων του δημοτικού και
περιορίζεται στις τρεις πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από την
κυβέρνηση Κονδύλη το 1935· τέλος, το 1938 και το 1939 καθιερώνεται από την
κυβέρνηση του δικτάτορα Μεταξά η κοινή δημοτική ως γλώσσα διδασκαλίας στο
δημοτικό σχολείο (Μήτσης 1995: 124-131, Μήτσης 1999: 238)· όπως γίνεται σαφώς
αντιληπτό από όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, ο σχεδιασμός καθορισμού του κοινωνικού
καθεστώτος των γλωσσικών ποικιλιών στο ελληνικό κράτος την εποχή της συγγραφής
της γραμματικής Τριανταφυλλίδη είναι επίσημος, καθώς υλοποιείτο μέσω
συγκεκριμένων άρθρων του συντάγματος και μέσω νόμων του κράτος θεσπισμένων
από την εκάστοτε κυβέρνηση (governmental official planning) και όχι υπονοούμενος
ή σιωπηλός (McKay & Hornberger 1996: 110-113)·
όπως προαναφέρθηκε, κάθε σχεδιασμός ως προς την κοινωνική θέση μιας γλωσσικής
ποικιλίας εμπεδώνεται αποτελεσματικότερα, όταν συμπληρώνεται από αντίστοιχο
σχεδιασμό για την αποτελεσματική διδασκαλία και την προώθηση πρακτικών
γραμματισμού στην επιλεγμένη ως επίσημη γλώσσα (literacy in the national standard
language) του κράτους (Spolsky 1998: 74-75, Coulmas 2005: 193)· το ίδιο συνέβη
και στην περίπτωση της καθιέρωσης της δημοτικής γλώσσας ως οργάνου
διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: παράλληλα προς την απόφαση αυτή, η
κοινή δημοτική ποικιλία καθιερωνόταν και ως αντικείμενο διδασκαλίας στην
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πρωτοβάθμια, αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε κάποιες περιπτώσεις,
όπου κώδικας διδασκαλίας εξακολουθούσε να είναι η καθαρεύουσα· συγκεκριμένα, ο
νόμος του 1917 προέβλεπε τη διδασκαλία της κοινής ομιλούμενης δημοτικής,
απαλλαγμένης από κάθε αρχαϊσμό ή ιδιωματισμό στις τέσσερις πρώτες τάξεις του
δημοτικού αφήνοντας περιθώρια για επέκταση της διδασκαλίας της ίδιας ποικιλίας για
όλο το δημοτικό τα επόμενα χρόνια, πράγμα που αποφασίστηκε το 1919 από το
εκπαιδευτικό συμβούλιο (ο νόμος αυτός καταργήθηκε από τη συντηρητική
κυβέρνηση Ράλλη, η οποία το 1921 επανέφερε τη διδασκαλία της καθαρεύουσας)· με
νόμους και υπουργικές αποφάσεις των φιλελεύθερων κυβερνήσεων των ετών 1923
και 1924 επανεισάγεται ως αντικείμενο διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο η κοινή
ομιλούμενη δημοτική, ενώ το 1926 καθιερώνεται η διδασκαλία στις πρώτες τάξεις
του δημοτικού
της μητρικής γλώσσας των μαθητών (χωρίς ιδιωματισμούς,
αρχαϊσμούς και ξενισμούς), η οποία σταδιακά θα αντικαθίσταται στις τελευταίες
τάξεις από την απλή καθαρεύουσα (ο νόμος αυτός καταργήθηκε το 1927 από την ίδια
κυβέρνηση, η οποία επανέφερε την κοινή δημοτική, απαλλαγμένη κατά κανόνα από
αρχαϊσμούς και ιδιωματισμούς στο δημοτικό σχολείο, παράλληλα με την
καθαρεύουσα στις δύο τελευταίες τάξεις)· το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου
καθιερώνει τη δημοτική ως αντικείμενο διδασκαλίας στο δημοτικό και για πρώτη
φορά και στο εξατάξιο γυμνάσιο (παράλληλα προς την απλή καθαρεύουσα, η οποία
εισάγεται στην πέμπτη τάξη του δημοτικού) με νόμο, ο οποίος καταργήθηκε από την
κυβέρνηση Τσαλδάρη (1933), η οποία περιόρισε τη διδασκαλία της κοινής δημοτικής
στις τέσσερις πρώτες τάξεις του δημοτικού (στο γυμνάσιο η δημοτική θα είναι
αντικείμενο διδακτικής επεξεργασίας μέσω της επεξεργασίας των λογοτεχνικών
έργων)· τέλος, η κυβέρνηση Κονδύλη το 1935 περιόρισε ακόμη περισσότερο τη
διδασκαλία της κοινής δημοτικής στις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού, ενώ η
κυβέρνηση Μεταξά το 1939 καθιέρωσε τη διδασκαλία τη κοινής δημοτικής στο
δημοτικό (παράλληλα προς την καθαρεύουσα στις δύο τελευταίες τάξεις) αλλά και
στο γυμνάσιο μέσω της ανάγνωσης και της σύνθεσης κειμένων και όχι μέσω
συστηματικής διδασκαλίας (Μήτσης 1995: 166-169, Μήτσης 1999: 164-238)·
τέλος, όπως ο γλωσσικός προγραμματισμός ως προς τη θέση των ποικιλιών, και ο
σχεδιασμός σχετικά με τη δομή και τα στοιχεία της γλωσσικής ποικιλίας (corpus
planning) έχει επίσημο και σαφή χαρακτήρα (explicit planning), καθώς σύμφωνα με
συγκεκριμένες κυβερνητικές αποφάσεις συστήθηκαν σε τρεις περιπτώσεις επιτροπές
κωδικοποίησης της κοινής δημοτικής γλώσσας (μέσω της συγγραφής της γραμματικής
της) ως de facto υπεύθυνος φορέας γλωσσικού σχεδιασμού (de facto language
planners): η πρώτη περίπτωση ήταν η ανάθεση σε συγγραφική ομάδα της εκπόνησης
εγχειριδίου γραμματικής το 1918 με στόχο την ενίσχυση των εκπαιδευτικών στη
διδασκαλία της δημοτικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μετά τη μεταρρύθμιση του
1917 (ωστόσο, η ανάγκη άμεσης εφαρμογής του νόμου για τη διδασκαλία της
δημοτικής είχε ως αποτέλεσμα τη σύνταξη επίτομης και ιδιαίτερα συνοπτικής
γραμματικής υπό μορφή οδηγιών προς τους διδάσκοντες και την καθυστέρηση της
σύνταξης ολοκληρωμένης γραμματικής της δημοτικής γλώσσας, η οποία τελικά
ματαιώθηκε λόγω των πολιτικών αλλαγών του 1920 και την καταψήφιση στις
εκλογές της φιλελεύθερης κυβέρνησης)· η δεύτερη περίπτωση ήταν το 1931, όταν και
ανατέθηκε για δεύτερη φορά σε επιστημονική ομάδα υπό τον Τριανταφυλλίδη η
σύνταξη εγχειριδίου γραμματικής της δημοτικής, η οποία ανακλήθηκε τι 1933 μετά
την άνοδο στην εξουσία του συντηρητικού κόμματος του Τσαλδάρη· για τρίτη φορά
ανατέθηκε το 1938 η συγγραφή γραμματικής της κοινής δημοτικής γλώσσας χωρίς
αρχαϊσμούς και ιδιωτισμούς σε επιτροπή γλωσσολόγων, φιλολόγων και λογοτεχνών
υπό την προεδρία του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, η οποία ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε
το 1941 από τον Οργανισμό Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων· όπως έχει προαναφερθεί
και στην ενότητα 3.1, εκτός από την προτυποποίηση της δημοτικής ποικιλίας σε
επίπεδο επίσημου γλωσσικού σχεδιασμού, προϋπήρξαν και άλλες προσπάθειες
κωδικοποίησης της κοινής δημοτικής από μεμονωμένους επιστήμονες και
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι λειτουργούσαν ως συμμέτοχοι σε πολιτικές στρατηγικές σε
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θέματα γλώσσας (language strategists) και εκπαίδευσης και ενίοτε ασκούσαν μεγάλη
επίδραση στις γλωσσικές επιλογές των ομιλητών (influential individuals), δρώντας
στο πλαίσιο ανεπίσημου σχεδιασμού σχετικά με τη δομή της γλώσσας (McKay &
Hornberger 2009: 192-197).
Σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο σε σχέση με το γλωσσικό ζήτημα οργάνωσε την
εκπόνηση της γραμματικής του ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης. Ήταν μια εποχή κατά την
οποία εμπεδώθηκε η χρήση της δημοτικής τόσο ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων,
όσο και ως γνωστικό αντικείμενο, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πριν από την ολοκλήρωση
της ενότητας αυτής, ωστόσο, θεωρείται σκόπιμη μια απόπειρα ερμηνείας της απόφασης της
δικτατορικής κυβέρνησης Μεταξά για την καθιέρωση της δημοτικής, αλλά και για την
ανάθεση της προτυποποίησής της στον Τριανταφυλλίδη.
Η καθιέρωση της δημοτικής από τον Ιωάννη Μεταξά ως γλωσσικός κώδικας της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προκαλεί έκπληξη για δύο λόγους: α) όλες οι συντηρητικές
κυβερνήσεις του παρελθόντος περιόριζαν τη διδασκαλία της κοινής δημοτικής στις μικρές
τάξεις του δημοτικού και β) δεδομένου ότι η ιδεολογία του γλωσσικού καθαρισμού, όπως
προαναφέραμε, συνδέεται με το γλωσσικό εθνικισμό, δηλαδή την άποψη ότι η επίσημη
γλώσσα του κράτους (ιδιαίτερα, όταν αυτή έχει κλασικίζουσα μορφή, όπως η καθαρεύουσα)
συνιστά μία ανώτερη δομικά και αισθητικά γλωσσική μορφή που συνδέεται με τα ιδανικά και
εκφράζει ανάγλυφα τις αξίες της φυλής και του έθνους, ένα μεσοπολεμικό δικτατορικό
καθεστώς με τυπικό ιδεολογικό υπόβαθρο την πίστη στα εθνικά και φυλετικά ιδεώδη θα ήταν
λογικό να είχε ασπαστεί -και μάλιστα- με φανατισμό το ιδεολόγημα του καθαρισμού (Daoust
2005: 443).
Ωστόσο, η δικτατορική κυβέρνηση, στην οποία το Υπουργείο Παιδείας το είχε
αναλάβει ο ίδιος ο Μεταξάς διακήρυξε απερίφραστα τη θέση του υπέρ της δημοτικής
γλώσσας. Οι λόγοι της υιοθέτησης της γλωσσικής πολιτικής της προώθησης της
καθομιλούμενης γλώσσας είναι κατά πάσα πιθανότητα οι ακόλουθοι: α) όπως ο ίδιος ο
δικτάτορας τονίζει σε κείμενό του (προορισμένο να χρησιμοποιηθεί ως πρόλογος της
Γραμματικής Τριανταφυλλίδη, πράγμα που τελικά δε συνέβη) η καθιέρωση της δημοτικής
γλώσσας συνιστά εθνική και λαϊκή πράξη (ο εθνικός και λαϊκός χαρακτήρας της δικτατορίας
της 4ης Αυγούστου είναι τυπικό χαρακτηριστικό πολλών δικτατορικών κινημάτων, τα οποία
στηρίζονται στην έξαρση εθνικιστικών αισθημάτων, στη δημαγωγική ρητορεία και σε
λαϊκίστικες ενέργειες): με άλλα λόγια, ο Μεταξάς ταυτίζεται με την ομάδα των δημοτικιστών
που υποστηρίζουν το γλωσσικό εθνισμό, δηλαδή συνδέουν το έθνος και την ανάπτυξή του με
τη χρήση της εθνικής γλώσσας , δηλαδή της φυσικής γλώσσας των ομιλητών, αλλά
προβάλλει και το γεγονός ότι η χαμηλή ποικιλία είναι ο κώδικας που κατακτάται φυσικά κι
αβίαστα από το σύνολο των ομιλητών στο κοινωνικό τους πλαίσιο, ενώ η υψηλή είναι η
ποικιλία που αποκτάται μέσω της εκπαίδευσης (Wardhaugh 2006: 90-91, Horrocks 2009:
637)· β) επίσης, προβάλει το ιδανικό της εθνικής παιδείας, το οποίο πρόβαλλαν όλοι σχεδόν
οι δημοτικιστές (Γληνός, Δελμούζος, Τριανταφυλλίδης) και μέσω του λογοτεχνικού
περιοδικού Νουμάς και μέσω της Εταιρείας «Η Εθνική Γλώσσα», η οποία πρωτοστάτησε
στην εισαγωγή της χαμηλής ποικιλίας στην εκπαίδευση· γ) κεντρική έννοια της φιλοσοφίας
του δικτατορικού καθεστώτος ήταν η πειθαρχία των ατόμων, η οποία επιβάλλεται μέσω της
εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης: κατά το δικτάτορα, μέρος της παιδείας
αποτελεί και η γλωσσική πειθαρχία, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της ρυθμιστικής γραμματικής
(δηλαδή μέσω των κωδικοποιημένων κανόνων), περιορίζει τη γλωσσική αναρχία των
πολλαπλών και ανάμεικτων γλωσσικών κωδίκων, για τους οποίους έγινε λόγος ανωτέρω, και
εξουδετερώνει τον υπερτροφικό ατομισμό (Μήτσης 1999: 238-239)· δ) τέλος, δεδομένου ότι
στη συνείδηση πολλών πολιτών είχε ταυτιστεί το κίνημα του δημοτικισμού με την αριστερά
και τις σοσιαλιστικές ιδέες λόγω της προπαγάνδας συγκεκριμένων πολιτικών και
επιστημονικών οργανώσεων, μέσω της ενίσχυσης του δημοτικισμού έγινε από το δικτατορικό
καθεστώς απόπειρα αποσύνδεσης της εθνικής και λαϊκής απαίτησης για μόρφωση και
επικοινωνία στη φυσική γλώσσα των ατόμων από τις κομμουνιστικές αντιλήψεις (Horrocks
2006: 641).
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3.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 3.1, η ελληνική κοινωνία σε κοινωνιογλωσσικό
επίπεδο χαρακτηριζόταν από τον κλασικό τύπο διμορφίας, την ενδο-διγλωσσία, καθώς από
τους ομιλητές γινόταν χρήση δύο ποικιλιών, οι οποίες διέπονται από κοινή γλωσσική
καταγωγή και συνιστούν ποικιλίες της ίδιας γλώσσας. Είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι οι
διμορφικές κοινωνιογλωσσικές καταστάσεις δε συνιστούν κατά κανόνα πηγή συγκρούσεων
μεταξύ των υποστηρικτών της υψηλής και της χαμηλής ποικιλίας. Αντίθετα, στις
περισσότερες περιπτώσεις παρατηρείται αποδοχή από τους ομιλητές του διακριτού
λειτουργικού και κοινωνιογλωσσικού ρόλου της κάθε ποικιλίας· συγκεκριμένα, διμορφική
κατάσταση η οποία δεν αποτελεί κοινωνικό και επικοινωνιακό πρόβλημα σε μία γλωσσική
κοινότητα, με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται πίεση για ανατροπή του κοινωνιογλωσσικού
αυτού φαινομένου υπέρ της χαμηλής ποικιλίας, παρατηρείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i.
όταν η υψηλή ποικιλία θεωρείται από το σύνολο των ομιλητών κώδικας υψηλού
κοινωνικού γοήτρου, προϊόν ιδιαίτερης καλλιέργειας και επεξεργασίας σε απαιτητικά
επικοινωνιακά πεδία, όπως η επιστήμη, η λογοτεχνία, η διοίκηση και η εκπαίδευση,
γλωσσική μορφή μεγάλης εκφραστικότητας και αισθητικής πληρότητας, και μέσο
κοινωνικής κινητικότητας και ανέλιξης (economic mobility), ενώ, αντίθετα, η χαμηλή
ποικιλία κρίνεται ως κατώτερου επιπέδου και ακαλλιέργητη γλωσσική μορφή,
ακατάλληλη για απαιτητικές επικοινωνιακές περιστάσεις και για επίσημα κοινωνικά
πεδία: χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αντίδραση της συντριπτικής πλειονότητας
των Αϊτινών στην επισημοποίηση της αϊτινής κρεολής (Haitian creole), η οποία
χρησιμοποιείτο ως χαμηλή ποικιλία, μέσω της καθιέρωσής της ως κώδικα της
εκπαίδευσης to 1983 και της απόπειρας προτυποποίησης του ορθογραφικού
συστήματος της συγκεκριμένης ποικιλίας, καθώς αυτή η πολιτική θεωρήθηκε από τις
λαϊκές ομάδες ως στοιχείο ανασχετικό της προσπάθειάς τους για κοινωνική άνοδο
(Holmes 2001: 29-30, Wardhaugh 2006: 91-92)·
ii.
όταν τόσο η υψηλή ποικιλία θεωρείται κώδικας μεγάλου κύρους και εκφραστικής
αξίας, όσο και η χαμηλή ποικιλία κρίνεται ως ενδείκτης εθνικής ταυτότητας και
ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των ομιλητών: παράδειγμα αυτής της κατηγορίας
αποδεκτής διμορφίας είναι η ελβετική, στην οποί και η πρότυπη γερμανική ως υψηλή
ποικιλία και γλώσσα της εκπαίδευσης θεωρείται αφενός ως ο καλλιεργημένος
κώδικας που αξιοποιείται στις επίσημες και απαιτητικές μορφές επικοινωνίας και
αφετέρου ως μέσο πρόσβασης στη γερμανική γλώσσα και πολιτισμό, αλλά και οι
διάφορες ποικιλίες της ελβετικής γερμανικής είναι αποδεκτές από τους ομιλητές ως
στοιχείο εθνικής ταυτότητας και ανεξαρτησίας (national identity) και επιπλέον ως πηγή
εθνικής υπερηφάνειας (source of pride), και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται και οι
δύο στα κοινωνιογλωσσικά πεδία με τα οποία αντιστοιχούν οι λειτουργίες τις οποίες
κάθε ποικιλία πραγματώνει (Coulmas 2005: 129, Wardhaugh 2006: 93, Fasold 2006:
386)· σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη, στην κατηγορία αυτή, στην οποία οι ομιλητές
αποδέχονται τις διακριτές λειτουργίες των δύο ποικιλιών στις διμορφικές
καταστάσεις, ανήκει και η ελληνική διμορφία πριν το δέκατο ένατο αιώνα, όταν και
γεννήθηκε το γλωσσικό ζήτημα: θεωρεί, δηλαδή, ο συγκεκριμένος γλωσσολόγος ότι
από την εποχή του αττικιστικού κινήματος μέχρι και την περίοδο πριν από την
ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους ότι οι ομιλητές είχαν αποδεχθεί την ύπαρξη δύο
διαφορετικών ποικιλιών, της αρχαϊστικής, που χρησιμοποιείτο στο γραπτό λόγο, και
της δημώδους, προϊόντος φυσικής εξέλιξης της αρχαίας ελληνικής, η οποία
αξιοποιείτο στον προφορικό λόγο και στη δημώδη λογοτεχνία (Μπαμπινιώτης 2011:
18-19)·
iii.
όταν η υψηλή ποικιλία απολαμβάνει το γόητρο της επίσημης και καλλιεργημένης
γλώσσας της διοίκησης ή της εκπαίδευσης ή της θρησκευτικής λατρείας, ενώ η
χαμηλή ποικιλία, που χρησιμοποιείται στις ανεπίσημες επικοινωνιακές περιστάσεις,
συνίσταται από σύνολο διαλεκτικών ποικιλιών, χωρίς να έχει αναπτυχθεί κάποια
κοινή ομιλούμενη γλώσσα, που θα μπορούσε στο πλαίσιο γλωσσικού σχεδιασμού
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αναδιάρθρωσης των ποικιλιών ως προς την κοινωνική τους θέση να αποτελέσει τη
βάση για την πρότυπη γλώσσα του κράτους: χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της
κατηγορίας είναι η αραβική διμορφία, στην οποία, ενώ υπάρχει ομοθυμία ως προς
την αποδοχή της χαμηλής ποικιλίας ως ενοποιητικού στοιχείου και μέσου εθνικής
υπερηφάνειας, παρατηρείται διαφωνία ως προς το ποια ποικιλία θα ξεχωρίσει μέσω
της καθιέρωσής της ως επίσημης, στοιχείο που αυτόματα συνεπάγεται την
υποβάθμιση των υπόλοιπων ποικιλιών (επομένως, και των ομιλητών τους), οι οποίες
θα αποτελέσουν απλώς διάλεκτοι της νέας πρότυπης γλωσσικής μορφής (Wardhaugh
2006: 94, Fasold 2006: 386).
Ωστόσο, η διμορφία μπορεί να αποτελέσει πηγή συγκρούσεων μεταξύ των
υποστηρικτών της υψηλής και της χαμηλής ποικιλίας και κοινωνικών προβλημάτων σε πολύ
συγκεκριμένες περιπτώσεις (Wardhaugh 2006: 91):
i.
όταν παρατηρείται κοινωνική ανάγκη ή απαίτηση επέκτασης του γραμματισμού
(developing literacy) σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και αποφάσεις εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης, ώστε να καταστεί η εκπαίδευση καθολική και υποχρεωτική (universal
literacy) ανεξαρτήτως φύλου και κοινωνικής τάξης, αναφύονται προβλήματα και
διαμαρτυρίες, καθώς η επίσημη ποικιλία, δηλαδή ο γραπτός κώδικας επικοινωνίας
είναι η υψηλή ποικιλία, η οποία δεν αποτελεί τη μητρική γλώσσα των ομιλητών και
δε συνιστά επικοινωνιακό όργανο όλων των μελών ενός κοινωνικού συνόλου
(Schiffman 2005: 208, Coulmas 2005: 128)·
ii.
όταν υπάρχει κυβερνητική βούληση και προγραμματισμός άρσης και αποκατάστασης
των κοινωνικών αδικιών και μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων (decreasing of
social barriers), δεδομένου ότι η ύπαρξη κοινωνικής διγλωσσίας αποτελεί παράγοντα
ενίσχυσης των κοινωνικών διακρίσεων (reinforcement of social distinctions) μέσω
και του περιορισμού του γραμματισμού στην επίσημη γλώσσα σε περιορισμένο
αριθμό ομιλητών και κοινωνικών ομάδων (Schiffman 2005: 213-214)·
iii.
όταν υφίσταται ανάγκη και ομοθυμία για την επικράτηση της χαμηλής ποικιλίας, η
οποία συνιστά την εθνική γλώσσα της πλειονότητας των κατοίκων ενός κράτους, ως
επίσημης γλώσσας·
iv.
όταν έχει διαμορφωθεί μία κοινή υποποικιλία της χαμηλής ποικιλίας, η οποία είναι
δυνατό να χρησιμοποιηθεί και να γίνει κατανοητή από όλους, άρα να προβληθεί ως
πρότυπη γλώσσα, ανεξαρτήτως του ιδιώματος που χρησιμοποιούν στις ανεπίσημες
διαπροσωπικές επικοινωνιακές στους συναλλαγές (Schiffman 2005: 213)·
v.
τέλος, όταν υφίστανται πιέσεις από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και
οργανισμούς για διάσωση συγκεκριμένων γλωσσικών ποικιλιών (protecting
endangered languages) μέσω της καθιέρωσής τους ως επισήμων σε συγκεκριμένα
κοινωνικά πεδία (Coulmas 2005: 214).
Η περίπτωση της ελληνικής διμορφίας δεν αντιστοιχεί αποκλειστικά σε μία από τις
ανωτέρω προϋποθέσεις εμφάνισης γλωσσικών ζητημάτων και συγκρούσεων. Αντίθετα, έχει
παρατηρηθεί στην ελληνική γλωσσική πραγματικότητα της μεσοπολεμικής εποχής η ύπαρξη
τεσσάρων από τους πέντε όρους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντιπαραθέσεις σχετικά
με την επικράτηση της χαμηλής ποικιλίας. Συγκεκριμένα, στην ελληνική κοινωνία των
πρώτων δεκαετιών του εικοστού αιώνα (Horrocks 2006: 636-650, Μήτσης 2011β: 466-468):
i.
με την πάροδο των δεκαετιών ο ρυθμός μαζικοποίησης της εκπαίδευσης αυξανόταν
και το ποσοστό των ατόμων που ολοκλήρωνε την υποχρεωτική αλλά και μεγαλύτερες
βαθμίδες εκπαίδευσης παρουσίαζε προοδευτικά αυξητικές τάσεις· συνεπώς, την
εποχή εκείνη καταγράφονταν αυξανόμενες τάσεις καθολικοποίησης του γραμματισμού
(universal literacy), με αποτέλεσμα τη δημιουργία γλωσσικών και εκπαιδευτικών
ζητημάτων, τα οποία αφορούσαν στη γλωσσική μορφή μέσω της οποίας
επιτυγχανόταν η υλοποίηση των πρακτικών γραμματισμού των μαθητών: δεδομένου
ότι στην ελληνική κοινωνία η διμορφία ήταν μερική (partial diglossia) και όχι ολική
(total diglossia), δηλαδή η μητρική γλώσσα και η γλώσσα καθημερινής επικοινωνίας
των ομιλητών ήταν η δημοτική, ενώ προϋπόθεση για την απόκτηση ευχερούς χρήσης
της καθαρεύουσας ήταν η συστηματική διδασκαλία της στην εκπαίδευση (αντίθετα
από την Ελβετία όπου η διγλωσσία ήταν ολική, υπό την έννοια ότι η συντριπτική
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πλειονότητα των ομιλητών κατείχε επαρκώς τις δύο ποικιλίες, οι οποίες διέπονται
από συμπληρωματική κατανομή ως προς τις επικοινωνιακές στους λειτουργίες), η
αποτελεσματικότητα της καλλιέργειας των πρακτικών γραμματισμού θα ενισχυόταν
σε σημαντικό βαθμό, να η πραγματοποίησή της γινόταν μέσω της χρήσης της
δημοτικής γλώσσας·
ii.
η ύπαρξη και η συνέχιση της διμορφίας αποτελούσε πηγή κοινωνικών διακρίσεων,
καθώς η επαρκής γνώση της υψηλής ποικιλίας αποτελούσε προϋπόθεση εισαγωγής
στην ανώτατη εκπαίδευση (παρόλο που στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης γλωσσικό
όργανο διδασκαλίας ήταν η δημοτική) και μέσο επαγγελματικής ανέλιξης· όπως έχει
προαναφερθεί και στην ενότητα 3.2, μια υποομάδα των δημοτικιστών συνέδεε τις
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις για την επίτευξη γενικότερων μεταβολών σε
συγκεκριμένα πεδία της ελληνικής κοινωνίας με τη γλωσσική μεταρρύθμιση, η οποία
αποτελούσε μία από τις προϋποθέσεις αλλαγής σε κοινωνικό επίπεδο
(χαρακτηριστικό παράδειγμα οι απόψεις που εξέφρασε ο Γεώργιος Σκληρός στο
βιβλίο του Το κοινωνικόν μας ζήτημα, ο οποίος συνέδεσε το κίνημα του
δημοτικισμού με ένα σοσιαλιστικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα)·
iii.
επίσης, οι δημοτικιστές των αρχών του εικοστού αιώνα (ανάμεσα στους οποίους και
οι Ψυχάρης, Δελμούζος, Τριανταφυλλίδης) υποστήριξαν την καθιέρωση της
δημοτικής γλώσσας τόσο στο πεδίο της εκπαίδευσης, όσο και ως επίσημου κώδικα
του κράτους ως προϋπόθεση για α) την αναγέννηση του έθνους μέσω της
καλλιέργειας της εθνικής γλώσσας του ελληνικού λαού (είναι γνωστές οι απόψεις
του Ψυχάρη για την ταύτιση γλώσσας και πατρίδας) στο πλαίσιο της ιδεολογίας του
γλωσσικού εθνισμού, για την οποία έγινε λόγος ανωτέρω και β) για την αναγέννηση
της εθνικής παιδείας και μέσω αυτής του εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας:
οι αντιλήψεις σχετικά με τη σύνδεση της καθιέρωσης της δημοτικής με την αναγέννηση
της παιδείας δημοσιεύθηκαν επανειλημμένα στα περιοδικά Νουμάς και Η Νέα Ζωή,
διατυπώθηκαν ως αίτημα και προωθήθηκαν με διάφορες μορφές πίεσης από την
Εταιρεία της Εθνικής μας γλώσσας, την Κοινωνιολογική Εταιρεία και την οργάνωση
Φοιτητική Συντροφιά εφαρμόστηκαν από τον Αλέξανδρο Δελμούζο στο γυμνάσιο
θηλέων του Βόλου, εκφράστηκαν ως διακηρύξεις και αιτήματα και εφαρμόστηκαν
μετά τη μεταρρύθμιση του 1917 από τα ηγετικά στελέχη του Εκπαιδευτικού Ομίλου
(τον Γληνό, τον Δελμούζο και τον Τριανταφυλλίδη) και υλοποιήθηκαν στην
εκπαίδευση μετά από ιδιαίτερη επεξεργασία και προσαρμογές, όταν οι Δελμούζος,
Τριανταφυλλίδης και Γληνός υπηρέτησαν ως υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου
Παιδείας, για να εφαρμόσουν έμπρακτα τις αρχές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης
της κυβέρνησης Βενιζέλου (οι δύο πρώτοι ως επιθεωρητές πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης και ο τελευταίος ως γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας)·
iv.
τέλος, η ελληνική διμορφία είναι ομογενής (homogeneous) και όχι ετερογενής (όπως
η αραβική και λιγότερο η ελβετική, οι οποίες περιγράφηκαν πιο πάνω): αυτό
σημαίνει ότι έχουν αναπτυχθεί κοινές υπερτοπικές, μη ιδιωματικές, ποικιλίες με
ευρύτερη αποδοχή, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και στην πρόσληψη
λόγου χωρίς να ερεθίζουν το γλωσσικό αίσθημα των φυσικών ομιλητών, οι οποίες θα
μπορούσαν να προβληθούν ως πρότυπες ποικιλίες (όπως προαναφέρθηκε στην
ενότητα 3.1, οι ποικιλίες αυτές είναι η καθομιλουμένη και η δημοτική).
Ωστόσο, η ελληνική περίπτωση συνιστά χαρακτηριστικό δείγμα διμορφίας, το οποίο
συνδέθηκε με πρωτοφανείς αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών της υψηλής
και της χαμηλής ποικιλίας, οι οποίες άσκησαν έντονη επίδραση στις απόψεις, στην τακτική
και τις ενέργειες των υπέρμαχων της δημοτικής, όσο και των υποστηρικτών της αρχαΐζουσας
γλωσσικής μορφής. Το πλαίσιο αυτό των ισχυρών αντιπαραθέσεων ήταν αναμενόμενο άμεσα
ή έμμεσα να επιδράσει στις αντιλήψεις και τις επιλογές και του Τριανταφυλλίδη ως προς την
προτυποποίηση της κοινής δημοτικής γλώσσας. Χαρακτηριστικά περιστατικά ακραίων
αντιπαραθέσεων μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών σχετικά με τη γλωσσική ποικιλία που
θα επικρατούσε είναι τα ακόλουθα (Μήτσης 1995: 124-131, Coulmas 2005: 129, Horrocks
2006: 636-642, Wardhaugh 2006: 92, Trask 2007: 74, Χαραλαμπάκης 2010: 16-19):
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i.

ii.

iii.

iv.

αιματηρές συγκρούσεις στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν την πρώτη πενταετία του
εικοστού αιώνα, όταν φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών
(ιδρύματος που στήριζε την αρχαΐζουσα ποικιλία) δημιούργησαν επεισόδια με
αφορμή στη μετάφραση του ευαγγελίου στη δημοτική από τον Αλέξανδρο Πάλλη το
1901 (και την Αγγλία έχουν καταγραφεί ήπιες διαφωνίες σχετικά με τη μετάφραση
της Βίβλου στη σύγχρονη πρότυπη αγγλική, ενώ παρόμοιες αντιδράσεις υπάρχουν
και στις αραβικές χώρες για τη μετάφραση του Κορανίου σε ομιλούμενες αραβικές
διαλέκτους)· παρόμοιας έντασης διαμαρτυρίες σημειώθηκαν και το 1903 λόγω της
μετάφρασης της Ορέστειας του Αισχύλου στη δημοτική·
διατύπωση κατηγοριών από καθεμιά γλωσσική παράταξη εναντίον της άλλης:
συγκεκριμένα από τους αρχαϊστές εκφράζονταν καταγγελίες για εθνική προδοσία
εναντίον των δημοτικιστών ως υποστηρικτών της ρήξης ανάμεσα στην αρχαία και τη
νέα ελληνική γλώσσα (μέσω των μεταφράσεων των αρχαίων κειμένων) και ως
οπαδών της απουσίας συνέχειας στην πορεία της ελληνικής γλώσσας από τα αρχαία
χρόνια ως την εποχή εκείνη (συνδέονταν οι απόψεις των δημοτικιστών με την
προπαγάνδα των Βουλγάρων και άλλων αντιπάλων της Ελλάδας εκείνη την εποχή σε
διπλωματικό επίπεδο)· επιπλέον, από τους θιασώτες της καθαρεύουσας εκτοξεύονταν
κατηγορίες εναντίον των οπαδών της δημοτικής για ταύτισή τους με τον κομμουνισμό,
την άκρα αριστερά, τους υποστηρικτές των σοσιαλιστικών μεταρρυθμίσεων ή
γενικότερα ανατρεπτικών απόψεων, δεδομένου ότι οι αρχαϊστές συσχέτιζαν την
κομματική τοποθέτηση ηγετικών μελών του εκπαιδευτικού δημοτικισμού (όπως ο
Δημήτρης Γληνός, που εντάχθηκε στο κομμουνιστικό κόμμα) με τη γλωσσική τους
ιδεολογία· μάλιστα, μετά την υιοθέτηση της δημοτικής από το δικτατορικό καθεστώς
του Μεταξά, οι οπαδοί της χαμηλής ποικιλίας κατηγορήθηκαν και για υποστήριξη
φασιστικών απόψεων· παρόμοια, οι οπαδοί της υψηλής ποικιλίας και της αρχαϊστικής
γλωσσικής μορφής καταγγέλθηκαν από τους δημοτικιστές για ευθυγράμμιση με τις
πολιτικές απόψεις της δεξιάς και γενικότερα του συντηρητικού χώρου και με ακραία
αντιδραστικές αντιλήψεις·
διώξεις των οπαδών της κοινής ομιλούμενης ποικιλίας με ποικίλες μεθόδους: α) το
1911 έκλεισε το Παρθεναγωγείο του Βόλου, το οποίο είχε ιδρύσει ο Δελμούζος, λόγω
της έντονης αντίδρασης του επισκόπου της περιοχής αλλά και άλλων συντηρητικών
ομάδων (ο Δελμούζος οδηγήθηκε σε δίκη, στην οποία τελικά αθωώθηκε), β) το 1921
ειδική επιτροπή επιστημόνων, η οποία διορίστηκε από τη συντηρητική κυβέρνηση
που εξελέγη το 1920, σε έκθεσή της σχετικά με τη γλωσσική διδασκαλία πρότεινε όχι
μόνο την απόσυρση των αναγνωστικών που γράφτηκαν στη δημοτική γλώσσα μετά τη
μεταρρύθμιση του 1917 και των οδηγιών διδασκαλίας της γραμματικής που δόθηκαν
στους διδάσκοντες αλλά και την καύση των εγχειριδίων αυτών ως παντελώς
ακατάλληλων και ιδιαίτερα βλαπτικών, όπως και την ποινική δίωξη των υπευθύνων
της μεταρρύθμισης (η έκθεση αυτή αποτελεί σε μεγάλο βαθμό τη βάση στην οποία
στηρίχθηκε η ακύρωση της μεταρρυθμιστικής παρέμβασης του 1917 και η
επανακαθιέρωση της καθαρεύουσας ως διδακτικού οργάνου της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης), γ) όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 3.2, κάθε γλωσσικός σχεδιασμός
που επιδίωκε τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του γοήτρου της χαμηλής
ποικιλίας που πραγματοποιείτο από φιλελεύθερες κυβερνήσεις ακυρωνόταν από τις
επόμενες συντηρητικές κυβερνήσεις, δ) την εποχή της έκδοσης της Γραμματικής του
Τριανταφυλλίδη ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Κακριδής
παύθηκε για δύο μήνες από τα καθήκοντά του με απόφαση του υπουργού Παιδείας
ύστερα από σχετική πρόταση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου για το λόγο ότι
δημοσίευσε επιστημονικό άρθρο στη δημοτική γλώσσα, ε) ο Τριανταφυλλίδης τρεις
φορές (1924, 1038, 1948) δεν εξελέγη καθηγητής γλωσσολογίας στη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών λόγω των γλωσσικών του πεποιθήσεων·
είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι διαφωνίες και συγκρούσεις δεν υπήρχαν μόνο
μεταξύ των οπαδών της υψηλής και της χαμηλής ποικιλίας αλλά και μεταξύ των
δημοτικιστών: α) έντονες ήταν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ του Ψυχάρη και των
Τριανταφυλλίδη και Δελμούζου ως προς την ποικιλία που θα αποτελούσε την
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πρότυπη δημοτική γλώσσα· ο Ψυχάρης είχε ταχθεί και είχε κωδικοποιήσει την
αποκαλούμενη μαλλιαρή ποικιλία (μια μορφή δημοτικής η οποία είχε τεχνητό κατά
κανόνα χαρακτήρα, συνιστούσε προϊόν ρύθμισης κατά το πρότυπο μιας ιδεατής
δημοτικής, αποτελούμενης από στοιχεία χωρίς συνυποδηλώσεις λόγιας γλώσσας, και
δεν αποτελούσε γλωσσική ποικιλία που χρησιμοποιείτο από κάποια κοινωνική ή
γεωγραφική ομάδα), ενώ ο Τριανταφυλλίδης στο πλαίσιο των συζητήσεων για την
προτυποποίηση της δημοτικής είχε καταστήσει σαφές ότι στο γλωσσικό σύστημα της
ποικιλίας που πρότεινε ως πρότυπη και κατάλληλη για κωδικοποίηση περιλάμβανε
και λόγια στοιχεία και δομές τα οποία δεν προσέκρουαν στο γλωσσικό αίσθημα των
ομιλητών (ο Ψυχάρης σε δημοσιεύσεις του στο Νουμά κατηγόρησε τον
Τριανταφυλλίδη για συμβιβασμό, ενώ οι Δελμούζος και Τριανταφυλλίδης στο
πλαίσιο της κοινής δράσης τους στον Εκπαιδευτικό Όμιλο σε κάθε ευκαιρία
καθιστούσαν σαφή την αποστασιοποίησή τους από τις ακρότητες του Ψυχάρη)· β)
διαφωνίες προέκυψαν και μεταξύ των ηγετικών μελών του Εκπαιδευτικού Ομίλου
σχετικά με το γενικότερο ιδεολογικό πλαίσιο με το οποίο θα συνδεόταν και στο οποίο
θα στηριζόταν το κίνημα του δημοτικισμού και ειδικότερα του εκπαιδευτικού
δημοτικισμού και, επιπλέον, σχετικά με τα μορφές και τους στόχους των
διεκδικήσεων του Ομίλου με την πάροδο των ετών: οι Δελμούζος και
Τριανταφυλλίδης, οι οποίοι διέπονταν από φιλελεύθερες πολιτικές αντιλήψεις και
ήταν οπαδοί του γλωσσικού εθνισμού, θεωρούσαν ότι η δράση του Ομίλου θα έπρεπε
να εστιαστεί στην καθιέρωση της δημοτικής ως γλωσσικού κώδικα και αντικειμένου
διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ ο Γληνός (ενταγμένος πολιτικά στο
χώρο της αριστεράς) θεωρούσε ότι ο δημοτικισμός ήταν απαραίτητο να συνδεθεί με
γενικότερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις (το 1927 ο Εκπαιδευτικός Όμιλος
διασπάστηκε λόγω της αποχώρηση των Δελμούζου και Τριανταφυλλίδη).
Υπό την επίδραση του κοινωνικού και ιστορικού πλαισίου που αναλύεται ανωτέρω
πραγματοποίησε ο Τριανταφυλλίδης τις γλωσσολογικές και εκπαιδευτικές δράσεις του. Στα
πιο γνωστά έργα του ανήκει και η γραμματική του, μέσω της οποίας υλοποίησε την
προτυποποίηση της δημοτικής γλώσσας βάσει των γλωσσολογικών και ιδεολογικών του
αρχών σχετικά με τα γλωσσικά ζητήματα.
3.4 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
Η αποκαλούμενη «μεγάλη» ή «κρατική» γραμματική του Μανόλη Τριανταφυλλίδη
ανήκει στις περιγραφικές γραμματικές (descriptive grammars), υπό την έννοια ότι οι
προθέσεις και οι επιδιώξεις των συγγραφέων της κινούνται σε δύο επίπεδα: α) της
επιστημονικής ανάλυσης της κοινής ομιλούμενης δημοτικής ως προς τα συστήματα και τις
δομές της και β) της κάλυψης συγκεκριμένων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών αναγκών,
δηλαδή της χρήσης της ως βοηθήματος και ως μέσου διδασκαλίας της δημοτικής γλώσσας
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας της
γραμματικής αποδεικνύεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της: α) συνιστά γραμματική
του εκπαιδευτικού (grammar for teachers), δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον Τριανταφυλλίδη,
περιέχει χρήσιμα στοιχεία και περιγραφές που βοηθούν τον εκπαιδευτικό στη διδασκαλία της
δημοτικής γλώσσας, β) αποτελεί γραμματική του μαθητή (grammar for learners), καθώς
απευθύνεται στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο της επίλυση
γλωσσικών αποριών τους και γ) έχει το ρόλο οδηγού ορθής χρήσης της δημοτικής και με αυτή
τη λειτουργία συνιστά χρήσιμο γλωσσικό εργαλείο τόσο για τους συγγραφείς σχολικών
βιβλίων και δημοσιογραφικών ή επιστημονικών άρθρων, όσο και για τους εγγράμματους
ομιλητές της ελληνικής γλώσσας (Τριανταφυλλίδης 1941: κ΄-κα΄, Westney 1994: 73-74).
Την εποχή κατά την οποία εκπονήθηκε η συγκεκριμένη γραμματική, ο
Τριανταφυλλίδης είχε δύο επιλογές ως προς τη δομή και το περιεχόμενό της: α) η πρώτη
επιλογή ήταν να ακολουθήσει η γραμματική της δημοτικής γλώσσας το κυρίαρχο διεθνώς
πρότυπο της παραδοσιακής γραμματικής (traditional grammar), δηλαδή των σχολικών
γραμματικών (schools grammar)· τα βασικά χαρακτηριστικά της μορφής της συγκεκριμένης
γραμματικής είναι: ι) συνιστά παρουσίαση των μερών του λόγου (grammar of parts of
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speech), ιι) έχει κατά κανόνα ρυθμιστικό χαρακτήρα, ιιι) στην ορολογία και στο πρότυπο της
γλωσσικής περιγραφής ακολουθεί τις κλασσικές γραμματικές περιγραφές της αρχαίας
ελληνικής και της λατινικής γλώσσας, που συντάχθηκαν στην αρχαία και τη μεσαιωνική
περίοδο (Latin-based descriptive procedures and terminology)· β) η δεύτερη επιλογή ήταν να
ενσωματώσει στη γραμματική που εκπονεί στοιχεία του κυρίαρχου γλωσσολογικού προτύπου
περιγραφής γλωσσών του πρώτου μισού του εικοστού αιώνα, δηλαδή του δομιστικού
(structural approach), στοιχείου που θα σήμαινε: ι) οι περιγραφές του γραμματικού
συστήματος κάθε γλώσσας αποτελούν περιγραφές των φωνολογικών, μορφολογικών και
συντακτικών δομών της σε συγχρονικό επίπεδο, ιι) αποδέσμευση από την ορολογία των
γραμματικών των κλασικών γλωσσών, ιιι) έμφαση στην περιγραφή και όχι στη ρύθμιση της
γλώσσας, ιιιι) γίνεται προσπάθεια ανάδειξης των σύνθετων δομικών συστατικών της
γλώσσας (π.χ. ονοματική και ρηματική φράση) και της κατανομής τους (Trask 2007: 300301).
Η επιλογή του Τριανταφυλλίδη ήταν, όπως είναι γνωστό πλέον, να εκπονήσει μία
παραδοσιακού τύπου γραμματική. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της επιτροπής συγγραφής της
γραμματικής, κρίθηκε σκόπιμη η αντιστοιχία της νέας γραμματικής της δημοτικής γλώσσας
ως προς τη δομή και το περιεχόμενό της με τις παραδοσιακού τύπου γραμματικές της
δημοτικής που είχαν ήδη κυκλοφορήσει, της καθαρεύουσας και της αρχαίας ελληνικής (η
συγκεκριμένη επιλογή κρίνεται σκόπιμη, καθώς ο Τριανταφυλλίδης φαίνεται να γνωρίζει
γραμματικές άλλων γλωσσών που είχαν εκπονηθεί την εποχή εκείνη σε χώρες της Ευρώπης).
Μάλιστα, το δομικό σχήμα του γραμματικού εγχειριδίου που ακολουθεί ο Τριανταφυλλίδης
είναι το τριμερές (φθογγολογικό, παραγωγικό / ετυμολογικό και τυπολογικό), κατά το
πρότυπο της γραμματικής της απλής καθαρεύουσας του Αχιλλέα Τζάρτζανου, ενώ έχει
συμπεριλάβει και ορθογραφικό οδηγό για την επίλυση των αποριών των ατόμων που
χρησιμοποιούν τη δημοτική γλώσσα σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις
(Τριανταφυλλίδης 1991: κζ΄, Μήτσης 1995: 137-139).
Το δεύτερο δίλημμα του Τριανταφυλλίδη ως προς τη συγγραφή της παραδοσιακού
τύπου γραμματικής της δημοτικής γλώσσας ήταν ο βαθμός και τα κριτήρια της ρύθμισης· οι
επιλογές του ήταν: α) μια αυστηρά ρυθμιστική γραμματική (prescriptive grammar), η οποία θα
χαρακτηρίζεται από τη μη αποδοχή των δομικών διπλοτυπιών της γλώσσας (ή από την
παρουσίαση ελάχιστων μόνο διπλοτυπιών) και την επιλογή ενός μόνο γραμματικού τύπου,
που θα προβάλλεται ως ο καταλληλότερος ή ο ορθός και β) μια γραμματική με περισσότερο
περιγραφικό χαρακτήρα (descriptive grammar), η οποία θα παρουσιάζει πολλές από τις
υφολογικές διπλοτυπίες που απαντούν στο πλαίσιο της δημοτικής ποικιλίας, χωρίς να
χαρακτηρίζεται από απολυτότητα στην αποδοχή των γλωσσικών ποικιλιών.
Ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης στο πλαίσιο της παραδοσιακού τύπου γραμματικής
που εκπόνησε με στόχο την προτυποποίηση της δημοτικής ποικιλίας επέλεξε ένα συνδυασμό
ρύθμισης και περιγραφής της γλωσσικής πραγματικότητας της εποχής του ως προς τη χαμηλή
ποικιλία, επιχειρώντας σύμφωνα με τα λεγόμενά του ένα συγκερασμό της ρυθμιστικής τάσης
των παραδοσιακών γραμματικών στο πλαίσιο της γλωσσικής προτυποποίησης με την
περιγραφική τάση της νεότερης γλωσσολογίας και των γραμματικών εκείνης της περιόδου
(Τριανταφυλλίδης 1991: κθ΄).
3.5 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
Όπως προαναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η μεγάλη γραμματική
Τριανταφυλλίδη είναι περιγραφικού τύπου, άρα εκτός από την επιστημονική επάρκεια και
ακρίβεια στην ανάλυση των δομικών συστημάτων της δημοτικής ποικιλίας, επιδιώκει και την
παιδαγωγική επάρκεια, δεδομένου ότι αφενός απευθύνεται και σε μαθητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και αφετέρου συνιστά διδακτικό εργαλείο των δασκάλων και των καθηγητών,
με συνέπεια την ανάγκη διατύπωσης των κανόνων και των ορισμών με τρόπο εύληπτο και
κατανοητό και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη
διατύπωση του ίδιου του Τριανταφυλλίδη (Τριανταφυλλίδης 1991: κζ΄ - λ΄): α) πολλοί
κανόνες και ορισμοί διατυπώθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αφομοιώσιμοι από τους
μαθητές, β) σε κάποιες περιπτώσεις η παιδαγωγική επιδίωξη ιεραρχήθηκε από τους
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συγγραφείς ως σπουδαιότερη από τη γλωσσολογική ακρίβεια με αποτέλεσμα για
εκπαιδευτικούς λόγους να υπάρχουν σκόπιμα κάποιες ανακρίβειες στους γραμματικούς
κανόνες και γ) κάποιοι γενικώς αποδεκτοί τεχνικοί όροι αντικαταστάθηκαν από άλλους με
κριτήριο την παιδαγωγική απλότητα και την κατανοησιμότητά τους (κοινά ουσιαστικά αντί
για προσηγορικά, συνακόλουθα αντί για παρεπόμενα του ρήματος, διαχωριστικοί αντί
διαζευκτικών συνδέσμων, δίψηφα φωνήεντα κ.λπ.).
Χαρακτηριστικά παραδείγματα χρησιμοποίησης από τους συγγραφείς της
γραμματικής ψυχολογικών και παιδαγωγικών κριτηρίων στη διατύπωση των ορισμών και των
κανόνων είναι τα ακόλουθα:
i.
κατά την ανάλυση του μορφοφωνολογικού φαινομένου της αφομοίωσης συμφώνων
στη δημοτική ποικιλία προτιμήθηκε για ψυχοπαιδαγωγικούς λόγους (απλότητα
διατύπωσης, μαθησιακή ευκολία) η διατύπωση των κανόνων με βάση τη γραφηματική
αναπαράσταση των λέξεων αντί για την περιγραφή των φθογγικών μεταβολών, όπως
συμβαίνει σε γλωσσολογικές περιγραφές του φωνολογικού συστήματος μιας
γλώσσας (pedagogical versus linguistic analysis): π.χ. γίνεται λόγος για μετατροπή
των κ, π, τ σε ηχηρά μπ, ντ, γκ μετά από ν ή για μετατροπή του ν σε γ, όπως στη λέξη
άγγελος, πριν από τον κ ή το γκ, αντί να επιχειρηθεί χρήση γλωσσολογικής ορολογίας
και αναφορά σε ηχηροποίηση των άηχων ψιλών ή των άηχων κλειστών συμφώνων σε
περιβάλλον μετά από το έρρινο ν ή για μετατροπή του έρρινου ν σε υπερωικό πριν
από ουρανικό φθόγγο, όπως κάνει ο Χατζιδάκις (Τριανταφυλλίδης 1991: 83-84,
Χατζιδάκις 1992: 429-430)·
ii.
σε ορισμένες περιπτώσεις γραμματικών κατηγοριών δομικά απλών (formal
simplicity) προκρίθηκε η άποψη να μην αναλυθούν οι σύνθετες λειτουργίες τους σε
σημασιολογικό και πραγματολογικό επίπεδο (semantic complexity): π.χ. κατά την
παρουσίαση των άρθρων της δημοτικής ποικιλίας η περιγραφή της σημασιολογικής
διαφοράς μεταξύ του οριστικού και του αόριστου άρθρου περιορίζεται στην
απλουστευτική ταύτιση του οριστικού άρθρου με τη δήλωση ορισμένων πραγμάτων
και του αόριστου με τη δήλωση αόριστων πραγμάτων, χωρίς να εξειδικεύονται
περισσότερο οι λειτουργίες των δομών ή να γίνεται αναφορά σε δήλωση γνωστής,
προαναφερθείσας ή στενά σχετιζόμενης με τον ομιλητή έννοιας, όπως θα μπορούσε
να παρατηρήσει κάποιος σε γλωσσολογικές μελέτες της εποχής εκείνης
(Τριανταφυλλίδης 1991: 211-212, Χατζιδάκις 1991: 361)·
iii.
στην περιγραφή του συστήματος των ρηματικών χρόνων και του ποιού ενεργείας
προτάσσονται ψυχοπαιδαγωγικά κριτήρια (με στόχο την απλότητα και τη σαφήνεια
στην παρουσίαση) αντί αυστηρών γλωσσολογικών κριτηρίων (με στόχο την
περιγραφική πληρότητα και επάρκεια): συγκεκριμένα, οι ρηματικοί χρόνοι
παρουσιάζονται σε απόλυτη αντιστοιχία με τις χρονικές βαθμίδες (ο ενεστώτας
δηλώνει το παρόν, ο αόριστος το παρελθόν, ο μέλλοντας το μέλλον), χωρίς να γίνει
απόπειρα περιγραφής και των υπόλοιπων λειτουργιών των ρηματικών χρόνων και
ένταξής τους σε συγκεκριμένο σύστημα δομικών και λειτουργικών σχέσεων (δεν
αναφέρεται η μελλοντική και η παρελθοντική λειτουργία του ενεστώτα, η λειτουργία
του αορίστου ως άχρονου τύπου, η ταύτιση αορίστου και παρακειμένου σε
συγκεκριμένα περιβάλλοντα), όπως έχει επιχειρήσει ο Χατζιδάκις (Χατζιδάκις 1991:
327-337, Τριανταφυλλίδης 1991: 310-312)· αποτέλεσμα των πιο πάνω δεδομένων
είναι η ελλιπής και περιοριστική περιγραφή του συστήματος των ρηματικών χρόνων με
συνέπεια την περιορισμένη δυνατότητα εφαρμογής των γραμματικών κανόνων στο
σύνολο των γλωσσικών δεδομένων (establishing the extent of a generalization)·
iv.
όπως συμβαίνει με το μεγαλύτερο ποσοστό παραδοσιακών γραμματικών, η
γραμματική Τριανταφυλλίδη εμπεριέχει και έναν αριθμό κανόνων εμπειρικού
χαρακτήρα και περιορισμένης περιγραφικής ακρίβειας (rules of thumb), οι οποίοι δε
συνάδουν απόλυτα με τη γλωσσική χρήση (unsafe generalization): χαρακτηριστικό
παράδειγμα η διαπίστωση της γραμματικής ότι η χρήση του αναφορικού που αντί
εμπρόθετων τύπων της αναφορικής αντωνυμίας ο οποίος δημιουργεί νοηματική
αοριστία, χωρίς να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι πηγές, οι παράμετροι και οι
διαστάσεις της ασάφειας (Τριανταφυλλίδης 1991: 298)·
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v.

τέλος, και άλλες επιλογές των συγγραφέων της κρατικής γραμματικής
ευθυγραμμίζονται με ψυχοπαιδαγωγικές παραμέτρους (ευκρίνεια των κανόνων και
των κλιτικών παραδειγμάτων): π.χ. η κατηγοριοποίηση των ονομάτων σε τρεις
κλίσεις με βάση το γένος των ουσιαστικών την οποία υιοθέτησε ο Τριανταφυλλίδης
είναι πιο εύληπτη από τους μαθητές σε σχέση με την ταξινόμηση του Χατζιδάκι με
βάση ιστορικά κριτήρια (η πρώτη κλίση περιλαμβάνει ουσιαστικά αρσενικά και
θηλυκά, τα οποία διαφοροποιούνται από την παρουσία ή την απουσία καταληκτικού
–ς στην ονομαστική και τη γενική, η δεύτερη κλίση περιλαμβάνει αρσενικά και
θηλυκά ουσιαστικά που λήγουν σε –ος στην ονομαστική ενικού και σε –οι στην
ονομαστική πληθυντικού και η τρίτη κλίση περιέχει ουσιαστικά των οποίων η
ονομαστική πληθυντικού λήγει σε –ες ή γενική ενικού σε –ος / -ους), η οποία
κρίνεται προβληματική με παιδαγωγικούς όρους (Χατζιδάκις 1992: 24-29).
Ωστόσο, η επιδίωξη της απλότητας στη διατύπωση ορισμών και κανόνων με
ψυχοπαιδαγωγικούς όρους συνιστά συχνά προβληματική επιλογή, η οποία λειτουργεί σε
βάρος της περιγραφικής ακρίβειας (accuracy) και στον πολλαπλασιασμό των εξαιρέσεων.
Τέτοιου είδους παραδείγματα από την κρατική γραμματική Τριανταφυλλίδη είναι τα
ακόλουθα:
i.
απλουστευτικά η υποτακτική περιγράφεται ως έγκλιση που πραγματώνεται μέσω
μονολεκτικών τύπων του ενεστώτα, του αορίστου ή του παρακειμένου ή
περιφραστικών τύπων των ίδιων χρόνων συνοδευόμενη από τα μόρια ή τους
συνδέσμους θα, να , ας, για να κ.λπ., η οποία δηλώνει επιθυμία ή προσδοκώμενο
γεγονός, ενώ η ευχετική ως έγκλιση που δηλώνεται με τους μονολεκτικούς τύπους της
υποτακτικής ή της οριστικής συνοδευόμενους από το να ή το ας και εκφράζει ευχή
(Τριανταφυλλίδης 1991: 308, 314-315)· παρόλα αυτά, η ανωτέρω ανάλυση είναι
σχετικά απλουστευτική (overt simplicity with covert complexity), καθώς η
υποτακτική απαντά με τους περιφραστικούς τύπους της όχι μόνο σε ανεξάρτητες
αλλά και σε εξαρτημένες προτάσεις (σύμφωνα με τις αναλύσεις της εποχής εκείνης σε
υποθετικές, χρονικές, αναφορικές, τελικές), δηλώνοντας εκτός από επιθυμία ή
προσδοκία και προτροπή, απαγόρευση, απορία και ευχή μέσω της αντικατάστασης σε
πολλές περιπτώσεις τόσο της προστακτικής, όσο και της ευκτικής (Χατζιδάκις 1991:
338-340): χαρακτηριστικά, τα παραδείγματα της γραμματικής Τριανταφυλλίδη για τη
σημασία της υποτακτικής ως έγκλισης δηλωτικής του επιθυμητού ή του
προσδοκώμενου θα κρίνονταν ως άστοχα, καθώς αφορούν στην χρήση της
υποτακτικής σε δευτερεύουσες προτάσεις (θέλω να μου γράψης, όταν πέση χιόνι, σε
περιμένω)·
ii.
σε κάποιες περιπτώσεις οι κανόνες της γραμματικής διέπονται από την
αποκαλούμενη στη διεθνή βιβλιογραφία απατηλή απλότητα (elusive simplicity): π.χ.
όταν γίνεται απόπειρα να δοθεί γενικευτικός κανόνας για φαινόμενα στα οποία ο
δομικός σχηματισμός συγκεκριμένων λεξιλογικών ή γραμματικών τύπων εξαρτάται
από στοιχεία, όπως η μορφολογική τους πολυπλοκότητα, η μορφηματική τους δομή
(παράγωγα μορφήματα), η ετυμολογική τους προέλευση, η συχνότητα και το
επικοινωνιακό πεδίο εμφάνισής τους κ.λπ., ο κανόνας αυτός ή θα στερείται
περιγραφικής ακρίβειας ή δε θα είναι δύσκολα κατανοητός και εφαρμόσιμος· τέτοιο
φαινόμενο είναι ο τονισμός ουσιαστικών που λήγουν σε –ος και –ο: τα κριτήρια που
χρησιμοποιεί ο Τριανταφυλλίδης (λόγια ή λαϊκή προέλευση και αριθμός συλλαβών
των λέξεων) είναι σε μεγάλο βαθμό δύσκολο να προσδιοριστούν από τους μαθητές
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Τριανταφυλλίδης 1991: 237).
Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε στην προηγούμενη υποενότητα, η μεγάλη
γραμματική δεν εκπονήθηκε αποκλειστικά για μαθητές αλλά κυρίως για εκπαιδευτικούς και
για τους φυσικούς ομιλητές της νέας ελληνικής που είχαν ενδιαφέρον για τη δομή και τη
χρήση της δημοτικής ποικιλίας και, συνεπώς, εμπεριείχε ιδιαίτερες λεπτομέρειες για
συγκεκριμένα γλωσσικά φαινόμενα, ιστορικές αναδρομές και άλλα στοιχεία τα οποία δεν
ήταν χρήσιμα για το μαθητή του δημοτικού και του γυμνασίου. Για το λόγο αυτό, ο
Τριανταφυλλίδης συνέθεσε και εξέδωσε το 1949 τη Μικρή Νεοελληνική Γραμματική, η οποία
συνιστούσε επιτομή της μεγάλης (αποτελούσε συνοπτική της απόδοση, καθώς δεν
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περιλάμβανε εξειδικευμένες λεπτομέρειες) και είχε καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα
(Τριανταφυλλίδης 1991: κθ΄, Μήτσης 1995: 139, Μήτσης 2011β: 472).
4. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
Σχετικά με τη γραμματική Τριανταφυλλίδη έχουν γίνει ουσιώδεις κριτικές
επισημάνσεις και αξιολογικά σχόλια από επιστήμονες με διαφορετική οπτική γωνία, οι οποίοι
χρησιμοποίησαν και διαφορετικά αντιστοίχως κριτήρια. Οι βασικότερες επισημάνσεις
κρίνεται χρήσιμο να σχολιαστούν και να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.
Η πρώτη επισήμανση αφορά στο ρυθμιστικό ή περιγραφικό χαρακτήρα της
γραμματικής. Συγκεκριμένα, δεν παρατηρείται απόλυτη ομοφωνία μεταξύ των ειδικών
σχετικά με τις επιδιώξεις της γραμματικής Τριανταφυλλίδη ως προς το θέμα της ρύθμισης της
δημοτικής γλώσσας: α) μία ομάδα γλωσσολόγων θεωρεί τόσο τη μεγάλη γραμματική, όσο και
τη μικρή, ρυθμιστικές (σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό) λόγω της περιορισμένης ένταξης
λόγιων στοιχείων στο σύστημα της κοινής δημοτικής, με συνέπεια τα δύο πονήματα να μην
απεικονίζουν επιτυχώς τη γλωσσική πραγματικότητα και οι αναλύσεις τους να μην
ανταποκρίνονται στο γλωσσικό αίσθημα των ομιλητών της εποχής εκείνης (Horrocks 2006:
642)· β) άλλοι ειδικοί επιστήμονες κατατάσσουν τη γραμματική Τριανταφυλλίδη (και στις δύο
της εκδοχές) στις ρυθμιστικές γραμματικές, αλλά αποδέχονται τη διάθεση και την προσπάθεια
των συγγραφέων να ευθυγραμμιστούν με τη γλωσσική πραγματικότητα της εποχής μέσω της
ένταξης συγκεκριμένων λόγιων τύπων και δομών της καθαρεύουσας στο σύστημα της
δημοτικής που παρουσιάζουν (Μώρος 1999: 310-311, Χαραλαμπάκης 2010: 27,
Μπαμπινιώτης 2011: 581-582)· γ) μία τρίτη ομάδα ερευνητών αξιολογεί τη μεγάλη
γραμματική Τριανταφυλλίδη ως περιγραφική (σε αντίθεση με τη μικρή, που κρίνεται
ρυθμιστική) ή διαβλέπει στη συγγραφική ομάδα περιγραφικές επιδιώξεις και κρίνει ότι σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσοστό αντανακλά το γλωσσικό αίσθημα των ομιλητών της εποχής
εκείνης, καθώς υιοθετεί τύπους και στοιχεία από τη λόγια παράδοση (Μήτσης 1995: 139,
Ιορδανίδου 1996: 140, Μήτσης 2011β: 471-472). Για το θέμα του ρυθμιστικού ή
περιγραφικού χαρακτήρα της γραμματικής Τριανταφυλλίδη είναι χρήσιμο να καταγραφούν οι
ακόλουθες παρατηρήσεις:
i.
όπως αναφέρθηκε και στην υποενότητα 3.1, ο Τριανταφυλλίδης και τα υπόλοιπα
μέλη της συγγραφικής ομάδας προβαίνουν μέσω της συγγραφής της γραμματικής
στην κωδικοποίηση (codification) της χαμηλής ποικιλίας, άρα καταθέτουν τη δική
τους εκδοχή προτυποποίησης (standardization) της δημοτικής ποικιλίας (Ιορδανίδου
1996: 139, Holmes 2001: 102)· η διαδικασία της γλωσσικής προτυποποίησης,
δεδομένου ότι συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία του γλωσσικού σχεδιασμού όσον
αφορά στη δομή και τα στοιχεία της γλώσσας (corpus planning) συνιστά ρυθμιστικού
τύπου παρέμβαση στη γλωσσική και επικοινωνιακή πραγματικότητα: δηλαδή, η
προτυποποίηση μιας ποικιλίας μέσω της συγγραφής μιας περιγραφικής ή σχολικής
γραμματικής σημαίνει α) εφαρμογή των αποφάσεων του γλωσσικού σχεδιασμού
σχετικά με την κοινωνική θέση των γλωσσικών ποικιλιών (status planning), β) σε
περίπτωση που η προβολή και η προώθηση μιας διαλεκτικής ή κοινωνικής ποικιλίας
ως κοινής και η αποδοχή της ως υπερτοπικού επικοινωνιακού κώδικα δε συνιστά
αποτέλεσμα συστηματικού και επίσημου γλωσσικού σχεδιασμού αλλά προϊόν μιας
πολύχρονης επικοινωνιακής παράδοσης συνδεδεμένης με κοινωνιογλωσσικούς
παράγοντες και κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους, ο φορέας της γλωσσικής
προτυποποίησης αναλαμβάνει και την προβολή της επιλεγμένης ποικιλίας (code
selection) ως πρότυπης (Holmes 2001: 76-77, Wardhaugh 2006: 34), γ) στο πλαίσιο
της συγγραφής της γραμματικής, με ο συγγραφέας πραγματοποιεί την κωδικοποίηση
της πρότυπης ποικιλίας και την επεξεργασία της σε λειτουργικό επίπεδο (elaboration)
μέσω της επιλογής και της ένταξης στην πρότυπη γλώσσα συγκεκριμένων λεξιλογικών
και δομικών στοιχείων, τα οποία θεωρούνται κατάλληλα για τη χρήση της γλώσσας
σε επίσημες επικοινωνιακές λειτουργίες και σε απαιτητικά επικοινωνιακά πεδία
(διοίκηση, εκπαίδευση, δικαιοσύνη, τύπος, εμπόριο), της απόρριψης άλλων
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ii.

iii.

γλωσσικών τύπων ως ακατάλληλων και του υφολογικού προσδιορισμού των
επιλεγμένων στοιχείων μέσω του χαρακτηρισμού τους ως τύπων των επίσημων,
λαϊκών ή καθημερινών επικοινωνιακών περιστάσεων· δεδομένου ότι μέσω της
προτυποποίησης προβάλλεται συγκεκριμένη ποικιλία ως γλωσσικός κανόνας
(regularization) και μέσω της κωδικοποίησης και της επεξεργασίας ρυθμίζεται το
δομικό σύστημα και η χρήση της ποικιλίας αυτής (τις περισσότερες φορές σύμφωνα
με τα κριτήρια των συγγραφέων της γραμματικής), η έννοια της προτυποποίησης έχει
ταυτιστεί με της διαδικασία της γλωσσικής ρύθμισης (prescription) στη διεθνή
βιβλιογραφία (Daoust 2005: 438-439, Fasold 2006: 378-379)·
βάσει των ανωτέρω δεδομένων, οι συγγραφείς της γραμματικής ήταν υποχρεωμένοι
να εφαρμόσουν την απόφαση του γλωσσικού σχεδιασμού ως προς την κοινωνική θέση
των ποικιλιών (νόμος του κράτους του 1939): σύμφωνα με αυτή, μέσο και
αντικείμενο διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι η κοινή δημοτική
γλώσσα (χωρίς επιπλέον προσδιορισμούς)· αν συσχετιστεί ο συγκεκριμένος όρος
(κοινή δημοτική) με αντίστοιχους όρους παλαιότερων νόμων με στόχο την
επαρκέστερη κατανόησή του, οι νόμοι του 1917 και 1923 αναφέρονται στην κοινή
ομιλούμενη δημοτική απαλλαγμένη από κάθε αρχαϊσμό και ιδιωματισμό, ενώ ο νόμος
του 1927 είναι αναλυτικότερος και λιγότερο αυστηρός στη διατύπωσή του, καθώς
αναφέρει ως προσδιοριστικά στοιχεία της κοινής ομιλούμενης δημοτικής α) την
αντιστοιχία της προς το πανελλήνιο γλωσσικό αίσθημα του προφορικού λόγου και β)
τη συμφωνία της με τα πρότυπα κείμενα των μεγάλων λογοτεχνών και των δημοτικών
τραγουδιών (τα οποία είχαν ανθολογηθεί σε σχετικούς τόμους και είχαν
κυκλοφορήσει) και γ) την απουσία κατά κανόνα αρχαϊσμών και ιδιωματισμών από το
σύστημά της (Μήτσης 1999: 164-238)· με βάση τα προαναφερθέντα προσδιοριστικά
στοιχεία της κοινής ομιλούμενης δημοτικής, όπως λέχθηκε και στην ενότητα 3.1, οι
συγγραφείς της γραμματικής είχαν να επιλέξουν μεταξύ της α) καθομιλούμενης
δημοτικής των αστικών κέντρων ή νεοδημοτικής, σύμφωνα με τον Τζάρτζανο (η οποία
χρησιμοποιείτο από άτομα μέσου και υψηλού μορφωτικού επιπέδου που ανήκαν στη
μέση και ανώτερη αστική τάξη και σε συγκεκριμένες στήλες των εφημερίδων, είχε
ως βάση της τη δημοτική, αλλά είχε δεχτεί συγκεκριμένες επιδράσεις από την
καθαρεύουσα) και β) αμιγούς δημοτικής, η οποία αποτελούσε τη μητρική γλώσσα του
μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού λαού (κυρίως στα χαμηλότερου μορφωτικού
επιπέδου πληθυσμιακά στρώματα των πόλεων και στους κατοίκους της περιφέρειας)
και δεν είχε δεχτεί λόγιες επιδράσεις (Γεωργούδης 1999: 276-277, Horrocks 2006:
648)·
στο πλαίσιο της προαναφερθείσας επιλογής ανάμεσα στην καθομιλουμένη και στην
αμιγή δημοτική μεταξύ των συγγραφέων της γραμματικής υπήρξαν δύο τάσεις: α) η
άποψη του επικεφαλής της συγγραφικής ομάδας, Μανόλη Τριανταφυλλίδη, ήταν
υπέρ της προτυποποίησης της αμιγούς δημοτικής, η οποία αποτελούσε και το
γλωσσικό κώδικα της δημιουργικής λογοτεχνίας, για τους ακόλουθους λόγους: ι) οι
εθνικές γλώσσες των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίες αντικατέστησαν τη
μεσαιωνική λατινική, στηρίχτηκαν στα γλωσσικά πρότυπα των μεγάλων ποιητών και
λογοτεχνών και στην επίδραση που αυτά άσκησαν στην κοινωνιόλεκτο των
μορφωμένων ή στον επιστημονικό κώδικα, ιι) η νεοδημοτική συνιστά μεικτή γλώσσα
και αποτελεί υποποικιλία της καθαρεύουσας, ιιι) η νεοδημοτική δε διέπεται από
ενιαίο γλωσσικό σύστημα λόγω της πλούσιας μορφολογικής ποικιλίας που τη διακρίνει
και αποτελεί συνονθύλευμα ιδιολέκτων παρά ενιαία κοινωνική ποικιλία, ιιιι) η
καθομιλουμένη ποικιλία των αστικών κέντρων δεν ανταποκρίνεται στο γλωσσικό
αίσθημα των φυσικών ομιλητών ούτε είναι δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο
διδασκαλίας στην εκπαίδευση, ιιιιι) η δημοτική τις τελευταίες δεκαετίες πριν από τη
συγγραφή της γραμματικής έχει χρησιμοποιηθεί στην ποίηση, την πεζογραφία, τον
εκλαϊκευμένο επιστημονικό λόγο, την ηθογραφία, το κοινωνικό μυθιστόρημα και,
συνεπώς, συνιστά καλλιεργημένη γλωσσική μορφή και αξιοποιημένη στο πεδίο του
απαιτητικού λόγου (Τριανταφυλλίδης 1938: 135, 146-148, 1991: κβ΄)· β) η θέση
μελών της συγγραφικής ομάδας με συντηρητικότερες απόψεις, όπως ο Αχιλλέας
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iv.

Τζάρτζανος, ήταν υπέρ της καθομιλουμένης νεοδημοτικής για τους εξής λόγους: ι) η
αστική δημοτική ή νεοδημοτική ως γλώσσα της πλειονότητας των κατοίκων των
αστικών κέντρων, είναι ενιαία και ζωντανή ποικιλία, προϊόν σύνθεσης της
προφορικής δημώδους παράδοσης και της λόγιας παράδοσης του γραπτού λόγου αλλά
με βάση την προφορική δημοτική και, συνεπώς, είναι η καταλληλότερη να αποτελέσει
την επίσημη ποικιλία του κράτους, που χρησιμοποιείται στη διοίκηση, τον τύπο, την
εκπαίδευση και τη δικαιοσύνη, ιι) πολλοί λογοτέχνες έχουν συνθέσει έργα τους στην
καθομιλουμένη ποικιλία (Μελάς, Παπαντωνίου, Ξενόπουλος, Νιρβάνας, Κόκκινος,
Τραυλαντώνης), ιιι) η δημοτική ως έννοια συνιστά σύνολο πολλών τοπικών
υποποικιλιών και όχι ενιαία γεωγραφική ή κοινωνική ποικιλία, ιιιι) είναι σύνηθες στη
διαδικασία γλωσσικής προτυποποίησης άλλων κρατών να προκρίνεται η
κοινωνιόλεκτος των μορφωμένων ανθρώπων (Μήτσης 1999: 217-219, Νάκας 2011:
5069-515)· ωστόσο, και ο ίδιος ο Τριανταφυλλίδης, όπως προαναφέρθηκε, σε
δημοσιεύσεις του αποδέχεται στοιχεία της λόγιας γλώσσας στο πλαίσιο της
επεξεργασίας σε λειτουργικό επίπεδο της πρότυπης κοινής δημοτικής, ώστε να
αξιοποιηθεί στον επιστημονικό λόγο (Τριανταφυλλίδης 1938: 156-158): α) άκλιτα
ουσιαστικά που αναφέρονται σε αρχαίες έννοιες (π.χ. νέκταρ, ύβρις, ιχώρ), β)
ουσιαστικά χωρίς εναλλακτικό τύπο στη δημοτική που λήγουν σε –ον/-οντος, -αν/αντος, -ως/-ώτος, ουσιαστικά με εναλλακτικό δημώδη τύπο που έχουν γίνει αποδεκτά
από τους λογοτέχνες (αρσενικά σε –έας/-είς, θηλυκά σε –ος/-ου/-οι και σε –η/-εως/εις, ουδέτερα σε –ος/-ους/-η και –μα/-ματος/-ματα, ρήματα σε –ούμαι/-είσαι/-είται), δ)
σύνθετα ρήματα με λόγιο δεύτερο συνθετικό (π.χ. απορρίπτω, επιδιώκω, συνομιλώ),
ε) παθητικές μετοχές (π.χ. εξελεγμένος), στ) επιρρήματα σε –ως, ζ) λόγιες προθέσεις
και επιρρηματικές εκφράσεις (π.χ. υπόψη, κατευθείαν, απευθείας), η) αναφορική
αντωνυμία ο οποίος· επίσης, ο Τριανταφυλλίδης παρουσιάζει και δέχεται τις
μορφολογικές και φωνολογικές διπλοτυπίες με κατάταξή τους σε πολλές περιπτώσεις
σε γεωγραφικές / κοινωνικές διαλέκτους και υφολογικά επίπεδα (γίνεται αναφορά σε
τύπους της ποιητικής γλώσσας, του προφορικού λόγου, των βόρειων ιδιωμάτων):
τραγουδιστές / τραγουδιστάδες, σκέψης / σκέψεως, γονιοί / γονείς, αγαπούσα /
αγάπαγα, θυμάμαι / θυμούμαι, αγαπά / αγαπάει, κοιμόμαστε / κοιμόμασταν, αγαπιόνται
/ αγαπιούνται, τέλειωσα / τελείωσα, δενόμουν / δενόμουνα (συνήθως προτάσσεται ο
προτεινόμενος τύπος και ο δεύτερος αναφέρεται σε υποσημείωση), ενώ κάποιοι
άλλοι σπάνιοι στην κοινή δημοτική, ποιητικοί, υπερβολικά λαϊκοί ή ιδιωματικοί τύποι
δε συμπεριλήφθηκαν (εμπόροι, κυμάτου, άργιε, σεβότουν, ακούσετε ως οριστική
αορίστου)· ωστόσο, πολλές από τις πιο πάνω διτυπίες αγνοούνται στη μικρή σχολική
γραμματική (Τριανταφυλλίδης 1938: 137-138, 155-158, 1991: κδ΄-κε΄)·
σχολιάζοντας τα ανωτέρω δεδομένα είναι χρήσιμο να αναφερθούν οι ακόλουθες
παρατηρήσεις: α) ο Τριανταφυλλίδης τάσσεται υπέρ της προτυποποίησης της αμιγούς
δημοτικής, στηριζόμενος σε διατυπώσεις νόμων της μεσοπολεμικής περιόδου
σχετικών με την κοινωνική ισχύ των γλωσσικών ποικιλιών: ι) η δημοτική γλώσσα ως
επικοινωνιακός κώδικας των απλών ανθρώπων των αστικών κέντρων και κυρίως των
ημιαστικών και αγροτικών περιοχών ήταν απαλλαγμένη από ιδιωματισμούς και
αρχαϊσμούς, σύμφωνα προς τις απαιτήσεις του γλωσσικού σχεδιασμού, όπως έχει
προαναφερθεί (Τριανταφυλλίδης 1991: κβ΄), ιι) η προτυποποίηση είναι ευκολότερο
να γίνει αποδεκτή από την κοινωνία, αν αφορά σε γλωσσική ποικιλία, η οποία έχει
καλλιεργηθεί σε πεδία χρήσης του γραπτού λόγου (στο πλαίσιο της διαδικασίας της
επεξεργασίας της πρότυπης γλώσσας), όπως η ποίηση, η πεζογραφία ή ο τύπος,
σύμφωνα και με τις απαιτήσεις των σχετικών νομοθετημάτων της περιόδου εκείνης
(Coulmas 2005: 131-132), ιιι) δεν υφίστανται βάσιμοι λόγοι για την σύνδεση των
απόψεων του Τριανταφυλλίδη με τις θέσεις της γλωσσολογικής σχολής της Πράγας τη
δεκαετία του 1930, σύμφωνα με τις οποίες η λογοτεχνική γλώσσα θα μπορούσε να
αποτελέσει τη βάση της κοινής τσεχικής γλώσσας, καθώς ο μεγάλος γλωσσολόγος, αν
και είχε γνώση πολλών από τις διεθνείς γλωσσολογικές αντιλήψεις της εποχής του,
δε φαίνεται να είχε ασχοληθεί με τα ρεύματα του ευρωπαϊκού ή του αμερικανικού
δομισμού στη γλωσσολογία (Καραντζόλα 1996: 132-133, Γιαννουλοπούλου 2010:
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194-195)· β) ο Τζάρτζανος υιοθετεί ως πρότυπη την καθομιλουμένη δημοτική με
βάση το γόητρο που η τελευταία έχει αποκτήσει ως κώδικας προφορικής επικοινωνίας
των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, των μορφωμένων πολιτών αλλά και ως
κώδικας δημοσιογραφικών και λογοτεχνικών κειμενικών τύπων: ι) η αποδοχή μιας
ποικιλίας (accepted norm) από τη γλωσσική κοινότητα συνιστά αναγκαία και βασική
προϋπόθεση αποτελεσματικότητας της προτυποποίησής της (Coulmas 2005: 212213, Wardhaugh 2006: 34-35), ιι) ενώ είναι γενικά αποδεκτό στη διεθνή
βιβλιογραφία ότι οι λογοτέχνες ως έμμεσοι διαμορφωτές της γλωσσικής πολιτικής
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο τόσο στην επεξεργασία και καλλιέργεια μιας
ποικιλίας, ώστε να αποκτήσει επικοινωνιακό γόητρο (prestigious variety), όσο στην
αποδοχή της ως πρότυπης από τους φορείς της γλωσσικής κωδικοποίησης
(λεξικογράφοι, συγγραφείς γραμματικών, ακαδημίες ρύθμισης γλωσσικών θεμάτων),
ωστόσο, η ευρύτερη διάδοση μιας ποικιλίας στην πλειονότητα των μελών μιας
κοινωνίας αποτελεί συνάρτηση πολλών και σύνθετων παραγόντων (κυριαρχία της στα
πολιτικά και οικονομικά κέντρα της χώρας, όπου έχουν τη βάση τους οι κυριότεροι
διοικητικοί και κοινωνικοί θεσμοί, χρήση της σε υψηλού γοήτρου κειμενικούς τύπους
του γραπτού διοικητικού, δικανικού, θρησκευτικού, εκπαιδευτικού και
δημοσιογραφικού λόγου) και δε συνιστά απλώς μακροπρόθεσμη επεξεργασία και
κωδικοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων (Holmes 2001: 76-77, McKay &
Hornberger 2009: 194-195, Fasold 378)·
v.
ωστόσο, στην πραγματικότητα οι δημοτικιστές και οι νεοδημοτικιστές αποδεικνύεται
ότι δεν είχαν τόσο μεγάλες διαφορές, όσες θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί
μελετώντας τις απόψεις των πρώτων για την καθομιλουμένη και των δεύτερων για
την αμιγή δημοτική: α) ήδη από τις πρώτες δημοσιευμένες απόψεις του
Τριανταφυλλίδη για τη γραμματική της δημοτικής είναι εμφανές ότι στο πλαίσιο της
επεξεργασίας (elaboration) της δημοτικής για την καθιέρωσή της σε απαιτητικά
επικοινωνιακά πεδία εντάσσει τα περισσότερα από τα λόγια στοιχεία που πρότειναν
οι νεοδημοτικιστές (δεν ενσωματώθηκαν κάποιοι τύποι μόνο, όπως τάξις,
πραγματικότητας, φοιτηταί, δικαστάς, εκτεθειμένος), τα οποία περιλήφθηκαν στη
μεγάλη γραμματική (Μήτσης 1999: 174-177)· β) κρίνεται σε κάποιο βαθμό
αναμενόμενη τόσο η ένταξη λόγιων στοιχείων στην πρότυπη κοινή δημοτική τόσο
λόγω της μετριοπάθειας που χαρακτήριζε τον Τριανταφυλλίδη, όσο και λόγω της
συμμετοχής στη συγγραφική ομάδα συντηρητικότερων επιστημόνων, οι οποίοι είναι
λογικό να άσκησαν συγκεκριμένη επίδραση, όπως αναμενόμενη θεωρείται και η
απόρριψη άλλων στοιχείων της καθομιλουμένης, δεδομένου ότι ο Τριανταφυλλίδης
ήδη είχε χαρακτηριστεί συμβιβαστικός από τον Ψυχάρη και τους οπαδούς του
(Μπαμπινιώτης 2011: 581-582)· η γλωσσική εξέλιξη δικαίωσε την επιλογή της
σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων και της αποδοχής των λόγιων στοιχείων,
καθώς η σημερινή κοινή νεοελληνική συνιστά εξέλιξη της καθομιλουμένης της
μεσοπολεμικής περιόδου (Horrocks 2006: 649).
O Τριανταφυλλίδης ως ηγετικό στέλεχος του εκπαιδευτικού δημοτικισμού με τους
αγώνες, την αφιέρωσή τους στην καθιέρωση της δημοτικής και με τη νηφαλιότητά του
κατόρθωσε, ώστε όχι μόνο η δημοτική από διωκόμενη γλώσσα (proscribed languag) από
κρατικούς και εκπαιδευτικούς φορείς να καταστεί με την πάροδο του χρόνου προωθούμενη
γλώσσα (promoted language) από τον τύπο, τη λογοτεχνία αλλά και επιστημονικούς και
πνευματικούς οργανισμούς αλλά και η γραμματική του να μείνει μέχρι πρόσφατα ως η
μοναδική αξιόπιστη επιστημονική περιγραφή της κοινής νέας ελληνικής και πρότυπο για τις
σχολικές γραμματικές που χρησιμοποιήθηκαν στη νεοελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
δεδομένου ότι στη δευτεροβάθμια χρησιμοποιήθηκε αναπροσαρμοσμένη μορφή της μικρής
γραμματικής Τριανταφυλλίδη (Μήτσης 2011: 472).
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Ίδρυση Φροντιστηρίου (Σχολείου) στην πόλη των Πατρών
κατά την περίοδο της Β’ Τουρκοκρατίας (1767) και η συμβολή των
Μαθηματαρίων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Παρουσίαση Μαθηματαρίου εκ του αρχείου της Ι.Μ. Γηροκομείου
Πατρών
Κωνσταντίνου Γ. ΠΑΝΙΤΣΑ
Οικονομολόγου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος της παρούσης ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει την ίδρυση και λειτουργία
φροντιστηρίου (σχολείου) στην πόλη των Πατρών από το 1767 μέχρι και τα Ορλωφικά (1770) με βάση
αρχειακό υλικό (Πατριαρχικό και Συνοδικό γράμμα). Πρόκειται για φροντιστήριο στο χώρο της
σταυροπηγιακής μονής του Αγίου Ανδρέου, επί της παραλίας των Πατρών. Επίσης να σημειώσει
εισαγωγικά την σημασία των μαθηματαρίων στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία των φροντιστηρίων της
εποχής, με βάση αρχειακό υλικό, που μέρος του έχει ήδη δει το φως της δημοσιότητας και παράλληλα
να παρουσιάσει αδημοσίευτο μαθηματάριο εκ του αρχείου της Ιεράς Μονής Γηροκομείου Πατρών, που
μας επιβεβαιώνει την ύπαρξη φροντιστηρίου την περίοδο αυτή στην πόλη των Πατρών, το είδος της
εκπαίδευσης, το είδος των «μαθητών» του φροντιστηρίου, το είδος του μαθηματαρίου, τον τύπο των
κειμένων – εξηγήσεων, την χρησιμοποιούμενη γλώσσα, ήτοι την εξέλιξή της, την σκοπιμότητα αυτού
κ.ά.
ABSTRACT
The aim of this study is to present the foundation and function of a tutorial school in the town of Patras
from 1767 until the Orloff’s period (1770) based on documentation material (Patriarchate’s and
Synod’s). It is about a tutorial school in the area of the cross-spring monastery of St.Andrew’s by the
beach of Patras. The study also focuses on the significance of the “mathimataria” in the general
educational procedure of the area’s tutorial schools based on documentation material, part of which has
come public. Furthermore, the study aims to present an unpublished “mathimatarion” from the aged
people home of Patras which actually proves the existence of tutorial school in the town of Patras, the
kind of education, the type of “students” of the tutorial school, the kind of “mathimataria”, the kind of
texts-explanations, the language used and its development, its expediency etc.
“mathimataria”: the term refers to authentic texts accompanied by linguistic explanations given in
modern Greek

Περί το τέλος της Βυζαντινής περιόδου (υστεροβυζαντινή περίοδος) και κατά τα
πρώτα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας (μεταβυζαντινή περίοδος) η εκπαίδευση ήταν
προνόμιο των οικονομικά ισχυρών κατά κύριο λόγο και περιοριζόταν κυρίως σε ακμάζουσες
εμπορικές πόλεις.
Μετά την πτώση της Βασιλεύουσας (1453), οι Οθωμανοί κυρίαρχοι, χορήγησαν
προνόμια στην του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, δηλαδή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως, η οποία, έχουσα την απαραίτητη οργάνωση, απετέλεσε την λεγομένη
«Εθναρχία».
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Αυτό είχε ως συνέπεια, κυρίως κατά την πρώιμη Τουρκοκρατία1 (Ευαγγελίδης,
1936. Μεταλλινός, 1989) αλλά και μεταγενέστερα, ο κλήρος να αποτελέσει το πρώτο
διδακτικό προσωπικό που επάνδρωσε την στοιχειώδη εκπαίδευση που ήταν απαραίτητη για
την προετοιμασία κυρίως της νέας γενιάς κληρικών και μοναχών και όχι μόνον. Αυτό
οφειλόταν προπάντων στην μη παρέμβαση των Οθωμανών κυριάρχων, οι οποίοι δεν
αντιδρούσαν στην όποια εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία δεν θα αποτελούσε απειλή για
την εξουσία τους, πλην ελαχίστων και τοπικών κυρίως εξαιρέσεων2. Χαρακτηριστική είναι η
αναφορά του Μανουήλ Γεδεών3 (1851-1943) (Γεδεών, 1936) ότι, η Οθωμανική διοίκηση:
«ουδέποτε εν ομαλή καταστάσει πραγμάτων εμπόδισε την εν νάρθηξι και κελλίοις
διδασκαλίαν». Αξιοσημείωτη εδώ είναι η φράση του Γεδεών «εν ομαλή καταστάσει
πραγμάτων».
Την περίοδο αυτή συστήθηκαν λιγοστά σχολεία, τα οποία έλαμψαν με το κύρος τους
και στα οποία φοίτησαν και μαθητές λαϊκοί, όπως π.χ. η Πατριαρχική Ακαδημία στην Πόλη
(1454) επί πατριαρχίας Γενναδίου Σχολαρίου, και αρκετά μεταγενέστερα το σχολείο,
μετέπειτα Ακαδημία, της Πάτμου (1669), η «Αθωνιάδα» Ακαδημία στο Άγιο Όρος (1749),
κυρίως επί σχολαρχίας του Ευγενίου Βουλγάρεως (1753) και άλλα ήσσονος σημασίας αλλά
με σεβαστή φήμη και εμβέλεια (Ιωαννίνων4, Βουκουρεστίου, Θεσσαλονίκης, Ιασίου,
Αδριανούπολης, Σμύρνης, Χίου, Φιλιππούπολης, Τριπολιτσάς, Μοσχόπολης, Σάμου,
Πατριαρχείων Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων κ.ά.).
Περί το τέλος του 16ο αιώνα και εντεύθεν, η εκπαίδευση φαίνεται να γίνεται πιο
συστηματική και ουσιαστική αφού στα υποτυπώδη προγράμματα σπουδών η διδασκαλία
επεκτείνεται, πέραν των εκκλησιαστικών κειμένων (Οκτώηχος, Ψαλτήριο κ.ά.) και σε
πατερικά, φιλοσοφικά και ρητορικά κείμενα, (όπως, του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιωάννου
Χρυσοστόμου, του Ισοκράτους, του Δημοσθένους, του Θεμιστίου, τα του Κορυδαλλέως εις
τον Αριστοτέλη κ.ά.), αλλά σε μερικές περιπτώσεις και σε μαθηματικές έννοιες.
Την περίοδο αυτή ορόσημο αποτελεί το γεγονός ότι, επί πατριαρχίας Ιερεμία Β’ του
Τρανού (1539-1595), η Σύνοδος του Πατριαρχείου, που είχε την έδρα του τότε στο Βλαχ
Σεράϊ απ’ όπου μεταγενέστερα εγκαταστάθηκε στο Φανάρι, και που έγινε στις 12
Φεβρουαρίου του 1593, στον Ζ’ κανόνα της, όρισε τα εξής: «’Ωρισεν η αγία Σύνοδος έκαστον
επίσκοπον εν τη εαυτού παροικία φροντίδα και δαπάνην την δυναμένην ποιείν, ώστε τα θεία και
ιερά γράμματα δύνασθαι διδάσκεσθαι, βοηθείν δε κατά δύναμιν τοις εθέλουσι διδάσκειν και
τοις μαθείν προαιρουμένοις, εάν των επιτηδείων χρείαν έχουσι»5 (Μεταλληνος, 2011).
Η απόφαση αυτή της Πατριαρχικής Συνόδου αποτελεί το έναυσμα για την περαιτέρω
ανάπτυξη και επέκταση των φροντιστηρίων στις διάφορες μονές ανά την επικράτεια του
Ελληνισμού και όχι μόνον και την μετεξέλιξή τους σε σχολικές μονάδες, μερικές φορές
αυτόνομες, όπου φοιτούσαν και μαθητές λαϊκοί, με επέκταση των προγραμμάτων σπουδών
και σε πατερικά και φιλοσοφικά κείμενα.
Άξιον παρατηρήσεως είναι ότι ενώ το βασικό κύτταρο της εκπαίδευσης αποτελούσαν
τα «κοινά» σχολεία (στοιχειώδης εκπαίδευση), αρκετά ήσαν μέσης παιδείας και λιγοστά
ανωτέρας, κυρίως σε εμπορικά και κατ’ επέκταση πολιτιστικά εξελιγμένα κέντρα.
Κυρίως όμως κατά τον 18ο αιώνα, παρουσιάζεται μια έξαρση στην δημιουργία ή την
ανάπτυξη σχολείων και μετεξέλιξη των υφισταμένων, όπως προαναφέραμε, χάρις και στις

1

Ειδικότερα και ενδεικτικά βλ. Τρύφωνος Ευαγγελίδη, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, 1936.
Γενικότερα περί Τουρκοκρατίας και ενδεικτικά βλ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Τουρκοκρατία, οι
Έλληνες στην Οθωμανική αυτοκρατορία, Αθήνα 1989.
2
Όπως π.χ. στο τέλος του 16ου αιώνα όπου ο τοπικός Πασάς της Αιγύπτου έκοψε χιλιάδες
γλώσσες διότι μιλούσαν «ρωμαίικα» βλ. έργα Μελέτιου Πηγά (1549-1601) Πατριάρχη Αλεξανδρείας.
3
Μανουήλ Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων, Εν Αθήναις 1939.
4
«Από τα παλαιότερα του ελλαδικού χώρου» βλ. Αγγελικής Γ. Σκαρβέλη – Νικολοπούλου,
Μαθηματάρια των Ελληνικών σχολείων κατά την Τουρκοκρατία, Αθήναι 1994, σελ. 114. Η πλέον
συστηματική και συνθετική μελέτη περί των μαθηματαρίων.
5
π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, «Μόνιμο ζωντανό και αναγκαίο», εις ένθετο Ιστορικά,
Παρασκευή + 13, Το κρυφό σχολείο, Μύθος ή πραγματικότητα, 24/3/2011, σελ. 15.
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ιδέες του διαφωτισμού6 που είχαν ως τελικό σκοπό, ο ορθολογικός πλέον άνθρωπος να
στοχεύει στη γνώση, την ελευθερία και την «ευτυχία»7 (Πανίτσας, υπό εκτύπωση) που
καθημερινά αποκτούσε συνεχώς και νέους υποστηρικτές, αλλά και στον αντίλογο της
Ορθοδοξίας, περί θεουμένων ανθρώπων.
Έτσι, κατά τον Γεώργιο Κωνσταντίνου8 (Κωνσταντίνου, 1757) τον εξ Ιωαννίνων, το
1757 εντοπίζουμε στον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής χερσονήσου, όπου ήταν ακμάζων ο
Ελληνισμός και πιο ειδικότερα στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο, σημαντικότατο αριθμό
σχολείων, όπως στην Κωνσταντινούπολη δυο «κοινά» σχολεία, Ιωάννινα τρία, Θεσσαλονίκη
δυο, Αθήνα δυο, Βουκουρέστι της Βλαχίας δυο, και από ένα σε Ιάσιο Μολδαβίας,
Αδριανούπολη, Φιλιππούπολη, Άγιο Όρος, Βέροια, Καστοριά, Σιάτιστα, Μοσχόπολη, όπου
λειτουργούσε και τυπογραφείο, Τύρναβο «Θετταλίας», Τρίκαλα «Θετταλίας», «Τροπολιτσά»
του Μωριά, Παλαιά Πάτρα, Σάλωνα, Άρτα, Σμύρνη, Χίο, Πάτμο, Μυτιλήνη, Σάμο, Σίφνο,
Ρόδο, Κρήτη, Λευκωσία Κύπρου, Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.
Παράλληλα στο πολύτιμο αυτό τεκμήριο του Γεωργίου Κωνσταντίνου, του εξ
Ιωαννίνων, καταγράφεται και η εξελικτική διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών που
ακολουθούσαν τα περισσότερα εκ των ανωτέρω αναφερθέντων σχολείων, όπου εισήχθησαν
εκτεταμένα πλέον τα συγγράμματα των Ελλήνων συγγραφέων (Ρητόρων, Ποιητών,
Ιστορικών), των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, όπως η θεολογία του Ιωάννου του
Δαμασκηνού κ.ά., ακόμα και αυτά του Κωνσταντίνου (Μαυροκορδάτου) του εξ απορρήτων.
Επίσης εισήχθησαν συστηματικά πλέον και τα μαθηματικά με την διδασκαλία κυρίως του
συγγράμματος Μαθηματική Οδός9 του «Αρχιπρεσβυτέρου Ιωαννίνων κυρού Μπαλάνου10» σε
συνδυασμό με αυτά των αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών.
Μετά από την γενική, συνοπτική και εισαγωγική αναφορά περί σχολείων στον
ευρύτερο Ελλαδικό χώρο (Ελληνισμό), περιορίζουμε και εξειδικεύουμε το ερευνητικό μας
ενδιαφέρον στη πόλη των Πατρών11 (Τριανταφύλλου, 1995) και στην ευρύτερη περιοχή της,
που μας ενδιαφέρει άμεσα και ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις απαιτήσεις της παρούσης
μελέτης.
Ως προς την περίοδο της πρώιμης Τουρκοκρατίας (1460-1687, Α’ Τουρκοκρατία12)
από τις μέχρι σήμερα γνωστές σε μας πηγές, αλλά και από την σχετική βιβλιογραφία δεν
προκύπτει κανένα στοιχείο που να θεμελιώνει την παρουσία σχολείου υπό την ευρύτερη
έννοια, αλλά ούτε και ως εκκλησιαστικού φροντιστηρίου των μονών της περιοχής, αν και
πιστεύουμε ότι και υπό την πλέον υποτυπώδη μορφή κάποια, αν όχι όλα, από τα μοναστήρια
της ευρύτερης περιοχής, θα παρείχαν τουλάχιστον για τις εκκλησιαστικές - λειτουργικές
ανάγκες τους μια κάποια στοιχειώδη εκπαίδευση στους υποψήφιους μοναχούς και κληρικούς
και όχι μόνον.
Εδώ βέβαια πρέπει να επισημάνουμε, κάτι που στοιχειοθετεί την άποψή μας, ότι την
περίοδο αυτή τα μοναστήρια της περιοχής των Πατρών διέθεταν αρκετούς λόγιους μοναχούς.
Χαρακτηριστική η περίπτωση της μονής Γηροκομείου που διοικείτο υπό λογίων μοναχών,
6

Ως φιλοσοφικός όρος, Διαφωτισμός (Aufklàrung) καλείται «η δια της επιβολής του λόγου
και της επιστημονικής κριτικής απαλλαγή από των προλήψεων και από της πίστεως εις οιανδήποτε
αυθεντίαν», βλ. Α. Δαλέζιος, ΜΕΕ, τομ. 9ος, σελ. 299.
7
Κων/νου Γ. Πανίτσα, Ο Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης, ο Διαφωτισμός και το «Περί των
λεγομένων Φραγμασόνων» κείμενό του, εις πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Πνευματικός βίος και
Παιδεία στον 18ο αιώνα: Ο Διδάσκαλος του Γένους Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης και το έργο του, υπό
εκτύπωση.
8
Γεωργίου Κωνσταντίνου εξ Ιωαννίνων, Λεξικόν τετράγλωσσον, τόμος πρώτος, Ενετίησι 1757,
σελ. 10, σημ. β.
9
Μπαλάνου λογιωτάτου (Βασιλόπουλου), Μαθηματική Οδός, 1749.
10
Περί Μπαλάνου βλ. Π. Αραβαντινού, Βιογραφική συλλογή λογίων της Τουρκοκρατίας,
Ιωάννινα 1960, σσ. 19-23.
11
Γενικότερα περί των σχολείων των Πατρών, βλ. Κώστα Ν. Τριανταφύλλου, Ιστορικόν
Λεξικόν των Πατρών, Πάτραι 1995, τόμος Β’, στήλες 1997-2001.
12
Η διάκριση σε Α’ Τουρκοκρατία (1460-1687) αφορά κατά κύριο λόγο την Πελοπόννησο και
ειδικότερα την Αχαΐα καθ’ όσον κατά τα έτη 1867 έως 1715 ευρίσκεται υπό την κυριαρχία των
Βενετών. Μετά 1715-1821 ακολουθεί η Β’ Τουρκοκρατία.
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όπως ο Δανιήλ (1467)13, (Γριτσόπουλος, 1981-2) με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην όποια
εκπαιδευτική δραστηριότητα των μονών και με τις όποιες αλληλεπιδράσεις και στην
ευρύτερη κοινωνία. Μια ακόμα επιβεβαίωση της όποιας μορφής πνευματικού βίου των
Πατρών είναι, κατά τον Τάσο Αθ. Γριτσόπουλο14, (Γριτσόπουλος, 1981-2) και η παρουσία
αρίστων κωδικογράφων.
Τα ανωτέρω δεδομένα π.χ. μας καθιστούν εμμέσως, πλην σαφώς, κοινωνούς της
ύπαρξης και λειτουργίας σχολείου – φροντιστηρίου στην Ι.Μ. Γηροκομείου (σταυροπηγιακή)
στην οποία φιλοξενούνταν, πέραν των άλλων ιερωμένων λογίων και επίσκοποι με έντονη
πνευματική και εκπαιδευτική δράση, όπως μεταξύ άλλων ο μητροπολίτης Πατρών Διονύσιος
(1531) ο οποίος με το συγγραφικό του έργο και τα μουσικά του γυμνάσματα15 μας
επιβεβαιώνει την παιδευτική σημασία του έργου του, σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής.
Ως προς την περίοδο της Βενετοκρατίας (1687-1715) εκ της βιβλιογραφίας και εκ
των Κρατικών Αρχείων της Βενετίας (Archivio di Stato di Venezia) μαρτυρούνται λίγες
μέχρι στιγμής, αλλά ουσιώδεις πληροφορίες περί υπάρξεως σχολείων στην πόλη των Πατρών
και στην ευρύτερη περιοχή της.
Εδώ, εκ προοιμίου οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι: α) οι Βενετοί διαπίστωσαν στην
Πελοπόννησο την αμάθεια του λαού από την περίοδο των Τούρκων και την πενιχρή
δυνατότητα στοιχειώδους εκπαίδευσης που είχαν, και αυτήν, χάρις στους ιερωμένους, με
εξαίρεση, κατά την περίοδο της κυριαρχίας τους, τα πρώτα συστηματικά σχολεία, που
ιδρύθηκαν και που αρχικά ήσαν Δυτικά, στο Ναύπλιο και την Πάτρα16 και ακολούθησαν και
τα Ελληνικά, και β) το «ενδιαφέρον» των Βενετών για την Παιδεία17 (Γριτσόπουλος, 19812) και το γεγονός ότι στα προγράμματα σπουδών των Ελληνικών σχολείων της Βενετικής
περιόδου, πέραν των εξελιγμένων και διευρυμένων μαθημάτων, περιλαμβανόταν
απαραιτήτως και η διδασκαλία της Λατινικής γλώσσης, αναγκαία προϋπόθεση για την
συναίνεση ή ανοχή των Βενετικών αρχών στην λειτουργία των σχολείων, με τις όποιες
εκκλησιαστικές, πολιτικές και κοινωνικές σκοπιμότητες18 (Πανίτσας, 1994).
Ενδεικτικά έχουμε:
α) Με την κατάληψη των Πατρών υπό των Βενετών, άμεσα σχεδόν, ιδρύθηκε Δυτικό
(Λατινικό) σχολείο19 (Τριανταφύλλου, 1995) για τις ανάγκες των παιδιών των κυριάρχων
και όχι μόνον, με αποτέλεσμα το 1690 περίπου, να διαθέτει 164 μαθητές.
β) Με την εγκατάσταση Αθηναίων εποίκων στην πόλη των Πατρών και σε αντιστάθμισμα
του ιδρυθέντος ήδη Δυτικού (Λατινικού) σχολείου, αυτοί ίδρυσαν Ελληνικό σχολείο για την
μόρφωση των παιδιών τους αλλά και για τα παιδιά των κατοίκων της πόλεως που τους
φιλοξενούσε, όπου σπούδαζαν «γραμματικά, ρητορικά εις την Ελληνικήν και Λατινικήν
γλώσσαν»20 (Μέρτζιος, 1936). Το σχολείο αυτό μετά το 1715 διέκοψε την λειτουργία του
και οι μαθητές του, είτε ετράπησαν προς την Αθήνα είτε προς την Δημητσάνα21 (Μέρτζιος,
1936). Από τις πηγές και την βιβλιογραφία22 (Γριτσόπουλος, 1981-2) καταγράφεται ο

13

Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, «Η Πελοποννησιακή Παιδεία μετά την άλωσιν», εις πρακτικά Β’
Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τ. Α’, Εν Αθήναις 1981-1982, σελ. 236.
14
Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, ό.π., τ. Α’, σελ. 237.
15
Δημόσια Βιβλιοθήκη Δημητσάνας, αρχείο, κώδικας συλλογής χειρογράφων αριθμός 15.
(αυτόγραφα χειρόγραφα του Διονυσίου που εγράφησαν «εν τη ευγενεστάτη μονή της υπεραγίας
Θεοτόκου της επονομαζομένης Γηροκομιτίσσης και παμμακαρίστου»).
16
Archivio di Stato di Venezia (A.S.V.), Busta 849. (Francesco Foscari scrive al Doge, Argos
12 Agosto 1699).
17
Κατά τον Γριτσόπουλο το ενδιαφέρον των Βενετών για την Παιδεία θεωρείται ύποπτο, βλ.
Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, ό.π., τ. Α’, σελ. 256.
18
Κων/νου Γ. Πανίτσα, Η οικονομική κατάσταση της περιοχής Γαστούνης στο τέλος του 17ου
ου
αρχές 18 αιώνα, Γαστούνη 1994, σελ. 31, σημ. 46.
19
Κώστα Ν. Τριανταφύλλου, ό.π., τόμος Β’, στήλη 1999.
20
Κ.Δ.Μέρτζιος, εις Ηπειρωτικά Χρονικά, Ιωάννινα 1936, τ. ΙΑ’.
21
Κ.Δ.Μέρτζιος, ό.π..
22
Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, ό.π., τ. Α’, σελ. 256.
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διορισμός ως διδασκόντων στο Ελληνικό σχολείο των Πατρών του Αργυρίου Μπεναρδή23
(Γριτσόπουλος, 1981-2) και του ιεροδιακόνου Νικοδήμου Βαβατενή24 (Μιχάλαγα, 2008),
μετέπειτα επισκόπου Έλους, μια μαρτυρία που, λαμβανομένης υπόψη της όλης
δραστηριότητας των ανωτέρω διδασκόντων, «πιστά όργανα των Ενετών» και της
αντιπαράθεσης κυρίως του τελευταίου με την τοπική κοινωνία (άρχουσα τάξη), με συνέπεια
την εκδίωξή του, όταν έγινε αντιληπτή η όλη του φιλοβενετική δραστηριότητα και κυρίως η
άσκηση καθολικής προπαγάνδας, μας καθιστά κοινωνούς της σκοπιμότητας του
«ενδιαφέροντος» των Βενετών για την Παιδεία.
Τέλος ως προς την περίοδο της Β’ Τουρκοκρατίας (1715-1821) τα πράγματα είναι
τελείως διαφορετικά αφού έχουμε όχι μόνον σχολικές μονάδες στοιχειώδους εκπαίδευσης
αλλά και μέσης, με την επέκταση των σχολικών προγραμμάτων σπουδών και σε ρήτορες,
φιλοσόφους, κ.ά., η χρησιμοποίηση των οποίων είχε αρχίσει συστηματικά να διαφαίνεται
ευρύτερα από τον 16ο αιώνα.
Βέβαια τα σχολεία – φροντιστήρια δεν είναι την εποχή αυτή αποκλειστικά προνόμιο
των μονών αλλά και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (τοπικοί άρχοντες, εύποροι ιδιώτες κ.ά.)
σχεδόν όμως πάντα υπό την έγκριση και τις ευλογίες της Εκκλησίας και σχεδόν πάντα εντός
των μονών ή εγγύς των ναών, ενώ εξακολουθούν, οι ιερωμένοι, να αποτελούν σημαντικό
μέρος του διδακτικού προσωπικού.
Άξια σημειώσεως για την περίοδο αυτή είναι η παρατήρηση του Τάσου Αθ.
Γριτσόπουλου25 (Γριτσόπουλος, 1981-2), ότι «εις Πάτρας έχει δημιουργηθή μια άξια
προσοχής εκπαιδευτική παράδοσις» και συνεχίζει, ότι πριν από την επανάσταση και μετά τα
Ορλωφικά (1770), «η παιδευτική κίνησις εσημείωσεν άνοδον».
Ειδικότερα την περίοδο αυτή στην πόλη των Πατρών και στην ευρύτερη περιοχή της
εντοπίζονται σχολεία και των δυο βαθμίδων, αν και ο διαχωρισμός τους είναι σχετικά
δύσκολος, λόγω ελλείψεως πηγών ως προς τα προγράμματα σπουδών που χαρακτηρίζουν το
επίπεδο της εκπαίδευσης.
Αναλυτικότερα, ως προς τα σχολεία – φροντιστήρια ενδεικτικά εντοπίζουμε τα εξής:
α) Μετά βεβαιότητας πιθανολογούμε σχολείο - φροντιστήριο στην Ι.Μ. Γηροκομείου (1774)
και μάλιστα μάλλον μέσης παιδείας, κατά την γνώμη μας. Το μαθηματάριο που εξετάζουμε
και αναλύουμε παρακάτω εκ της αυτής μονής, φέρει βεβαία χρονολογία, ήτοι το έτος 1774
και μας υποδηλώνει την λειτουργία σχολείου – φροντιστηρίου, την οποία μας επιβεβαιώνει
εμμέσως πλην σαφώς η παρουσία στην μονή, και κατά το παρελθόν, αξιόλογων λογίων
μοναχών και αρίστων κωδικογράφων.
β) Συστήνεται «ιδιωτικό»26 σχολείο – φροντιστήριο πλησίον του Ιερού Ναού του Αγίου
Ανδρέου του Πρωτοκλήτου (1767), όπως προκύπτει, από Πατριαρχικό και Συνοδικό γράμμα
του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως27 (Φορόπουλος, 1901).
Εκ του προαναφερθέντος Πατριαρχικού και Συνοδικού γράμματος28 (Φορόπουλος,
1901) προκύπτουν συνοπτικά τα εξής: α) με τις ευλογίες της του Χριστού Μεγάλης
23

Ο Μπεναρδής, μετριοπαθής εις την καθολική προπαγάνδα, επελέγη από τους κατοίκους των
Πατρών, ως διδάσκαλος, «για την πολυμερή μόρφωσίν του», βλ. Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, ό.π., τ. Α’,
σελ. 256.
24
Δέσποινας Στεφ. Μιχάλαγα, «Νικόδημος Βαβατενής ο κακόδοξος λόγιος επίσκοπος Έλους,
εις ΕΕΘΣΠΑ, τόμος ΜΓ’, Αθήναι 2008, σσ. 450-452.
25
Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, ό.π., τ. Α’, σσ. 275-276.
26
Πρόκειται, κατά την γνώμη μας, για σχολείο – φροντιστήριο, γενικό και συστηματικό και
εκτός της άμεσης επιρροής εκκλησιαστικών αρχών (μονές κ.ά.).
27
Πατριαρχικό Αρχειοφυλάκιο Κωνσταντινουπόλεως, εκ του Ε’ πατριαρχικού κώδικα, σελ.
344, Πατριαρχικό και Συνοδικό γράμμα αριθ. 30. Βλ. Ιωακείμ Φορόπουλου, «Πηγαί της ιστορίας της
ιδρύσεως, συντηρήσεως και διοικήσεως των Σχολών του Γένους εν Κωνσταντινουπόλει και ταις
επαρχίαις του οικουμενικού Θρόνου», εις Εκκλησιαστική Αλήθεια, έτος εικοστόν πρώτον, Εν
Κωνσταντινουπόλει 1901, σσ. 121-123. (αποσπάσματα Πατριαρχικών και Συνοδικών γραμμάτων).
28
Μέχρι το 1901 δεν ήταν γνωστό το Πατριαρχικό και Συνοδικό αυτό γράμμα και κατ’
επέκταση η παρουσία του εν λόγο σχολείου, γι’ αυτό δεν αναφέρεται το σχολείο αυτό, ούτε από τον
Παρανίκα «εν τω σχεδιάσματι», ούτε από τον Γεδεών «εν τοις κατ’ αυτόν Χρονικοίς της Πατριαρχικής
Ακαδημίας». Βλ. Ιωακείμ Φορόπουλου, ό.π., σελ. 123.
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Εκκλησίας συστήνεται κοινό φροντιστήριο «εν τη χώρα Παλαιών Πατρών» και στον
περίγυρο του Ιερού ναού Αγίου Ανδρέου, επί της παραλίας29 (Τριανταφύλλου, 1995), από
τους αδελφούς Ιωακείμ, Κοσμά και Κύριλλο μοναχό «παιδείας ευ ήκοντες και θείω
κεκινημένοι ζήλω» με την συνδρομή του πατρός τους, β) σύμφωνα με δήλωση των αιτούντων
προς το Πατριαρχείο, μαρτυρείται η μη ύπαρξη άλλου κοινού φροντιστηρίου (συστηματικό
σχολείο) των ελληνικών μαθημάτων «μη όντος κατά τους δε τους χρόνους κοινού
φροντιστηρίου των ελληνικών μαθημάτων», Πιθανολογούμε ότι διδασκόντουσαν κυρίως
μαθήματα της «θύραθεν» γραμματείας, εξ ου και η σχετική μοναδικότητα30 σε συνδυασμό με
τους διδάσκοντες που ήσαν στην πλειοψηφία τους λαϊκοί, γ) δαπάνες τους αναγέρθηκε και
λειτούργησε το φροντιστήριο πλησίον του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέου «Απολαβόντες ουν
τόπον προσφυώς και καταλλήλως έχοντα ως ουτ’ εν μέσω της χώρας και της των πολλών
τύρβης, ούτε πόρρω που, αλλ’ εγγύς της αυτής χώρας κείμενον, εν αυτώ πόνοις και
δαπανήμασιν ιδίοις ανήγειραν και ανωκοδομήσαντο το μελετηθέν φροντιστήριον», και δ)
προσδιορίζεται η σκοπιμότητα του σχολείου αυτού «ώστε πολλούς εκ της αυτής χώρας έρωτι
παιδείας ήδη προσφοιτώντας διδάσκεσθαι τα εγκύκλια μαθήματα και τινας αυτών απόρως
έχοντας διατρέφεσθαι υπ’ αυτών τούτων των διδασκάλων, καίτοι μηδεμίαν εχόντων βοήθειαν
από της κοινότητας της χώρας εκείνης». Εκ του αποσπάσματος αυτού διαφαίνονται τα εξής: ι)
το φροντιστήριο λειτουργούσε ήδη «προσφοιτώντας», ιι) τα διδασκόμενα μαθήματα είναι τα
«εγκύκλια [ελληνικά] μαθήματα», ιιι) οι άποροι θα σιτίζονται (δωρεάν) και ότι διδάσκαλοι
ήσαν οι τρείς αδελφοί «τινας αυτών απόρως έχοντας διατρέφεσθαι υπ’ αυτών τούτων των
διδασκάλων» που ήσαν οι χρηματοδότες του όλου εγχειρήματος, αφού η κοινότητα των
Πατρών ουδέν προσέφερε «καίτοι μηδεμίαν εχόντων βοήθειαν από της κοινότητας της χώρας
εκείνης».
Οφείλουμε να παρατηρήσουμε, όπως προκύπτει εκ του Πατριαρχικού και Συνοδικού
αυτού γράμματος, ότι το κοινωφελές έργο των τριών αδελφών έδωσε αφορμή στους
προεστούς της κοινότητας των Πατρών να προβούν στην συντήρηση και επισκευή του Ιερού
Ναού Αγίου Ανδρέου και στην αναστήλωση της μονής η οποία κηρύσσεται σταυροπηγιακή,
ενώ με παραίνεση του Οικουμενικού Πατριάρχου Σαμουήλ Χατζερή (Δεκέμβριος 1767)
προτείνεται με τους πόρους της μονής να ενισχύεται το ανωτέρω φροντιστήριο, ενώ
παράλληλα με το τυχόν περίσσευμα των εσόδων, να συσταθούν και άλλα φροντιστήρια προς
κάλυψη των αναγκών της περιοχής.
Το ανωτέρω σχολείο φαίνεται να διέκοψε την λειτουργία του μετά την καταστροφή
του από την επιδρομή των τουρκαλβανών κατά τα γεγονότα των Ορλωφικών (1770)31
(Τριανταφύλλου, 1995), που είχαν σαν συνέπεια και την καταστροφή του Ι.Ν. Αγίου
Ανδρέου.
Όπως προαναφέρθηκε στην αρχή της παρούσης μελέτης τα κείμενα που
χρησιμοποιήθηκαν αρχικά στην εκπαίδευση, για την προώθηση της πορείας της γλώσσης
(εκμάθηση των Ελληνικών), για την βελτίωση της σκέψης, για την ανάπτυξη του λόγου και
την εκμάθηση της γραφής, ήσαν κατά κύριο λόγο τα λειτουργικά βιβλία (Οκτώηχος,
Ψαλτήριο κ.ά.), που ήσαν απαραίτητα για τις λειτουργικές ανάγκες. Αποσπάσματα αυτών
επεξεργάζονταν κυρίως οι διδάσκοντες, συντάκτες των μαθηματαρίων τις περισσότερες
φορές, με ερμηνείες γλωσσικές ακόμα και στην τρέχουσα γλώσσα της εποχής και με
ερμηνείες εκκλησιαστικές (δογματικές, λειτουργικές), ιστορικές, κ.ά. Αυτά αποτέλεσαν τα
λεγόμενα μαθηματάρια κειμένων τα οποία ήσαν σε χρήση από την πρώιμο Τουρκοκρατία
μέχρι ακόμα και το 1821, που κηρύχθηκε ο Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας.

29

Η χώρος του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου, εκαλείτο μεταγενέστερα, «σχολείο Αγίου
Ανδρέα», βλ. Κώστα Ν. Τριανταφύλλου, τόμος Α’, στήλη 108, (Όπου και σχετική βιβλιογραφία).
30
Την περίοδο αυτή λειτουργούσαν φροντιστήρια σε μονές όπου διδάσκονταν τα Ελληνικά εκ
των λειτουργικών βιβλίων (Οκτώηχος, Ψαλτήρι κ.ά.) για τις ανάγκες κυρίως των λειτουργικών
απαιτήσεων των μονών.
31
Κώστα Ν. Τριανταφύλλου, τόμος Β’, στήλη 2000.
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Κατά την ιστορική πορεία των μαθηματαρίων32 (Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, 1994)
και με την διεύρυνση του κύκλου των κειμένων με πατερικά κείμενα, φιλοσοφικά, ιστορικά
κ.ά. (όπως του Ιωάννου Δαμασκηνού, του Θεμιστίου, τα του Κορυδαλλέως εις τον
Αριστοτέλη κ.ά.) οι διδάσκοντες απέβλεπαν στην ευρύτητα της γνώσης, στην ανάπτυξη
κριτικής σκέψης και κατ’ επέκταση στην γνώση του παρελθόντος, που είχε ως συνέπεια την
διατήρηση της μνήμης, στοιχείο απαραίτητο για την συνέχεια της πορείας ενός Γένους, όπως
το Ελληνικό.
Μετά από τα όσα γενικά και συνοπτικά εξετέθησαν περί μαθηματαρίων ερχόμαστε
στην πρώτη παρουσίαση μαθηματαρίου που εντοπίσθηκε στην Ιερά Μονή Γηροκομείου
Πατρών33 η οποία είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου.
Το υπό εξέταση μαθηματάριο είναι χειρόγραφο χαρτώο, σταχωμένο και απαρτίζεται
από 322 φύλλα, διαστάσεων 185 Χ 140 χιλ., φέρει δε το χειρόγραφο αυτό, τον αριθμό 2 στο
αρχείο της Ιεράς Μονής Γηροκομείου. Τα πέντε πρώτα φύλλα αποτελούν κείμενο μάλλον του
φιλοσόφου Θεμιστίου, από το φύλλο 6 έως 298 είναι κείμενα του Θεοδώρου Προδρόμου34
«εις το εξαήμερον έργον του Θεού» κ.ά. (Οκτώηχος) και από το φύλλο 299 έως 322, κείμενο
του φιλοσόφου Θεμιστίου35 «περί φιλίας».
Το χειρόγραφο του κειμένου του φιλοσόφου Θεμιστίου «περί φιλίας», στο επάνω
μέρος της πρώτης του σελίδας και επάνω από το επίτιτλο κόσμημα, (διάκοσμο) φέρει βεβαία
χρονολόγηση «1774 Αύγουστος». Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι τα μεταγραμμένα
κείμενα του φιλοσόφου Θεμιστίου και οι ερμηνευτικές σημειώσεις αυτών δεν είναι
ενυπόγραφες, αντιθέτως τα μεταγραμμένα και ερμηνευμένα κείμενα του Θεοδώρου
Προδρόμου φέρουν την υπογραφή, «δια χειρός», του ιεροδιακόνου Δανιήλ.
Η χρήση κειμένων του φιλοσόφου Θεμιστίου36 του αποκαλουμένου ευφράδους μας
προσδιορίζει ότι το σχολείο – φροντιστήριο της Ι.Μ. Γηροκομείου κατατάσσεται κατά την
γνώμη μας περισσότερο προς στην μέση βαθμίδα, αφού στο πρόγραμμα σπουδών
περιλαμβάνεται και φιλόσοφος (ρήτορας) του 4ου αιώνα.
Τώρα ως προς την μελέτη και έρευνα των χειρογράφων κειμένων, έχουμε την γνώμη
ότι προέρχονται από την Ι.Μ. Γηροκομείου, που κατά την βιβλιογραφία υπήρξε κέντρο
αρίστων κωδικογράφων και αξιόλογων λογίων.
Ως προς την γραφή των χειρογράφων κειμένων, διαπιστώνουμε ότι το κείμενο του
φιλοσόφου Θεμιστίου (4ος αιώνας) είναι γραφή του 18ου αιώνα, όπως και τα κείμενα του
Θεοδώρου Προδρόμου (12ος αιώνας). Ο τύπος γραφής (γραφικός χαρακτήρας) είναι
διαφορετικός μεταξύ των δυο κειμένων, ήτοι μετεγράφηκαν από διαφορετικό κωδικογράφο –
διδάσκαλο και πιθανότατα σε διαφορετικό χρόνο. Φαίνεται ότι τα κείμενα του Θεοδώρου
Προδρόμου να είναι παλαιότερα αυτών του φιλοσόφου Θεμιστίου.
Ως προς τον τρόπο γραφής των ερμηνευτικών σημειώσεων, δηλαδή τον ερμηνευτικό
χαρακτήρα τους, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
α) Ως προς τα κείμενα του φιλοσόφου Θεμιστίου (4ος αιώνας) παρατηρούμε ότι στο επάνω
μέρος εκάστης λέξης ή φράσης υπάρχει ερμηνεία αυτών και μάλιστα πολλές φορές, με
πολλαπλές λέξεις, συναφείς εννοιολογικά (συνώνυμα)37 (Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, 1994)
και μάλιστα είναι άξιο παρατηρήσεως ότι ακολουθούν την εξελικτική πορεία της γλώσσης
και των εννοιών στο διάβα του χρόνου, ενώ καταγράφονται και ιστορικές επεξηγήσεις.
Παράλληλα διαπιστώνουμε τον αυτό γραφικό χαρακτήρα του πρωτοτύπου κειμένου και των
εξηγήσεων και
32

Εκτενέστερα και ουσιαστικότερα, βλ. Αγγελικής Γ. Σκαρβέλη – Νικολοπούλου,
Μαθηματάρια των Ελληνικών σχολείων κατά την Τουρκοκρατία, Αθήναι 1994. Πολύ αξιόλογη
συνθετική μελέτη.
33
Αρχείο Ιεράς Μονής Γηροκομείου Πατρών, χειρόγραφο αριθμός 2.
34
Θεόδωρος Πρόδρομος, λόγιος - συγγραφέας της Βυζαντινής περιόδου.
35
Θεμιστίος, φιλόσοφος και ρήτορας του 4ου αιώνα, ο επικαλούμενος ευφράδης.
36
Είναι πλέον βέβαιο ότι επεκτάθηκε η χρήση των κειμένων του Θεμιστίου, μετά την έκδοση
του βιβλίου του Ιωάννη Πατούσα, Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική, τ. Α-Δ, Ενετίησιν 1710.
37
Η διδακτική αυτή ερμηνευτική μέθοδος καλείται «ψυχαγωγική», εκτενέστερα βλ. Αγγελικής
Γ. Σκαρβέλη – Νικολοπούλου, ό.π., σελ. 295.

651

β) Ως προς τα κείμενα του Θεοδώρου Προδρόμου, οι εξηγήσεις επί του πρωτοτύπου
(Οκτώηχος) είναι συνεχόμενες ώστε να υπάρχει καλύτερη αρμονία του κειμένου, με πολύ
καλύτερη ληπτικότητα, και εδώ παρατηρείται, αλλά σε μικρότερο βαθμό, αφού πρόκειται για
κείμενα του 12ου αιώνα, η εξελικτική πορεία της γλώσσης και των εννοιών.
Ως προς την γλωσσική μορφή των εξηγήσεων, παρατηρούμε ότι είναι κυρίως λόγιες
ή δημώδεις, χωρίς να αποκλείονται, σε σπάνιες περιπτώσεις, και αρχαϊζουσες μορφές.
Ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας φαίνεται ότι ακολουθείτο η ψυχαγωγική38
(Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, 1994) ερμηνευτική μέθοδος η οποία είναι πιο φανερή και άμεσα
αντιληπτή στο κείμενο του Θεμιστίου σε αντίθεση με τα κείμενα του Θεοδώρου Προδρόμου
όπου η εξήγηση είναι συνεχόμενη και σχεδόν μονολεκτική.
Τέλος μετά τα όσα ενδεικτικά αναφέρθησαν ανωτέρω, οφείλω να διαπιστώσω ότι, η
Ελληνική Παιδεία στην Αχαΐα στο πέρασμα των αιώνων, παρά τις όποιες δυσκολίες της,
παρά την κατάρρευση της κοινωνίας (κοινωνική και οικονομική), με την εναλλαγή
κυριάρχων (κατακτητών), πέτυχε, χάρις στο φρόνιμα, την πίστη και τη θέληση του λαού, την
Ορθόδοξη Εκκλησία με τους λίγους πεπαιδευμένους λειτουργούς της, τους λογίους λαϊκούς
και κληρικούς, να ορθοποδήσει, διατηρώντας την παράδοση, χωρίς απώλεια μνήμης, στοιχεία
που συνέθεταν την ελπίδα για το μέλλον.
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Η διακοσιοστή ενενηκοστή ενάτη σελίδα (299r) του μαθηματαρίου
εκ του σταχωμένου κώδικα αριθ. 2 της Ι.Μ.Γηροκομείου Πατρών
Στην επόμενη σελίδα η μεταγραφή του χφ.
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Θεμιστίου φιλοσόφου τοῦ ἐπικληθέντος εὐφραδοῦς περὶ φιλίας.
ἤθελε
διεξέρχεται,
διηγῆται, λέγῃ

Διὰ ποίαν
αἰτίαν καὶ
ἀφορμὴν
Τί δήποτε,
2

τινὰς
ὦ καλότυχοι
ἀνίσως ἄνθρωπος εἰς ἐσᾶς
ἄνθρωποι
ὦ μακάριοι,
ἂν μέν
τις
ὑμῖν
διηγῆται
1
3
4
6
5
7
καὶ διὰ τοὺς
Ἕλληνας
καὶ Ἀχαιῶν,
8

Τρωαδίτας
τῶν Τρώων
7

ἄλλους

ἢ ἤθελε
διηγῆται

λους,

ἢ
12

ραν τοῦ
Ἑλλησπόντου
σποντον

ὁπόσας
συμφοράς,
βλάβας,
δεινὰ
ὁπόσα
20

διὰ τὴν
ἐκστράτευσιν
περὶ τῆς
13

ἀπὸ αὐτοὺς
τοὺς λόγους
τῶν λόγων,
25

υἱοί σας,
τὰ τέκνα
σας

καὶ
κρίνετε
ἄξιον,
θέλετε

υἱεῖς
29

ἀξιοῦτε
28

κατ’ ἀλλήλων ὁ ἕνας
ἐναντίον τοῦ ἄλλου
πρὸς ἀλλή‐
11

τοῦ
Ξέρξου
τοῦ
βασιλέως
τῶν
Περσῶν

Ξέρξου
14

ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων
κατὰ τῆς Ἑλλάδος,
18

ὑπέφερον,
ὑπέμειναν,
ἐδοκίμασαν
ἀνέτλη
21

ἡδύνεσθε,
γλυκύνεσθε,
τέρπεσθε,
χαίρεσθε,
εὐφραίνεσθε
ἥδεσθαι
24

ὅτι πῶς
ἐπολέμησαν
ὡς
ἐπολέμησαν
9
10

διὰ τοὺς
περὶ

διαβάς,
περάσας
ἐπάνω
ἀπὸ τὴν
γέφυ‐

τὴν
ἐκίνησεν,
στρατιω‐ τὴν
ὁποίαν ἔφερεν
τικὴν
κίνησιν
στρατείας,
ἣν
ἤλασεν
ὑπὲρ Ἑλλή‐
13
15
16
17

ἢ διὰ αὐτοὺς μόνον τοὺς Ἕλληνας
ἢ περὶ τῆς Ἑλλάδος αὐτῆς,
19

ὅτε ἐστασίαζον,
κατ’ ἀλλήλων ὁ
ἐμάχοντο,
ἕνας ἐναντίον τοῦ
ἐπολέμουν
ἄλλου
πρὸς ἑαυτὴν
στασιάζουσα.
23
22

Ἐκ τούτων μὲν

μὲ τὸ νὰ
ἡδύνεσθε, νὰ
καὶ κατακρατεῖσθε,
θέλγεσθε, νὰ
κυριεύεσθε,
ἵνα οἱ
ἀγάλλεσθε
αἰχμαλωτίζεσθε
καὶ κατέχεσθαι
κηλούμενοι,
καὶ τοὺς
26
27

ἀπὸ τὴν μῆνιν,
μανθάνωσι,
καὶ νὰ ἀρχινοῦν, τὸν κότον, τὴν
παιδεύωνται,
πολυχρόνιον καὶ
νὰ κάμουν
γυμνάζωνται,
ἐπίμονον ὀργὴν
ἀρχὴν
διδάσκονται εἰς αὐτοὺς
τοὺς λόγους
μανθάνειν,
ἀρξαμένους
ἀπὸ τῆς μήνιδος
30
31
32

Σημ.: Η αρίθμηση αφορά την σωστή ανάγνωση των λέξεων του πρωτοτύπου κειμένου.
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Η έκτη σελίδα (6r) του μαθηματαρίου εκ του σταχωμένου
κώδικα αριθ. 2 της Ι.Μ.Γηροκομείου Πατρών
Στην επόμενη σελίδα η μεταγραφή του χφ.
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Κυροῦ Θεοδώρου τοῦ Προδρόμου τετράστιχα
ἰαμβικὰ καὶ ἡρωελεγεῖα εἰς τὰ κεφαλαιωδῶς
ῥηθέντα ἐν τῇ παλαιᾷ γραφῇ.
εἰς τὸ ἑξαήμερον ἔργον
τοῦ Θεοῦ, αἱ ἐξηγήσεις.
Ὦ ἐνυπόστατε υἱὲ καὶ λόγε τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς, σὺ κτίζεις, δημιουργεῖς,
παράγεις ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι ὅλον τὸν κόσμον, ὅλον τὸ πᾶν, ἀναμεταξὺ
εἰς ἓξ ἡμέρας εἰς διάστημα ἓξ ἡμερῶν, ὄχι ὅτι ἀσθενεῖς, ἀδυνατεῖς, δὲν δύνασαι,
νὰ κτίσῃς, δημιουργήσῃς, παράξῃς ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι, ὅλον τὸν κόσμον,
ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν ἀκαριαίῳ χρόνῳ εἰς μίαν στιγμήν, ἀμὴ κτίζεις τὴν κτίσιν
ἐν ἡμέραις ἓξ, ὅπως ἤθελε μάθω, γνωρίσω, καταλάβω, τὴν κατάπαυσιν τούτου
τοῦ κόσμου, τὴν ὑστερινήν, ἐσχάτην, δηλ. τὴν δευτέραν σου παρουσίαν μὲ τὸ νὰ
προστίθημι, προσεπιβάλλω, προσεπιμετρῶ, ἐπάνω εἰς τὰς ἓξ ταύτας ἡμέρας τῆς
δημιουργίας, τὴν ἡγιασμένην ἑβδόμην ἡμέραν.
Εἰς τὸ αὐτό.

657

Γλωσσικό ζήτημα, ιδεολογία και σχολικά εγχειρίδια του ελληνικού
δημοτικού σχολείου κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα
Εμμανουήλ ΦΥΡΙΠΠΗΣ,

Χρυσάνθη ΙΚΚΟΥ

αναπλ. Καθηγητής

εκπ/κός Π.Ε

Παν/μίου Αθηνών

Δρ. Παν/μίου Αθηνών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η γλώσσα των σχολικών εγχειριδίων των γλωσσικών μαθημάτων του ελληνικού δημοτικού σχολείου ,
αποτέλεσε μια συνιστώσα του γλωσσικού ζητήματος , της πολεμικής δηλαδή που ξέσπασε ανάμεσα
στο γλωσσικό τύπο της καθαρεύουσας και της δημοτικής, ήδη από το 19ο αιώνα. Το γλωσσικό ζήτημα
απέκτησε ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά και συνδέθηκε και με τις διεκδικήσεις κοινωνικών
και πολιτικών δυνάμεων που επιθυμούσαν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα πολιτικά και
κοινωνικά δρώμενα της χώρας. Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση σχέσεων μεταξύ
της ιδεολογίας και του τύπου της γλώσσας (καθαρεύουσας-δημοτικής) των γλωσσικών εγχειριδίων του
ελληνικού δημοτικού σχολείου μέσα από την εκπαιδευτική νομοθεσία κατά το δεύτερο μισό του 20ού
αιώνα.

ABSTRACT
The form of language in the course books of the language classes in greek primary school became a
part of a long- standing debate between the language form of “katharevusa”(‘pure’ or ‘noble’) and the
form of Greek “demotic” language from 19th century. The language question was attributed ideological
and political characteristics and it was closely tied in with the direction in which various social and
political forces aimed to play a significant part in the political and social stage. In this essay we are
trying to investigate the connection between ideology and the form of language (katharevusa-demotic)
in the course books in Greek primary school, through the educational law, during the second half of the
20th century.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Το γλωσσικό ζήτημα που κορυφώθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα έχει βαθύτερες
ρίζες. Από τον 1ο αι. π.Χ. όταν το κίνημα του Αττικισμού εισήγαγε τη διγλωσσία στον ελληνικό
κόσμο, δηλαδή μια διχοτομία στην έως τότε ενιαία ελληνική γλώσσα ανάμεσα σε δύο
παραλλαγές: μια απλή δημώδη προφορική γλώσσα, συνέχεια της Αλεξανδρινής Κοινής (που
οδήγησε δια μέσου των αιώνων στη δημοτική) και μια λόγια, αρχαΐζουσα και νέα, γραπτή
κυρίως γλώσσα, απομίμηση της κλασικής αττικής (στην οποία βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό η
καθαρεύουσα) (Κοτρώτσου Λόντου, 2004). Τούτη η αντίληψη για συνύπαρξη μιας γλώσσας
που θα ομιλείται και θα γράφεται από τα μέλη του θρησκευτικού , αλλά και εξουσιαστικού
ιερατείου και μιας γλώσσας κοινής για το λαό, παρουσιάζει αξιοσημείωτη διαχρονική
σταθερότητα.
Κατά τη βυζαντινή περίοδο και από το δεύτερο μισό του 6ου αιώνα με την
αντικατάσταση της λατινικής, η αττικίζουσα γλώσσα γίνεται η επίσημη γλώσσα της
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διοίκησης και της νομοθεσίας του βυζαντινού κράτους. Ωστόσο η «κοινή», η οποία
ευδοκιμούσε μακριά από την Κωνσταντινούπολη και τους εξουσιαστικούς κύκλους θα
παρουσιάσει σημαντική εξέλιξη. Το κριτήριο της γλώσσας ως συνεκτικό στοιχείο μιας
ευρείας ομάδας εμφανίζεται τη βυζαντινή περίοδο, περίπου τον ενδέκατο μετά Χριστό αιώνα,
όταν το ‘ομόδοξο’ δεν επαρκούσε να αντικρούσει τις επιθέσεις από τους γειτονικούς λαούς.
Την τελευταία περίοδο της βυζαντινής αυτοκρατορίας, οι βυζαντινοί συνειδητοποιούν τους
προνομιακούς δεσμούς τους με την ελληνική αρχαιότητα εξαιτίας της ελληνοφωνίας τους,
«καθώς ο Χριστιανισμός δεν επαρκούσε πια για να απαλλάξει το Βυζάντιο από τους αντιπάλους
του, κι εφόσον η χριστιανική Δύση συγκαταλεγόταν ανάμεσα σ’ αυτούς, οι Βυζαντινοί θα
προσκολληθούν στην αρχαία ελληνική παράδοση, ως τους έδινε το δικαίωμα η ελληνοφωνία
τους, και στην ορθοδοξία βέβαια, την ορθή πίστη, που την απειλούσαν τώρα οι άπιστοι, οι
τούρκοι αυτή την στιγμή» (Γλύκατζη-Αρβελέρ, 1988).
Το ζήτημα της γλώσσας προβάλλει έντονα κατά το 19ο αιώνα, όταν η ιδέα της
εθνικής ανεξαρτησίας ωριμάζει, στους κύκλους των Ελλήνων του εξωτερικού και των
λογίων. Ο αρχαιοελληνικός κόσμος, τα επιτεύγματα, η πολιτιστική και πνευματική
κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων, αποτελούσαν ένα ισχυρό επιχείρημα στη διεκδίκηση
εδαφικής ανεξαρτησίας, όταν η θρησκευτική διαφοροποίηση δεν επαρκούσε ως ισχυρό
έρεισμα για την ανεξαρτητοποίηση από την οθωμανική αυτοκρατορία. Η αναγκαιότητα
δημιουργίας ενός ελληνικού κράτους βασιζόταν επίσης στην ιδέα της αδιάσπαστης
συνέχειας του ελληνισμού, με ισχυρότερο αποδεικτικό στοιχείο, τη γλώσσα. Προς τα τέλη,
όμως του 19ου αιώνα, όταν οι βαλκανικοί εθνικισμοί αλληλοσπαράσσονται διεκδικώντας
τους ίδιους πληθυσμούς, οι Έλληνες αρχίζουν να αποκαθηλώνουν τη γλώσσα από την περιωπή
του κεντρικού συστατικού στοιχείου του έθνους και να προβάλλουν στη θέση της την πολύ πιο
εύπλαστη έννοια της εθνικής συνειδήσεως, ώστε να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στους
κόλπους του ελληνικού έθνους και σλαβόφωνοι, αλβανόφωνοι, βλαχόφωνοι κλπ. (Σκοπετέα,
1988). Η σύνδεση έθνους, γλώσσας και εθνικής συνείδησης θα αποκτήσει διαφορετική
ποιότητα, ανάλογα με τις πολιτικές και ιστορικές συνθήκες.
Με την αποκρυστάλλωση της εθνικιστικής ιδεολογίας παρουσιάζεται και το
πρόβλημα υποκατάστασης της αρχαΐζουσας, αλλά και της λαϊκής γλώσσας με μια γλωσσική
φόρμα που θα γεννά συμπάθεια και θα παραπέμπει στην αρχαιοελληνική κληρονομιά. Η
γλώσσα θα συνδεθεί με τις εθνικές διεκδικήσεις, το όραμα της Μεγάλης Ιδέας, θα ξεφύγει
από το γλωσσολογικό προβληματισμό για να περάσει ως διεκδίκηση της εθνικής
καθαρότητας και της ελληνικής ταυτότητας. Εφεξής η γλώσσα αποκτά ιδεολογικά
χαρακτηριστικά, και αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς κυρίως σε ό,τι αφορά τις
διαδικασίες διαμόρφωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Μέσα στην αντιπαράθεση για την καθιέρωση ενός γλωσσικού τύπου, προέκυψε μια
τρίτη, μεσαία λύση με εμπνευστή της τον Αδαμάντιο Κοραή. Επρόκειτο για μια γραπτή
γλώσσα, με αφετηρία τη λαϊκή γλώσσα, η οποία δια του ‘καθαρμού’ από ξένες λέξεις και του
εμπλουτισμού της με στοιχεία από την αρχαία ελληνική θα παρέπεμπε κυρίως στην αρχαία
γλώσσα. Τούτη η γλωσσική μορφή ονομάστηκε καθαρεύουσα και αποτέλεσε την επίσημη
γλώσσα του ελληνικού κράτους. Η καθαρεύουσα, ως γλώσσα της εξουσίας συγκέντρωνε
οπαδούς από τον πολιτικό χώρο και από ομάδες, τα μέλη των οποίων επιθυμούσαν να
αποκτήσουν ρόλο στον κύκλο της εξουσίας. Η γλωσσική μορφή της καθαρεύουσας και οι
χρήστες της αποκτούν ένα διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό, που τους ξεχωρίζει από τις
μάζες. Από την άλλη, η ‘δημοτική’ γλώσσα αποκτούσε οπαδούς κυρίως από το χώρο της
λογοτεχνίας με κυριότερους τους Επτανήσιους, οι οποίοι ήρθαν νωρίς σε επαφή με τον
‘δυτικό’ κόσμο, μακριά από τις ηγετικές ομάδες των Φαναριωτών ή τους εκκλησιαστικούς
κύκλους.
Από τις αρχές του 20ού αιώνα το γλωσσικό ζήτημα θα προκαλέσει κοινωνικές
αναταραχές με πολιτικές προεκτάσεις, όπως στην περίπτωση των ‘Ευαγγελικών’1 και των
1

Το 1901 η δημοσίευση του Ευαγγελίου μεταφρασμένου στην εφημερίδα «Ακρόπολη» πυροδότησε έντονες
αντιδράσεις. Στις 8/11/1901 φοιτητές και πλήθος λαού διαδήλωσαν κατά της μετάφρασης και η συγκέντρωση
διαλύθηκε με ένοπλη επέμβαση της αστυνομίας. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Θεοτόκης πυροβολήθηκε και η σύρραξη
πήρε την ονομασία «Ευαγγελικά».
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‘Ορεστειακών’2. Οι κυβερνήσεις θα πάρουν σαφείς αποστάσεις από τη δημοτική γλώσσα
ώσπου το 1911 ψηφίστηκε η συνταγματική διάταξη που όριζε ότι «Επίσημος γλώσσα του
κράτους είναι εκείνη εις την οποίαν συντάσσεται το πολίτευμα και της ελληνικής νομοθεσίας τα
κείμενα».
Οι οπαδοί ωστόσο του δημοτικισμού εμφανίζονται πιο δυναμικά στο προσκήνιο.
Μέσα από τις σελίδες του περιοδικού ‘Νουμάς’, από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο, αλλά και από
τους κόλπους πανεπιστημιακών δασκάλων, η δημοτική θα αποκτήσει ευρύτητα και λαϊκή
αποδοχή. Η σημαντικότερη ίσως συμβολή στην καθιέρωση και αποδοχή της δημοτικής
γλώσσας, ως γλώσσας ισάξιας με την αρχαία, δόθηκε από το μεγάλο πλήθος λογοτεχνών που
αποτύπωσαν τη σκέψη τους σε μια επεξεργασμένη και χωρίς ακρότητες δημοτική, σε μια
γλώσσα εύκολα κατανοητή, πλούσια νοημάτων, με υψηλή αισθητική.
Ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι στην ουσία και οι δύο πλευρές συμφωνούσαν
ουσιαστικά στην παρουσία τριγλωσσίας στον ελληνικό λαό: 1) η καθαρεύουσα (κατά καιρούς
περισσότερο η λιγότερο αρχαΐζουσα), γλώσσα γραπτή και επίσημη, 2) η δημοτική, όπως την
όριζαν οι οπαδοί της ως μια καλλιεργημένη κοινή γλώσσα και 3) τα τοπικά ιδιώματα και η
ποικιλία διαλέκτων μέσα στα σύνορα του ελληνικού κράτους, όπως αυτά διαμορφώνονταν
από την επανάσταση ως και τους παγκόσμιους πολέμους. Συμφωνούσαν επίσης στην
καθιέρωση μίας κοινής γλώσσας σε πανελλήνιο επίπεδο. Το ρόλο αυτό θα καλούνταν να
διαδραματίσει το σχολείο και το σχολικό εγχειρίδιο.
Παρά την επισημοποίηση της καθαρεύουσας ως επίσημης γλώσσας, το ρεύμα του
δημοτικισμού δεν θα υποστείλει τη σημαία του. Αντίθετα, η επιχειρηματολογία που
αναπτύσσεται, θα οδηγήσει στην εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση, έστω
για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Ήταν πλέον γενικά αποδεκτό πως η δημοτική δεν ήταν
πια μια προφορική γλώσσα, αλλά και γραπτή, ενώ η εισαγωγή της στο σχολείο την
καθιστούσε ταυτόχρονα και ‘νόμιμη’.
Αν και η καθαρεύουσα φαίνεται να διατηρεί το προβάδισμα ως και το τέλος της
δικτατορίας των συνταγματαρχών, η μακροβιότητά της αποδείχτηκε τεχνητή, αφού από το
1976 και εντεύθεν με την καθιέρωση της δημοτικής, αντικαταστάθηκε και
περιθωριοποιήθηκε σε μια γλωσσική καρικατούρα. Το γλωσσικό ζήτημα, με τη μορφή του
δίπολου δημοτική vs καθαρεύουσα λύθηκε οριστικά με το νόμο 309/76,σύμφωνα με τον
οποίο η δημοτική ορίστηκε ως κύριο γλωσσικό όργανο. Ωστόσο ανέκυψε στην πορεία μια
άλλη μορφή αντιπαράθεσης που αφορούσε στην ποιότητα της δημοτικής, την ανάγκη
συστηματικής διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ως φάρμακο για να ιαθεί η
λεξιπενία, ή ξενομανία.
2. Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ.
Το γλωσσικό ζήτημα εξέφρασε από νωρίς την ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση
των ατόμων, αλλά και των ομάδων που ενεπλάκησαν σε αυτό. Από τους εκκλησιαστικούς
κύκλους, τους διανοούμενους, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, τους επαναστάτες του
1821, τους πρώτους πολιτικούς σχηματισμούς του 19ου αιώνα, αλλά και τις σφοδρές
ιστορικές και πολιτικές αλλαγές του 20ού αιώνα, το γλωσσικό ζήτημα βρέθηκε να είναι στην
πρώτη γραμμή της συζήτησης που διαμόρφωνε την ιδέα, την ταυτότητα, την ύπαρξη και τη
διατήρηση της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους.
Η γλώσσα λειτούργησε άλλοτε ως διαφοροποιητικό και άλλοτε ως ομογενοποιητικό
στοιχείο3 κατοίκων ενός γεωγραφικού εύρους. Τούτο εκφράστηκε διττά για το ελληνικό
2
Δυο χρόνια αργότερα η παράσταση «Ορέστεια» που ανέβηκε στο βασιλικό θέατρο με απόδοση του κειμένου στη
δημοτική γλώσσα από τον Γ. Σωτηριάδη, καθηγητή του Πανεπιστημίου, ξεσήκωσε τους φοιτητές οι οποίοι,
εισερχόμενοι στο θέατρο την ώρα της παράστασης, προκάλεσαν τη διακοπή του έργου. Στα επεισόδια εκείνα
μάλιστα σκοτώθηκαν 2 άτομα, τραυματίστηκαν 7 και πάλι επέμβαση της κυβέρνησης σταμάτησε την περαιτέρω
σύρραξη. (Ευαγγελόπουλος,1987)
3
Διότι η γλώσσα ήταν απλώς ένας, και όχι απαραίτητα ο πρωταρχικός, τρόπος διάκρισης ανάμεσα σε πολιτιστικές
κοινότητες. Ο Ηρόδοτος υποστήριζε ότι οι 'Eλληνες σχημάτιζαν ένα λαό, παρά το γεωγραφικό και πολιτικό τους
κατακερματισμό, επειδή είχαν κοινή καταγωγή, κοινή γλώσσα, κοινούς θεούς και ιερούς τόπους, εορτές με θυσίες και
έθιμα, ήθη ή τρόπους ζωής.
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γλωσσικό ζήτημα, αφού αρχικά συνδέθηκε με τη διαμόρφωση μιας εθνικής ιδέας,
προκειμένου να συγκροτηθεί ένα έθνος με τη μορφή που τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη είχαν
εντωμεταξύ προσδιορίσει, και από την άλλη λειτούργησε καθαρά ταξικά, αφού η
αρχαιοελληνική ήταν η γλώσσα μιας μικρής σε αριθμό, με σθεναρή πολιτική επιρροή όμως,
φιλολογικής και διοικητικής ελίτ. Βέβαια και οι οπαδοί του δημοτικισμού από το 19ο αιώνα
ανήκαν σε μια ελίτ διανοουμένων, οι οποίοι έβλεπαν επίσης τη γλώσσα συνδεδεμένη με την
εθνική ιδέα.
Και οι δυο πλευρές συμφωνούσαν στην καθιέρωση μιας κοινής ελληνικής, προφορικής
και γραπτής, προκειμένου να εξομαλυνθούν οι τοπικοί ιδιωματισμοί, αλλά και οι τοπικές
διάλεκτοι. Η προσπάθεια επέκτασης των συνόρων με χαρακτηριστικά θρησκευτικά και
γλωσσικά, συναντούσε το εμπόδιο της γλώσσας σε περιοχές με αλβανόφωνους,
σλαβόφωνους, τουρκόφωνους ή βλαχόφωνους πληθυσμούς4. Άλλωστε την περίοδο αυτή ένα
δίκτυο σχολείων στοιχειώδους εκπαίδευσης, το οποίο οργανώθηκε κυρίως από τις
πρωτοβουλίες των Ελλήνων πρόξενων στις περιοχές της Μικράς Ασίας, οδήγησε στον
εξελληνισμό τουρκόφωνων περιοχών και την αναβίωση της ελληνικής γλώσσας σε περιοχές
όπου μιλιόταν μεν στο παρελθόν, αλλά είχε εκτοπιστεί κατά το μεσαίωνα. Οι Έλληνες δάσκαλοι
άνοιξαν το δρόμο για την ανασύνδεση με την κοινή ελληνική γλώσσα και παιδεία που
προέρχονταν από το ελληνικό κράτος. Η αναβίωση της γλώσσας φυσικά άνοιξε το δρόμο για
την καλλιέργεια αισθημάτων εθνοτικής ταυτότητας, την πολιτικοποίηση της μνήμης για το
αρχαίο παρελθόν, και τον σταδιακό μετασχηματισμό παραδοσιακών θρησκευτικών εντάξεων σε
εθνική προσήλωση (Κιτρομιλίδης, 1999).
Κατά το 19ο αιώνα το γλωσσικό ζήτημα είναι συνδεδεμένο με την εθνική ιδέα,
ακολουθώντας τις διαδικασίες, που οδηγούσαν στη σύσταση του ελληνικού κράτους και την
επέκταση των συνόρων του. Η ελληνοφωνία αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία ζητήματα
αναφοράς που διαμόρφωνε την ιδέα του έθνους. Και το σχολείο θα ήταν το μέσο για την
επίτευξη αυτού του σκοπού της εθνικής ολοκλήρωσης. Η ιδέα του έθνους και της
διαμόρφωσης της εθνικής συνείδησης, του νέου κοινού των Ελλήνων, (οι άλλες
προσωνυμίες, Γραικοί ή Ρωμιοί, θα αντικατασταθούν με το αρχαιοπρεπές Έλλην) θα
καλλιεργούνταν εφεξής μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. Θα είναι η κυρίαρχη πολιτική
ιδεολογία η οποία θα αποτυπωθεί στον επίσημο πολιτικό λόγο, στην εκπαιδευτική νομοθεσία
και θα πάρει σάρκα και οστά μέσα στα σχολικά εγχειρίδια. Έτσι, στις αρχές του 20ού αιώνα
το γλωσσικό ζήτημα βρίσκεται ήδη συνδεδεμένο με το σχολείο και τον τύπο της γλώσσας
που θα πρέπει να διαμορφωθεί και να διαδοθεί. Όμως πίσω από τη βιτρίνα της γλωσσικής
αντιπαράθεσης, υποκρύπτεται η πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση ανάμεσα σε ομάδες
που έβλεπαν το μέλλον της χώρας να διαμορφώνεται με διαφορετικούς πολιτικούς όρους.
Οι οπαδοί του δημοτικισμού συγκεντρώνουν στους κόλπους τους ένα πλήθος
φιλελεύθερων διανοουμένων οι οποίοι βλέπουν την αναβίωση της αρχαίας γλώσσας και την
επιβολή της ως εμπόδιο για την εξέλιξη και πρόοδο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Η
μίμηση ωστόσο της γλωσσικής προπάντων μορφής του αρχαίου ελληνισμού θα καταντήσει
τώρα το αποκλειστικό σχεδόν γνώρισμα ενός εκφυλισμένου ψεύτικου κλασικισμού. Σύμβολο
της νέας εποχής που ανοίγεται με τον αρχαϊσμό στην πνευματική ιστορία του έθνους θα είναι η
άρνηση της μητρικής του γλώσσας και η παρεμπόδιση της ψυχικής και πνευματικής του
ανάπτυξης (Tριανταφυλλίδης, 1938).
Από τις αρχές του 20ού αιώνα το γλωσσικό ζήτημα περνάει στο πεδίο της ιδεολογικής
και πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι υποστηρικτές και των δύο αντιλήψεων τώρα συνδέουν τις
προοπτικές τους με την πολιτική διακυβέρνηση της χώρας.
Οι οπαδοί του δημοτικισμού σύντομα θα εκφράσουν πιο φιλελεύθερες αντιλήψεις όχι
μόνο για το θέμα της γλώσσας, αλλά και για ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία των
πολιτικών θεσμών και του πολιτεύματος. Μετά τα Ορεστειακά και τα Ευαγγελικά όμως η
αντιπαράθεση ξέφυγε από τις φιλολογικές αντεγκλήσεις και πήρε πλέον τη μορφή πολιτικής
αντιπαράθεσης ανάμεσα σε εκείνους που επιθυμούσαν την ανατροπή και σε εκείνους που
4

Το ζήτημα είναι, εάν οι γλωσσικοί φραγμοί πιστεύεται ότι διαχωρίζουν οντότητες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν
πιθανές εθνότητες ή έθνη, και όχι απλώς ομάδες που συμβαίνει να έχουν δυσκολία στο να κατανοήσουν τις λέξεις
αλλήλων (Hobsbawm, 1990).
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επιθυμούσαν την διασφάλιση της κυρίαρχης ιδεολογίας. Τότε το γλωσσικό ζήτημα έγινε
ιδεολογικό με σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά. Η ιδεολογική αντιπαράθεση σε πολιτικό
επίπεδο φορτίστηκε περισσότερο, όταν το 1911 επί κυβερνήσεως Βενιζέλου, ο οποίος ήταν
φίλα προσκείμενος στους δημοτικιστές, (για πολιτικούς κυρίως λόγους) επισημοποιήθηκε
συνταγματικά η καθαρεύουσα ως επίσημη γλώσσα του κράτους5 .
Την ίδια εποχή στην Ευρώπη οι σοσιαλιστικές ιδέες βρίσκονταν στο προσκήνιο της
πολιτικής σκηνής. Οι ιδέες αυτές θα βρουν απήχηση και στον ελληνικό χώρο. Το 1907, ο
Αλέξανδρος Παπαναστασίου ιδρύει την «Κοινωνιολογική Εταιρία» και αποτελεί μαζί με τον
Αλ. Δελμούζο και τον Πετιμεζά την «Ομάδα των Κοινωνιολόγων». Το ίδιο χρονικό διάστημα
η θεωρητική θεμελίωση του μαρξισμού στον χώρο των ελληνικών ιδεών (Γεώργιος Σκληρός,
Το Κοινωνικόν μας ζήτημα, 1907) και οι σοσιαλιστικές συσπειρώσεις που προκάλεσε,
δημιούργησαν το πρώτο σοβαρό ρήγμα στις τάξεις των δημοτικιστών. Σε όλο τον 20ο αιώνα η
δημοτική γλώσσα θα αντιμετωπιστεί ως φορέας ιδεολογίας από τους ίδιους τους οπαδούς της με
την πιο μεγάλη αντίφαση: από ορισμένους ως απόδειξη της εθνικής συνέχειας, από άλλους ως
γλώσσα της λαϊκής βούλησης και από τρίτους ως όπλο της εργατικής τάξης (ΣταυρίδηΠατρικίου, 1999). Στους κόλπους τελικά του δημοτικισμού θα δημιουργηθούν δύο ρεύματα:
α) Οι σοσιαλιστές, που βλέπουν την καθιέρωση της δημοτικής ως μέρος μιας ευρύτερης
πολιτικής και κοινωνικής μεταρρύθμισης, β) οι πιο συντηρητικοί δημοτικιστές που
παρουσιάζουν το γλωσσικό ζήτημα ως πολιτιστικό ζήτημα για να περιοριστούν τελικά στην
προσπάθεια καθιέρωσης της δημοτικής στη στοιχειώδη εκπαίδευση.
Το 1910, ιδρύεται ο «Εκπαιδευτικός Όμιλος» και συγκεντρώνει στις τάξεις του μέλη
και από τα δύο ρεύματα δημοτικιστικών. Ωστόσο δεν θα μπορέσει να αποβληθεί η μομφή για
διασύνδεση του ομίλου με το χώρο της αριστεράς. Οι οπαδοί της καθαρεύουσας
συγκέντρωναν στις τάξεις του τα μέλη κρατικών φορέων εξουσίας (εκκλησία, πανεπιστήμιο,
κυβερνητικά στελέχη, στρατός) και, επομένως, διέθεταν τα εφόδια που τους εξασφάλιζε η
εξουσία με χαρακτηριστικά αυθεντίας. Η καθαρεύουσα ως επίσημη γλώσσα, πέρασε μέσα
από τον τύπο, τον πολιτικό λόγο, τη νομοθεσία, το εκπαιδευτικό σύστημα και απέκτησε
εκείνα τα χαρακτηριστικά από τα οποία, όπως υποστηρίζεται από τον Hobsbawm, E. J,
δημιουργείται η πολιτιστική γλώσσα των κυβερνώντων και της ελίτ η κρατούσα γλώσσα των
σύγχρονων κρατών μέσω της δημόσιας εκπαίδευσης και άλλων διοικητικών μηχανισμών
(Hobsbawm, 1994). Σύντομα οι οπαδοί της καθαρεύουσας υιοθέτησαν την στάση της
υπεράσπισης της εθνικής καθαρότητας, απέναντι στους κινδύνους που απειλούσαν την
εδαφική ακεραιότητα, αλλά και όσους διαφοροποιούνταν στο εσωτερικό. Χαρακτηριστική
είναι η απολογία του καθηγητή του πανεπιστημίου Αθηνών και πρωταγωνιστή της
γλωσσικής-πολιτικής αντιπαράθεσης, Γ. Μιστριώτη όταν εκλήθη ενώπιον του ανακριτή για
τα γεγονότα που ονομάστηκαν ‘Ορεστειακά’: « Το ελληνικόν όμως γένος κινδυνεύει να
απολέσει και αυτήν την ύπαρξίν του ένεκα ολίγων ανθρώπων οίτινες ονομάζουσιν εαυτούς
δημοτικιστάς…. Οι μεν Βούλγαροι πειρώνται ίνα αποσπάσωσι από της μητρός Ελλάδος την
προσφιλεστέραν αυτής θυγατέρα, οι καλούμενοι χυδαϊσταί φέρουσι τον πέλεκυν κατ’ αυτής της
μητρός…. Αν όμως πρόκειται να αποκατασταθή η εθνική γλώσσα δια της μιξοβαρβάρου, τούτο
σημαίνει εθνικήν αυτοκτονίαν και έκαστος έχει το καθήκον να υπερασπίση την εθνικήν
ύπαρξιν…» (Δημαράς, 1974). Οι οπαδοί του δημοτικισμού διώχθηκαν6, ωστόσο το ρεύμα του
δημοτικισμού αποκτούσε οπαδούς σε ευρύτερες ομάδες.
Το 1917 η κυβέρνηση Βενιζέλου υιοθετεί μια πιο φιλελεύθερη στάση απέναντι στο
δημοτικισμό, αφού οι Δελμούζος, Τριανταφυλλίδης και Γληνός διορίζονται ως μέλη της
επιτροπής γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και επιτυγχάνουν την εισαγωγή της
δημοτικής γλώσσας στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Μαζί γεννήθηκε και ο κρατικός δημοτικισμός
(Μπαμπινιώτης σ. 33). Η πτώση της κυβέρνησης Βενιζέλου, οδηγεί και στην κατάργηση της
διδασκαλίας της δημοτικής. Τα σχολικά εγχειρίδια που είχαν γραφτεί για τις τάξεις του

5

Άρθρο 107. Το άρθρο αυτό ίσχυε ως το 1977, όπου και καταργήθηκε συνολικά η καθαρεύουσα.
Το 1911 ο Αλ. Δελμούζος κατηγορήθηκε από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος για διαφθορά των ηθών στο
παρθεναγωγείο του Βόλου και οδηγήθηκε σε δίκη.
6
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δημοτικού έπρεπε «να καώσι»7,ενώ προτάθηκε η ποινική δίωξη των υπαιτίων για τη
«διαφθορά της δημοτικής γλώσσας» (Μπουζάκης, 2001).
Το 1923 η επαναστατική κυβέρνηση Βενιζέλου επαναφέρει τη δημοτική, ενώ επί
δικτατορίας Πάγκαλου γίνεται η άμεση σύνδεση των οπαδών του δημοτικισμού με τον
κομουνισμό, οπότε οι δημοτικιστές διώκονται και ως κομουνιστές. Το 1926 η προσχώρηση
του Δ. Γληνού στο Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ενίσχυσε περαιτέρω την αντίληψη αυτή
και οδήγησε στη διάσπαση του Εκπαιδευτικού Ομίλου.
Από το 1927 το Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εγκαταλείπει την καθαρεύουσα, την
οποία συνδέει με την εξουσία και την κρατική καταπίεση και ενστερνίζεται τη δημοτική.
Γίνεται φανερό πως το γλωσσικό ζήτημα είχε τερματίσει τη ‘ρομαντική περίοδο’ της
αναβίωσης του αρχαιοελληνικού κλέους και της πολιτισμικής συνέχειας του ελληνισμού,
εποχή που θα χαρακτηριζόταν δημιουργική ως προς τη διαμόρφωση της γλωσσικής ιδέας και
της νέας ‘κοινής’ δημοτικής γλώσσας. Πλέον αποτελούσε ένα πεδίο πολιτικής αντιπαλότητας
με εσωστρεφή και φοβικά χαρακτηριστικά. Η καθαρεύουσα έγινε η γλώσσα της
συντηρητικής τάξης, η γλώσσα της εξουσίας, η οποία δεν μπορούσε να επιβληθεί παρά δια
νόμων ή διωγμών των αντιπάλων της. Από την άλλη το γεγονός ότι η δημοτική γλώσσα
γινόταν- έστω και κατά διαστήματα- γλώσσα του δημοτικού σχολείου αποτελούσε μια νίκη
των δημοτικιστών.
Στη διάρκεια της δικτατορίας Μεταξά έγινε μια προσπάθεια να σπάσουν οι δεσμοί της
αριστεράς και του δημοτικισμού, οι οπαδοί του οποίου όλο και πλήθαιναν στις τάξεις των
διανοουμένων. Η ανάθεση στο Μ. Τριανταφυλλίδη της συγγραφής μιας κρατικής
γραμματικής για τη δημοτική γλώσσα και η διδασκαλία ταυτόχρονα της δημοτικής στα
σχολεία, υπηρετούσε αυτό το σκοπό, δηλαδή την αποσύνδεση του κομουνισμού από τη
δημοτική γλώσσα.
Στα χρόνια του εμφυλίου και μετέπειτα, το γλωσσικό ζήτημα κορυφώνεται. Γλώσσα
του κράτους (και του παρακράτους) είναι η καθαρεύουσα, ενώ οι οπαδοί αλλά κι οι χρήστες
της δημοτικής κατηγορούνται για αριστερές αντιλήψεις και κατ΄ επέκταση αποτελούν
κίνδυνο για τη βιωσιμότητα του έθνους. Χαρακτηριστική είναι η θέση του καθηγητή Ιω.
Σταματάκου απέναντι στην υποψηφιότητα του Μ. Τριανταφυλλίδη για την έδρα της
Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών: «δεν έχομεν όμως το δικαίωμα να του
συγχωρήσωμεν το γεγονός ότι εις τον κρημνόν παρέσυρε μαζί του και την εκπαίδευσιν της
πατρίδος. Τοιούτον εγκληματίαν ουδείς δικαιούται να συγχωρήση. Διότι, καθ’ ημάς ο
μαλλιαρισμός έθαψε την Παιδείαν». Παρακάτω δε γίνεται η σαφής ταύτιση του δημοτικισμού
με το ΕΑΜ: « Αλλ’ αφ’ ής στιγμής οι Δημοτικισταί ωργάνωσαν τον δημοτικισμόν με δράσιν και
κατά σύστημα εντελώς παράλληλον προς το ΕΑΜ, ο δημοτικισμός έγινε συνωμότης,
επαναστάτης και ετέθη εκτός Νόμου…»8.
3. ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όπως αναφέραμε παραπάνω, ενώ το θέμα της επίσημης γλώσσας του ελληνικού
κράτους μοιάζει να κλείνει με τη συνταγματική ρύθμιση του 1911, ωστόσο η συζήτηση για
τη δημοτική γλώσσα πέρασε στο επίπεδο της σχολικής εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό
σύστημα, ως ένας από τους βασικούς ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους9 λειτούργησε

7

Η «Επιτροπεία» που όρισε το Υπουργείο της Παιδείας (πρόεδρος ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος) για να μελετήσει
το ζήτημα της γλωσσικής διδασκαλίας των δημοτικών σχολείων πρότεινε «να καώσι» τα βιβλία της δημοτικής
«ως έργα ψεύδους και κακοβούλου προθέσεως».
8
Έκθεσις καθηγητού Ιω. Σταματάκου περί των υποψηφίων δια την έδραν της Γλωσσολογίας και την έδραν της
αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Εν Αθήναις τη 10 Ιανουαρίου 1958.

9

Σύμφωνα με τον Αλτουσέρ «καμιά κοινωνική τάξη δεν είναι σε θέση να διατηρηθεί στην πολιτική εξουσία, αν δεν
ασκεί συγχρόνως την ηγεμονία της μέσα στους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους» (Αλτουσέρ, 1997).
Ιδεολογικοί κρατικοί μηχανισμοί σύμφωνα με τον Αλτουσέρ «μπορούν να θεωρηθούν οι ακόλουθοι θεσμοί 1. οι
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στην υπηρεσία του νεοσύστατου εθνικού κράτους και των στόχων του. Πέρασε τις
περιπέτειες όλων των θεσμών που εγκαθιδρύονταν κατά τη σύστασή του, δέχθηκε
πολύπλευρες επιρροές και ακολούθησε, παράλληλα με την κρατική οργάνωση, πολιτική
διακυβέρνηση και ιστορική συγκυρία, μια πορεία που ακροβατούσε, από τη μια πλευρά,
ανάμεσα στη θέση της Ελλάδας ως χώρα της περιφέρειας με αποικιοκρατικού χαρακτήρα
οικονομική και πολιτική εξάρτηση από τις μεγάλες δυνάμεις, και από την άλλη, ως χώρα
βυθισμένη σε ένα αρχαίο κλέος που λειτουργούσε σαν παραμορφωτικός καθρέφτης της
πραγματικότητας.
Το γλωσσικό ζήτημα αποτέλεσε ένα από τα κυρίαρχα σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ
των πολιτικών δυνάμεων, αφού οι φορείς του ενός ή του άλλου γλωσσικού τύπου ήταν
ταυτόχρονα και φορείς μιας ιδεολογικής κουλτούρας. Από την συνταγματική καθιέρωση της
καθαρεύουσας (1911) και εντεύθεν το γλωσσικό ζήτημα θα περάσει στο πεδίο της σχολικής
εκπαίδευσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι μέχρι το 1976, κάθε πολιτική παλινδρόμηση στην
Ελλάδα θα έχει και ως νομοτελειακή συνέπεια και την εκπαιδευτική παλινδρόμηση. Αυτό
βέβαια αποτελεί χαρακτηριστικό της περιφερειακής εξαρτημένης Ελλάδας, αφού στις
καπιταλιστικές μητροπόλεις ,…οι εναλλαγές σε πολιτικό επίπεδο διαφορετικών (ενν. αστικών)
πολιτικών δυνάμεων δεν έχει γενικά αρνητικές επιπτώσεις στο αστικό σχολείο ως προς τους
προσανατολισμούς, τους στόχους και τη φιλοσοφία του. (Μπουζάκης, 2001).
Το θέμα της γλώσσας, συνδεδεμένο με την ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση,
αποτυπώθηκε στον επίσημο πολιτικό λόγο, αλλά κυρίως στην εκπαιδευτική νομοθεσία. Ο
γλωσσικός τύπος που θα διδασκόταν, τουλάχιστον για το δημοτικό σχολείο, οριζόταν δια
νόμου. Οι όροι που θα χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν ή να ορίσουν τη δημοτική
γλώσσα, υποδηλώνουν τόσο την ιδεολογική σύγκρουση, όσο και την ιστορική αντιπαράθεση
για το γλωσσικό ζήτημα .

Διάταγμα 2585 /11-5-1917 ,άρθρο 5 §γ. για τη γλώσσα των σχολικών βιβλίων
αναφέρεται: «εις την κοινήν ομιλουμένην (δημοτικήν) γλώσσαν, απηλλαγμένην παντός
αρχαϊσμού ή ιδιωματισμού…»10

Ν.Δ. 4379/24-10-1964 ΦΕΚ. 128 Άρθρο 5 §1: «Η νεοελληνική γλώσσα στα σχολεία Η
συντεταγμένη και άνευ ιδιωματισμών δημοτική, ως έχη διαμορφωθή εις πανελλήνιον
εκφραστικόν όργανον υπό του ελληνικού λαού και των δοκίμων συγγραφέων του
Έθνους.» Στον ίδιο νόμο άρθρο 8 §2. για το Γυμνάσιο «Διδασκόμενα μαθήματα :… Νέα
Ελληνικά ( Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία)…»

Αναγκαστικός Νόμος 129/25-9-1967 ΦΕΚ. 163 Άρθρο 5§1: «Γλώσσα και γλωσσική
διδασκαλία. Εις τας τρεις πρώτας τάξεις του Δημοτικού Σχολείου διδάσκεται και
χρησιμοποιείται ως εκφραστικόν όργανον η μητρική γλώσσα εις την πανελλήνιον αυτής
μορφήν, απηλλαγμένη ακροτήτων και ιδιωματισμών. Εις τας Δ΄, Ε΄ και Στ’ τάξεις
διδάσκεται και χρησιμοποιείται η απλή καθαρεύουσα

Ν.Δ. 651/29-8-1970 ΦΕΚ 179 άρθρο 25 §3. «Εις τας τέσσερας πρώτας τάξεις του
Δημοτικού Σχολείου διδάσκεται και χρησιμοποείται ως εκφραστικόν όργανον η
καθομιλουμένη γλώσσα εις την πανελλήνιον αυτής μορφήν, απηλλαγμένη ακροτήτων
ιδιωματισμών και ανταποκρινομένη εις την αντιληπτικήν ικανότητα των μαθητών των
τάξεων αυτών». §4 «Εις τας τάξεις Ε΄ και Στ΄ διδάσκεται και χρησιμοποιείται η
γλωσσική μορφή, εις την οποία συντάσσονται το Σύνταγμα και τα κείμενα της Ελληνικής
Νομοθεσίας, απηλλαγμένη αρχαϊσμών και απλή, ανταποκρινομένη εις το σύγχρονον
πανελλήνιον γλωσσικόν αίσθημα και την αντιληπτικήν ικανότητα των μαθητών των
τάξεων τούτων (απλή καθαρεύουσα).»

Ν. 309/30-4-1976 ΦΕΚ 100 άρθρο 2 § 1 « Γλώσσα διδασκαλίας, αντικείμενον
διδασκαλίας και γλώσσα των διδακτικών βιβλίων εις όλας τας βαθμίδας της Γενικής
Εκπαιδεύσεως είναι από του σχολικού έτους 1976-1977 η Νεοελληνική.» §2. « Ως
Νεοελληνική γλώσσα νοείται η διαμορφωθείσα εις πανελλήνιον εκφραστικόν όργανον

θρησκευτικοί 2. οι εκπαιδευτικοί, 3. η οικογένεια, 4. οι νομικοί, 5. οι πολιτικοί, 6. τα συνδικάτα 7. οι επικοινωνίες
(τύπος, τηλεόραση, ραδιόφωνο) 8. οι πολιτιστικοί, λογοτεχνία, τέχνη, αθλητισμός» (Blachledge -Hunt ,1995).
10
Το συγκεκριμένο διάταγμα κυρώθηκε ως νόμος του κράτους με το Ν. 827/1917.
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υπό του Ελληνικού Λαού και των δοκίμων συγγραφέων του Έθνους Δημοτική,
συντεταγμένη άνευ ιδιωματισμών και ακροτήτων.

Ν. 1566/30-9-1985 άρθρο 1 § 4 « Γλώσσα που αποτελεί και αντικείμενο συστηματικής
διδασκαλίας και γλώσσα των σχολικών βιβλίων των μαθητών και των βιβλίων των
εκπαιδευτικών είναι η δημοτική, όπως διαμορφώνεται από το λαό και τη δόκιμη
λογοτεχνία, χωρίς την αυτούσια μεταφορά ξένων λέξεων».
Κοινή καθομιλουμένη(δημοτική), Δημοτική, Νέα Ελληνική, μητρική, Νεοελληνική,
ελληνικός λόγος, είναι οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν για να εκφέρουν τον τύπο της γλώσσας
του σχολείου. Παράλληλα, μέχρι το 1976, η καθαρεύουσα κρατούσε τον κύριο γλωσσικό
ρόλο με εξαίρεση την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964. Στις συνεδριάσεις της Βουλής
που αφορούσαν στη συζήτηση των νομοσχεδίων για τους παραπάνω νόμους-εκπαιδευτικές
μεταρρυθμίσεις, το γλωσσικό ζήτημα κατείχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο11.
Από το 1917, όπου για πρώτη φορά η δημοτική γλώσσα εισάγεται στο δημοτικό
σχολείο, έως το 1976 με την καθιέρωσή της ως επίσημο γλωσσικό όργανο, η δημοτική
γλώσσα ικανοποίησε όλους τους θεωρητικούς της γλώσσας που πίστευαν ότι η γλωσσική
μορφή που θα επικρατούσε έπρεπε να περάσει μέσα από τη συστηματική εκπαίδευση. Η ιδέα
της καθιέρωσης μια ευρείας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης για όλο το λαό αποτέλεσε ένα
από τα κυρίαρχα στοιχεία της διαμόρφωσης των ευρωπαϊκών κρατών μετά τη λήξη του β΄
παγκοσμίου πολέμου. Είτε γιατί οι νέοι οικονομικοί ορίζοντες απαιτούσαν εξειδικευμένο
εργατικό δυναμικό, είτε γιατί οι προκλήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας
δημιουργούσαν ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον, είτε για ιστορικούς είτε για πολιτικούς
λόγους η οργανωμένη υποχρεωτική εκπαίδευση αποτέλεσε ένα δομικό στοιχείο του κόσμου
που προέκυψε μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους. Η ιδέα της διαμόρφωσης του ιδανικού
πολίτη περνούσε υποχρεωτικά μέσα από την οργανωμένη και κρατικά ελεγχόμενη
εκπαίδευση. Ακολουθώντας το συγκεκριμένο πρότυπο η δημοτική γλώσσα, μέσα από την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά το β΄ μισό του 20ού αιώνα, παρά την ισχυρή παρουσία της
καθαρεύουσας ως γλώσσας της εξουσίας, δεν μπορούσε παρά να καθιερωθεί, αφού στην
ουσία είχε νομιμοποιηθεί μέσα από τον κρατικό θεσμό του σχολείου.

4. ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Τα σχολικά εγχειρίδια των γλωσσικών μαθημάτων αποτέλεσαν την καλύτερη έκφραση
των πολιτικών απόψεων για τη γλώσσα, προσδιορίζοντας σαφώς τον ιδεολογικό της
χαρακτήρα. Οι αλλαγές των κυβερνήσεων από το 1917 κι εντεύθεν συνοδεύονταν και από
αλλαγές στη γλωσσική μορφή των σχολικών εγχειριδίων του δημοτικού σχολείου. (Το 1964
για πρώτη φορά η χρήση της δημοτικής θα περνούσε και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση).
Από τις πρώτες απόπειρες του 1917 για τη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων από λογοτέχνες
για όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου και την ατυχή κατάληξή τους σ’ ένα παραλήρημα
εθνικισμού «να καώσι», τα βιβλία ακολούθησαν την πορεία των κυβερνήσεων. Σχεδόν χωρίς
εξαίρεση οι φιλελεύθερες κυβερνήσεις φέρνουν κάθε φορά που βρίσκονται στην εξουσία, τη
δημοτική, ενώ οι συντηρητικές κυβερνήσεις την καθαρεύουσα. (Μπαμπινιώτης, 2011). Τα
σχολικά εγχειρίδια εν γένει για το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα ακολούθησαν και το μοτίβο
των εκπαιδευτικών νόμων με βάση τα κόμματα που κατακτούσαν την εξουσία. Στον
παρακάτω πίνακα φαίνεται η αλλαγή των εγχειριδίων να ακολουθεί την αλλαγή των
κυβερνήσεων:

11

Βλ. Συνεδριάσεις: Πρακτικά της Βουλής, ΚΓ 27/8/1964, ΚΔ΄ Παρασκευή 28/8/1964, ΡΙΒ΄ 8-4-1976
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ‐
ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
•
•
•
•
•
•

1954 Αναγνωστικό
(2 μέρη, δημοτική –
καθαρεύουσα)
1964 Αναγνωστικό
(όλο στη δημοτική)
1967 Επαναφορά
αναγνωστικού 1954
1974 Επαναφορά
αναγνωστικού 1964
1979 Νέα αναγνωστικά
(αλλαγή ως προς το
περιεχόμενο)
1983 «η Γλώσσα μου

•

1952 Κυβέρνηση ΕΡΕ

•

1963 Κυβέρνηση Ε. Κ

•

1967 Δικτατορία

•

Μεταπολίτευση, Ν.Δ

•

1977 κυβέρνηση Ν.Δ.(1979,
Ε.Ο.Κ.)
1981 κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ

•

Τα σχολικά εγχειρίδια του 1954 για το μάθημα της ελληνικής γλώσσας του δημοτικού
σχολείου γράφτηκαν για τις τέσσερις πρώτες τάξεις του δημοτικού, στη δημοτική γλώσσα,
ενώ για τις τάξεις Ε και Στ ήταν χωρισμένα σε δύο μέρη: ένα μέρος στην καθαρεύουσα και
ένα στη δημοτική, με ισοδύναμο αριθμό κειμένων. Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα,
μετά τη μεταπολίτευση τα εγχειρίδια είναι γραμμένα στη δημοτική γλώσσα που είναι πλέον η
επίσημη γλώσσα. Το γεγονός ότι κάθε κυβέρνηση άλλαζε τα βιβλία φανερώνει τη σύνδεση
του γλωσσικού ζητήματος με την πολιτική ιδεολογία των κομμάτων εξουσίας. Η άμεση
αντικατάσταση του γλωσσικού τύπου των σχολικών βιβλίων αποτελούσε απλά μια επίδειξη
εξουσίας. Αν και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων στη Βουλή12, σχετικά με τις
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, αναδεικνύονταν οι αδυναμίες της εκπαίδευσης και η ανάγκη
βελτίωσης του μορφωτικού επιπέδου των μαθητών, ωστόσο το περιεχόμενο των σχολικών
εγχειριδίων δεν άλλαζε. Οι αλλαγές περιορίζονταν στον γλωσσικό τύπο των βιβλίων ως η
πανάκεια για το γλωσσικό εγγραμματισμό των μαθητών. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει την
πολιτική χρήση της γλωσσικής διμορφίας-διφυΐας προκειμένου οι κομματικοί μηχανισμοί να
εδραιώνουν το δίκτυο επιρροής τους στις ευρύτερες μάζες.
Το τέλος του γλωσσικού ζητήματος μετά τη μεταπολίτευση, ακολούθησε και το τέλος
της πολιτικής ιδεολογίας της μετεμφυλιακής περιόδου. Η χρήση της καθαρεύουσας είχε
συνδεθεί με τους χρήστες της, ως γλώσσα της τυραννίας. Το πρόβλημα της διγλωσσίας
μοιάζει να λύνεται δια νόμου το 1976 υπέρ της δημοτικής. Όχι γιατί νίκησε η δημοτική την
καθαρεύουσα, αλλά γιατί αυτοί που επένδυσαν στην καθαρεύουσα την ταξική τους υπόσταση επί
έναν αιώνα (οικονομικές, πολιτικές, ιδεολογικές επενδύσεις)βλέπουν πως δεν τους κάνει πια.
(Βέλτσος, 1976). Το Σεπτέμβριο του 1976 στο δημοτικό σχολείο τυπώνονται πάλι τα βιβλία
του 1964 γραμμένα για όλες τις τάξεις στη δημοτική.
Συμπερασματικά, η επιλογή του γλωσσικού τύπου των σχολικών εγχειριδίων κατά το
β΄ μισό του 20ού αι., αποτέλεσε μια καθαρά πολιτική πράξη με σαφή ιδεολογικά
χαρακτηριστικά, προϊόν μιας στείρας πολιτικής αντιπαράθεσης. Με μια ενδιαφέρουσα
τυπικότητα κάθε φορά η γλώσσα μας ‘κινδυνεύει’. Άλλοτε από τους δημοτικιστές, άλλοτε
12

ΞΖ΄ 26-6-1959, ΚΓ΄ 27/8/1964, ΚΔ΄ 28/8/1964 (ΚΗ΄, ΚΘ΄, ΛΑ΄, ΛΒ΄, ), ΡΘ΄ 5-4-1976,
ΡΙΒ΄ 8-4-1976
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από την ενσωμάτωση και αφομοίωση ξένων γλωσσικών στοιχείων, άλλοτε από τους
οπαδούς-υποτελείς μιας παγκόσμιας γλώσσας. Η ιδεολογική φόρτιση του γλωσσικού
ζητήματος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία ενός πλήθους λειτουργικά αναλφάβητων
Ελλήνων, αποτέλεσμα μιας διένεξης με πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, με έντονο εθνικό και
ταξικό χαρακτήρα.
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«Η γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας, ή ως μήνυμα ιδεολογίας; (το παράδειγμα των
βιβλίων του Ευγενίδειου Ιδρύματος, κατά τη δεκαετία 1950-1960)»
Δημήτρης Φωτεινός
Βασικές προσεγγίσεις για τη γλώσσα (ως εργαλείο επικοινωνίας)
Ήδη από την εποχή που ο Saussure αποδόμησε την ενιαία αντίληψη για τη «γλώσσα», ορίζοντάς την
ως δίπολο ζεύγος, «σημαίνοντος» και «σημαινομένου», και από την εποχή των μεταγενέστερών του
κοινωνιο-ψυχο-γλωσσολόγων, οι οποίοι προχώρησαν στη διάκριση των ειδών της «γλώσσας» και την
εμφιλοχώρηση κοινωνικών διαστάσεων και ιεραρχικών διακρίσεων στον προφορικό και γραπτό λόγο
(πραγματολογική -αλλά και πραγματιστική- διάκριση του εννοιολογικού περιεχομένου όρων όπως «Λόγος»,
«λόγος-discourse», parole, ομιλία, κ.τ.λ.)1, έχει υπάρξει μια συστηματική προσέγγιση ως προς το
περιεχόμενο και την έννοια της «γλώσσας», δηλαδή, ως προς τη σχέση μεταξύ «σημαίνοντος» και
«σημαινομένου», ώστε να μπορούμε να δεχτούμε -πλέον- και τις κοινωνικές επιπτώσεις από αυτή καθαυτή
τη χρήση της γλώσσας2.
Αυτό που καθίσταται σαφές, μέσα από τις σχετικές μελέτες, είναι πως η γλώσσα, ως σύνολο, είναι
κάτι πολύ περισσότερο από τα μέρη του, δηλαδή, νοηματοδοτεί πολύ περισσότερα από το σύνολο -το απλό
συνάθροισμα- των λέξεων, των εκφράσεων και των δομών που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι κατά τη γραπτή
και προφορική επικοινωνία τους. Ενώ, συνάμα, κατά τη χρήση της γλώσσας (εξαρχής και κατ'
αποκλειστικότητα νοούμενης ως «μέσο επικοινωνίας») εντός των σχολικών δομών, παρατηρείται, με την
επιπλέον διείσδυση και διάχυση των παιδαγωγικών σχέσεων στο «μέσο επικοινωνίας», μια διαφοροποίηση
τόσο του περιεχομένου της γλώσσας (ως μέσου), όσο και μια «διαστροφή» των εκφορούμενων μηνυμάτων
(ως περιεχομένου της καθαυτό επικοινωνίας) (Bernstein 1996).
Έτσι, στο σχολείο, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι «μιλιέται» μια εντελώς διαφορετική,
ιδιάζουσα -sui generis- γλώσσα, εφόσον μέσα στις ίδιες λέξεις, μπορείς να υπολανθάνουν διαφορετικά
μηνύματα, εν σχέση προς τα μηνύματα που οι ίδιες αυτές λέξεις μπορεί να ενέχουν στην εξω-σχολική ζωή
(π.χ. η σημασία της λέξης «σχολαστικός», στην εξω-σχολική ζωή μπορεί να είναι κακόσημη-pejorative, ενώ
στο πλαίσιο του σχολείου να είναι εύσημη-meliorative). Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με τις
«προϋποθέσεις» της γλώσσας, εντός και εκτός σχολείου: δεν ζητείται ως γνωστικό αιτούμενο, πουθενά
αλλού πλην του σχολείου, το «νόημα» ενός κειμένου (και επιπροσθέτως, αυτό να αποτελεί ένδειξη για
βαθμολογική ταξινόμηση, με όλες τις κοινωνικές συνιστώσες που υπεισέρχονται σε αυτή καθαυτή τη
βαθμολόγηση). Ενώ, αντιθέτως, στην «πραγματική» ζωή κυριαρχούν τα «πολλαπλά νοήματα» και
«πολλαπλές αναγνώσεις» του περιβάλλοντος, καθιστώντας, μάλιστα, αυτή την πολυσημία ως ένα στοιχείο
«πλουραλισμού» και εμπλουτισμού της κοινωνικής ζωής (πολυσημία ενίοτε προβαλλόμενη και ως
αιτούμενο του κοινωνικού χώρου, παρά τις παρεκτροπές της προς την αμφισημία).
Έτσι, ακόμα και η ίδια η έννοια της λέξης «γλώσσα» λαμβάνει ένα εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο
εντός του σχολείου: δεν είναι το «όργανο» επικοινωνίας, δεν είναι το «μέσο» προσωπικής-κοινωνικής
1 Ενδεικτικά βλ. Stubbs, M. (1983). Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural Language. Chicago:
University of Chicago Press.
2 Εδώ σημαντική καθίσταται η συνεισφορά των Labov και Bernstein για την κατανόηση τόσο των μηχανισμών με
τους οποίους η γλώσσα «φορτίζεται» με κοινωνικές και ιδεολογικές συνδηλώσεις, διαφοροποιώντας το μέχρι
πρότινος αδιαφοροποίητο και ενιαίο περιεχόμενό της (τόσο σε επίπεδο σημαινομένου, όσο και σε επίπεδο
σημαίνοντος), όσο και την κατανόηση των κοινωνικών επιπτώσεων από τη χρήση διαφοροποιημένων «γλωσσικών
σημαινόντων», δηλαδή, γλωσσικών μορφών (βλ. σχετικά Labov, W., 1970, The study of language in its social
context. Studium Generale, vol. 23: 66-84, καθώς και Bernstein Β., Κοινωνική τάξη και γλωσσική ανάπτυξη: μια
θεωρία της κοινωνικής μάθησης, στο Φραγκουδάκη, Α., 1985, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: θεωρίες για την
κοινωνική ανισότητα στο σχολείο, Αθήνα: Παπαζήσης, σελ 393-431, και Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση της
κοινωνικοποίησης με αναφορά σε σχολική επίδοση, στο ίδιο, σελ. 433-468). Σημαντική, επίσης, σε αυτή την
προσέγγιση, συσχέτισης μεταξύ «γλώσσας», «αντίληψης» και «κοινωνικής κατασκευής» είναι και η συνεισφορά
των Sapir και Whorf, περισσότερο γνωστή ως «υπόθεση Sapir-Whorf», ιδίως στο σκέλος της «γλωσσικής
σχετικότητας», σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι που μιλούν διαφορετική γλώσσα σκέφτονται για τον -«ίδιο»κόσμο με διαφορετικό τρόπο. Βλ. επίσης, Boutet J., 1984. Εισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία. Αθήνα: Γρηγόρης
καθώς και, Φραγκουδάκη, Ά., 1987, Γλώσσα και ιδεολογία: Κοινωνιολογική προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας.
Αθήνα: Οδυσσέας («η γλώσσα δεν είναι αθώα»).
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έκφρασης, αλλά ένα «γνωστικό αντικείμενο», επί του οποίου (υποχρεωτικά, και μάλιστα σε κάθε βαθμίδα)
θα εξεταστούν οι μαθητές, στου οποίου τις αρχές πρέπει να θητεύσουν και να τις ενστερνιστούν,
αξιολογούμενοι συνάμα για αυτή την ικανότητά τους (την ικανότητα «προσαρμογής» στο γλωσσικό
μάθημα, η οποία μπορεί να βρίσκεται ακόμα και σε πλήρη αντίθεση προς την πραγματική ικανότητα χρήσης
της γλώσσας), ενώ οι εκπαιδευτικοί (εν προκειμένω, οι φιλόλογοι) τρέπονται σε διαχειριστές του
συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου, εφόσον οι αποφάσεις τους επί της ειδικά προσαρμοσμένης αξιολόγησης
της ικανότητας των μαθητών ως προς τη χρήση της γλώσσας σε συγκεκριμένα πλαίσια, καθιστούν τους
μαθητές είτε «χρηστά», είτε ως «απόβλητα» μέλη της εκπαιδευτικής (και κατ' επέκταση, της ευρύτερης)
κοινότητας (πολλαπλή αξιολογική διάκριση μεταξύ «καλών» και «κακών» μαθητών)3.
Εν ολίγοις, με τη χρήση της «γλώσσας» (την αναπόφευκτη, στα όρια της ταυτολογίας, χρήση της
γλώσσας) από τα κοινωνικά υποκείμενα παρατηρείται ο μετασχηματισμός του περιεχομένου σε μέσο, και του
μέσου σε πειθαρχική τεχνολογία, εφόσον, οι τροπές του κάθε πεδίου ορίζουν και τη σχέση του υποκειμένου
με τις κοινωνικές δομές, από τις οποίες προέρχονται οι ρυθμίσεις. Συνεπώς, η σχέση της γλώσσας με το
ομιλών υποκείμενο κάθε άλλο παρά «ουδέτερη» είναι: ενέχει τις ρυθμίσεις πολλαπλών κοινωνικών πεδίων,
του (πρωτογενούς) πεδίου στο οποίο η γλώσσα παράγεται, του (δευτερογενούς) πεδίου στο οποίο η γλώσσα
αποκτά την κοινωνική της σημασία (σχέση σημαίνοντος-σημαινομένου), και του (τριτογενούς) πεδίου στο
οποίο η γλώσσα μετασχηματίζεται (επιφορτίζεται με κοινωνικά μηνύματα, πέρα από τη δευτερογενή σχέση
σημαίνοντος-σημαινομένου).
Σε αυτό, ενδεχομένως, συνεισφέρει περισσότερο και η «εννοιολογική» κατασκευή της ελληνικής
γλώσσας (εν αντιθέσει προς τη «σημασιολογική» κατασκευή άλλων γλωσσών), όπου τα νοήματα που
μεταφέρονται μέσω της γλώσσας είναι δυνάμει άπειρα, με αποτέλεσμα τη χειραγώγηση της γλώσσας (ως
ενός εργαλείου επικοινωνίας και έκφρασης) μέσω των νοημάτων που (σε πολιτικό-κοινωνικό-ιδεολογικό
επίπεδο) της αποδίδονται.
Καθώς, όμως, η γλώσσα αποκτά «νόημα», ορίζει, δηλαδή, τη συνδετική και συνεκτική σχέση μεταξύ
«σημαίνοντος» και «σημαινομένου», μεταφέρονται και οι εξωτερικές – κοινωνικές πειθαρχικές ρυθμίσεις, οι
οποίες μέσω της «ομιλίας» ενδοβάλλονται άμεσα στο υποκείμενο, εφόσον το μέσο μεταφοράς τους είναι το
καθαυτό μέσο επικοινωνίας και έκφρασης.
Έτσι, κατά τη χρήση της «γλώσσας», η οποία, πλέον, είναι ένα πολυσύνθετο «γεγονός»4, εισέρχονται
«εντός» (ενδοβάλλονται) του ομιλούντος υποκειμένου πειθαρχικές ρυθμίσεις σχετικές με το χρόνο (πότε
πρέπει να ειπωθεί κάτι, με ποια σειρά θα μιλήσει κάποιος, πότε δεν πρέπει να μιλά κανείς, αλλά και
ρυθμίσεις για το «χρόνο-στη-γλώσσα», όπως, ποιο «γραμματικό χρόνο» χρησιμοποιούμε σε κάθε
περίπτωση, πότε αναφερόμενοι στο παρελθόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παροντικό χρόνο – και
αντιστρόφως, κ.τ.λ.), ρυθμίσεις σχετικές με το χώρο (πού πρέπει να δοθεί έμφαση, πού επιτρέπεται να μιλάει
κάποιος, πού επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μορφή εκφοράς του λόγου, κ.τ.λ.), ρυθμίσεις
σχετικές με το σώμα («σωματοποιημένη» χρήση της γλώσσας, όπως να εξασκείται ο μαθητής/πολίτης στη
σωστή εκφορά των σημείων της γλώσσας, «παθολογία» εκφοράς -«προβληματική» ομιλία- «λογοθεραπεία»,
κ.τ.λ., πώς μπορεί να χρησιμοποιεί τη «γλώσσα του σώματος», σε ποιες περιπτώσεις, με ποιο τρόπο,
επιδιώκοντας ποιο αποτέλεσμα, ή ακόμα οδηγίες για τη σωστή τοποθέτηση του σώματος, π.χ. σε
περιπτώσεις καθοδήγησης, ή και λεκτικές διορθώσεις της στάσης του σώματος των άλλων – π.χ. «κάθισε
καλύτερα», «πιάσ'το με το άλλο χέρι», κ.τ.λ.), ρυθμίσεις σχετικές με το «εργαλείο» καθαυτό («ορθογραφία»,
δηλαδή, ορθή γραπτή απεικόνιση των φωνητικών στοιχείων της γλώσσας που προσδιορίζεται από τις
σχέσεις άλλων γλωσσικών υποσυστημάτων, όπως το φωνολογικό, το μορφολογικό, το λεξιλόγιο5 , αλλά και
γλώσσα διαφόρων «ειδικοτήτων», π.χ. γλώσσα των μηχανικών, των γιατρών, κ.τ.λ., ιδιόλεκτοι -παρά το
γεγονός ότι χύθηκε, κυριολεκτικά, αίμα για την απαλοιφή των μειονοτικών γλωσσών, ή των ιδιωματισμώνπ.χ. ιδιόλεκτος διαφόρων ομάδων, κ.τ.λ.).
Όλες αυτές οι ρυθμίσεις κατατείνουν στην διαυγέστερη, εκ μέρους του υποκειμένου, κατανόηση του
περιβάλλοντος χωροχρόνου του, εφόσον βασικής σημασίας, και πέρα από κάθε άλλη, χρήση παραμένει η
κατανόηση και πρόσληψη του «κόσμου», πέρα και πάνω, δηλαδή, από την αισθητικής τάξης αξία που
υπονοείται με την «ορθή» και «λογική» χρήση του «εργαλείου» της έκφρασης. Αυτή, όμως, η εργαλειακή
αντίληψη της γλώσσας δεν είναι κοινωνικά ουδέτερη ούτε ιδεολογικά άμοιρη των ευρύτερων ρυθμίσεων,
που συνοπτικά παρατέθηκαν πιο πριν.

3 Ενδεικτικά βλ. Cook-Gumbrez, J. (2008). Η κοινωνική δόμηση του γραμματισμού. Αθήνα: Επίκεντρο.
4 Ενδεικτικά βλ. Baynham, Μ. (2000). Πρακτικές Γραμματισμού. Αθήνα: Μεταίχμιο .
5 Βλ. Κλαίρης, Χρ. και Μπαμπινιώτης, Γ. (1999). Γραμματική της νέας ελληνικής, ∆ομολειτουργική –Επικοινωνιακή –
ΙΙ–Το ρήμα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σχ. σελ. xiv.
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«Ποια γλώσσα;» Ένα ερώτημα παλιό
Σύμφωνα με διάφορες μελέτες για τις ελληνικές διαλέκτους, φαίνεται ότι υπάρχουν (έστω,
παλαιότερα, υπήρχαν πολλές περισσότερες) διάλεκτοι, από ορισμένες μειονοτικές ομάδες, τις οποίες το
κράτος δεν διανοείται να τις κατονομάσει ως μειονοτικές (με μοναδική εξαίρεση τη μειονότητα των
μουσουλμάνων της Θράκης, κι αυτό για λόγους κυρίως εξωτερικής πολιτικής). Οι διάλεκτοι αυτές σταδιακά
αποσιωπήθηκαν από τους πληθυσμούς που τις μιλούσαν, προς χάριν μιας ευρύτερα αποδεκτής και
κατανοητής διαλέκτου, και απέμειναν μόνο ως τοπική παράδοση. Συναφές είναι και το ζήτημα των
αλλόγλωσσων, ή, έστω, των πληθυσμών με διαφοροποιημένη εθνοτική καταγωγή, οι οποίοι μιλούν μια
εντελώς διαφορετική γλώσσα (π.χ. αρβανίτες, σλαβόφωνοι, κ.τ.λ.).
Λόγω της εξελικτικής ιστορικής πορείας της γλώσσας6, αλλά και των συναφών πολιτικώνιδεολογικών συμφύσεων, και με γνώμονα τις προσεγγίσεις του γερμανικού εθνικιστικού ιδεαλισμού (για τη
σύνθεση της έννοιας «Έθνος» μέσα από συγκεκριμένες μεταβλητές που περιλαμβάνουν τη γλώσσα ως
συστατικό στοιχείο7), αμέσως μετά την Επανάσταση του 1821, ετέθη το «ζήτημα» της γλώσσας: «ποια
γλώσσα θα μιλούν οι κάτοικοι του νεοσύστατου κράτους». Φάνηκε εξ αρχής ότι το γλωσσικό ζήτημα ήταν
κάτι πολύ περισσότερο, ευρύτερο, συνθετότερο, και σαφώς, πέρα από την καθαυτό «ομιλία», πέρα, δηλαδή,
από τον τρόπο με τον οποίο θα εκφράζονται οι πολίτες. Το όλο ζήτημα αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά στην
«επίσημη εκδοχή» της γλώσσας.
Έτσι, στα 1825-1840 διαμορφώνεται μια νέα ομιλούμενη κοινή, βασισμένη στην πελοποννησιακή
διάλεκτο, ενώ το 1853 θα δημοσιευτεί συστηματοποιημένη η εκδοχή της πλήρους επιστροφής στην αρχαία
ελληνική8 και το 1856 θα εκδοθεί Β.Δ. σχετικό με τη σχολική γλώσσα, το οποίο θα ορίζει ότι «Γραμματική
της ελληνικής γλώσσης ορίζεται η της αρχαίας και μόνη».
Στη συνέχεια, και υπό την επίδραση ορισμένων ιδεών -ορισμένων διανοητών- του Νεοελληνικού
διαφωτισμού9, δόθηκε μια διαφορετική τροπή, η γνωστή μετέπειτα ως «καθαρεύουσα», ως μια εναλλακτική
επιλογή, με σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό, αλλά και εξίσου σαφείς πολιτικές και κοινωνικές
προεκτάσεις.
Η κατάσταση, όπως εξελίχθηκε, οδηγήθηκε σε έναν ακραίο δογματισμό, και έναν σχιζοειδή διχασμό
της κοινωνίας (που ούτε την εποχή της οθωμανικής κυριαρχίας δεν συνέβαινε, αλλά επιβλήθηκε από
Έλληνες σε Έλληνες, εντός της ελεύθερης Ελλάδας): άλλη ήταν η ομιλουμένη γλώσσα μέσα στο «σπίτι»,
και άλλη ήταν η επιβληθείσα ως γλώσσα συνδιαλλαγής με τις δημόσιες και κρατικές δομές.
Στον «ιδιωτικό» χώρο η «καθομιλουμένη» μπορούσε να υπάρξει, να αναπνεύσει, να αναπτυχθεί. Στο
«δημόσιο» χώρο, όμως, η «καθομιλουμένη» ήταν αποβλητέα – αποβλητέος ήταν και όποιος «τολμούσε» να
την εκφέρει. Γνωστά σε όλους τα επεισόδια των «Ευαγγελιακών», «Ορεστειακών», και λοιπών ακραίων
καταστάσεων, ως αποτέλεσμα του σχιζοειδούς γλωσσικού διχασμού που υπέστη η ελληνική κοινωνία για
έναν σχεδόν αιώνα (καθώς το γλωσσικό επιλύεται οριστικά, αρχικά το 1975, στη συνέχεια το 1980 και
κατέληξε στη σημερινή μορφή του από το 1982 και μετά).
Τα ερωτήματα που προκύπτουν, όμως, στο σημείο αυτό θα μπορούσαν να είναι:
 γιατί το κράτος στο διάβα του στο χρόνο επέλεξε αυτού του είδους τις ρυθμίσεις;
 ποιος ο ρόλος της εκπαίδευσης σε αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο;
 τι ορίζεται -και γιατί- για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση;
Πέρα από το γεγονός ότι η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση άργησε σημαντικά να αναπτυχθεί
ως ένα σταθερά δομημένο δίκτυο εντός των εκπαιδευτικών δομών και να έχει μια συστηματική σύνδεση
τόσο με τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του εκπαιδευτικού δικτύου, όσο και -κυρίως- με την κοινωνία (και την
6 Το πρώτο (μετά τη διαμόρφωσή της ως ξεχωριστής ινδοευρωπαϊκής γλώσσας) κρίσιμο επεισόδιο στην ιστορία της
ελληνικής θεωρείται ότι είναι η δημιουργία της ελληνιστικής κοινής -με παράγωγο το φαινόμενο της «διγλωσσίας»,
ήδη από τότε. Το δεύτερο κρίσιμο επεισόδιο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι η διαμόρφωση της ελληνικής
εθνικής γλώσσας, της νέας «κοινής» (κοινή νέα ελληνική), στα πλαίσια του ελληνικού εθνικού κράτους, που
δημιουργείται μετά την Επανάσταση του 1821.
7 «Ένας λαός, μία γλώσσα», ήταν το σύνθημα του γερμανικού εθνικισμού, ήδη από τον 17ο αιώνα (ο οποίος
λειτουργούσε απελευθερωτικά, τότε), επιχειρώντας να καταστήσει το γερμανικό λαό ελεύθερο από τις γλωσσικές
δεσμεύσεις της γαλλικής και λατινικής – γλώσσες οι οποίες υπέθαλπταν και υπέκρυπταν μια ουσιαστική ιδεολογική
– πολιτική υποτέλεια του γερμανικού λαού (προεξάρχουσες μορφές αυτού του κινήματος μπορεί να αναγνωριστούν,
μεταξύ άλλων, οι Herder, Fichte, αλλά και ο Goethe).
8 Παναγιώτη Σούτσου «Νέα σχολή του γραφομένου λόγου ή ανάστασις της αρχαίας ελληνικής γλώσσης εννοουμένης
υπό πάντων».
9 Όπως επί παραδείγματι, η συμβολή του Κοραή στο γλωσσικό ζήτημα, από τη στάση του οποίου διαμορφώθηκε μια
επαμφοτερίζουσα στάση έναντι της ομιλουμένης γλώσσας.
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οικονομία)10, παρατηρείται η ανάθεση σε έναν μη-κρατικό φορέα της παραγωγής των σχολικών βιβλίων της
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης11.
Το Ίδρυμα Ευγενίδου θεσμοθετήθηκε (από τον ίδιο τον Ευγενίδη) για την ενίσχυση της τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης το 1956 (αλλά και την «ηθική αγωγή των μαθητών της τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης). Το Ίδρυμα, μεταξύ άλλων, ανέλαβε και την έκδοση των σχολικών
εγχειριδίων, τόσο των καθαρώς τεχνικών (π.χ. βιβλίο Ηλεκτροτεχνίας), όσο και των «θεωρητικών» (όπως
π.χ. βιβλία Μαθηματικών, Φυσικής, κ.τ.λ.).
Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στα βιβλία αυτά (είτε στα τεχνικά, είτε στα θεωρητικά) ήταν μια
πολύ καλή δημοτική -καθομιλουμένη12- με πολυτονικό, βεβαίως, σύστημα, βασισμένη στη Γραμματική του
ΟΕΣΒ του 1941.
Απαντώντας σε αυτό το αρχικό -βασικό- ερώτημα σχετικά με το «τι ορίστηκε για την τεχνική και
επαγγελματική εκπαίδευση», ως προς τη γλώσσα, θα πρέπει να διερευνήσουμε το ακολούθως τιθέμενο
«γιατί»: γιατί εν μέσω ενός ακραιφνούς γλωσσαμυντορισμού, με την εξαντλητική χρήση της «καθαρεύουσας»,
και τον πολιτικό διχασμό των πολιτών, «επιτρέπεται» να χρησιμοποιηθεί η δημοτική (έστω με τις «ελάχιστες
αποκλίσεις προς τη λόγια παράδοση»); Και εν συνεχεία: γιατί το κράτος παραχώρησε το δικαίωμα στην
παραγωγή των σχολικών βιβλίων της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε άλλο (μη-κρατικό) φορέα,
απεμπολώντας το δικαίωμά του στη χρήση της γλώσσας;

Το γλωσσικό ζήτημα και η τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας
Στην εργασία αυτή θα επιχειρήσουμε να προχωρήσουμε με ένα μεθοδολογικό σχήμα σχεδόν
αντίστροφο από ό,τι συνήθως13, επιχειρώντας, με το ίδιο, ωστόσο, θεωρητικό και εννοιολογικό υπόβαθρο14,
να εξετάσουμε το ζήτημα της γλώσσας, θέτοντας ως επιστημολογικό αιτούμενο την πιθανότητα μιας
διαλεκτικής σχέσης μεταξύ επαγωγής και απαγωγής λογικής: να καταδείξουμε, εν ολίγοις, ότι η
συγκεκριμένη θεωρητική πρόταση15 μπορεί να λειτουργήσει και στο μεθοδολογικό επίπεδο της απαγωγής,
και δεν συνδέεται απαρεγκλίτως με την επαγωγή θετικιστική λογική16.
Θα επιχειρήσουμε, δηλαδή, μια προσέγγιση βασισμένη στην απαγωγική (παραγωγική) λογική, όπως
αυτή προκύπτει από την αριστοτέλεια παράδοση. Αυτό σημαίνει ότι θα αναπτυχθούν αξιωματικού τύπου
διατυπώσεις, και θα επιχειρηθεί η απόδειξή τους, καθώς η απόδειξη θα αφορά στις ειδικότερες περιπτώσεις.
Βέβαια, από μια τέτοια προσέγγιση δεν αποφεύγεται η «θεωρητική λούπα» που υπαινισσόταν ο
Wittgenstein. Αυτή η «θεωρητική λούπα» αφορά κυρίως στη σύγκριση του απαγωγικού λογισμού με τον
επαγωγικό θετικισμό (κυρίως επικουρούμενος από τη συνδρομή της Popper-ιανής «διαψευσιμότητας»).
Επιλέχτηκε να διατηρηθεί το ίδιο θεωρητικό σχήμα γιατί, εφόσον το ερώτημα αναφέρεται σε σχέσεις
μεταξύ φορέων και διερευνά την αλληλεξάρτηση μεταξύ αυτών και του κράτους, χωρίς ωστόσο ούτε οι
σχέσεις, ούτε και η αλληλεξάρτηση να σχετίζονται πρωτογενώς με τις σχέσεις παραγωγής (δηλαδή, με το
πεδίο της οικονομίας), δεν θα αρκούσε η περισσότερο «κλασική» μαρξική -μαρξιστική- προσέγγιση17, παρά
την κατασκευή της «σχετικής αυτονομίας» ως ένα θεωρητικό σχήμα με το οποίο διαφεύγει η ασφυκτική

10 Το θέμα της επαμφοτερίζουσας αντιμετώπισης της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και της
καθυστερημένης αποδοχής της εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας έχει συζητηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία.
Ενδεικτικά για το θέμα βλ. Μπουζάκης 1987.
11 Η συνεργασία του Υπ.Ε.Π.Θ. με το Ίδρυμα Ευγενίδου για την παραγωγή και διάθεση των σχολικών βιβλίων της
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης θεσμοθετήθηκε με το Ν.Δ. 3970/1959. Γεγονός, ωστόσο αξιοσημείωτο,
καθώς από το 1936 (επί Μεταξά, ας μην το λησμονούμε), οπότε και θεσμοθετήθηκε ο ΟΕΣΒ, η παραγωγή και
διάθεση των σχολικών βιβλίων (κάθε βαθμίδας) αποτελούσε «μέριμνα» του Κράτους (γεγονός που φανερώνει και
την βαθύτερη αντίληψη του Κράτους, το οποίο -ελέω και των πολιτικών καταστάσεων της μετεμφυλιακής ζωήςσυνέχισε την «κληρονομιά» του μεταξικού καθεστώτος, ας μην το λησμονούμε και αυτό, αν θέλουμε να
κατανοήσουμε τις βαθύτερες δομές και νεοελληνικού κράτους).
12 «Με ελάχιστες αποκλίσεις προς τη λόγια παράδοση» (δηλαδή, με ελάχιστα στοιχεία της καθαρεύουσας), όπως
εμφατικά σημειώνεται, ιδίως στα βιβλία των θεωρητικών μαθημάτων.
13 Βλ. Φωτεινός 2011, τ.ι. 2009 και τ.ι. 2004. Βασικό σημείο των προσεγγίσεων αυτών ήταν, από επιστημολογική
σκοπιά, η θετικιστική προσέγγιση των δεδομένων (όχι, όμως, και θετικιστική ως προς την ιστορική διερεύνηση).
14 Να διατηρηθεί, δηλαδή, η κριτική μεταμαρξιστική προσέγγιση (βλ. Φωτεινός 2011).
15 Βλ. Μουζέλης 1992 για μια διεξοδική προσέγγιση της πρότασης αυτής.
16 Στοιχείο που είχε υπαινικτικά εννοηθεί σε παλαιότερες εργασίες μας.
17 Για το ερμηνευτικά όρια της μαρξικής -αλλά και ευρύτερα της στροκτουραλιστικής μαρξιστικής- προσέγγισης, βλ.
Μουζέλης 1992.
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αναγωγιστική ερμηνεία18.
Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό, ζητούμενο είναι να επιχειρήσουμε μια ερμηνεία στο ερώτημα «πώς η
γλώσσα που θα μιλούνταν στους διοικητικούς οργανισμούς μετασχηματίστηκε από ένα εργαλείο επικοινωνίας
σε μια τεχνολογία κυριαρχίας», εφόσον η γλώσσα που θα επέλεγε κανείς για να εκφραστεί δημοσίως είχε
πολιτικό (συνάμα κοινωνικό και οικονομικό) αντίκτυπο -ορθότερα: πολιτικές, κοινωνικές, αλλά και
οικονομικές, συνέπειες (μολονότι οι τελευταίες δεν ήταν άμεσα ζητούμενες, εντούτοις προέκυπταν από την
επίδραση των δύο προηγούμενων, που ήταν κατεξοχήν οι επιδιωκόμενες).
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα δώσει, με βάση και την απαγωγική λογική, τη δυνατότητα
απάντησης στο καθαυτό ερώτημα της εργασίας «γατί τα βιβλία της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης,
εν μέσω ενός ισχυρού γλωσσαμυντορισμού, ήταν γραμμένα στην καθομιλουμένη δημοτική» (παρά τις όποιες,
ομολογούμενες, αποκλίσεις προς τη λόγια παράδοση).
Όπως έχει σημειωθεί τόσο από κοινωνιολογικές έρευνες, όσο και από την κοινωνική θεωρία, οι
«χρήστες» της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης προέρχονται, κατά βάση19, από πληθυσμούς που
εντάσσονται στις κατώτερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες και προορίζονται για θέσεις εργασίες του
λεγόμενου «μπλε κολάρου» (blue collars -κατώτερες χειρωνακτικές θέσεις εργασίας).
Για τον πληθυσμό αυτό επελέγη ως γλώσσα διδασκαλίας (και γλώσσα των διδακτικών τους
εγχειριδίων) η γλώσσα που (θεωρητικά, αλλά και δυνάμει) αυτές οι ομάδες χρησιμοποιούν και κατανοούν20.
Κατά την κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση του Bernstein (1975) η επιλογή της γλώσσας είναι συνειδητή
και συγκεκριμένη21: αφενός, διότι δεν μπορούν να μεταφερθούν τα καθαυτό μηνύματα του χώρου εργασίας
σε άλλη γλώσσα, εκτός από αυτή που είναι περισσότερο εύχερη στους χρήστες της, δηλαδή, η δημοτική και
καθομιλουμένη22.
Αφετέρου, «κατανοώντας» τα μηνύματα του χώρου εργασίας τους, «κατανοούν» και ενδοβάλλουν
ευκολότερα23 τα κοινωνικά μηνύματα που απορρέουν από το περιβάλλον αυτό: κοινωνικές διακρίσεις,
διαιρεμένη και ιεραρχικώς κατανεμημένη εργασία, ανισότητα, αντίληψη της «κοινωνικής θέσης» στην οποία
ανήκουν (και στην οποία θα ανήκουν, μετά την αποφοίτηση από το σχολείο και την ένταξή τους στις
κοινωνικές δομές της διαιρεμένης εργασίας). Εν ολίγοις, τα μηνύματα που υπεισέρχονται, αλλά και η
καθαυτώ γλώσσα αξιοποιείται για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης ιδεολογίας από τη μεριά των μαθητών,
η οποία συνομολογεί με την ευρύτερη ιδεολογία που νομιμοποιεί την κοινωνική «τάξη»24.
Με τη χρήση της δημοτικής -και δη, της καθομιλουμένης, εντείνεται η απαξία της τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης, μια απαξία που μεταφράζεται κοινωνικά (περιορίζεται στους «μαθητές που
περισσεύουν»25, οι οποίοι, όμως, έχουν συστηματικά την ίδια ταξική προέλευση, και η τεχνική και
επαγγελματική εκπαίδευση αφορά σε επαγγελματικές διεξόδους που έχουν να κάνουν με το «χέρι» και όχι με
18 Βλ. και Rigby, S.H. (2006) Marxist historiography. In Bentley, M. (2006) Companion to historiography. London:
Routledge, σχ.σελ. 889-928.
19 Όπως, εξάλλου, φαίνεται και από τις κοινωνιολογικές μελέτες, και διατυπώνεται από την κοινωνική θεωρία, τόσο
στον ελληνικό, όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, οι μαθητές που επιλέγουν (ή «επιλέγουν») το δίκτυο της
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης προέρχονται κατά κύριο λόγο από οικογένειες χαμηλού
κοινωνικοοικονομικού status. Αποτέλεσμα, εξάλλου, αυτής της ισχυρής συσχέτισης ήταν να θεωρηθεί από μερικούς
ερευνητές ότι η εκπαίδευση αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες (κοινωνική αναπαραγωγή μέσω της
εκπαίδευσης), ενώ, στην ουσία, πρόκειται για την αναπαραγωγή της νομιμοποίησης και της εκλογίκευσης της
κοινωνικής ανισότητας, και όχι για την απευθείας κοινωνική αναπαραγωγή μέσω της εκπαίδευσης – γιατί
διαφορετικά θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, αφαιρώντας την εκπαίδευση από τη συσχέτιση, αν θα μειωνόταν η
κοινωνική ανισότητα.
20 Εξάλλου, αυτό αναγράφεται και στα ίδια τα σχολικά εγχειρίδια της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (βλ.
την Εικόνα 1 στα Τεκμήρια).
21 Εξάλλου δεν υπονοείται κάτι άλλο από αυτό ακριβώς και στο ανωτέρω Τεκμήριο.
22 Βλ. Εικόνες 2 και 3 στα Τεκμήρια.
23 Δηλαδή, τα αποδέχονται, και επομένως τα μηνύματα αυτά φέρονται ως νομιμοποιημένα. Μέσω, δε, των
μηχανισμών του ευρύτερου σχολικού δικτύου (π.χ., εξετάσεις), τα μηνύματα αυτά φέρονται και ως εκλογικευμένα.
Εν ολίγοις, ο «μαθητής-χρήστης» του συγκεκριμένου δικτύου εκπαίδευσης έχει «πεισθεί» (μέσω του μηχανισμού
των εξετάσεων, ή των βαθμολογιών) ότι καλώς ευρίσκεται στην «κατώτερη» τεχνική και επαγγελματική
εκπαίδευση, εφόσον δεν έχει τις δυνατότητες να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της «ποιοτικά ανώτερης» γενικής
εκπαίδευσης (εκλογίκευση), και ως εκ τούτου, «καλώς» και «λογικώς» θα έχει μια κατώτερη ιεραρχικά και
μισθολογικά θέση εργασίας (νομιμοποίηση της κοινωνικής αναπαραγωγής).
24 Για το θέμα αυτό βλ. και Bernstein 1996, όπου περιγράφεται με αναλυτικό τρόπο πώς η γλώσσα ενσωματώνει
ιδεολογικές παραμέτρους κατά τη χρήση της, και πώς αυτές οι παράμετροι διαμορφώνουν την ατομική ιδεολογία
του υποκειμένου-φορέα της γλώσσας. Βλ. και Εικόνα 1, στα Τεκμήρια, στο τέλος του κειμένου.
25 Κατά την (προσφιλή) έκφραση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων.
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την «πένα»), εκπαιδευτικά (οι απόφοιτοί της δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα της κάθετης
εκπαιδευτικής κινητικότητας), και γλωσσικά (η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση υποβαθμίζεται,
εφόσον, χρησιμοποιεί τη γλώσσα που θεωρείται «απόβλητη», σχεδόν ως κακώς υπάρχουσα, ως εκτροπή.
Άρα, εφόσον χρησιμοποιεί μια τέτοια γλώσσα, δεν μπορεί παρά να είναι και η ίδια τη τεχνική και
επαγγελματική εκπαίδευση μια -σχεδόν αναγκαία- εκτροπή από τα «μεγάλα» κληρονομήματα της «κλασικής
Παιδείας»).
Έτσι, η γλώσσα, μαζί με την υποχρηματοδότηση και την αδιαφορία ανάπτυξης και επέκτασης αυτού
του εκπαιδευτικού δικτύου, σε συνδυασμό με την ανάθεση σε ένα καθαρώς μη-κρατικό φορέα (Ευγενίδειο
Ίδρυμα) της παραγωγής των σχολικών βιβλίων, δεν δείχνουν τίποτε άλλο παρά την αδιαφορία του Κράτους
απέναντι σε ό,τι δεν εξυπηρετεί τις συνθήκες αναπαραγωγής του, δηλαδή, την αδιαφορία και εχθρότητα
απέναντι σε ό,τι δεν παράγει, δεν ανακυκλώνει και δεν αναπαράγει τις τεχνολογίες πολιτικής κυριαρχίας που
κατέχουν οι κυρίαρχοι φορείς του πολιτικού πεδίου, οι οποίοι διαχειρίζονται το Κράτος.
Από τη στιγμή που η τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας βασίστηκε στις αρχές της εθνικής συνέχειας
και στην έννοια του εθνικά ομοιογενούς κράτους, ως διαχειριστές του Κράτους ήταν/είναι οι πολιτικά
κυρίαρχοι φορείς. Άρα ενδιαφέρον θα έδειχναν μόνο σε ό,τι συνδέει την τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας με
της αναπαραγωγικές δυνατότητες των πολιτικά κυρίαρχων φορέων. Η «δημόσια» σφαίρα, αλλά και η
«κρατική» (δηλαδή, η αφήγηση για τη γένεση του κράτους και τις ιστορικές ρίζες της νομιμοποίησης της
θέσμισής του), θεωρήθηκαν ως μέρος της εθνικής αφήγησης – για το λόγο αυτό, κάθε άλλη γλώσσα που δεν
ενίσχυε αυτή τη συλλογιστική, ετίθεντο εκτός αυτής της «εθνικής αφήγησης», άρα εκτός του Κράτους, με
μια εύλογη κατάληξη τη θεώρηση ως «αντεθνικό», ή ως «εχθρό του κράτους» κάθε τι που έθετε στον
ορίζοντα άλλα από όσα οι κυρίαρχοι φορείς επέλεγαν.
Επιπλέον, η χειραγώγηση των αποφοίτων της γενικής εκπαίδευσης μέσα από το πελατειακό δίκτυο
της πατρωνείας26 ενδυνάμωνε την υπό συγκεκριμένους όρους και προς συγκεκριμένη κατεύθυνση
κινητοποίηση των πολιτών: οι τελευταίοι ήταν υπόχρεοι έναντι της πολιτικής ηγεσίας για την εξασφάλιση
της θέσης εργασίας, επομένως δεν θα αντιδρούσαν ακόμα κι αν οι πολιτικά κυρίαρχοι φορείς λειτουργούσαν
με διχαστικό τρόπο μέσα στην κοινωνία, ακόμα κι αν τους υποχρέωναν να δεχτούν τη σχιζοειδή κατάσταση
με τη γλώσσα27.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί, με επόμενη μελέτη η ειδική σχέση μεταξύ του Ιδρύματος
Ευγενίδου με τους κρατικούς φορείς: υπήρξε κάποια δέσμευση των δεύτερων έναντι του Ιδρύματος, ή ήταν
η οικονομική δύναμη του Ιδρύματος που επέβαλε τη γλώσσα; Η προς αυτή την κατεύθυνση έρευνα θα
αποσαφηνίσει περαιτέρω κατά πόσο αποτέλεσε συνειδητή επιλογή των πολιτικά κυρίαρχων φορέων η
καθομιλουμένη δημοτική για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, ή ήταν αποτέλεσμα πιέσεων εκ
μέρους του Ιδρύματος.
Σε κάθε περίπτωση, η τόσο εύκολη απεμπόλιση ενός βασικού πυλώνα της τεχνολογίας πολιτικής
κυριαρχίας για το δίκτυο της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης θα πρέπει να μας οδηγήσει στην
αρχική αξιωματική πρόταση, ότι δηλαδή το δίκτυο της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν ήταν
απαραίτητο για την τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας, και ως εκ τούτου ήταν αδιάφορο ποια θα είναι η
χρησιμοποιούμενη γλώσσα (ή διαφορετικά, η τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας δεν χρειαζόταν το δίκτυο της
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, οπότε αυτό μπορούσε «ελευθέρα» να αξιοποιήσει την
καθομιλουμένη γλώσσα). Εκτός αυτού, όπως φάνηκε, η συγκεκριμένη επιλογή μάλλον ενίσχυε περαιτέρω,
έστω και μέσω άλλης διαδικασίας κοινωνικοποίησης, την τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας. Συνεπώς, ήταν
«φυσιολογικά αναμενόμενη» η χρήση της καθομιλουμένης δημοτικής στο δίκτυο της τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης28.

Αντί επιλόγου
Η ιστορικότητα της ορθογραφίας, της ελληνικής γλώσσας, σχετιζόμενη με την εννοιολογική
κατασκευή της καθαυτώ γλώσσας, καθιστά περισσότερο ευεπίφορη τη σύνδεσή της με το ιστορικό παρελθόν
του «Έθνους», και μετατρέπει σε καίριο ζήτημα το γλωσσικό, εφόσον μέσα από αυτό εμβαπτίζεται η εκ νέου
σχέση «παρελθόντος – παρόντος» και καθιστά διακριτό τον πολιτικό ρόλο της γλώσσας: κάθε χρήση της
26 Εκχώρηση της «ψήφου» προς εξασφάλιση θέσης εργασίας σε δημόσιο ή κρατικό φορέα (πρόκειται για τη sui
generis ιδιοκτησιακή αντίληψη των πολιτικά κυρίαρχων φορέων για ό,τι αναφέρεται στη δημόσια σφαίρα).
27 Θα μπορούσαμε εμφατικά να το περιγράψουμε ως «άλλη γλώσσα το απόγευμα στο σπίτι, άλλη το πρωί στο
γραφείο, όταν θα λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι του Κράτους».
28 Αυτή η συσχέτιση, αυτής ακριβώς της τεχνολογίας πολιτικής κυριαρχίας με τη χρήση της καθομιλουμένης στο
δίκτυο της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, τόσο σε θεωρητικό
επίπεδο, όσο και μέσα από την ιστορική έρευνα των τεκμηρίων.
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αποκωδικοποιείται με βάση όχι το περιεχόμενο, αλλά τη μορφή, εφόσον αυτή είναι που νομιμοποιεί την
τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας.
Συνεπώς, το ζήτημα «δημοτική–καθαρεύουσα» δεν ήταν ποτέ γλωσσικό, αλλά κατά βάση και καθ'
ολοκληρία ιδεολογικοπολιτικό: μια διαφοροποίηση στη γλώσσα θα σήμαινε την ανάγκη διαφοροποίησης
των νομιμοποιητικών επιχειρημάτων της πολιτικής ιδεολογίας, των νομιμοποιητικών επιχειρημάτων της
πολιτικής και κρατικής συγκρότησης – άρα και της τεχνολογίας πολιτικής κυριαρχίας.
Επομένως, το ζήτημα της γλώσσας δεν ήταν ζήτημα για το «μέσο», και η συζήτηση για τη γλώσσα δεν
ήταν συζήτηση για το «μέσο» (επικοινωνίας), αλλά ήταν πρωτίστως ζήτημα «μηνύματος»: οι πολιτικά
κυρίαρχοι φορείς επειδή δεν μπορούσαν να στηρίξουν την κυριαρχία τους στην παροχή νομιμοποιητικού
επιχειρήματος που θα θεμελιωνόταν στη νομιμοποίηση του τρόπου παραγωγής, το θεμελίωσαν στη
νομιμοποίηση του τρόπου κυριαρχίας. Και ο τρόπος κυριαρχίας είχε βασιστεί εγγενώς στη διαχείριση του
«κράτους»: με τις δεδομένες συνθήκες δεν θα μπορούσε να γίνει άλλη επιλογή στο ζήτημα της γλώσσας.
Ως προς το επιστημολογικό μέρος της διαπραγμάτευσης των δεδομένων, θεωρούμε ότι κατέστη σαφές
πως και η απαγωγική λογική μπορεί να λειτουργήσει με το συγκεκριμένο θεωρητικό σχήμα (το οποίο, υπό
μια κάποια θεώρηση μπορεί να εκληφθεί ως καθαρώς επαγωγικό), ενώ συνάμα αρχίζουμε να
αναλογιζόμαστε ότι η ακραιφνής αριστοτελική λογική δεν θα πρέπει να αποκλείεται από τις ιστορικές
έρευνες, τουλάχιστον όχι πριν οριστικά αποδειχτεί ότι δεν μπορεί να παράσχει ερμηνεία.

Περίληψη
Για δεκαετίες η ελληνική κοινωνία βίωνε έναν ακόμα διχασμό, σχετικά με το ζήτημα της γλώσσας. Αυτή η
διαμάχη, σχετικά με ποια γλώσσα θα μιλιέται και ποια γλώσσα θα είναι η «επίσημη» γλώσσα του κράτους, έχει τις
απαρχές της ήδη πριν καν συγκροτηθεί και συσταθεί το ελληνικό κράτος στις αρχές του 19ου αιώνα, αλλά, αν την
εξετάσουμε ιστορικά, στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, δεν αποτελεί τη μοναδική περίπτωση. Αυτό που κάνει μοναδική την
ελληνική περίπτωση είναι η ένταση με την οποία το ζήτημα διαχειρίστηκε και ο χρόνος στον οποίο έληξε η διαμάχη
(χωρίς, ωστόσο, να λήξει, οριστικά, και η «οντολογική» σχέση ορισμένων, τουλάχιστον, ομάδων με το γλωσσικό
πρόβλημα). Ωστόσο, παρά τις φαινομενικές γλωσσικές διαστάσεις, το ζήτημα πήρε και ιδεολογική, αλλά και πολιτική
χροιά. Ιδίως σε δεκαετίες με έντονες συγκρούσεις στο πολιτικό και ιδεολογικό πεδίο, η διαμάχη για τη γλώσσα πήρε
έντονη τροπή, και η διακύμανση της μεταβλητής που σχετιζόταν με την «προτίμηση γλώσσας» μπορούσε να
«μεταφραστεί», σε πολιτικό επίπεδο, κυμαινόμενη από «εχθρός του κράτους», μέχρι «εθνικόφρων».
Βασικό ερώτημα που αναδύεται, ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση είναι «γιατί τα βιβλία της τεχνικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι γραμμένα στη δημοτική, ακόμα και σε ''σκληρές'' ιδεολογικοπολιτικές περιόδους;».
Επιπλέον, σχετίζεται αυτή η επιλογή με το γεγονός ότι τα βιβλία της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
εκδίδονταν από μη-κρατικό οργανισμό (παρόλο που ελέγχονταν και εποπτεύονταν από το κράτος η συγκεκριμένη
βιβλιογραφική παραγωγή);
Αυτά είναι μερικά από τα αναδυόμενα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στην παρούσα εισήγηση.
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Τεκμήρια

Εικόνα 1: Απόσπασμα από το βιβλίο των Μαθηματικών "για τον τεχνίτη", του Ευγενιδείου Ιδρύματος, έκδοσης
1957, Πρόλογος, σελ. ΧΙ.

Εικόνα 2: Απόσπασμα από βιβλίο Φυσικής (Ίδρυμα Ευγενίδου, 1965)
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Από την Έκθεση Ιδεών στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας.
Τα βιβλία Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο (1983-2006) και
Έκφραση Έκθεση για το Λύκειο (1986-σήμερα)

Ευσεβία ΧΑΣΑΠΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Στο παρελθόν, η χρήση της νεοελληνικής γλώσσας θεωρούνταν γνωστή από τους μαθητές της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι καλούνταν να εκφράσουν τις απόψεις τους σε δοκιμιακό λόγο
στο «μάθημα» Έκθεση Ιδεών. Αυτός ο τρόπος «διδασκαλίας» θεωρήθηκε ανεπαρκής, σύμφωνα με τις
σύγχρονες θεωρίες που αντιμετώπιζαν τη γλώσσα ως φαινόμενο της όλης νοητικής συγκρότησης του
ανθρώπου. Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αλλαγής αποτέλεσε η εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση του 1976, με την καθιέρωση της διδασκαλίας της δημοτικής γλώσσας στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ προεξαγγέλθηκε ο σχεδιασμός της «Λειτουργικής Γραμματικής» που
θα ενοποιούσε τα γραμματικά και τα συντακτικά φαινόμενα. Το 1982 συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας
με στόχο την ανανέωση του τρόπου της γλωσσικής διδασκαλίας στο Γυμνάσιο και ακολούθησε το
1983 η πειραματική διδασκαλία του Α´ τεύχους της Νεοελληνικής Γλώσσας. Το 1984-85 άρχισε η
συστηματική διδασκαλία των δύο πρώτων τευχών στις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. Το 1985-86
με αναθεώρηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κατανεμήθηκε η ύλη σε τρία τεύχη, ένα για κάθε τάξη
του Γυμνασίου. Το 1985 συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για τη συγγραφή αντίστοιχων βιβλίων για το
Λύκειο. Το 1986-87 διδάχθηκε πειραματικά μέρος του υλικού της Α´ Λυκείου και το 1987-88 της Β´.
Το 1989 κυκλοφόρησε το Γ´ τεύχος. Στην εισήγηση εξετάζεται η ιστορία και η συμβολή στη
διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας των εγχειριδίων αυτών.
In the past the use of the Modern Greek Language was considered a given for the students of
Secondary Education who were requested to express their views in an essay-type language during the
lesson of Composition. The way of teaching was considered inadequate, according to modern theories,
which regarded the language as a phenomenon of the whole mental composure of a person. An
important step towards the change was the educational reform of 1976 with the establishment of the
“demotic” language in the Secondary Schools while the planning of a “functional grammar” which
would unify the grammatical and syntactical phenomena was announced. In 1982 a work group was
established targeting the renewal of the way of teaching the language in High School which was
followed by the experimental teaching of the first issue of Modern Greek Language in 1983. In 198485 the systematic teaching of the first two issues began in the first two grades of High School. In 198586 with the review by the Pedagogic Institute the material was divided in three issues, one for each
class of High School. In 1985 a work group was established for the writing of equivalent books for
Senior High School. In 1986-87 part of the tenth grade material was taught experimentally and so was
the eleventh grade material in 1987-88. In 1989 the third issue was published. The history and the
contribution of these books to the teaching of Modern Greek Language is being examined in this
review.

Υπάρχει μία σημαντική στιγμή στην ιστορία της εκπαίδευσης μετά τη Μεταπολίτευση.
Πρόκειται για τη σύσκεψη αντιπροσώπων της Εκπαίδευσης, των Γραμμάτων και των
Επιστημών στις 27 Ιανουαρίου 1976 υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή επί
υπουργού Παιδείας Γ. Ράλλη, με θέμα την αναμόρφωση της Γενικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας, σηματοδοτεί μία νέα
αρχή: η δημοτική γλώσσα και η γραμματική της μπήκαν στα σχολεία, με την αναπροσαρμογή
της Νεοελληνικής Γραμματικής του Μ. Τριανταφυλλίδη από το ΚΕΜΕ (ΟΕΔΒ, 1976)
(Τσολάκης, 1976:21-28, Τσολάκης, 1990:5-14, Τσολάκης, 1995), ενώ συγχρόνως
σχεδιάστηκε και προαναγγέλθηκε η «λειτουργική Γραμματική» (Τσολάκης, 1976:21-28,
Τσολάκης, 1995), που θα αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα το 1982 με τη συγκρότηση
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επιτροπής για τη συγγραφή των βιβλίων της Νεοελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο
(Τσολάκης, 1985:41-63, Τσολάκης, 1995:62-82). Σύμφωνα με τον Τσολάκη, το κείμενο «Για
μια λειτουργική γραμματική», 1976, αποτέλεσε το πρόπλασμα ενός κειμένου που
συζητήθηκε το 1982 στο Τμήμα Μέσης Εκπαίδευσης του ΚΕΜΕ, για να συμπεριλάβει, όταν
διαμορφώθηκε οριστικά, κάποιες θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες εργάστηκε η ομάδα
εργασίας για τη συγγραφή των βιβλίων της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου
(Τσολάκης, 1976:21-28, Τσολάκης, 1995:152).
Η έκδοση των βιβλίων της Νεοελληνικής Γλώσσας αποτελεί μία ολοκληρωμένη
προσπάθεια, μοναδική στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης, που στηρίχτηκε σε
συγκεκριμένο θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο συμφωνήθηκε σε κοινή σύσκεψη ΚΕΜΕ και
ομάδας εργασίας και λαμβάνει υπόψη του τη γλωσσική νεοελληνική πραγματικότητα, τη
σημασία της μητρικής γλώσσας για τη διδασκαλία και τον ευρωπαϊκό προβληματισμό
(Τσολάκης, 1983:58-70, Τσολάκης, 1976:21-28, Τσολάκης, 1990:5-14, 1995:16-164). Το
κυριότερο, «γλώσσα σημαίνει επικοινωνία και δημιουργία» (Τσολάκης, 1995:65-66).
«Η γλώσσα […] αναδύεται ως κοινωνικό προϊόν μέσα από την ανθρώπινη κοινότητα
με πλήθος γλωσσικές ποικιλίες, που στοιχούν στις κοινωνικές ποικιλίες. Η γλώσσα δηλαδή
λειτουργεί σε πολλά επίπεδα και ανθίζει με ποικίλους τρόπους προφορικού και γραπτού
λόγου, δημιουργώντας αμέτρητα κείμενα: που γράφονται και ακούγονται, ποιητικά και πεζά,
λόγια και λαϊκά, περιγραφικά και αφηγηματικά, αποδεικτικά και κριτικά, πολιτικά και
ρητορικά, ιστορικά και φιλοσοφικά, του θεάτρου και του κινηματογράφου, της τηλεόρασης
και του ραδιοφώνου, των αθλητικών σχολίων και των θρησκευτικών τελετών, των τίτλων και
των διαφημίσεων, της πιάτσας και του σαλονιού, του σπιτιού και της υπηρεσίας, κείμενα
όλων των εκφάνσεων και όλων των στιγμών της ζωής, κείμενα, κείμενα, κείμενα, που
ασταμάτητα υφαίνουν τις σχέσεις μας, την επικοινωνία μας, τον πολιτισμό μας.» (Τσολάκης,
1990:127, Τσολάκης, 1995:160).
Το σχολικό έτος 1983-84 ένα μέρος του βιβλίου Νεοελληνική Γλώσσα διδάσκεται
πειραματικά σε ορισμένα σχολεία, κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά για διδακτικό βιβλίο
πριν από την οριστική έκδοσή του. Το σχολικό έτος 1984-85 κυκλοφόρησαν από τον ΟΕΔΒ
και άρχισαν να διδάσκονται τα δύο τεύχη του βιβλίου Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο,
αντίστοιχα στην Α´, Α´ τεύχος, 20 ενότητες (Κάνδρος, Λανάρης, Μουμτζάκης, Τάνης,
Τσολάκης, 1984Α) και Β´ τάξη, Β´ τεύχος, ενότητες 21-38 (Κάνδρος, Λανάρης,
Μουμτζάκης, Τάνης, Τσολάκης, 1984Β). Συγχρόνως εκδόθηκε και το Βιβλίο του καθηγητή,
στο οποίο περιέχεται απαραίτητο συμπληρωματικό υλικό για τον διδάσκοντα και ενδεικτικές
απαντήσεις σε ορισμένο αριθμό ασκήσεων. Και τα δύο τεύχη ανταποκρίνονται με συνέπεια
στις προγραμματικές αρχές με βάση τις οποίες γράφτηκαν και υπερβαίνουν τα θεωρητικά και
αισθητικά δεδομένα της εποχής τους.
Περιέχουν κείμενα που καλύπτουν όλο το φάσμα του νεοελληνικού λόγου. Ανάμεσα
σε λογοτεχνικά κείμενα, συναντάμε κείμενα πληροφοριακά, επιστημονικά, και εκπαιδευτικά,
ημερολόγια, προγράμματα της τηλεόρασης, στατιστικές, μαγειρικές συνταγές, αποσπάσματα
από οδηγό μουσείου, συνεντεύξεις, σταυρόλεξα, έτσι ώστε ο λόγος που διδάσκονται οι
μαθητές να προσαρμόζεται στις ανάγκες της επικοινωνίας που κάποια στιγμή θα
αντιμετωπίσουν, για να είναι «επικοινωνιακός και αποτελεσματικός» (Τσολάκης, 1995:258).
Γι’ αυτό άλλωστε και τα θέματα είναι επίκαιρα για την εποχή τους –πολλά εξακολουθούν να
είναι έως τις μέρες μας, επειδή το υλικό τους αντλείται από κάθε μορφή «ζέοντος λόγου»
(Τσολάκης, 1983:58-70, Τσολάκης, 1995: 55).
Για τη διδασκαλία των βιβλίων αυτών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναφορά στη
Νεοελληνική Γραμματική του Τριανταφυλλίδη και το Συντακτικό της Νεοελληνικής. Μάλιστα,
χωρίς τα βιβλία αναφοράς η διδασκαλία των νέων εγχειριδίων θεωρείται ελλιπής.
Απαραίτητη επίσης είναι η χρήση λεξικού, όταν ζητείται από τους μαθητές να ασχοληθούν με
λεξιλογικές ασκήσεις.
Ένα ακόμη στοιχείο που τα καθιστά πρωτοποριακά για την εποχή τους είναι η
πολυτροπικότητά τους και ιδιαίτερα η σημασία που δίνεται σε αυτά στη λειτουργικότητα της
εικόνας και στην αξιοποίησή της για διδακτικούς, παιδαγωγικούς και αισθητικούς σκοπούς.
Άλλωστε, η εικονογράφηση-καλλιτεχνική επιμέλεια της πρώτης έκδοσης των δύο πρώτων
τευχών είχε ανατεθεί στον καλλιτέχνη Τζώρτζη Παρμενίδη. Υποδεικνύεται, επιπλέον, ότι
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«θέματα για έκθεση μπορούν να αποτελέσουν και πολλά από τα σκίτσα ή πολλές από τις
εικόνες του κειμένου. Εξάλλου ο στόχος ήταν αυτά να μην είναι διακοσμητικά αλλά
λειτουργικά». Προτείνεται, λοιπόν, συνδυασμός εικόνων και κειμένων, η εξοικείωση του
μαθητή στην ανάγνωση των κειμένων, με στόχο τη δημιουργία του ενδιαφέροντος για έρευνα
και ερμηνεία και τονίζεται: «Πάντως πρέπει να μελετηθεί σοβαρά ο ρόλος της εικόνας στην
παραγωγή του λόγου. Όχι μόνο του λόγου που περιγράφει ή που αφηγείται, αλλά και του
λόγου που ερμηνεύει και κρίνει.» (Τσολάκης, 1985: 41-63, Τσολάκης, 1995: 81). Ας
σημειωθεί ότι αξιοσημείωτος είναι και ο προβληματισμός που κατατίθεται σχετικά με την
εικόνα και τη λειτουργία της, σε μία εποχή πολύ πριν κυκλοφορήσει το 1996 το σχετικό
βιβλίο των G. Kress, T. V. Leeuwen (Kress, Leeuwen, 1996): «Ο φακός απομονώνει μια
στιγμή και την καταψύχει, ενώ συνάμα την αποθανατίζει κιόλας. Για να ζωντανέψει πάλι,
πρέπει να σκύψουν πάνω της δάσκαλος και μαθητές. Η θερμοκρασία τότε ανεβαίνει και το
περιβάλλον της εικόνας αρχίζει να εκπέμπει μηνύματα, […]. Η εικόνα από στατική γίνεται
κινητική. Έτσι μπορούμε να έχουμε ζωντανό λόγο. Ωστόσο υπάρχει πάντα ο φόβος η εικόνα
να μας παρασύρει με τη στατικότητά της σε ένα μονότονο, νωθρό και επιδερμικό λόγο. Για
να τον αποφύγουμε […] πρέπει να […] να εισδύσουμε λ. χ. στην εικόνα και να
αναζητήσουμε τη δυναμική των σχέσεων των εικονιζομένων.
Η διείσδυση στο εσωτερικό της εικόνας και η παραγωγή του λόγου μπορούν να γίνουν με
πολλούς τρόπους. […]. Επικρατεί γενικά η εντύπωση ότι η εικόνα είναι επίπεδη και
προσφέρεται μόνο για περιγραφή. Αυτή την άποψη θα πρέπει ίσως να την αναθεωρήσουμε. Η
εικόνα και το σκίτσο φαίνεται ότι προσφέρονται για κάθε είδους λόγο, επομένως για κάθε
είδους έκθεση.» (Τσολάκης, 1985, Τσολάκης, 1995).
Εάν σκεφτεί κανείς ότι η έννοια του πολυγραμματισμού και η συμπληρωματική προς
αυτήν έννοια της πολυτροπικότητας εισήχθηκε το 1996 (Κυπριώτης, 2006), γίνεται
αντιληπτό πόσο σημαντικά από αυτήν την άποψη είναι τα βιβλία για την εποχή τους. Και,
όταν λέμε πολυτροπικά, δεν εννοούμε ότι έχουν απλώς διακοσμηθεί με εικόνες, σκίτσα,
φωτογραφίες κ. ά., αλλά ότι όλο αυτό το υλικό μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τον
διδάσκοντα για να αναδειχθεί εντέλει ο πλούτος των «αναπαραστάσεων». Τα δύο πρώτα
τεύχη, εκτός από τις συμβατικές φωτογραφίες έργων τέχνης και ζωγραφιές φιλοτεχνημένες
για το βιβλίο, που σχετίζονται με τη θεματική των ενοτήτων, περιείχαν πλήθος
γελοιογραφιών (τεύχος Α´, σ. 17, 18, 28, 53, 88, 89, 102, 207, 214, 215, 229, 286), ένθετα
κείμενα στη μορφή που είχαν δημοσιευθεί (όπως Αστερίξ, σ. 120, 158, Σνούπυ, σ. 18, 49, 77,
99, 107, 178, κόμικς, σ. 195, 205, 219, 258, 283), διαφημίσεις και μικρές αγγελίες (σ. 105,
207, 271), εικονογραφημένες ιστορίες (σ. 138, 182), σταυρόλεξα (σ. 224) και χάρτες (σ. 252,
253).
Η πολυτροπικότητα δεν αναφέρεται, όμως, μόνο στην ύπαρξη του εικονογραφικού
υλικού, αλλά και στη διάταξη της ύλης σε κάθε σελίδα, με τρόπους που να γίνεται
ευανάγνωστη με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Ο αριθμός κάθε ενότητας και τα περιεχόμενά
της στο πάνω μέρος της σελίδας, η εναλλαγή διαφορετικού μεγέθους και πάχους
χαρακτήρων, η ύπαρξη μικρών σκίτσων δίπλα στους τίτλους των κεφαλαίων (βλ. ενδεικτικά,
τεύχος Α´, σ. 24, 26, 27, 32), διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στις ενότητες, η χρήση
έντονων στιγμών, τριγώνων και τετραγώνων, τα πλαίσια σε διάφορα σχέδια με μπλε χρώμα,
όπως και ο τρόπος με τον οποίο επισημαίνεται η σημασία τους (βλ. π. χ. το σχέδιο της
σβούρας δίπλα στη λέξη «ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ» τοποθετημένη σε πλαίσιο, στη σ. 27, και τον
μεγεθυντικό φακό δίπλα στο πλαίσιο που ορίζεται με διπλή γραμμή στη σ. 30 του Α´
τεύχους) είναι κύρια χαρακτηριστικά. Η πολυτροπικότητα με την έννοια του πλούτου των
αναπαραστάσεων και της αξιοποίησής του στο κείμενο 9 του Α´ τεύχους, π. χ., αποδεικνύεται
με τη χρήση διάφορων ευρηματικών τύπων πλαισίων, με τις εικόνες ποικίλων ειδών
δελφινοειδών και φαλαινών και μίας έγχρωμης παραμυθένιας ζωγραφιάς στο τέλος της
ενότητας, ενώ το επιμύθιο της ιστορίας που διάβασαν οι μαθητές στο εισαγωγικό κείμενο «Η
πονηριά νικά τη δύναμη» οπτικοποιείται στο δεύτερο μέρος της ενότητας με μία ιστορία
χωρίς λόγια, με το ηθικοπλαστικό δίδαγμα «Άκου γέρου συμβουλή και παιδεμένου γνώση».
Μολονότι η διαθεματικότητα αποτελεί νομοθετημένο στόχο της προτελευταίας
μεταρρύθμισης (1997), η οποία επιβάλλεται να εφαρμοστεί με τη διδασκαλία του πρόσφατου
πακέτου διδακτικών εγχειριδίων του Γυμνασίου, τα βιβλία, με τα οποία ασχολούμαστε, είναι

679

διαθεματικά από αυτό καθεαυτό το αντικείμενό τους: «Η γλώσσα, ως κατεξοχήν διαθεματικό
και διεπιστημονικό αντικείμενο, προσφέρεται στη συνολική ανάγνωση και στη μέθοδο
σχεδίων εργασίας, με τα οποία οι μαθητές μαθαίνουν πώς να εργάζονται, παράγουν
προφορικό και γραπτό λόγο, κρίνουν, συγκρίνουν και συνθέτουν το τελικό τους κείμενο.
Έτσι, εργαζόμενοι αξιοποιούν μεταγλωσσικές και μεταγνωστικές δεξιότητες, ασκούνται
γλωσσικά, ευαισθητοποιούνται στη χρήση της γλώσσας και καλλιεργούν το λεξιλόγιό τους.»
(Αργυροπούλου, Κατσιμπάρδης, 2006).
Κάθε ενότητα αποτελείται από τέσσερα μέρη: Α Κείμενο, Β Γλωσσικά στοιχεία, Γ
Παραγωγικό-Ορθογραφία και Δ Έκφραση- Έκθεση, σοφά διατεταγμένα, ώστε ο μαθητής,
ξεκινώντας από το γλωσσικό φαινόμενο στην ολότητά του, από ένα, δηλαδή, συγκροτημένο
νοηματικά απόσπασμα, να συνεχίζει παρακολουθώντας τα γλωσσικά του στοιχεία μέσα από
τη μελέτη ενός ορισμένου γλωσσικού φαινομένου και τον εντοπισμό κάποιων λέξεων που το
συναποτελούν. Ολοκληρώνει, τέλος, τη γνώση του με την παραγωγή κειμένου, αφού, όμως,
πρώτα κατατοπιστεί πάνω σε έναν μεγάλο αριθμό λέξεων που μπορεί να χρησιμοποιήσει,
ασκηθεί στη χρήση τους ανάλογα με τις σημασιολογικές αποχρώσεις τους και συζητήσει με
τους συμμαθητές του για το θέμα της ενότητας. Στην παραγωγή λόγου, γραπτού ή
προφορικού, η εμπλοκή του είναι δεδομένη, αφού ό,τι του ζητείται να αναπτύξει προέρχεται
από την εμπειρία του ή προκαλεί τη φαντασία του. Π.χ. στην ενότητα 9 του Α´ τεύχους το
κείμενο είναι απόσπασμα από το έργο του Θ. Ποταμιάνου «Ματιές στη θάλασσα» και έχει ως
υπόθεσή του τον αγώνα δρόμου ανάμεσα σε ένα δελφίνι και έναν σπάρο. Πρόκειται για μία
σύντομη ιστορία με αρχή, μέση και τέλος που ανταποκρίνεται στην προσληπτική ικανότητα
των μαθητών της Α´ τάξης. Στη συνέχεια, με παραδείγματα από το ίδιο το κείμενο θα
διδαχθούν τα είδη των προτάσεων με βάση τη δομή, το περιεχόμενο, την ποιότητα και τη
σχέση τους με τις άλλες προτάσεις, ασκούμενοι σε σχετικές ασκήσεις. Κατόπιν θα γνωρίσουν
τα παράγωγα ρήματα και θα ασκηθούν στην ορθογραφία κάποιων από αυτά. Τέλος, θα
ασχοληθούν με το θέμα «Θάλασσα», εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους μέσα από ένα πλήθος
ασκήσεων, θα συζητήσουν πάνω σε ένα ενδιαφέρον θέμα, τη σωτηρία ενός ναυαγού από
δελφίνι στον Ειρηνικό, και, τέλος, θα αναπτύξουν το δικό τους κείμενο, που είτε θα ανακαλεί
μία εμπειρία τους, π. χ. «Ταξίδι με πλοίο», «Διακοπές κοντά στη θάλασσα», ή θα
απευθύνεται στον πλούτο της παιδικής φαντασίας τους, π. χ. «Με τη στολή του δύτη στο
βυθό της θάλασσας». Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι μαθητές παράγουν λόγο,
προφορικό ή γραπτό, εκτεταμένο ή σύντομο εκτάσεως μίας παραγράφου, με περιεχόμενο το
οποίο γνωρίζουν, έχοντας στη διάθεσή τους το κατάλληλο λεξιλόγιο για να ανταποκριθούν
από κάθε άποψη, περιεχομένου και έκφρασής του, με τον κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο.
Σημαντικό στοιχείο είναι η οργάνωση της ύλης με κέντρο έναν θεματικό κύκλο, ο
οποίος ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και την προσληπτική ικανότητα των μαθητών
αυτής της ηλικίας. Εάν εξετάσουμε το γραμματικό μέρος, όπου τα παραδείγματα προέρχονται
από τα κείμενα του συγκεκριμένου κύκλου και συνυπολογίσουμε ότι και τα λεξιλογικά
ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο του κύκλου αυτού, μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία
μιας τέτοιας οργάνωσης για το μαθητή, ο οποίος μέχρι τότε στο μάθημα της έκθεσης
καλούνταν να τοποθετηθεί και να αναπτύξει ένα θέμα για το οποίο δεν είχε προετοιμαστεί,
γενικώς γνώριζε, χωρίς όμως να το κατέχει σε βαθμό τέτοιο που να μπορεί να το
επεξεργαστεί με επιτυχία. Με τα βιβλία αυτά έχει στη διάθεσή του ένα πληροφοριακό υλικό
με βάση το οποίο μπορεί να διαμορφώσει άποψη και να πάρει θέση τεκμηριωμένα απέναντι
στο θέμα που καλείται να αναπτύξει, με τη βοήθεια μάλιστα ενός κατάλληλου λεξιλογίου, το
οποίο έχει ήδη επεξεργαστεί
Το σχολικό έτος 1985-86 έγινε, στο πλαίσιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η πρώτη
αναθεώρηση των διδακτικών αυτών εγχειριδίων από νέα πρόσωπα, χωρίς να ζητηθεί για τον
σκοπό αυτό η συμμετοχή της ομάδας που τα είχε συγγράψει, ενώ τα ονόματα των μελών της
αναφέρονται ως συγγραφείς. Στην αναθεωρημένη έκδοση των βιβλίων η ύλη κατανέμεται σε
τρία τεύχη, ένα για κάθε τάξη του Γυμνασίου: Α´, ενότητες 1-18 (Κάνδρος, Λανάρης,
Μουμτζάκης, Τάνης, Τσολάκης, 1994Α), Β´ 19-31 (Κάνδρος, Λανάρης, Μουμτζάκης, Τάνης,
Τσολάκης, 1994Β) και Γ´ 32-42 (Κάνδρος, Λανάρης, Μουμτζάκης, Τάνης, Τσολάκης, 1994
Γ). Ο τυπογραφικός σχεδιασμός παραμένει ο ίδιος και η αντικατάσταση κάποιων εικόνων
από άλλες γίνεται με φειδώ και όταν η κατάσταση το επιβάλλει. Έτσι, π. χ., αντικαθίστανται
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όλες οι εικόνες με τον Σνούπυ, αφού ο χάρτινος αυτός ήρωας παύει να είναι στις προτιμήσεις
των παιδιών και δεν έχει, συνεπώς, απήχηση.
Γενικά οι αλλαγές δεν είναι θεαματικές. Η αναθεώρηση σεβάστηκε εν πολλοίς το υλικό
και εργάστηκε με βάση αυτό, αφαιρώντας με περίσκεψη, αντικαθιστώντας με προσοχή και
προσθέτοντας με τρόπο ώστε να εμπλουτιστεί κυρίως το τέταρτο μέρος με την προσθήκη και
άλλων κειμένων. Σε ό,τι αφορά το Α´ τεύχος, ελάχιστες αφαιρέσεις στερούν ενδιαφέρον
υλικό, με το οποίο καλό θα ήταν να εξοικειώνονται οι μαθητές, όπως, π. χ. η παράλειψη του
στατιστικού πίνακα των σ. 112-113 και η συνταγή της σ. 150. Οι αντικαταστάσεις αφορούν
κυρίως σε εικόνες (όπως αυτές του Σνούπυ και τα διακοσμητικά ιδεογράμματα του J.
Bissier), οι οποίες αντικαθίστανται από γελοιογραφίες και έργα τέχνης (π. χ. του Γαΐτη), που
ανταποκρίνονται στην αισθητική αυτής της ηλικίας. Σε μία αμήχανη ενότητα, την 13, από την
οποία έλειπε το λεξιλόγιο και τα θέματα για συζήτηση και επεξεργασία αναφέρονταν στη
θάλασσα, το βιβλίο εμπλουτίζεται με μία ενότητα για τη μουσική. Πρόκειται για την
περίπτωση της προσθήκης ενός νέου θεματικού κύκλου που δεν υπήρχε στην πρώτη έκδοση.
Εντύπωση προκαλεί για τα εκπαιδευτικά δεδομένα εκείνης της εποχής η αντικατάσταση στην
ενότητα αυτή των δύο αποσπασμάτων του Φώτη Κόντογλου (από Τ’ Αϊβαλί, η πατρίδα μου)
από ένα κείμενο της μαθήτριας Δήμητρας Τρυπάνη, που βραβεύτηκε στον παιδικό
διαγωνισμό διηγήματος 1984 της Γιουροβίζιον με τίτλο «Η περιπέτεια του πλανήτη των
τραγουδιστών».
Οι προσθήκες γενικά είναι πολλές. Πρώτα υπάρχουν προσθήκες νέου υλικού:
επαναληπτικών ασκήσεων μετά τις ενότητες 1-6, 7-12 και 12-18 και ενός παραρτήματος στο
τέλος του βιβλίου, «Ι Τα πάθη των φθόγγων ΙΙ Συμπληρωματικά στοιχεία για τα λεκτικά
σύνολα», το οποίο βρισκόταν στο τέλος του Β´ τεύχους. Κυρίως, όμως, προστίθενται κείμενα
και φωτογραφίες στο τέταρτο μέρος, που πλουτίζουν το ήδη υπάρχον υλικό. Ιδιαίτερα
αναφέρουμε τα κείμενα για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με ανάλογη φωτογραφία (σ.
50), τη φωτογραφία του πατέρα που ταΐζει το παιδί του στην ενότητα 6, κείμενα για τα
επαγγέλματα που έχουν ζήτηση και την ανεργία στην ενότητα 7, έγχρωμες και ασπρόμαυρες
φωτογραφίες στην ενότητα 8, και κείμενα για το Εθνικό Θέατρο και τον Φώτο Πολίτη,
απόσπασμα από τον Άμλετ, παραθέματα από δηλώσεις των ανθρώπων του θεάτρου και
θεατρική κριτική στην ίδια ενότητα, ποιήματα του Σεφέρη, του Καββαδία, του Ελύτη και του
Ρίτσου, αποσπάσματα πεζών του Καρκαβίτσα και του Κουμανταρέα και ωραίες φωτογραφίες
έργων των Εγγονόπουλου, Γουναρόπουλου, Πατρικαλάκη και Θεόφιλου. Γενναία είναι η
αύξηση των κειμένων στις ενότητες 11 και 12, πέντε και τουλάχιστον οχτώ, αντίστοιχα.
Ορισμένες παρεμβάσεις, όπως αυτή της ενότητας 13 ήταν μάλιστα αναγκαίες. Έτσι η ενότητα
15 της πρώτης έκδοσης, που αναφερόταν στα φυτά, όπως και η προηγούμενή της, η 14,
αντικαθίσταται από μία ενότητα σχετική με την υγεία και τα ατυχήματα, ενώ το λεξιλόγιό της
μεταφέρεται στην προηγούμενη. Επίσης στην ενότητα 17 προστίθεται ως εισαγωγικό κείμενο
(«Μιστράς» του Ν. Καζαντζάκη από το Ταξιδεύοντας), που στην πρώτη έκδοση δεν υπήρχε,
και «περιγραφή προσώπου, χώρου, αντικειμένου», με την παράθεση μάλιστα τριών επιπλέον
κειμένων. Οι ενότητες 19 και 20 αριθμούνται στο Β´ τεύχος.
Συμπερασματικά, σε ό,τι αφορά το Α, «Κείμενο», οι αλλαγές είναι περιορισμένες, σε
ό,τι αφορά το Β, «Γλωσσικά στοιχεία», δεν αλλάζει τίποτε και εξετάζονται τα ίδια γλωσσικά
στοιχεία, με την προσθήκη των επαναληπτικών ασκήσεων, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε,
και το ίδιο ισχύει και για το Γ, με αύξηση του αριθμού των λέξεων του λεξιλογίου σε κάποιες
περιπτώσεις και του αριθμού των ασκήσεων. Το Δ εμπλουτίζεται, όπως ήδη αναφέραμε, με
δύο νέους θεματικούς κύκλους («Η μουσική», ενότητα 13, και «Υγεία-Ατυχήματα», ενότητα
15), αλλά και κάθε σχεδόν ενότητα με νέα κείμενα.
Τα ίδια ισχύουν και για την αναθεώρηση του Β´ τεύχους και την κατανομή της ύλης
του σε δύο τεύχη. Η ενότητα 19, που αναφερόταν στο ποδήλατο, αντικαθίσταται από άλλον
θεματικό κύκλο («Παιχνίδια-Δώρα») και άλλο εισαγωγικό κείμενο. Επίσης αξιοσημείωτη
είναι η προσθήκη δύο νέων ενοτήτων στο αναθεωρημένο Γ´ τεύχος, ενότητα 39 «Υπάλληλοι
γραφείου. Έγγραφα», με επιπλέον συνοδευτικό υλικό σε ό,τι αφορά το Β, «Τα μόρια», και σε
ό,τι αφορά το Γ, «Σημασίες και χρήσεις μορίων», και 40 «Η τοπιογραφία-Η ζωγραφική», Β
«Η στίξη» και Γ «Τα λεξικά και η χρήση τους». Γενικά, δύο ενότητες, οι 19 και 20,
εντάσσονται στα περιεχόμενα του Β´ τεύχους, όπως και οι ενότητες 21-32. Οι ενότητες 33-38
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εντάσσονται στο Γ´ τεύχος, στο οποίο προστίθενται ακόμη δύο (39, 40). Και στα δύο αυτά
αναθεωρημένα τεύχη παρεμβάλλονται επαναληπτικές ασκήσεις, όπως και στο Α´ τεύχος
(μετά τις ενότητες 9-24 και 25-32 στο Β´ τεύχος και 33-40 στο Γ´ τεύχος), λεξιλογικές
ασκήσεις, επιπλέον θέματα για συζήτηση και έκθεση, επιπλέον κείμενα στο Δ μέρος.
Συμπερασματικά, και στα τρία τεύχη αυξάνεται ο αριθμός των σελίδων κατά 355 και
του αριθμού των ενοτήτων κατά δύο και καταβάλλεται προσπάθεια να εξορθολογιστεί η
κατανομή της ύλης με την κατανομή του διδακτικού υλικού στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.
Να σημειωθεί ότι ποσοτικά μόνο ένα σύνολο περίπου 100 σελίδων είναι νέο υλικό (διδακτική
ύλη που δεν υπήρχε στα προηγούμενα τεύχη), που προστίθεται κατά την αναθεώρηση.
Κατά το σχολικό έτος 1987-88, ο Τομέας της Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ανάθεση και χρηματοδότηση του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, διεξήγαγε έρευνα για την αποτελεσματικότητα και την επίτευξη των στόχων του
Αναλυτικού Προγράμματος της γλωσσικής διδασκαλίας που εφαρμόστηκε το σχολικό έτος
1984-85 με τα εγχειρίδια Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο, τεύχη Α´-Γ´. Με την έρευνα,
που άρχισε τον Ιανουάριο του 1988 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 1990, διαπιστώθηκε ότι
βελτιώθηκαν οι γλωσσικές επιδόσεις των μαθητών και μεγαλύτερη θετική επίδραση υπήρξε
σε μαθητές που προέρχονταν από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα και είχαν
χαμηλότερες επιδόσεις. Και κάτι επίσης σημαντικό: στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι
καθηγητές θεωρούν τη μορφή του βιβλίου ικανοποιητική (93%), το περιεχόμενο επαρκές
(87,6%) και από διδακτική άποψη ικανοποιητικό (68,3%) (Ξωχέλλης, Κελπανίδης,
Τερζής, Καψάλης, Χοντολίδου, Δάρα, 1991:5-29, Κελπανίδης, 1996:129-152). Τα
αποτελέσματα της έρευνας υποβλήθηκαν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στο Υπουργείο
Παιδείας, χωρίς όμως να υπάρξει από την πλευρά τους ενδιαφέρον. «Και να σκεφτεί κανείς
ότι είναι η μόνη σοβαρή (εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη) έρευνα που έχει διεξαχθεί για
τη διδασκαλία της γλώσσας από ιδρύσεως του νεοελληνικού κράτους.» (Τσολάκης,
1995:381-390). Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Κατά την πρώτη φάση, 1987-88,
συμμετείχαν 50 τάξεις Γυμνασίου (1.500 μαθητές), 50 τάξεις Λυκείου (1.500 μαθητές) και 10
τάξεις Λυκείου («διπλές») (150 μαθητές). Κατά τη δεύτερη φάση, 1988-89, συμμετείχαν 23
τάξεις Λυκείου από Μακεδονία και Αττική (550 μαθητές), 420 τάξεις Λυκείου και 850
φιλόλογοι καθηγητές Γυμνασίου και Λυκείου. Αναφερόμαστε σε 2.250 ερωτηματολόγια που
συμπλήρωσαν μαθητές και 560 οι καθηγητές Γυμνασίου.
Αυτό το οποίο πρέπει να τονιστεί έως το σημείο αυτό είναι η ευρύτητα ενός
προγράμματος γλωσσικής διδασκαλίας, το οποίο περιελάμβανε τη συγγραφή βιβλίων, την
πειραματική εφαρμογή τους, τη μεθοδική διδασκαλία τους, την αναθεώρησή τους και την
αξιολόγησή τους, για πρώτη και ίσως μοναδική φορά στην Ελλάδα.
Τα νέα δεδομένα στον χώρο της θεωρίας επέβαλαν τη δεύτερη αναθεώρηση των
βιβλίων Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο, που πραγματοποιήθηκε το 2001 από ομάδα, η
οποία αποτελείται από τρία από τα μέλη της ομάδας συγγραφής (Χ. Λ. Τσολάκης, Π.
Κάνδρος, Δ. Τάνης) και επιπλέον από ορισμένα νέα πρόσωπα (Κ. Αδαλόγλου, Φ. Μπέκας, Χ.
Πούχα, Τ. Χρυσαφίδου, Κ. Μαυροειδή). Τα νέα τεχνικά δεδομένα στον χώρο της
τυπογραφίας και της αισθητικής επιβάλλουν επιπλέον τη συμμετοχή μίας «δημιουργικής
ομάδας», που θα ασχοληθεί με τα εξώφυλλα των βιβλίων και την επιμέλεια των ενοτήτων
(Γιώργος Αγγελίδης), την ηλεκτρονική σελιδοποίηση και την τεχνική επιμέλεια (Θεόφιλος
Ζαχαριάδης) και την εικονοθεσία και την επιμέλεια της εικονογράφησης (Γιώργος
Μεταξιώτη, Αναστάσιος Α. Μπάρμπας). Η συμμετοχή της επιβάλλεται και από τα νέα
θεωρητικά δεδομένα, αφού η πολυτροπικότητα ως «η μορφή παρουσίασης ενός πολιτισμικού
προϊόντος στο οποίο περιέχονται και συνδυάζονται περισσότεροι από έναν σημειωτικοί πόροι
(modes), όπως ο γραπτός λόγος, ο προφορικός λόγος, η εικόνα, η φωτογραφία, το σχέδιοσκίτσο, το σχεδιάγραμμα, το χρώμα, η γραμματοσειρά, η κινούμενη εικόνα, η μουσική, ο
ήχος, ο ρυθμός, οι χειρονομίες» (Χατζησαββίδης, Γαζάνη, 2005:27), αρχίζει να
υποστηρίζεται θεωρητικά (Μπενέκος, 1990, Kalantzis & Cope, 1999).
Τα αναθεωρημένα βιβλία, πριν από την αποδοχή της πολυτροπικότητας ως διδακτικής
μεθόδου (που θεσμοθετείται από φέτος, 2011), αποτελούν «μορφή πολυτροπικού κειμένου»,
γιατί περιέχουν γραπτά κείμενα που «εκμεταλλεύονται την οπτική τους δύναμη και
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χρησιμοποιούν εικονοποιητικά τεχνάσματα πολλαπλασιάζοντας τις εκφαστικές δυνατότητες
του γραπτού μηνύματος που αξιοποιείται πλέον ως οπτικό υλικό» (Γρόσδος, 2011:67,
Yannicopoulou, 2002:1-23, Γιαννικοπούλου, Παπαδοπούλου, 2004:81-96).
Σύμφωνα με τον Διονύση Τάνη, η δεύτερη αυτή αναθεώρηση δεν ήταν «μία απλή
γραφειοκρατική διαδικασία», αλλά υπήρχε στη σκέψη των συγγραφέων ήδη από την πρώτη
έκδοση. Για τον λόγο αυτό, πολύ πριν από την αναθεώρηση, φιλόλογοι κλήθηκαν
δειγματοληπτικά να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο. Επιπλέον, η επιτροπή
αναθεώρησης έλαβε υπόψη της την έρευνα της ομάδας Π. Ξωχέλλη κ. ά αλλά και άλλες
παρατηρήσεις (του Ναπολέοντα Μήτση, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και του Θ.
Μπόλλα, σχολικού συμβούλου). Δεν επρόκειτο για τη συγγραφή νέων βιβλίων, γιατί και τα
ήδη υπάρχοντα εξέταζαν τη γλώσσα, διαπλέκοντας τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα με την
παραγωγή λόγου· το ζητούμενο ήταν η εξισορρόπηση των γλωσσικών στοιχείων με την
παραγωγή και την πρόσληψη του προφορικού και του γραπτού λόγου. Η αναθεώρηση
ακολουθεί τις αρχές του Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία της γλώσσας στο
Γυμνάσιο και εξακολουθεί να διαπνέεται από τις βασικές παραδοχές της πρώτης έκδοσης των
βιβλίων (Τάνης, 2003:166-167), δηλαδή, τη συστηματική ένταξη της γλωσσικής διδασκαλίας
σε επικοινωνιακό πλαίσιο, την άσκηση των μαθητών στους τέσσερις τομείς του πλαισίου
αυτού (ακούω, μιλώ, διαβάζω και γράφω) και του περιγραφικού, αφηγηματικού και
αξιολογικού τρόπου και των μείξεών τους, τη διδασκαλία των μορφοσυντακτικών
φαινομένων από τη Νεοελληνική Γραμματική του Τριανταφυλλίδη και το Συντακτικό της
Νεοελληνικής Γλώσσας, με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητάς των μαθητών να κάνουν τις
σωστές επιλογές στις διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας, και την αποδοχή της
πολυτυπίας των γραμματικών μορφών.
Χαρακτηριστικός είναι ο περιορισμός της ύλης των γλωσσικών στοιχείων και
δικαιολογημένος, γιατί την ίδια χρονιά εισάγεται το βιβλίο Γλωσσικές ασκήσεις (Κανδήρου,
Πασχαλίδης, Ρίζου, 2001, Κανδήρου, Πασχαλίδης, Ρίζος, 2003:191-198), με στόχο να
βοηθήσει τους μαθητές να ασκηθούν συστηματικότερα στα γλωσσικά φαινόμενα που
διδάσκονται από τα βιβλία της Νεοελληνικής Γλώσσας (Τσολάκης, 2001: 7). Εκτός από αυτό
υπάρχει μία άλλη αντίληψη για την οργάνωση γενικά της ύλης, η οποία θα υιοθετεί και στη
συγγραφή των νέων βιβλίων του Γυμνασίου που κυκλοφόρησαν το 2007 και θα αποτελέσει
θεσμοθετημένη βάση για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων και όχι μόνο τη γλώσσας.
Πρόκειται για τη διαθεματικότητα, με έναν περισσότερο συγκροτημένο πλέον τρόπο από
αυτόν με τον οποίο διαχεόταν στα παλαιά βιβλία. Η ύλη στα αναθεωρημένα βιβλία δεν
οργανώνεται απλώς με κέντρο έναν θεματικό κύκλο και δεν αποτελεί ο κύκλος αυτός το
γνωστικό μόνο αντικείμενο του μαθήματος, αλλά είναι μέσο και αφορμή για μία σειρά από
δραστηριότητες που βοηθούν τους μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να μαθαίνουν
πώς να μαθαίνουν. Ειρήσθω εν παρόδω ότι ένας από «τους τέσσερις πυλώνες της
εκπαίδευσης», που σύμφωνα και με την έκθεση της UNESCO επικαλείται το Μείζον
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη δημιουργία του Νέου Σχολείου, είναι και αυτός (Μείζον
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2011:11). Για τον λόγο αυτό το κέντρο βάρους κάθε ενότητας
είναι το τέταρτο μέρος, στο οποίο εκτός από κείμενα προστέθηκε η υποενότητα «προτάσεις
για δραστηριότητες», διά των οποίων οι μαθητές, σε συνεργασία με το περιβάλλον τους,
οικογενειακό και κοινωνικό, ασκούνται στον γραπτό και προφορικό λόγο σε πραγματικές
καταστάσεις επικοινωνίας, με αποτέλεσμα η γλώσσα να βρίσκει τη λειτουργικότητά της ως
βασικό εργαλείο και μέσο για να συμμετάσχει το άτομο στην κοινωνική ζωή (Τάνης, 2001).
Το παραπάνω ορίζει και τον διαθεματικό χαρακτήρα ενός κατεξοχήν διαθεματικού
μαθήματος, με τις προτάσεις για δραστηριότητες να κατευθύνουν τη δραστηριότητα των
μαθητών σε διαθεματικά σχέδια εργασίας. Άλλωστε ο σκοπός αυτός, που επιδιώκεται με τη
διδασκαλία, διατυπώνεται σαφώς: «[Τα βιβλία] συνδέουν τη γλωσσική διδασκαλία με τη
διδασκαλία των άλλων μαθημάτων: με κείμενα για συζήτηση· με γλωσσικές ασκήσεις που
αφορούν κείμενα των σχολικών βιβλίων άλλων μαθημάτων κτλ.» (Τσολάκης, Κάνδρος,
Λανάρης, Μουμτζάκης, Τάνης, 2001:7).
Εκτός από τη διαθεματικότητα, μία άλλη καινοτομία που ανταποκρίνεται στα
σύγχρονα εκπαιδευτικά δεδομένα είναι η εκπεφρασμένη επιδίωξη να εξοικειωθούν οι
μαθητές «και με τη χρήση των σύγχρονων μέσων τεχνολογίας (ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
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ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδίκτυο κτλ.), εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που παρέχουν
τα εν λόγω μέσα ως προς τη διδασκαλία της γλώσσας και ως προς τη γλωσσική επικοινωνία».
Συγχρόνως, τονίζεται ο επικοινωνιακός χαρακτήρας του λόγου και η ανάγκη να καλλιεργηθεί
η ικανότητα των μαθητών να τον χρησιμοποιούν για να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες
περιστάσεις επικοινωνίας, με συγκεκριμένο σκοπό. Έτσι ως έκθεση θεωρείται σαφώς πλέον
κάθε κείμενο το οποίο γράφουν οι μαθητές με δεδομένο κάθε φορά πλαίσιο επικοινωνίας σε
συγκεκριμένο αποδέκτη: γράμματα σε φιλικά πρόσωπα, επίσημες επιστολές, άρθρα σε
εφημερίδα του σχολείου, εισηγήσεις σε μαθητικές συγκεντρώσεις για θέματα που τους
αφορούν, ημερολογιακές καταγραφές, αλλά και κείμενα στα οποία εκφράζουν ελεύθερα τα
συναισθήματα και τις σκέψεις τους για ορισμένα θέματα κτλ. (Τσολάκης, Κάνδρος,
Λανάρης, Μουμτζάκης, Τάνης, 2001).
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι με τα αναθεωρημένα βιβλία εισάγεται ο
πολυγραμματισμός με τη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας αλλά και της
εικόνας γενικότερα (CD, video, e-mail). Μάλιστα, στο βιβλίο του καθηγητή της Α´
Γυμνασίου υπάρχει σύντομη μελέτη για την «Εικόνα ως εκπαιδευτικό παράδειγμα», στην
οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη θετική θεώρησή της στην εκπαίδευση και μάλιστα
«όχι αυτόνομα στο πλαίσιο ενός καλλιτεχνικού μαθήματος, αλλά […] σε ένα ενιαίο πλαίσιο
με τις άλλες επικοινωνιακές και γνωστικές δραστηριότητες» (Μεταξιώτης, 2001:85-87,
Μπάρμπας, 2003:265-268). Δηλαδή, με τα βιβλία αυτά αντικείμενο μελέτης της γλωσσικής
διδασκαλίας δεν είναι μόνο το γλωσσικό σημειωτικό σύστημα, και οι μαθητές, εάν τα
διδαχθούν σωστά, μπορούν να αντιληφθούν ότι δεν νοηματοδοτούμε μόνο με τη γλώσσα,
αλλά και με άλλα σημειωτικά μέσα. Ανεξάρτητα από το γεγονός εάν και κατά πόσο τα
Αναλυτικά Προγράμματα ασχολούνταν με αυτή τη διάσταση των κειμένων, δηλαδή ως
ποικίλων μορφών γραφής, τα βιβλία ήταν πολυτροπικά και βοηθούσαν στην εξοικείωση των
μαθητών στην ανάγνωση αυτού του τύπου των κειμένων. Ας τονίσουμε ότι μόλις πρόσφατα
άρχισε να καλλιεργείται το ενδιαφέρον αυτό, μολονότι ανέκαθεν οι διδάσκοντες
χρησιμοποιούσαν τις εικόνες ως διδακτικό μέσο για μια περισσότερο ολοκληρωμένη
παρουσίαση του μαθήματος. Τη σημασία αυτής της στροφής προς τον πολυγραμματισμό,
μπορούμε να τον αντιληφθούμε αν αναλογιστούμε τον κυριαρχικό ρόλο του στο πρόγραμμα
του Νέου Σχολείου (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 2011Β).
Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, η δεύτερη αυτή αναθεώρηση, αισθητικά
άψογη, ήταν περισσότερο δραστική, όπως ακριβώς και πρέπει, αφού μετά από σχεδόν
δεκαοκτώ έτη διδασκαλίας τα εκπαιδευτικά δεδομένα είχαν αλλάξει και επιτασσόταν η
προσαρμογή των βιβλίων σε αυτά, χωρίς όμως να ανατρέπει την προηγούμενη κατάσταση. Σε
ό,τι αφορά το περιεχόμενο κάθε τεύχους, οι 18 ενότητες του Α´ μειώνονται σε 14, οι 14 του
Β´ σε 9 και παραμένει αμετάβλητος ο αριθμός των ενοτήτων του Γ´, σε 8. Σε όλα τα τεύχη το
θέμα κάθε ενότητας δηλώνεται στην αρχή, ανεξάρτητα από τον ακριβή τίτλο τού προς
εξέταση κειμένου και δεν υπάρχουν επαναληπτικές ασκήσεις, όπως υπήρχαν στα
προηγούμενα βιβλία. Σε ό,τι αφορά τη διευθέτηση της ύλης, οι αλλαγές φαίνονται
θεαματικές, χωρίς όμως να θίγουν τη φιλοσοφία των βιβλίων. Κάθε ενότητα αποτελείται από
τέσσερα μέρη: Α Εισαγωγικό κείμενο, Β Γλωσσικά στοιχεία, Γ Λεξιλόγιο και Δ ΈκφρασηΈκθεση. Στα δύο πρώτα δεν επέρχεται καμία αλλαγή. Στο Γ και Δ υπάρχουν κάποιες
διαφοροποιήσεις. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το Γ, στην πρώτη αναθεώρηση, το λεξιλόγιο
το σχετικό με τη θεματική της ενότητας βρισκόταν στο Δ μέρος, «Έκφραση-Έκθεση», μαζί
με τις σχετικές ασκήσεις, και ακολουθούσαν «Κείμενα και θέματα για συζήτηση», τα οποία
συνοδεύονταν από ερωτήσεις, και μετά τα «Θέματα για Έκθεση». Στα αναθεωρημένα βιβλία
το «Λεξιλόγιο» μετατίθεται στο Γ μέρος, μετά την εξέταση του σχηματισμού των λέξεων, και
αποτελείται από ένα τμήμα στο οποίο εξετάζεται η παραγωγή λέξεων, από λέξεις σχετικές με
τη θεματική της ενότητας, και από ένα τμήμα στο οποίο εξετάζεται ένα ορθογραφικό
φαινόμενο. Στο Δ υπάρχουν «Ι Κείμενα και θέματα για προφορική και γραπτή έκφραση» και
ένα δεύτερο μέρος «ΙΙ Προτάσεις για δραστηριότητες», το οποίο έλειπε από την πρώτη
αναθεώρηση και αποτελεί, όπως ήδη αναφέραμε, την καινοτομία των νέων τευχών, αφού
κατά κάποιον τρόπο υποδεικνύει τη διαθεματική προσέγγιση της ύλης των βιβλίων. Στο
πρώτο, όμως, τεύχος, στο Δ εξετάζονται επιπλέον κάποια βασικά θέματα σε πέντε ενότητες, 3
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«Το περιεχόμενο των παραγράφων», 4 «Δομή της παραγράφου», 5 «Περιγραφή», 6
«Αφήγηση/ Διήγηση» και 7 «Συνοχή παραγράφου».
Για πρώτη φορά στην εκπαίδευση σημαντική θέση κατέχει η συστηματική εξοικείωση
των μαθητών με τη χρήση των λεξικών. Από το Α´ τεύχος αφαιρείται το Παράρτημα (Ι Τα
πάθη των φθόγγων, ΙΙ Συμπληρωματικά στοιχεία για τα λεκτικά σύνολα) και στη θέση του
προστίθεται η μη αριθμημένη ενότητα που αναφέρεται στα λεξικά και τα είδη τους
(Ερμηνευτικό, Ετυμολογικό, Λεξικό Συνωνύμων, Αντιθέτων, Παραγώγων κτλ., Επιθέτων,
Εννοιολογικό και Εικονόγραπτο). Και το παράρτημα του Β´ τεύχους είναι αφιερωμένο στα
«λεξικά και τη χρήση τους» (Τσολάκης, Κάνδρος, Λανάρης, Μουμτζάκης, Τάνης, 2005Β:
214). Παράρτημα υπάρχει και στο Γ´ τεύχος (Τσολάκης, Κάνδρος, Λανάρης, Μουμτζάκης,
Τάνης, 2005Γ:283-294), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται υλικό («1. Το λεξιλόγιο της
νεοελληνικής 2. Λέξη. Μόρφημα. Φράση. Στερεότυπη έκφραση. Περίφραση. Λεκτικό
σύνολο. 3. Πάθη φθόγγων. Τελικό ν. 4. Διαφορετική χρήση λέξεων. 5. Η δομή της πρότασης.
Η δομή του ονοματικού και του ρηματικού μέρους της επαυξημένης πρότασης: τα συστατικά
τους στοιχεία από συντακτική άποψη») των παλαιών Α´ («Β Γλωσσικά στοιχεία: Οι λέξεις.
Διάκριση των λέξεων στον προφορικό και γραπτό λόγο. Οι σημασιολογικές μονάδες. Τα
μορφήματα. Σύνθετες λέξεις και περιφράσεις», σ. 37-43.) και Γ´ τευχών («Γ Η πολυσημία
των λέξεων», σ. 38-41). Στα αναθεωρημένα Β´ και Γ´ τεύχη εισάγεται η διδασκαλία της
περίληψης (ενότητες 23 και 26, αντίστοιχα), που αποτελεί τμήμα της εξέτασης του
μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, μετά το 1997.
Η ύλη σε ό,τι αφορά τα μορφοσυντακτικά στοιχεία παραμένει η ίδια. Αλλά και σε ό,τι
αφορά τους θεματικούς κύκλους δεν υπάρχουν αλλαγές αλλά κάποιες δικαιολογημένες
παραλείψεις, χωρίς ουσιαστικά να εξαιρείται κάποιο θέμα, εκτός από το θέμα της ενότητας
18 που αναφέρεται στη γη. Στο Α´ τεύχος από τις 18 θεματικές ενότητες διατηρούνται οι 13
(σε αυτές συναριθμούμε και το θέμα για τη μουσική, ενότητα 3, που υπήρχε όχι επαρκώς
αλλά σχετικώς αναπτυγμένο στην ενότητα 2 της αναθεώρησης), στις οποίες
συμπεριλαμβάνεται και αυτή με τον τίτλο «Παιχνίδια. Δώρα», που υπήρχε στο Β´ τεύχος, και
οι θεματικές ενότητες που αφαιρούνται καλύπτονται από άλλες συναφείς. Η ενότητα 4 («Το
δάσος») της πρώτης αναθεώρησης καλύπτεται από την ενότητα 4 (Άνθη. Κήποι» της
δεύτερης αναθεώρησης, η 6 («Κοινωνικές σχέσεις») από τη 12 («Συγγενικές σχέσεις») και η
10 («Φαγητό. Τροφή») από τη 10 («Μαγειρική»), αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά το Β´ τεύχος, οι
14 ενότητες γίνονται 9 με την παράλειψη 5 θεματικών κύκλων, και την ανάπτυξη μίας
ενότητας σε δύο. Παραλείπονται: «Από τους αγώνες των Ελλήνων στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας και της Επανάστασης του 1821», «Αστυνομία. Χωροφυλακή», «Γιορτές.
Ευχές», «Οι πολικές χώρες», «Δικαστήρια. Δίκες». (Ας μη θεωρηθεί λανθασμένη η
καταμέτρηση των θεμάτων της δεύτερης αναθεώρησης, γιατί, όπως αναφέραμε, η ενότητα 19
«Παιχνίδια. Δώρα» της αναθεώρησης συμπεριλήφθηκε στο Α´ τεύχος, όπως και η ενότητα 32
«Τουρισμός» της πρώτης αναθεώρησης του Β´ τεύχους, που συμπεριλήφθηκε στην ενότητα
13 της δεύτερης αναθεώρησης «Συγκοινωνία. Ταξίδια Τουρισμός»). Σε ό,τι αφορά το Γ´
τεύχος, οι θεματικοί κύκλοι παραμένουν ως έχουν, με μικρές τροποποιήσεις (ο θεματικός
κύκλος «Αλληλογραφία» της ενότητας 34 της πρώτης αναθεώρησης διευρύνεται στην
ενότητα 25 της δεύτερης σε «Μέσα επικοινωνίας», ο θεματικός κύκλος «Εντιμότητα,
ανεντιμότητα κτλ.» της ενότητας 38 της πρώτης αναθεώρησης διευρύνεται στην ενότητα 36
με τίτλο «Εμείς και οι άλλοι» της δεύτερης, με εξαίρεση έναν, τη θεματική ενότητα
«Αεροπλάνο. Αεροδρόμιο» της ενότητας 36 που αντικαθίσταται από τη θεματική ενότητα
«Ελλάδα και Ευρώπη. Ευρωπαϊκή Ένωση» της ενότητας 27). Όλες οι άλλες αλλαγές
αφορούν κυρίως σε ανακατατάξεις της ύλης και στον εμπλουτισμό της με περισσότερα
κείμενα στο Δ μέρος, που καλύπτουν και νέα σύγχρονα κοινωνικά και επιστημονικά
δεδομένα, ασκήσεις, θεωρητικό και λεξικογραφικό υλικό στα υπόλοιπα μέρη. Π.χ., στο
τεύχος Γ´, στο Δ μέρος, προστίθενται άλλα 12 κείμενα που αφορούν στα θέματα της
κοινωνικής προσφοράς, την ισότιμη ένταξη των ΑΜΕΑ και την προσφορά οργάνων.
Ήδη από το 1985 σχεδιάζεται η έκδοση των βιβλίων για το Λύκειο (Τσολάκης,
1985:41-63), που αποτελούν συνέχεια αυτών του Γυμνασίου, των οποίων η πειραματική
δίωρη εβδομαδιαία διδασκαλία αρχίζει το σχολικό έτος 1986-87 στην Α´ τάξη σε 16 Λύκεια
και συνεχίζεται στη Β´ τάξη την επόμενη σχολική χρονιά σε άλλα 66, ενώ τον Ιανουάριο του
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1988 οργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην Αθήνα σχετικό σεμινάριο
(Τσολάκης, 1988, Τσολάκης, 1995:171-194). Το στίγμα και αυτής της προσπάθειας είναι η
κοινωνική/ επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας «σε όλες τις μορφές και τις χρήσεις από
τις πιο απλές/ καθημερινές/ γενικές ως τις πιο σύνθετες/ ανώτερες/ ειδικές», η οποία θα
επιτευχθεί με την άσκηση των μαθητών σε τρεις βασικούς στόχους, τον περιγραφικό, τον
αφηγηματικό και τον αξιολογικό ή και στους συνδυασμούς τους (Τσολάκης, 1988:167-189).
Οι βασικές αρχές της αξιοποίησης των βιβλίων αυτών υποδεικνύονται με ακρίβεια από
τη συγγραφική ομάδα: το βιβλίο μπορεί να θεωρηθεί ως «οδηγός για τη γλωσσική
διδασκαλία, ο οποίος θα ενισχύεται […] από την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα του
καθηγητή», που είναι «υποχρεωμένος να προσαρμόζει κάθε φορά τη διδασκαλία του στις
ανάγκες της συγκεκριμένης τάξης», αντικαθιστώντας τμήματα του βιβλίου με άλλο,
αυθεντικό οπωσδήποτε, υλικό, που ο ίδιος θεωρεί καταλληλότερο για το επίπεδο της τάξης
του (Τσολάκης, Αδαλόγλου, Αυδή, Λόππα, Τάνης, 1990:14-20).
Το 1989 διδάσκεται το Α´ τεύχος της Έκφρασης/ Έκθεσης (Αδαλόγλου, Αυδή, Λόππα,
Τάνης, Τσολάκης, 1989Α) και ακολουθεί το Β´ (Τσολάκης, Αδαλόγλου, Αυδή, Λόππα,
Τάνης 1989Β). Η σειρά ολοκληρώνεται το 1990 με την έκδοση του Γ´ τεύχους (Αδαλόγλου,
Αυδή, Γρηγοριάδης, Δανιήλ, Ζερβού, Λόππα, Τάνης, Τσολάκης, 1990). Σε καθένα από τα
βιβλία αυτά του μαθητή αντιστοιχεί ένα Βιβλίο του καθηγητή με το απαραίτητο
υποστηρικτικό υλικό. Στο Α´ τεύχος, για την Α´ Λυκείου, εξετάζεται η Γλώσσα, τα όρια, η
δημιουργικότητα και οι ποικιλίες της, και ο Λόγος, προφορικός και γραπτός στις διάφορες
μορφές του (διάλογος, περιγραφή αφήγηση) και στην οργάνωσή του (πειθώ, επιχείρημα με
αιτιολόγηση, με αναλογία). Το σημαντικό, το οποίο θα εκτιμηθεί και θα αξιοποιηθεί έπειτα
από χρόνια, είναι ότι μέσω του παραπάνω θεωρητικού υλικού θα εισαχθεί στην εκπαίδευση η
αφηγηματολογία που επίσημα θα αποτελέσει «ύλη» του μαθήματος της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας και των Αρχαίων Ελληνικών από το 1997 και ύστερα. Στο Β´ τεύχος, για τη Β´
Λυκείου, εξετάζεται η είδηση (το σχόλιο, η οργάνωση και η παρουσία της), τα βιογραφικά
είδη (το αυτοβιογραφικό σημείωμα, η συστατική επιστολή), η Κριτική σε όλες τις εκφάνσεις
της (βιβλίου, θεατρικής παράστασης κτλ.) και η περίληψη. Σε ό,τι αφορά την οργάνωση του
λόγου, εξετάζεται η χρήση του παραδείγματος στην ανάπτυξη της παραγράφου, η ανάπτυξη
με σύγκριση και αντίθεση και η συνοχή, και η ανάπτυξη με ορισμό και διαίρεση. Το
σπουδαίο υλικό που περιέχεται στην ενότητα «Περίληψη» θα αξιοποιηθεί διδακτικά, όπως
έπρεπε ήδη να είχε γίνει, επίσης μετά το 1997. Στο Γ´ τεύχος, για τη Γ´ Λυκείου, εξετάζονται
οι τρόποι και οι μορφές πειθούς και το δοκίμιο σε σχέση με άλλα γραμματειακά είδη.
Επιπλέον, ένα σημαντικό κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη ερευνητική εργασία, η οποία
συντελεί στην εξοικείωση των μαθητών με την έρευνα σε όλα της τα στάδια και τη
βιβλιοθήκη («Ερευνητική εργασία, Α Επιλογή του θέματος, Αναζήτηση του υλικού, Η
βιβλιοθήκη, Καταγραφή του υλικού, Εκτίμηση του υλικού, Διόρθωση και συγγραφή της
εργασίας, Περίληψη, Παραπομπές και υποσημειώσεις, Βιβλιογραφία, Πίνακες και
σχεδιαγράμματα, Επιλογικά, Β. Βιβλίο εισαγωγής, Θεματική ταξινόμηση, ΚαταλογράφησηΔελτιοκατάλογος, καταχώριση βιβλιογραφίας, Παραδείγμτα ερευνητικής εργασίας»). Και
αυτό προηγείται της εποχής του, αφού αξιοποιήθηκε από του διδάσκοντες μετά το 1997, με
την εισαγωγή των συνθετικών εργασιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποίες μάλιστα
συνυπολογίζονταν στο βαθμό των μαθημάτων. Πρωτοποριακό είναι και το περιεχόμενο του
παραρτήματος. Προσπαθεί να μυήσει στα μυστικά της «καλής» ανάγνωσης και αποτελεί μία
πρώτη προσπάθεια εισαγωγής μιας μορφής δημιουργικής γραφής, αφού υποδεικνύει τη
διαδικασία της και τρόπους ανάπτυξης, καθιστώντας σαφές ότι το σωστό σχολικό γραπτό
είναι αποτέλεσμα πρωτίστως κανόνων, που πρέπει να διδαχτούν οι μαθητές, και κατάλληλης
ενημέρωσης στο προς ανάπτυξη θέμα. Όλα τα παραπάνω και στα τρία τεύχη συνοδεύονται
από θέματα οργανωμένα σε κύκλους, που θα δώσουν το υλικό και το ερέθισμα για τη
συγγραφή κειμένων, τα οποία είναι πλέον ενταγμένα σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό
πλαίσιο, και το κατάλληλο κάθε φορά λεξιλόγιο.
Το 1993 στην Γ´ Λυκείου προστίθεται ένα ακόμη βιβλίο, Έκθεση ιδεών. Λόγος
δημιουργικός (Γιακουμής, Γρηγοριάδης, Δανιήλ, Παπαϊωάννου, 1993), «με στόχο την
άσκηση των μαθητών στη σύνταξη κειμένων μεγαλύτερης έκτασης, με πιο σύνθετο
περιεχόμενο και πολύ προσεγμένη διατύπωση», ενταγμένων στην επικοινωνιακή διδασκαλία
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της γλώσσας (Μπαμπινιώτης, 1993:7-8), το οποίο όμως, παρά την αναμφισβήτητη
χρησιμότητά του, δεν ευτύχησε να μακροημερεύσει για πρακτικούς λόγους.
Τα βιβλία αναθεωρήθηκαν το 2001. Σε ό,τι αφορά το Α´ τεύχος (Τσολάκης,
Αδαλόγλου, Αυδή, Λόππα, Τάνης 2005), οι επεμβάσεις είναι ήπιες και περιορίζονται σε
μικρής έκτασης προσθήκες, αφαιρέσεις και αναδιατάξεις θεμάτων που δεν αλλάζουν το
περιεχόμενο και τη φιλοσοφία τους, με δύο ουσιαστικές εξαιρέσεις: αφαιρείται το IV
κεφάλαιο «Η κοινή νεοελληνική γλώσσα» (σ. 117-120) και προστίθεται η ενότητα «Το
χρονογράφημα» (σ. 279-295), για την οποία στοιχεία υπήρχαν στο παλαιό βιβλίο της Γ´
Λυκείου (Γ´ τεύχος). Ας σημειώσουμε κάποιες επιπλέον προσθήκες: το θέμα του ελεύθερου
χρόνου, θέματα για συζήτηση και έκφραση/ έκθεση σχετικά με την αγάπη και τον έρωτα (σ.
131), περιγραφή ενός χώρου/ κτιρίου (160-162) και λεξιλογικές ασκήσεις (σ. 162-167),
δραματοποίηση και ομαδική εργασία (σ. 165), περιγραφή ζωγραφικού πίνακα ή άλλου έργου
τέχνης (σ. 176-178), «Η παραβολή του αετού (παραβολή/ αλληγορία), απόσπασμα από
μαρτυρίες αγωνιστών της Αντίστασης εναντίον των Γερμανών κατά τον Β´ Παγκόσμιο
Πόλεμο (236-237).
Σχετικά με το Β´ τεύχος (Τσολάκης, Αδαλόγλου, Αυδή, Λόππα, Τάνης, 2002), οι
προσθήκες αφορούν στον εμπλουτισμό της ύλης με κείμενα σύγχρονου προβληματισμού
(ρεάλιτι σόου, πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία, διαδίκτυο, σ. 60-63), αλλά και σε πρακτικά
θέματα. Στην περίπτωση αυτή ας σημειωθεί ο σημαντικός για την πρακτική του χρήση
εμπλουτισμός της ενότητας «Ο πρακτικός σκοπός ενός (αυτό)βιογραφικού» με τις
«Συνηθισμένες θεματικές ενότητες ενός βιογραφικού σημειώματος» και του τμήματος
«Θέματα για συζήτηση και έκφραση/ έκθεση με πίνακα με «Τα επαγγέλματα της ανεργίας
και της επιτυχίας», θέματα για την τηλεργασία, τη μερική απασχόληση και τα ΑΜΕΑ. Το
ίδιο σημαντική για τον πρακτικό σκοπό που εξυπηρετεί είναι η προσθήκη της «Συνέντευξης
για πρόσληψη». Επιπλέον, η ενότητα «ΙΙ Παρουσίαση και κριτική μιας θεατρικής
παράστασης» πλουτίζεται με τα κείμενα «‘‘Νεωτερισμοί’’ και αρχαίο δράμα» του κριτικού
και μεταφραστή Μάριου Πλωρίτη και «Η μαμά διαλεκτική» του μεγαλύτερου ίσως
θεατρικού συγγραφέα στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου Ιάκωβου Καμπανέλλη.
Επίσης, η ενότητα «ΙΙΙ Παρουσίαση και κριτική διαφόρων ‘‘αντικειμένων’’» πλουτίζεται με
κείμενα για τις δισκογραφικές εργασίες νέων για την εποχή τους τραγουδιστών (σ. 213-214),
με μία κριτική παρουσίαση μίας έκθεσης «‘‘Θυμητικών’’ της καθημερινής ζωής της Αθήνας
στο γύρισμα του αιώνα» (σ. 215-216) και μίας παρουσίασης έκθεσης ζωγραφικής του
Γιώργου Παραλή (σ. 217). Ανάλογος σε σημασία είναι και ο εμπλουτισμός της ενότητας «ΙΙ
Περίληψη» με πρόσθετο υλικό. («Πώς οδηγούμαι στην περίληψη», «5. Παρατηρώ
περιλήψεις από ποικίλα κείμενα» (σ. 268-273), «α) Περίληψη-εισαγωγικό σημείωμα σε
κεφάλαιο του βιβλίου ιστορίας» (σ. 268), β) «Περίληψη του περιεχομένου του βιβλίου για
βιβλιογραφική ενημέρωση» (σ. 269), «γ) Περίληψη από λογοτεχνικό έργο»). Στα θέματα για
συζήτηση και έκφραση/ έκθεση προστίθενται το κείμενο «Ο πυκνός και λιτός λόγος» (σ. 279280) και το θέμα του ελεύθερου χρόνου σε πολλές από τις εκφάνσεις του (σ. 280), που
υποστηρίζεται από τρία κείμενα. Από το επίμετρο αφαιρείται το απόσπασμα «Το γλωσσικό
ζήτημα».
Ριζική είναι η αναθεώρηση του Γ´ τεύχους (Τσολάκης, Αδαλόγλου, Αυδή,
Γρηγοριάδης, Δανιήλ, Ζερβού, Λόππα, Τάνης, 2001) με αποτέλεσμα να διαταράσσεται σε
κάποια σημεία η ισορροπία του. Προστίθεται ένας μεγάλος αριθμός θεμάτων, δοκιμίων και
άρθρων, τουλάχιστον 23 («Γλώσσα και ιδεολογία» της Ά Φραγκουδάκη, το κείμενο του
Καραμανλή για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κείμενο του
Γραμματικάκη για το σύμπαν, «Το δίκαιο της πυγμής» του Ε. Π. Παπανούτσου, «Ψυχολογία
των Νεοελλήνων» του ιδίου, τρία κείμενα για τα δικαιώματα του ανθρώπου: «Εννοιολογική
σύγχυση και πολιτική εκμετάλλευση» του Π. Κονδύλη, «Φιλοπαίγμονες εν ου παικτοίς» του
Π. Σούρλα και ένα του Δ. Γουσέτη από τον ημερήσιο Τύπο, «Η δύναμη της μάζας» του Ε. Π.
Παπανούτσου, «Η τεχνική πρόοδος» του ιδίου, «Πάντα πλήρη θεών του Γ. Σεφέρη, κείμενα
για τα ελγίνεια, ένα κείμενο του Ελύτη για την ποίηση, «Γιατί μας συνεπαίρνει το
ποδόσφαιρο», «Η διαμάχη για την παραχώρηση του Ηρωδείου στον σχεδιαστή Κάλβιν Κλάιν
και οι προεκτάσεις της», «Λαϊκότητα και λαϊκισμός», «Η κλωνοποίηση», «Ψυχολογικές και
παιδαγωγικές επισημάνσεις για τη χρήση της πληροφορικής στην εκπαίδευση», θέματα για
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τον Η/Υ και το διαδίκτυο, κείμενο για τον θηλασμό, τα οποία συνοδεύονται από ερωτήσεις
προς επεξεργασία), υψηλού βαθμού ποιότητας λόγου και, κατά συνέπεια, γλωσσικής και
νοηματικής δυσκολίας και τέτοιων σε έκταση που για ορισμένα καθίσταται απαγορευτική η
ανάγνωση και η επεξεργασία τους στην τάξη. Αρκετά θέματα αντιπροσωπεύονται από
περισσότερα από ένα κείμενα (βλ. επιστροφή ελγινείων, διαδίκτυο), επιτείνοντας τον
πλουραλισμό των προσεγγίσεων. Ιδιαίτερα σημαντική, επίσης, είναι η προσθήκη ενός
ολόκληρου κεφαλαίου (σ. 209-265), εκτάσεως 56 σελίδων («Κεφάλαιο 3 Δίκαιος και Άδικος
Λόγος»), στο οποίο εξετάζεται ένα σύνολο ποικίλων θεμάτων υψηλού ήθους («Η γλώσσα της
εξουσίας και η γλώσσα της παιδείας», «Ο άνθρωπος», από την ομιλία του Γ. Σεφέρη στη
Στοκχόλμη, «Παιδεία και εθνική μόρφωση» του Α. Δελμούζου, «Εθνική Αγωγή και
Ολοκληρωτισμός», «Μεσσιανισμός» του Φ. Πολίτη, «Παιδεία δύναμις θεραπευτική ψυχής»
του Ι. Θ. Κακριδή). Αφαιρείται από την πρώτη έκδοση ένας αριθμός περίπου 14 κειμένων
(«Ο αντίπαλος λόγος» του Δ. Ν. Μαρωνίτη, «Γυναίκες με τη σιγουριά του κόκορα και άντρες
με τη σιγουριά της κότας» του D. H. Laurence (σ. 31-32), τα νομικά κείμενα (σ. 51-54),
«Γλώσσα και εξουσία» του Δ. Ν. Μαρωνίτη, σ. 58), τμήμα της συνέντευξης ενός Ιρακινού
πρέσβη (σ. 59-61), «Ο αντίπαλος λόγος» του Δ. Ν. Μαρωνίτη (σ. 69-71), το κείμενο του Δ.
Γληνού (σ. 83-84), «Η εικόνα του σπηλαίου των δεσμωτών» (σ. 96-98), «Δορυφορική
εξαπάτηση» του Γ. Γεωργίου (σ. 99), κείμενο για τα πυρηνικά του Ευτύχη Ι. Μπιτσάκη (σ.
100-101), «Τέχνη και εποχή» του Γ. Σεφέρη (σ. 102), «Η ελληνική βιβλιοφιλία» του Π.
Νιρβάνα (σ. 101-102), «Στα σπήλαια της ψυχής» του Ε. Π. Παπανούτσου (σ. 107-110), «Ένα
δευτερότερο καβαφικό ποίημα» του Λ. Κούσουλα (σ. 122-124), «Αλλοτρίωση» (σ. 126-127),
«Η ρίζα της κρίσης του καπιταλισμού» (127-129), όλα τα κείμενα που παρατίθενται για
άσκηση στις σ. 131-136. Εκτός από τις αφαιρέσεις των παραπάνω κειμένων, ας
συνυπολογιστούν και κάποιες άλλες, όπως οι ασκήσεις στην ενότητα «Επιχειρήματα και
τεκμήρια» (σ. 15-16, 17), οι ενότητες «Διάβασμα και σύνθεση», «Διάβασμα και αξιολόγηση»
του Παραρτήματος, το διάγραμμα του κειμένου του Ανδρόνικου (σ. 196-197) και «Ο ρόλος
των μερών του γραπτού»). Εκτός από τις προσθήκες και τις αφαιρέσεις, στο αναθεωρημένο
βιβλίο πολλές είναι οι παρεμβάσεις στην ενότητα για το δοκίμιο. Προστίθενται απόψεις
διάφορων συγγραφέων για τον ορισμό του δοκιμίου («Εισαγωγή στο δοκίμιο»), αναιρείται,
όμως, η σαφήνεια που υπήρχε στο παλαιό βιβλίο σε ό,τι αφορά τα είδη το δοκίμιο. (Έννοια
του δοκιμίου Α. Δοκίμιο και λογοτεχνία, Β. Δοκίμιο και άλλα γραμματειακά είδη, 1. Δοκίμιο
και πραγματεία, μελέτη, διατριβή και μονογραφία, 2. Δοκίμιο και διδαχή, ημερολόγιο,
επιστολή, διάλογος, 3. Δοκίμιο και άρθρο, επιφυλλίδα, χρονογράφημα, Ιστορία του δοκιμίου,
Τα είδη του δοκιμίου Α. Το δοκίμιο στοχασμού, Β. Το αποδεικτικό δοκίμιο, Βασική δομή
του δοκιμίου). Στο αναθεωρημένο βιβλίο παρατίθενται τα δοκίμια χωρίς να δηλώνεται το
είδος τους. Λείπει μάλιστα η διαίρεση στα «Είδη του δοκιμίου» σε «Α. Το δοκίμιο
στοχασμού» και «Β. Το αποδεικτικό δοκίμιο».
Απαράδεκτη είναι η λογοκρισία που υπέστη το εγχειρίδιο αυτό ερήμην της
συγγραφικής ομάδας, δύο μάλιστα φορές. Σε επανέκδοσή του, από την ενότητα «Η γλώσσα
της εξουσίας και η γλώσσα της παιδείας» αφαιρέθηκε το κείμενο του Ρ. Λίβιγκστον «Το
ελληνικό πνεύμα: το γνώρισμα της ελευθερίας», στο οποίο αντιπαραβάλλεται η στάση
υποταγής του Εβραίου στην παράδοση με τη στάση του Έλληνα που «έχει εμπιστοσύνη στον
εαυτό του και το λόγο», ενώ στην εισαγωγή της ενότητας είχε παραμείνει το σχόλιο που
αφορούσε το κείμενο αυτό και εκφώνηση που ζητούσε από τους μαθητές να αναγνώσουν το
κείμενο του Λίβιγκστον μετά το απόσπασμα του Προμηθέα Δεσμώτη, τονίζοντας την
αισχυλική σύλληψη της ελευθερίας και αντιπαραθέτοντάς την στην εβραϊκή (βλ. ΣΤ´ έκδοση,
2006). Σε νεότερη επανέκδοση έχει αφαιρεθεί από την ενότητα «Ο άνθρωπος» ένα ακόμη
σχόλιο που αφορούσε τον ανθρωποκεντρισμό της ελληνικής θρησκείας και αποτελούσε
συνέχεια του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και πολιτικής
(Χασάπη-Χριστοδούλου, 2010: 513-514).
Και στα τρία αναθεωρημένα τεύχη υπάρχει πλούσια εικονογράφηση, ιδιαίτερα
επιτυχημένη στο Β´ τεύχος, όχι όμως στον ίδιο βαθμό λειτουργική στο Γ´ τεύχος, όπως στα
βιβλία του Γυμνασίου, λόγω του μεγάλου αριθμού των εικόνων που κατατεμαχίζουν το
κείμενο, γιατί διασπούν την προσοχή του αναγνώστη, μολονότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί
ούτε η πολυτροπικότητα αλλά ούτε και πολυγραμματισμός αυτών των βιβλίων. Αλλά τα
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βιβλία είναι δύσκολο να λειτουργήσουν έξω από το πλαίσιο των Πανελλαδικών εξετάσεων,
με αποτέλεσμα η διδασκαλία τους να εξυπηρετεί το εξετασιοκεντρικό σύστημα,
αδιαφορώντας για το «συνοδευτικό» υλικό. Αυτός είναι και ο λόγος που παραμένει
αναξιοποίητος ο διαθεματικός χαρακτήρας τους, δεδομένος ήδη από την πρώτη τους έκδοση.
Ο προγραμματισμός, πάντως, διευκολύνεται, γιατί στην αναθεωρημένη τους έκδοση οι
σελίδες που μπορούν να διδαχθούν προαιρετικά επισημαίνονται με διαφορετικό χρώμα. Έτσι
«ελαφραίνει» αισθητά η ύλη και ο διδάσκων μπορεί να κινηθεί με μεγαλύτερη ελευθερία,
γνωρίζοντας εκ των προτέρων τι μπορεί να παραλείψει ή σε τι δε χρειάζεται να επιμείνει,
ακόμη και αν επιθυμεί να το διδάξει.
Όπως στο Γυμνάσιο, και στο Λύκειο το βιβλία του μαθητή, εκτός από τα βιβλία για
τον καθηγητή, συμπληρώνονται σταδιακά και με άλλα δύο βιβλία εκτός από τη Νεοελληνική
Γραμματική και το Συντακτικό της Νεοελληνικής Γλώσσας. Πρώτα με τους Θεματικούς
κύκλους το 2001 (Μανωλίδης, Μπεχλιβάνης, Φλώρου, 2001, Μανωλίδης, Μπεχλιβάνης,
Φλώρου, 2003), βιβλίο 479 σελίδων που «πλουτίζει και διευρύνει τον προβληματισμό των
βιβλίων, οργανωμένο σε 20 κύκλους, με σκοπό να «βοηθήσει τον μαθητή να σκεφτεί και να
συζητήσει […] προβλήματα κοινωνικά, επιστημονικά, καλλιτεχνικά, φιλοσοφικά, πολιτικά,
πολιτισμικά, […] για να αναζητήσει την αλήθεια και να ολοκληρωθεί, να γίνει δηλαδή
ελεύθερος άνθρωπος», στο οποίο «το εικαστικό υλικό συνδέεται νοηματικά με τα κείμενα»
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή λόγου» (Τσολάκης, 2001: 7-9). Έπειτα, τις
Γλωσσικές ασκήσεις για το Ενιαίο Λύκειο (Κανδήρου, Πασχαλίδης, Ρίζου, 2003 Α) το 2003,
ένα βιβλίο αντίστοιχο με αυτό του Γυμνασίου που, σύμφωνα με τον Τσολάκη, «έχει να κάνει
με τις σημασίες των λέξεων και με τους σημασιακούς ιριδισμούς τους» (Τσολάκης, 2003:
[9]).
Με τα βιβλία στα οποία αναφερθήκαμε, ολοκληρώνεται μία προσπάθεια είκοσι πέντε
ετών, την οποία ανέλαβε μία ευρεία ομάδα φιλολόγων υπό τον συντονισμό του καθηγητή
Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Χρίστου Τσολάκη. Το «ανέλαβε» με την κυριολεκτική του
σημασία, «δέχτηκε ως υποχρέωση», γιατί ουδέποτε τα άφησε στην τύχη τους, αλλά τα
παρακολουθούσε και τα παρακολουθεί. Άλλωστε κάποια από τα μέλη της είχαν και
εξακολουθούν να έχουν ενεργό ρόλο στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Πρόκειται για βιβλία
πρωτοποριακά για την εποχή τους, αφού όπως αποδείχθηκε από τα παραπάνω, καλύπτουν τις
απαιτήσεις τόσο των Πιλοτικών Προγραμμάτων για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής
Γλώσσας του Γυμνασίου (Πρόγραμμα Σπουδών, 2011) όσο και του Προγράμματος Σπουδών
για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας του Λυκείου (ΦΕΚ, 2001) και, εάν
αναθεωρούνταν, θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των νέων εκπαιδευτικών
προσανατολισμών. Η ολοκληρωμένη αυτή προσπάθεια για τη σωστή και αποτελεσματική
διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα στην ιστορία της
νεοελληνικής εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού βιβλίου, που δικαιώνεται από τις εξελίξεις
στον διεθνή χώρο (Χασάπη, 2004-2005: 55-85).
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Δημοτική γλώσσα και εκπαίδευση: Εικόνες Εκπαιδευτικού
Δημοτικισμού από τις πρώτες παιδαγωγικές συνεδριάσεις
του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (1934-1945)
Άννα ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Διδάκτωρ Ιστορίας-Σχολ. Σύμβουλος Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) λειτούργησε για πρώτη
φορά κατά το σχολικό έτος 1934-1935 με επόπτη τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ,
τον φημισμένο παιδαγωγό και γνωστό υπέρμαχο του εκπαιδευτικού Δημοτικισμού, Αλεξ. Δελμούζο
(1880-1956). Η εποπτεία και η παρουσία του Δελμούζου στις πρώτες παιδαγωγικές συνεδριάσεις του
διδακτικού προσωπικού συνέδεσαν τη ζωή της σχολικής κοινότητας αυτού του εκπαιδευτικού
ιδρύματος με τις αρχές του εκπαιδευτικού Δημοτικισμού.
Η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει και παρουσιάζει εικόνες εκπαιδευτικού Δημοτικισμού, έτσι
όπως έχουν αποτυπωθεί στις πράξεις των παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων
του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, έχοντας ως βάση
το Βιβλίο των Παιδαγωγικών Συνεδριών του ΠΣΠΘ του σχολ. έτους 1934-35 μέχρι 24/1/1949,
επικεντρώνει κυρίως στις θέσεις και τις αποφάσεις των διδασκόντων σχετικά με τη διδασκαλία της
ελληνικής γλώσσας και του μαθήματος των Νέων Ελληνικών στο Γυμνάσιο κατά την πρώτη δεκαετία
της λειτουργίας του Πειραματικού Σχολείου.
Κύρια διαπίστωση αυτής της εργασίας είναι ότι ο Σύλλογος των Διδασκόντων διατήρησε τις
αρχές του εκπαιδευτικού Δημοτικισμού και τα παιδαγωγικά ιδεώδη του Δελμούζου στη σχολική ζωή,
ακόμα και όταν αυτός αναγκάστηκε από το καθεστώς του Μεταξά να παραιτηθεί από τη θέση του
καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και του επόπτη του ΠΣΠΘ.
ABSTRACT
The Experimental School of Thessaloniki University first opened in school year 1934-1935 with
supervisor the Professor of pedagogy in Philosophy Faculty of Thessaloniki University, the famous
educator and advocate of educational Demoticism, Alexander Delmouzos (1880-1956). The
supervision and presence of Delmouzos in the first pedagogical meetings of teaching stuff connected
the life of the school community of this institution with the principles of the educational Demoticism.
This paper examines and presents images of educational Demoticism which are reflected in the
minutes of teachers meetings at the Experimental School of University in Thessaloniki. Specifically,
based on the Book of Educational Sessions, the paper mostly focusses on the views and decisions of
teachers about the teaching of Greek language and the course of Modern Greek at the Gymnasium
during the first decade (1934-1945) of the Experimental school.
The main conclusion of the above work is that the teachers society has maintained the principles
of educational Demoticism and Delmouzo’s pedagogical ideals in school life, although the supervisor
of the Experimental School of Thessaloniki University was forced to resign from his post by Metaxas
dictatorship.

Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) συνδέθηκε από
την αρχή της λειτουργίας του με την προσωπικότητα του Αλέξανδρου Δελμούζου (1880-
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1956), ενός από τους κυριότερους εκπροσώπους της νεοελληνικής παιδαγωγικής επιστήμης
και γνωστού υπέρμαχου του εκπαιδευτικού Δημοτικισμού. O Δελμούζος, ως καθηγητής της
έδρας της Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής της Θεσσαλονίκης (είχε αποδεχθεί την
εκλογή του στην έδρα το Δεκέμβριο του 1928), ανέλαβε την εποπτεία του Σχολείου, όταν
αυτό λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1934-1935, ύστερα από καθυστέρηση
πέντε ετών από το νόμο που προέβλεπε την ίδρυσή του. Πρώτος διευθυντής του Σχολείου
ήταν μία επίσης σημαντική προσωπικότητα των Γραμμάτων, ο φιλόλογος Βασίλειος
Τατάκης, μετέπειτα καθηγητής της φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
της Θεσσαλονίκης, ο οποίος ανέλαβε από τον επόπτη Δελμούζο τη διεύθυνση του σχολείου
στις 9 Οκτωβρίου 1934 (Βαρμάζης, 1998:19-20).
Ο ιδρυτικός νόμος του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(όπως και του αντίστοιχου σχολείου της Αθήνας), που ψηφίστηκε το 1929 επί κυβέρνησης
Ελ. Βενιζέλου, προέβλεπε, υπό την εποπτεία του καθηγητή Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής
Σχολής, τη σύσταση και τη λειτουργία ενός ενιαίου εκπαιδευτικού ιδρύματος με ένα εξατάξιο
και ένα μονοθέσιο Δημοτικό σχολείο και ένα εξατάξιο κλασικό Γυμνάσιο Αρρένων, όπου οι
απόφοιτοι φοιτητές των καθηγητικών σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα
ασκούσαν τη διδακτική πρακτική τους (Nόμος “Περί Ιδρύσεως πειραματικών σχολείων εν
τοις Πανεπιστημίοις Αθηνών και Θεσσαλονίκης” 4376/1929, ΦΕΚ Α 300, 13-08-1929. Για
το περιεχόμενο του νόμου, βλ. http://piramatiko.web.auth.gr/init_gr.html).
Βέβαια, όπως είναι γνωστό, η θητεία του Δελμούζου ως επόπτη του Σχολείου ήταν
στην πραγματικότητα πολύ σύντομη. Διήρκεσε από την αρχή της λειτουργίας του Σχολείου
τον Οκτώβριο του 1934 έως το Μάρτιο του 1935, αφού διακόπηκε τον Απρίλιο του 1935,
όταν απομακρύνθηκε από τη θέση του στη Φιλοσοφική Σχολή, λόγω των πολιτικών διώξεων
που υπέστησαν από το Κίνημα του Μαρτίου του 1935 όσοι κρατικοί λειτουργοί θεωρήθηκαν
Φιλελεύθεροι-Βενιζελικοί. Μετά από ένα χρόνο, τον Απρίλιο του 1936 επανήλθε στη θέση
του στο Πανεπιστήμιο και στην εποπτεία του Πειραματικού, για να παραιτηθεί όμως, και να
απομακρυνθεί οριστικά το Σεπτέμβριο του 1937 λόγω της διάστασής του με το Υπουργείο
Παιδείας του καθεστώτος του Μεταξά (για λεπτομέρειες σχετικές με τη θητεία του
Δελμούζου στο Πειραματικό και τις πολιτικές του διώξεις τον Απρίλιο του 1935 και το
Σεπτέμβριο του 1937, βλ. Τερζής, 2006: 224-226).
Ο ίδιος ο Δελμούζος έχει δηλώσει ότι η προοπτική για την εποπτεία αυτού του
σχολείου ήταν το κίνητρο για να αποδεχθεί την πανεπιστημιακή έδρα της Θεσσαλονίκης,
σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι το πειραματικό σχολείο “ήταν που με κίνησε για να πάρω
την πανεπιστημιακή έδρα”, αφού τον ενδιέφερε η εφαρμογή της παιδαγωγικής του θεωρίας
στην εκπαιδευτική πράξη (Δελμούζος, 1958: 337). Από την άλλη πλευρά, το Πειραματικό
ήταν ένας σημαντικός λόγος που τον ανάγκασε να παραιτηθεί από τη θέση του στη
Φιλοσοφική Σχολή και επομένως και από την εποπτεία του Σχολείου, όταν το καθεστώς του
Μεταξά επέβαλε την εφαρμογή νόμου με τον οποίο εισαγόταν από την τετάρτη τάξη του
Δημοτικού η διδασκαλία της καθαρεύουσας. Αυτό σήμαινε, όπως ο ίδιος έχει σημειώσει, ότι,
εάν δεχόταν την εφαρμογή του νόμου στο Πειραματικό Σχολείο, θα παραβίαζε κύριες αρχές
της παιδαγωγικής του θεωρίας στην οποία στηριζόταν η λειτουργία του σχολείου αυτού
(“…Εκτός όμως των ανωτέρων είναι και ο εξής ακόμα σπουδαιότατος λόγος, ο οποίος με
εξαναγκάζει εις το παρόν διάβημά μου. Κατά το παρόν σχολικόν έτος εφαρμόζεται ο νόμος,
κατά τον οποίον σταματά εις την Δ΄του Δημοτικού η διδασκαλία της δημοτικής γλώσσης και
αντ’ αυτής εισάγεται εις την ειρημένην τάξιν η διδασκαλία της καθαρευούσης. Το
Πειραματικόν Σχολείον υποχρεούται κατά τον νόμον να έχη τα εγκεκριμένα αναγνωστικά,
υποχρεούται επομένως να διδάξη την καθαρεύουσαν εις δεκαετείς μαθητάς, εις τους οποίους
δεν έχει εμπεδωθή η μητρική των γλώσσα. Εις εμέ όμως ως επόπτην του σχολείου θα ήτο
απολύτως αδύνατον να εφαρμόσω παρά τας αρχάς μου νόμον, ο οποίος αίρει αυτήν την βάσιν
πάσης πραγματικής, ουσιαστικής μορφώσεως των Ελληνοπαίδων…Δια τους εκτεθέντας
ανωτέρω λόγους λαμβάνω την τιμήν κ. Υπουργέ, να υποβάλω την παραίτησιν μου από την
δημόσιαν θέσιν που κατέχω. 25.9.1937. Ευπειθέστατος Α. Π. Δελμούζος. Βλ. Δελμούζος,
1958: 334-335).
Η παιδαγωγική θεωρία του Δελμούζου αποτελούσε συνισταμένη παιδαγωγικών
απόψεων και αντιλήψεων που εκπορεύονταν κυρίως από τη μεταρρυθμιστική παιδαγωγική
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κίνηση της Γερμανίας των τελών του 19ου–αρχών του 20ού αιώνα, αλλά και από το κίνημα
του εκπαιδευτικού Δημοτικισμού που θεωρούσε την επιβολή της δημοτικής γλώσσας στη
δημόσια εκπαίδευση ως προϋπόθεση για την επίτευξη των αναγκαίων εκσυγχρονιστικών
μεταρρυθμίσεων στο νεοελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο μαθητοκεντρικός χαρακτήρας
των θεωριών των Γερμανών μεταρρυθμιστών παιδαγωγών και οι βασικές τους αρχές, όπως η
αυτενεργός και βιωματική μάθηση, η αυτοαγωγή, οι μέθοδοι του Σχολείου Εργασίας και των
μαθητικών ομάδων συνεργασίας, η γνώση της πραγματικής ζωής της πατρίδας και το άνοιγμα
της σχολικής τάξης στην κοινωνία, η ενθάρρυνση των δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής,
ήταν εύλογο να συνάδουν με τον εκπαιδευτικό δημοτικισμό που υποστήριζε ο Δελμούζος.
Για να εφαρμοστούν οι παραπάνω αναφερθείσες αρχές, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η
εισαγωγή και η καθιέρωση στη διδασκαλία της ζωντανής, μητρικής γλώσσας που μιλούσαν,
σκέφτονταν, βίωναν τα αισθήματα και τις εμπειρίες τους οι μαθητές, της γλώσσας της
νεοελληνικής παράδοσης που συνέδεε το Νέο Ελληνισμό με το αρχαίο παρελθόν του και
δήλωνε την ιστορική του συνέχεια (Για τo συγκερασμό των παιδαγωγικών απόψεων του
Δελμούζου με τις αρχές του Δημοτικισμού, βλ. Δελμούζος, 1971).
Οι σπουδές και η διαμονή του Δελμούζου στη Γερμανία σε δύο περιόδους της ζωής
του, καθώς και η γνωριμία με το έργο πρωτοπόρων Ελλήνων Δημοτικιστών σε συνδυασμό με
την προσωπική επαφή και συνεργασία μαζί τους συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση και
ανάπτυξη των παιδαγωγικών του απόψεων (Παπανούτσος, 1984: 27-36). Ο ίδιος επιχείρησε
να εφαρμόσει τις παιδαγωγικές του απόψεις στην εκπαιδευτική πράξη τρεις φορές: α) ως
Διευθυντής του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου του Βόλου την περίοδο 1908-1911,
β) ως Διευθυντής του Μαράσλειου Διδασκαλείου της Αθήνας την περίοδο 1923-1926 και γ)
ως επόπτης του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την περίοδο
1934-1937 με διακοπή σχεδόν ενός έτους από τον Απρίλιο του 1935 έως τον Απρίλιο του
1936 (Tερζής, 2006: 241).
Επομένως, με την ανάληψη της εποπτείας του Πειραματικού Σχολείου ο Δελμούζος
προσπάθησε να θεμελιώσει μια ενιαία πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολική μονάδα με
βάση τον εκπαιδευτικό Δημοτικισμό, εμπλουτισμένο όμως και με τις αντιλήψεις των θεωριών
των Γερμανών μεταρρυθμιστών παιδαγωγών που ο ίδιος είχε γνωρίσει κατά τη διάρκεια της
διαμονής του στη Γερμανία. Τα πρακτικά των Παιδαγωγικών Συνεδριών του Πειραματικού
Σχολείου, μία πραγματικά πολύτιμη πηγή για το μελετητή, αποτελούν αδιαμφισβήτητη
μαρτυρία της τελευταίας απόπειρας του μεγάλου παιδαγωγού να συνδιαμορφώσει σε
συνεργασία με το τότε ολιγάριθμο διδακτικό προσωπικό τις αρχές και τους κανόνες
λειτουργίας του Σχολείου που πάντα ονειρευόταν.
Στην παρούσα ανακοίνωση γίνεται απόπειρα να σκιαγραφηθούν εικόνες εκπαιδευτικού
Δημοτικισμού, έτσι όπως έχουν αποτυπωθεί στις επίσημες πράξεις των παιδαγωγικών
συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων του ΠΣΠΘ κατά την πρώτη δεκαετία της
λειτουργίας του. Με κύρια πηγή το Βιβλίο των Παιδαγωγικών Συνεδριών του ΠΣΠΘ του
σχολ. έτους 1934-35 μέχρι 24/1/1949, επιχειρείται να παρουσιασθούν κυρίως οι θέσεις και οι
αποφάσεις των διδασκόντων σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του
μαθήματος των Νέων Ελληνικών στο Γυμνάσιο, οι οποίες παρέμειναν σύμφωνες με το
πνεύμα και τις αρχές του εκπαιδευτικού Δημοτικισμού του Αλεξ. Δελμούζου, παρά το ότι
αυτός αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του
ΑΠΘ και του επόπτη του ΠΣΠΘ.
Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναφέρουμε ότι οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις του
διδακτικού προσωπικού του Πειραματικού Σχολείου, που εγκαινιάστηκαν και καθιερώθηκαν
από τον πρώτο επόπτη του Σχολείου Αλέξανδρο Δελμούζο, συνέβαλαν καθοριστικά στο
χαρακτήρα του Σχολείου και αποτέλεσαν ένα σημαντικό θεσμό της παράδοσης του ιστορικού
εκπαιδευτικού ιδρύματος που οι διευθυντές και οι διδάσκοντες μερίμνησαν να διατηρήσουν
ως τις μέρες μας.
Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του Βιβλίου Πράξεων των Παιδαγωγικών Συνεδριών του
ΠΣΠΘ, διαπιστώνουμε ότι αποτυπώνονται εικόνες από την παιδαγωγική στάση που είχε
υιοθετήσει ο Σύλλογος των Διδασκόντων υπό την εποπτεία του Δελμούζου για τρεις κυρίως
τομείς στους οποίους επικέντρωνε το ενδιαφέρον του ο επόπτης: τους σκοπούς και τις γενικές
αρχές του λειτουργίας του Σχολείου, τις δραστηριότητες της Σχολικής Ζωής, τη διδασκαλία
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και το πρόγραμμα των μαθημάτων. Πρόκειται για εικόνες μιας παιδαγωγικής στάσης και
αντίληψης που απορρέει από το όραμα του εκπαιδευτικού Δημοτικισμού που ο πρώτος
επόπτης του σχολείου είχε προσπαθήσει να μεταδώσει και να μοιρασθεί με τους διδάσκοντες.
Έτσι, ήδη στην πρώτη παιδαγωγική συνεδρίαση (20 Οκτωβρίου του 1934) του
προσωπικού του Πειραματικού Σχολείου έχουμε την πρώτη ένδειξη του εκπαιδευτικού
Δημοτικισμού που θα είχε καθοριστικό ρόλο στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία του εκπαιδευτικού
ιδρύματος. Στη συνεδρίαση στην οποία ήταν παρόντες ο επόπτης Αλ. Δελμούζος, ο πρώτος
διευθυντής Β. Τατάκης και οι πρώτοι διδάσκοντες (Αλεξάνδρα Κεσσανλή-δασκάλα,
Βασίλειος Ιωαννίδης-θεολόγος, Ναούμ Λιάκος-φυσικός, Γεώργιος Θέμελης-φιλόλογος,
Άγγελος Καραηλίας-Ωδικής) συζητήθηκε το θέμα της σύνταξης προσωρινού αναλυτικού
προγράμματος και αποφασίστηκε να γίνει μόνο μια εσωτερική μεταβολή στις ώρες των
Ελληνικών, έτσι ώστε στο πρώτο εξάμηνο να προστεθούν στα Νέα Ελληνικά 1-2 ώρες, που
θα αφαιρεθούν από τα αρχαία ελληνικά, για να γίνει καλύτερη εμπέδωση της γραμματικής
της Νέας Ελληνικής, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο να αυξηθούν οι ώρες των Αρχαίων
Ελληνικών σε βάρος των νέων Ελληνικών (Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος 193435, 1η πράξη, 20-10-1934).
Λίγες μέρες αργότερα, στη δεύτερη παιδαγωγική συνεδρίαση (2-11-1934) με θέμα τις
“γενικές αρχές της εργασίας του Σχολείου”, ο Δελμούζος θα έβαζε με σαφήνεια τη σφραγίδα
και το στίγμα του εκπαιδευτικού Δημοτικισμού στη φυσιογνωμία του νεοϊδρυθέντος
σχολείου, επισημαίνοντας στον τότε ολιγομελή Σύλλογο των Διδασκόντων του ΠΣΠΘ ότι τα
κύρια συστατικά στοιχεία, τα οποία θα συνέθεταν το περιεχόμενο της μόρφωσης που θα
παρείχαν στους μαθητές, έπρεπε να είναι: α) η πατριδογνωσία, β) η σύνδεση του νέου
Ελληνισμού με τον πολιτισμό και τις αξίες των κλασσικών σπουδών και γ) η δημοτική
γλώσσα. Χωρίς αμφιβολία, τα τρία αυτά στοιχεία εκπορεύονταν από τον εκπαιδευτικό
Δημοτικισμό και συνδέονταν άμεσα με τα αιτήματα και τις αρχές του (για τις αρχές και τα
αιτήματα του εκπαιδευτικού Δημοτικισμού, βλ. Δελμούζος, 1939: 1463-1471).
Όσον αφορά τις κλασσικές σπουδές, ο Δελμούζος τότε είχε υπογραμμίσει τα
παρακάτω: “…πρέπει να αντικρίσωμε τους κλασσικούς στηριγμένοι γερά στη δική μας ζωή,
αυθύπαρκτοι. Η μετάφρασή των ζωντανή να θέτη σε κίνηση τον συναισθηματικό και
πνευματικό μας κόσμο, να μας κάνη ικανούς να εισδύωμε στη γλώσσα μας και να νιώθωμε τον
πολιτισμό και τις αξίες του, να μας επιτρέπη σε σύγκριση. Αυτή την ανεξαρτησία, αυτή την
αυθυπαρξία μόνο ο δημοτικισμός την εξασφαλίζει. Η δοκιμή μας θα έχη μεγάλη σημασία όχι
μόνο για το σχολειό μας βέβαια μονάχα, μα γενικά για τον τόπο μας. Θα βοηθήση τον
Ελληνισμό να βρη τον τρόπο να κάμη πραγματικά δικούς του τους κλασσικούς, να τους νοιώση
εσωτερικά αναπόσπαστα δεμένους μαζί του” (Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος
1934-35, 2η πράξη, 2-11-1934). Στην ίδια συνεδρίαση ο Δελμούζος είχε ακόμα τονίσει ότι
“το γλωσσικό μας όργανο δεν μπορεί να’ναι άλλο από τη Δημοτική. Σήμερα η πολιτεία ζητεί
και την καθαρεύουσα. Θα σεβαστούμε βέβαια το νόμο. Αλλά το όργανο της διδασκαλίας, πέρα
από τα όρια του νόμου, θα είναι η Δημοτική. Γιατί ζωντανή, μεθοδική διδασκαλία δίχως τη
δημοτική είναι αδύνατη” (Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος 1934-35, 2η πράξη, 211-1934).
Στις 27 Νοεμβρίου 1934 έγινε συζήτηση για το μάθημα των Νεοελληνικών σε ειδική
συνεδρίαση που διηξήχθη στο σπίτι του επόπτη (Δελμούζος) με θέμα τα ειδικά προβλήματα
των ιστορικοφιλογικών μαθημάτων, στην οποία παρόντες, εκτός του επόπτη, ήταν ο
διευθυντής Β. Τατάκης, ο πρώτο φιλόλογος του σχολείου και γνωστός ποιητής Γ. Θέμελης,
και ο πρώτος θεολόγος του σχολείου Β. Ιωαννίδης που αργότερα (1942) διορίστηκε
καθηγητής της Θεολογικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Στο πρακτικό της
συνεδρίασης σημειώνεται ότι “η διγλωσσία των αναγνωστικών από τη μια, η γλωσσική
αβεβαιότητα και αστάθεια των παιδιών από την άλλη, η ανάγκη ακόμη να δοθούν τα πρώτα
στοιχεία, οι βάσεις της αρχαίας ελληνικής, και να δοθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο”
αποτέλεσαν αφορμή για διεξοδική συζήτηση η οποία κατέληξε σε τρεις αποφάσεις: 1. Nα
διδαχθεί συστηματικά στην πρώτη Γυμνασίου μόνο η δημοτική, “πεζή και έμμετρη”, με τη
γραμματική της και να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία μόνο κείμενα στη δημοτική. Για
το λόγο αυτό, ανατέθηκε στον Θέμελη να επιλέξει κείμενα, σύμφωνα με την αντιληπτικότητα
των παιδιών, που θα χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία των Νεοελληνικών. Ωστόσο,
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επισημαίνεται ότι “παράλληλα προς τα Νεοελληνικά θα διδάσκεται η αρχαία γλώσσα και
γραμματική, που επειδή θα αναφέρεται συνεχώς προς τη δημοτική και θα συνδέεται στενά
μαζί της θα συνειδητοποιείται μ’ ένα τρόπο ζωντανό και ασφαλή”. Τονίζεται ακόμα ότι
πρέπει να συνεργασθούν όλοι οι διδάσκοντες, ώστε να ακολουθήσουν γλωσσικά ομοιόμορφη
διδασκαλία για να αποφευχθεί το “γλωσσικό χάος”. 2. Σχετικά με την καθαρεύουσα,
αποφασίζεται να αφήσουν για το επόμενο έτος τη συστηματικότερή της διδασκαλία, όταν οι
μαθητές θα κατέχουν αρκετά τη γραμματική της αρχαίας. 3. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι
εκθέσεις πρέπει να γράφονται στη δημοτική και να δίνονται θέματα που να αξιοποιούν τις
εμπειρίες από τη ζωή των μαθητών (Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος 1934-35, 7η
πράξη, 27-11-1934).
Κατά τη διάρκεια του πρώτου σχολικού έτους λειτουργίας του Πειραματικού Σχολείου
(1934-1935), το ζήτημα των Νέων Ελληνικών απασχόλησε και άλλες συνεδριάσεις. Την 1η
Φεβρουαρίου 1935 σε ειδική συνεδρίαση στο Γραφείο των καθηγητών, υπό την προεδρία του
επόπτη (Δελμούζος) και την παρουσία του διευθυντή (Τατάκης), ο φιλόλογος Γ. Θέμελης
εισηγήθηκε παρατηρήσεις για το θέμα “η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών στην Α’ τάξη του
Γυμνασίου”. Ο Θέμελης, αφού πρώτα επεσήμανε ότι η βάση της διδασκαλίας έπρεπε να
είναι η πατριδογνωσία, δηλαδή η γνώση του πολιτισμού του τόπου, στη συνέχεια κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι ύλη του μαθήματος έπρεπε να αποτελέσουν όχι μόνο τα γραπτά κείμενα
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, αλλά και κάθε άλλο νεοελληνικό κείμενο (επιστημονικό,
φιλοσοφικό) με χαρακτηριστικό γνώρισμα τον έντεχνο λόγο. Σύμφωνα με την εισήγηση του
Θέμελη, ο σκοπός του μαθήματος είναι διπλός: 1. γλωσσικός και 2. μορφωτικός και
αισθητικός μαζί. Ο ίδιος διασαφήνισε ότι το μάθημα αποσκοπεί κυρίως στη διδασκαλία της
γλώσσας και των στοιχείων του πολιτισμού που ενσαρκώνονται μέσα από τη γλώσσα και
τόνισε ότι “με τα Νέα ελληνικά θα διδαχθεί πρώτα πρώτα η νεοελληνική γλώσσα, μέσο κύριο
και απαραίτητο όχι μόνο για τη διδασκαλία και την κατανόηση των κειμένων του ιδίου του
μαθήματος, αλλά και πλατύτερα για όλη τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων και όλης της
σχολικής γενικά ζωής, κι ακόμα πιο πλατιά για τη ζωή γενικά πέρα από το σχολείο”. (Βιβλίο
Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος 1934-35, 17η πράξη, 1-2-1935).
Στο ίδιο πρακτικό καταγράφεται και η παρατήρηση ότι η νέα ελληνική γλώσσα
αποτελεί εξέλιξη της αρχαίας. Για αυτό, πρέπει να διδάσκεται σε συνεχή αντιπαραβολή με
την αρχαία, επειδή “η νέα ζωντανεύει την αρχαία, και η αρχαία διερμηνεύει και διαφωτίζει τα
φαινόμενα της νέας”. Ο Θέμελης παρατήρησε επίσης ότι και η διδασκαλία της καθαρεύουσας
είναι αναγκαία, εφόσον συνεχίζει να υπάρχει στη ζωή, αλλά υποστήριξε ότι πρέπει να
διδαχθεί μόνο αφού πρώτα επιτευχθεί η κατάκτηση της ζωντανής γλώσσας, η οποία πρέπει να
παραμείνει το κέντρο της σχολικής ζωής. Πιο συγκεκριμένα, για την πρώτη τάξη Γυμνασίου,
πρότεινε η καθαρά γλωσσική διδασκαλία της δημοτικής (γραμματική-συντακτικό) να
καλύπτει αρκετή έκταση, ώστε η γλώσσα να γίνει “κτήμα” των μαθητών και διατύπωσε την
άποψη ότι “για να πραγματοποιηθεί ταχύτερα και σταθερώτερα η εκμάθηση της δημοτικής,
να μη διδάσκεται ούτε να ακούεται, αν είναι δυνατόν, η καθαρεύουσα στην Α΄τάξη”.
Πρότεινε, επίσης, η διδασκαλία της καθαρεύουσας, αν ήταν δυνατό, να άρχιζε από την Γ΄
τάξη του Γυμνασίου (Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος 1934-35, 17η πράξη, 1-21935).
Την επόμενη εβδομάδα, στις 8 Φεβρουαρίου, συνεχίστηκε η συνεδρίαση (παρόντες ο
επόπτης, ο διευθυντής και οι διδάσκοντες Θέμελης, Κεσσανλή, Ιωαννίδης) για τη διδασκαλία
των Νέων Ελληνικών με σύντομη εισήγηση του Θέμελη για το μάθημα της έκθεσης στην
οποία προσδιόρισε ως ύλη του μαθήματος “ολόκληρο τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού”,
υπογραμμίζοντας ότι η γλώσσα των εκθέσεων “κυριαρχικά θα είναι η ζωντανή γλώσσα”. Στη
συνέχεια, ο σύλλογος των Διδασκόντων, ύστερα από συζήτηση, συμφώνησε με τις προτάσεις
για το μάθημα των Νέων Ελληνικών που εισηγήθηκε ο Θέμελης. (Βιβλίο Παιδαγωγικών
Συνεδριών, σχ. έτος 1934-35, 18η πράξη, 8-2-1935).
Μία ενδιαφέρουσα εικόνα για τη σημασία της διδασκαλίας των μαθήματος των Νέων
Ελληνικών σκιαγραφείται στο πρακτικό της τελευταίας για το σχολικό έτος 1934-1935
παιδαγωγικής συνεδρίασης, η οποία αποτελεί κατά κάποιον τρόπο ένα είδος
αυτοαξιολόγησης των διδασκόντων για την πορεία και τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού
τους έργου στο σχολείο. Η συνεδρίαση αυτή, στην οποία δεν ήταν παρών ο Δελμούζος, γιατί
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ήδη από τον Απρίλιο του 1935 είχε απομακρυνθεί από τη θέση του στη Φιλοσοφική Σχολή,
έγινε στις 6 Ιουλίου του 1935 στο Γραφείο των Καθηγητών και είχε ως θέμα “παρεκκλίσεις
από το Αναλυτικό Πρόγραμμα στη διδασκαλία των διαφόρων μαθημάτων και συμπεράσματα
πάνω σ’ αυτάς βγαλμένα από την πράξη της σχολικής εργασίας”. Από την καταγεγραμμένη
στο πρακτικό εισήγηση του φιλολόγου Θέμελη αντλούμε σημαντικές πληροφορίες για την
παρέκκλιση που εφάρμοσαν στον τρόπο διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων.
Μαθαίνουμε ότι κατά τη διδασκαλία των Αρχαίων και Νέων Ελληνικών δοκίμασαν τη
συνεχή διδασκαλία κάθε μαθήματος χωριστά σε ευρύτερα χρονικά πλαίσια και δεν
ακολούθησαν την παράλληλη διδασκαλία με 8 ώρες την εβδομάδα στα Αρχαία Ελληνικά και
5 ώρες στα Νέα Ελληνικά, όπως όριζε το Αναλυτικό Πρόγραμμα.
Αναφέρουμε αυτολεξεί το συγκεκριμένο απόσπασμα από το πρακτικό: “…ο καθηγητής
των Ελληνικών κ. Γ. Θέμελης λέγει τα εξής: στη διδασκαλία των Αρχαίων και των Νέων
Ελληνικών δοκιμάσαμεν τη συνεχή διδασκαλία κάθε μαθήματος χωριστά σε πλατύτερα χρονικά
πλαίσια και όχι την παράλληλη διδασκαλία τους στο χρονικό όριο μιας εβδομάδας (δηλ. 8 ώρες
Αρχαία-5 ώρες Νέα) όπως ορίζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Το χρονικό διάστημα για κάθε
μάθημα το ρυθμίζαμεν κάθε φορά ανάλογα με τη μεγαλύτερη ή μικρότερη διδακτική ενότητα
που είχαμεν κάθε τόσο μπροστά μας από 10 έως 20 μέρες στη σειρά. Κρατήσαμεν όμως, όσο
ήταν δυνατό, την ίδια αναλογία χρόνου: 8-5”.
Εκτός, όμως από την περιγραφή της παρέκκλισης, ο Θέμελης εξηγεί στο Σύλλογο
διδασκόντων το σκοπό και τους λόγους για τους οποίους έγινε: “Σκοπός αυτής της
παρεκκλίσεως ήταν να δοθεί η απαιτούμενη χρονική έκταση, ώστε ο μαθητής να ζήση
πλατύτερα και βαθύτερα το κάθε μάθημα και να ολοκληρώση αδιάσπαστα μέσα του μια
εκτενέστερη συνοχή απ΄την ίδια κάθε τόσο περιοχή. Ακόμα να υπάρχει καιρός να εμπεδωθή
καλύτερα το συνεχόμενο υλικό από το ένα μάθημα για να είναι γερή βάση για την πρόσληψη του
αντίστοιχου υλικού απ΄το άλλο μάθημα, εφόσον τα δύο μαθήματα είναι αλληλένδετα με πλήρη
αντιστοιχίαν φαινομένων και το ένα στηρίζεται στο άλλο. Αυτό γίνεται με την αρχή ότι τα Νέα
Ελληνικά είναι η ζωντανή βάση πάνω στην οποία θα στηριζόταν το μάθημα των Αρχαίων και
αντίστροφα τα αρχαία βοηθούν τη βαθύτερη και επιστημονική κατανόηση των Νέων”.
Ο ίδιος Θέμελης αξιολογεί την πορεία της παρέκκλισης και θεωρεί ότι από τη
δοκιμαστική εφαρμογή εξάγεται το σύμπερασμα πως το μέτρο αυτό είναι γόνιμο, όταν όμως
εφαρμόζεται σε όσο το δυνατό μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Για αυτό, προτείνει ότι το
χρονικό διάστημα για κάθε μάθημα να είναι μεγάλο μέχρι 2-3 μήνες. Ωστόσο, φαίνεται ότι,
παρά τη θετική αξιολόγηση του Θέμελη, εκφράστηκαν κάποιες επιφυλάξεις από το Σύλλογο
σχετικά με τη διδασκαλία των αρχαίων και των νέων Ελληνικών σε χωριστά χρονικά όρια και
διατυπώθηκε ο προβληματισμός μήπως η εφαρμογή του μέτρου διασπά την επαφή των δύο
αυτών αντίστοιχων μαθημάτων. Ο Θέμελης υποστήριξε ότι η επαφή και ο παραλληλισμός
των Νέων με τα Αρχαία ήταν αδιάσπαστος κατά την περίοδο της διδασκαλίας των Αρχαίων
Ελληνικών, λόγω κυρίως της ερμηνείας του αρχαίου κειμένου και διαφόρων γλωσσικών
ασκήσεων. Παραδέχτηκε, όμως ότι δεν υπήρχε επαφή των Αρχαίων με τα Νέα κατά την
περίοδο της διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών. Για αυτό, αποφασίστηκε το επόμενο σχολικό
έτος να γίνει προσπάθεια για να επιτευχθεί και αυτή η επαφή κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών. Επιπλέον, ο Θέμελης διασαφήνισε στο Σύλλογο ότι ο
παραλληλισμός των δύο μαθημάτων δε γινόταν προς βλάβη της αυτοτέλειας του
αντικειμένου, αλλά ήταν ενσωματωμένος στη διδασκαλία και γινόταν όπου παρουσιαζόταν η
κατάλληλη ευκαιρία.
Στο ίδιο πρακτικό καταγράφονται και οι παρεκκλίσεις που έγιναν ως προς την ύλη
διδασκαλίας των μαθημάτων. Έτσι, για τα αρχαία Ελληνικά μαθαίνουμε ότι έγιναν οι
παρακάτω παρεκκλίσεις από το Αναλυτικό Πρόγραμμα στην Α΄Τάξη Γυμνασίου: α) Δεν
διδάχτηκε ο Όμηρος από μετάφραση, αλλά από το πρωτότυπο, γιατί σ’ ένα κλασικό
Γυμνάσιο, όπως είναι του Γυμνάσιο του Πειραματικού, ο Όμηρος πρέπει να δίνεται από το
πρωτότυπο. β) Αντί για Λουκιανό, διδάχτηκαν οι μύθοι του Αισώπου από το πρωτότυπο σε
αρκετή έκταση, γιατί είναι ευχάριστοι για τους μικρούς μαθητές. γ) Διδάχτηκε σε αρκετή
έκταση η Γραμματική με βάση το αναγνωστικό του Ζούκη, η οποία θα συνεχιστεί και στην
επόμενη τάξη (Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος 1934-35, 23η πράξη, 8-07-1935).
Όσον αφορά το μάθημα των Νέων Ελληνικών, τονίστηκε ότι δόθηκε ιδιαίτερη

698

προσοχή στη γλωσσική διδασκαλία για τη δημιουργία ομοιόμορφης γλωσσικής βάσης και
την καλλιέργεια και διαμόρφωση από τις μικρές τάξεις του Γυμνασίου ενιαίου και σταθερού
γλωσσικού κριτηρίου για να αντιμετωπισθεί η γλωσσική σύγχυση. Για αυτό, διδάχτηκε η
γραμματική της Νεοελληνικής Γλώσσας με σκοπό τη βαθύτερη συνειδητοποίηση των
γλωσσικών φαινομένων, ενώ δεν διδάχθηκαν κείμενα μόνο από το Αναγνωστικό του Μιχ.
Οικονόμου, αλλά η ύλη συμπληρώθηκε με την επιλογή και άλλων νεοελληνικών κειμένων
(Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος 1934-35, 23η πράξη, 8-07-1935).
Ένα χρόνο αργότερα, στις 1 Ιουλίου 1936, στο Βιβλίο Πράξεων των Παιδαγωγικών
Συνεδριάσεων, καταγράφεται συνεδρίαση, που έχει ακριβώς το ίδιο θέμα, δηλαδή
“παρεκκλίσεις από το Αναλυτικό Πρόγραμμα στη διδασκαλία των διαφόρων μαθημάτων και
συμπεράσματα πάνω σ’ αυτάς βγαλμένα από την πράξη της σχολικής εργασίας”. Από τα
καταγεγραμμένα συμπεράσματα αυτής της συνεδρίασης από την οποία απουσίαζε ο
Δελμούζος, διαπιστώνουμε ότι στα Αρχαία Ελληνικά και Νέα Ελληνικά της πρώτης τάξης
του Γυμνασίου δοκιμάστηκε, όπως και το προηγούμενο σχολικό έτος, η συνεχής διδασκαλία
του κάθε μαθήματος χωριστά σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα με καλά αποτελέσματα και
σημειώνεται ότι “κίνδυνος κόρου από ένα μάθημα δεν υπάρχει στην πράξη και από την άλλη
δίνεται καιρός για βαθύτερο ζήσιμο του κάθε μαθήματος”. Επισημαίνεται ακόμα ότι η
μετάβαση από ένα φαινόμενο του ενός μαθήματος στο αντίστοιχο του άλλου, ιδίως στα
γραμματικά, είναι κάτι που συντελεί στη βαθύτερη εμπέδωση με τη συνειδητοποίηση των
γλωσσικών ομοιοτήτων και διαφορών.
Από το ίδιο πρακτικό μαθαίνουμε επίσης ότι συνεχίστηκε η ίδια καινοτομία και στη
δεύτερη τάξη του Γυμνασίου με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση των δύο γλωσσών και την
απρόσκοπτη και ακριβή μετάβαση από τη μια στην άλλη (Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών,
σχ. έτος 1935-36, 13η πράξη, 1-07-1936). Επιπλέον, στους δύο τελευταίους μήνες της
δεύτερης τάξης έγινε και διδασκαλία της καθαρεύουσας, η οποία βασίστηκε στο τυπικό της
Αρχαίας και η πράξη επαλήθεψε την άποψη ότι η γνώση της Αρχαίας και της Νέας βοηθά
πολύ στην εκμάθηση της καθαρεύουσας (Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος 1935-36,
13η πράξη, 8-07-1935).
Στο επόμενο σχολικό έτος 1936-1937 ο Δελμούζος επανήλθε στη θέση του καθηγητή
της παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής και του επόπτη του Πειραματικού Σχολείου.
Βέβαια, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η επιστροφή του Δελμούζου στη θέση του επόπτη του
Σχολείου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1936-1937 θα είναι προσωρινή, αφού το
Σεπτέμβριο του 1937 θα αναγκασθεί σε οριστική παραίτηση λόγω της εκπαιδευτικής
πολιτικής του καθεστώτος του Μεταξά. Πάντως, όταν στις 6 Μαρτίου του 1937 γίνεται η
πρώτη γενική παιδαγωγική συνεδρίαση υπό την προεδρία του επόπτη, ο Δελμούζος θεωρεί
αναγκαίο να επαναλάβει, ενώπιον του διευρυμένου με νέα πρόσωπα Συλλόγου των
διδασκόντων, τις γενικές αρχές και τους σκοπούς του Πειραματικού Σχολείου. Για αυτό, στο
πρακτικό της συνεδριάσης διατυπώνονται απόψεις που είχαν καταγραφεί και στα πρακτικά
των παιδαγωγικών συνεδριάσεων του πρώτου έτους (1934-1935) της λειτουργίας του
σχολείου. Έτσι, για ακόμα μία φορά ο Δελμούζος υποστήριξε ότι το έργο των διδασκόντων
πρέπει να στηριχθεί στις αρχές του Δημοτικισμού, επισημαίνοντας ότι “θα προσέξωμεν
κυρίως το περιεχόμενο της μορφώσεως με βάση την πατριδογνωσίαν και θα αντικρίσωμεν
τους κλασσικούς ως ζωντανοί άνθρωποι, για αυτό η μόρφωση θα θεμελιωθεί με γλωσσικό
εργαλείο τη Δημοτική” (Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος 1936-37, 6η πράξη, 6-031937).
Στην 11η συνεδρίαση του ίδιου σχολικού έτους (1936-1937), υπό την προεδρία του
Δελμούζου, και ο φιλόλογος Θέμελης τόνισε για ακόμα μια φορά την ιδιαίτερη σημασία που
έχει το μάθημα των Νέων Ελληνικών για το Πειραματικό Σχολείο, αφού, όπως ο ίδιος
υπογραμμίζει, “μ΄αυτό το μάθημα δίνεται η Νεοελληνική πραγματικότητα ως γλώσσα και ως
περιεχόμενο, επάνω στην οποία, σύμφωνα με τις αρχές του Πειραματικού Σχολείου, θα
κυριαρχήσει ολόκληρο το οικοδόμημα της γυμνασιακής μορφώσεως” (Βιβλίο Παιδαγωγικών
Συνεδριών, σχ. έτος 1936-37, 11η πράξη, 31-05-1937). Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία
ήταν παρόντες ο διευθυντής (Τατάκης) και οι φιλόλογοι του Σχολείου, συζητήθηκε και
σχεδιάστηκε το νέο Αναλυτικό πρόγραμμα των Νέων Ελληνικών που θα εφαρμοζόταν
δοκιμαστικά από το επόμενο σχολικό έτος (1937-38). Διαβάζοντας το σχέδιο του Νέου
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Αναλυτικού Προγράμματος που καταγράφεται στο πρακτικό της συνεδρίασης, παρατηρούμε
ότι αποφάσισαν να διδάξουν στην πρώτη και δεύτερη τάξη του Γυμνασίου μόνο γραμματική
και συντακτικό της δημοτικής γλώσσας καθώς και λογοτεχνικά κείμενα στη δημοτική
γλώσσα (για παράδειγμα δημοτικά τραγούδια, Σολωμό, Παλαμά, κ.ά.), ενώ στην τρίτη και
τετάρτη τάξη εισάγουν και κείμενα της καθαρεύουσας, όπως για παράδειγμα Βιζυηνό και
Παπαδιαμάντη αντίστοιχα (Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος 1936-37, 11η πράξη,
31-05-1937).
Έπειτα από το σχεδιασμό του Αναλυτικού Προγράμματος των Νέων Ελληνικών,
διατυπώνονται και οι παρακάτω γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τη διδασκαλία της
γλώσσας: “To Πειραματικό Σχολείο βάζοντας ως γλωσσική βάση τη δημοτική γλώσσα θέλει να
εδραιώσει γερό γλωσσικό αίσθημα και κριτήριο και για την ίδια τη δημοτική γλώσσα και για να
προλάβει ενδεχόμενη γλωσσική σύγχιση στους μαθητάς, κρίνει λοιπόν σκόπιμο να μη διδαχθή
συστηματικά η καθαρεύουσα, αλλά με γλωσσικές ασκήσεις και εκθέσεις στις ανώτερες τάξεις.
Στο μεταξύ είναι εύκολο οι μαθητές να εισαχθούν και να κατανοήσουν την καθαρεύουσα χωρίς
ειδική διδασκαλία με την ανάγνωση απλώς κειμένων της καθαρεύουσας και με αντιπαραβολή
του τυπικού και συντακτικού προς τα αντίστοιχα φαινόμενα της Αρχαίας και Νέας. Με αυτόν
τον τρόπο θα πετύχει το σχολείο να χρησιμοποιήσει και την καθαρεύουσα όπου χρειάζεται
χωρίς να παραβλάψη την καθαρότητα της γλωσσικής βάσεως” (Βιβλίο Παιδαγωγικών
Συνεδριών, σχ. έτος 1936-37, 11η πράξη, 31-05-1937).
Επιπλέον, από το πρακτικό της παιδαγωγικής συνεδρίασης που έγινε υπό την προεδρία
του διευθυντή Τατάκη στις 13 Ιουλίου του 1937, μαθαίνουμε ότι και κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους 1936-1937 συνεχίστηκε η εφαρμογή των γνωστών παρεκκλίσεων για την
πρώτη και δεύτερη τάξη του Γυμνασίου όσον αφορά τη διδασκαλία των Αρχαίων και Νέων
σε συνεχή ευρύτερα χρονικά διαστήματα. Στη συνεδρίαση αυτή η εφαρμογή των
παρεκκλίσεων αξιολογήθηκε ως ωφέλιμη για τις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, αλλά
επισημάνθηκε ότι πρέπει να συζητηθεί εάν και κατά πόσο μπορεί να εφαρμοσθεί η ίδια
παρέκκλιση και στις άλλες τάξεις ( “…Εφαρμόστηκαν και φέτος η εναλλαγή Αρχαίων-Νέων σε
μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα με βάση συγκρίσεως την αντιστοιχία της Γραμματικής ΝέαςΑρχαίας. Γίνεται δεκτό ότι η εναλλαγή αυτή, που δοκιμάστηκεν, είναι ωφέλιμος για την Α΄ ως
Β΄ Τάξη με βάση τη Γραμματική Νέας και Αρχαίας, όσο για τις άλλες τάξεις πρέπει να
συζητηθεί κατά πόσο μπορεί να γίνεται και με ποια βάση ή να μη γίνεται…”. Βλ. Βιβλίο
Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος 1936-37, 15η πράξη, 13-07-1937).
Τέλος, από το πρακτικό της τελευταίας παιδαγωγικής συνεδρίασης του σχολικού έτους
1937-1938 με κύριο θέμα τον “απολογισμό της εργασίας”, η οποία θα είναι και η τελευταία
συνεδρίαση υπό την προεδρία του Τατάκη, αφού αυτός θα απομακρυνθεί από τη θέση του με
δυσμενή μετάθεση, δίνεται η πληροφορία ότι κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς έγιναν
παρεκκλίσεις “μόνο στα Ελληνικά και τα Θρησκευτικά, καθιερωμένες από παλαιότερα
χρόνια με την έγκριση του πρώην επόπτη, και έχουν κριθή κατ΄επανάληψιν”(Βιβλίο
Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος 1937-38, 13η πράξη, 8-07-1938).
Αξίζει να αναφέρουμε ότι στις σελίδες αυτού του πρακτικού εκφράζεται η ανησυχία
των διδασκόντων για την κατάργηση του εξατάξιου Γυμνασίου και την καθιέρωση του
οκτατάξιου, ενώ διατυπώνεται παράλληλα ο προβληματισμός (από τον θεολόγο Θ. Καστανά)
για το πώς θα συνεχίσουν, χωρίς την πολύτιμη καθοδήγηση του επόπτη, να εφαρμόζουν στη
νέα δομή του σχολείου το ιδιαίτερο αναλυτικό πρόγραμμα που είχαν σχεδιάσει στο παρελθόν.
Για αυτό, γίνεται συζήτηση για το μήπως θα έπρεπε να επιστρέψουν στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα του Υπουργείου. Ωστόσο, από τη συζήτηση προκύπτει η απόφαση να
συνεχίσουν την εφαρμογή του ιδιαίτερου προγράμματος του Σχολείου για τους παρακάτω
λόγους: “α) Δεν είναι σωστό να παλινδρομούμεν εσπευσμένα, πριν αποκρυσταλλώσoμεν σαφείς
γνώμες επάνω σε μια καινοτομία και μάλιστα προγράμματος. β) Η κατάργηση του εξαταξίου
Γυμνασίου δεν είναι σπουδαίος λόγος για να εγκαταλείψουμε την εφαρμογή του, γιατί εκτός από
τα αποτελέσματα που θα έχομεν στις τάξεις του εξαταξίου ως την ολοκληρωτική του
κατάργηση, τα συμπεράσματά μας θα είναι πολύ χρήσιμα και για το πρόγραμμα των
αντίστοιχων τάξεων του οκταταξίου” (Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος 1937-38,
13η πράξη, 8-07-1938).
Στο ίδιο πρακτικό καταγράφεται για ακόμα μια φορά η σημασία που απέδιδε ο
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σύλλογος διδασκόντων στο ζήτημα της γλώσσας και υπογραμμίζεται ότι κύριο μέλημα όλων
πρέπει να είναι η εμπέδωση από τους μαθητές ομοιόμορφης γλωσσικής βάσης. Παραθέτουμε
ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που αποδεικνύει το ενδιαφέρον του Συλλόγου για τη
γλώσσα: “…κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο να εμπεδωθή στους μαθητάς ομοιόμορφη
γλωσσική βάση. Και τούτο μόνο με κοινή πάλι προσπάθεια μπορεί να επιτευχθεί ώστε να μη
χαλαρώνεται και να μη νοθεύεται η ενιαία γλωσσική βάση που μπαίνει από τη διδασκαλία των
Νέων Ελληνικών. Κάθε καθηγητής μέσα στο πλαίσιο του μαθήματός του πρέπει να είναι ως ένα
σημείο και καθηγητής της γλώσσας και να απαιτεί ομοιόμορφη σωστή και όσο γίνεται πιο
τέλεια γλωσσική διατύπωση και προφορική και γραπτή…” (Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών,
σχ. έτος 1937-38, 13η πράξη, 8-07-1938).
Το πρακτικό της παραπάνω συνεδρίασης είναι, κατά τη γνώμη μας, το τελευταίο της
περιόδου που εξετάζουμε, στο οποίο αποτυπώνεται εμφανώς η εικόνα της μνήμης του
“πρώην” επόπτη, Αλέξανδρου Δελμούζου, και των αρχών του εκπαιδευτικού Δημοτικισμού
που το σχολείο είχε ταχθεί να υπηρετήσει. Παρά την οριστική παραίτηση του Δελμούζου και
την απουσία του από τη θέση του επόπτη, ο Σύλλογος των Διδασκόντων, υπό την προεδρία
του διευθυντή Τατάκη, αποφάσισε να μην “παλινδρομήσει” από το δρόμο που είχε
ακολουθήσει από την αρχή της λειτουργίας του. Άλλωστε, και όταν ο Δελμούζος είχε
απομακρυνθεί την πρώτη φορά από τη Φιλοσοφική Σχολή και την εποπτεία του
Πειραματικού τον Απρίλιο του 1935, ο Τατάκης και οι πρώτοι διδάσκοντες είχαν φροντίσει η
λειτουργία του Σχολείου να ακολουθήσει τις αρχές που ο επόπτης είχε θέσει και
συνδιαμορφώσει μαζί τους στις πρώτες παιδαγωγικές συνεδριάσεις. Ο ίδιος ο Τατάκης,
μιλώντας για την αποπομπή του Δελμούζου το 1935, σημειώνει χαρακτηριστικά: “ …Μέσα
σ’ αυτά τα αντίξοα γεγονότα και την πίκρα που μου έδωσαν, η λειτουργία του σχολείου
φροντίσαμε να συνεχίζεται ομαλά, στο δρόμο που είχε χαραχτεί, σαν να μην έγινε τίποτε.
Πρέπει μάλιστα να πω ότι η δοκιμασία από την απόλυση του Δελμούζου μας βοήθησε να
κατανοήσουμε ακόμη καλύτερα την αξία του έργου που αρχίσαμε μαζί του και να το
αγαπήσομε περισσότερα και βαθύτερα…” (Τατάκης, 1993: 454-456 και Πειραματικό
Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2010: 22). Μετά την οριστική παραίτηση του
Δελμούζου το Σεπτέμβριο του 1937, ο Τατάκης, επίσης, γράφει: “…Μείναμε πάλι μόνοι μας,
και αυτή τη φορά οριστικά στο επίπονο έργο της οργάνωσης ενός προτύπου σχολείου…και
νομίζω ότι το επετύχαμε σε ικανοποιητικό βαθμό…” (Τατάκης, 1993: 466).
Ωστόσο, παρά το ότι ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων προσπάθησαν να
διατηρήσουν τις παιδαγωγικές αντιλήψεις του Δελμούζου και τις αρχές του εκπαιδευτικού
Δημοτικισμού, η δικτατορία του Μεταξά θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ατμόσφαιρα
του σχολείου και θα επηρεάσει το έργο του. Έτσι, ένα χρόνο μετά τον εξαναγκασμό του
Δελμούζου σε παραίτηση, η κοινότητα του Πειραματικού θα στερηθεί και από το στενό
συνεργάτη και συνεχιστή του έργου του, τον Διευθυντή του Σχολείου, τον Βασίλειο Τατάκη,
ο οποίος μετατέθηκε δυσμενώς στην Κρήτη τον Αύγουστο του 1938 λόγω της πολιτικής του
ιδεολογίας (θεωρήθηκε ως κομμουνιστής) και των γλωσσικών του πεποιθήσεων, ενώ από τον
Ιούνιο του 1938 οι δασκάλες του Δημοτικού του Πειραματικού Σχολείου Α. Κεσσανλή και
Φ. Παππά είχαν συλληφθεί για τα αριστερά τους φρονήματα. Η αντικατάσταση του Τατάκη
από τον Ιωάννη Πλαγιανάκο, που φαίνεται ότι είχε την εύνοια της δικτατορίας, και η
πολιτική κατάσταση στην οποία βρέθηκε η χώρα, υποχρέωσαν το Σχολείο να λειτουργεί
σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία του καθεστώτος και ο σύλλογος αναγκάστηκε να
προσαρμόσει τη σχολική ζωή στο πνεύμα της δικτατορίας του Μεταξά (Βαρμάζης, 1998: 3537).
Έτσι, για παράδειγμα, σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων ο διευθυντής
(Πλαγιανάκος) ανακοινώνει την εντολή του κυβερνητικού επιτρόπου να γίνουν όλοι οι
μαθητές μέλη της ΕΟΝ, ενώ συστήνει και στους νεότερους εκπαιδευτικούς να γίνουν
βαθμοφόροι των μαθητικών φαλάγγων της ΕΟΝ (“…Στη συνέχεια ο κ. Δ./ντής ανακοινώνει
στο σύλλογο τα κατά τη συνεδρίαση των διευθυντών των σχολείων της Μ. εκπαιδεύσεως με
τον κ. κυβερνητικόν επίτροπο της Ε.Ο.Ν. Όλοι οι μαθητές θα γίνουν μέλη της Ε.Ο.Ν., αλλά
θα αποτελέσουν ιδιαιτέραν μαθητική φάλαγγα. Ο κ. κυβερνητικός επίτροπος κατά τη
συνεδρίαση συνέστησε να γίνουν οι νεώτεροι εκπαιδευτικοί βαθμοφόροι της Ε.Ο.Ν. Την ίδια
σύσταση κάνει και ο κ. Δ/ντής, διότι νομίζει ότι θα είναι καλύτερο να είναι εκπαιδευτικοί οι
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βαθμοφόροι των μαθητικών φαλάγγων”. Βλ. Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος
1938-39, πράξη 5η, 24-11-1938). Επίσης, σε άλλα πρακτικά διαβάζουμε για κοινοποίηση
εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας που συστήνουν το μεταξικό περιοδικό Νεολαία και την
“παροχή πάσας ευκολίας δια την απρόσκοπτην λειτουργίαν των τμημάτων της Ε.Ο.Ν.
(Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος 1938-39, 4η πράξη, 9-11-1938), καθώς και για
συζήτηση στο Σύλλογο με θέμα “η οργάνωσις της εθνικής νεολαίας μέσα στο σχολείο”
(Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος 1938-39, 13η πράξη, 26-04-1939).
Τα επόμενα χρόνια θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για τη λειτουργία του Πειραματικού
Σχολείου, αφού ο πόλεμος και η Κατοχή, οι περιπέτειες της ιστορίας που έπληξαν τη χώρα,
θα πλήξουν και τη ζωή της σχολικής κοινότητας. Από τη μελέτη του Βιβλίου των
παιδαγωγικών συνεδριών παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1939-1940
καταγράφεται μόνο μία πράξη συνεδρίασης με ημερομηνία 28-09-1939, ενώ το 1ο πρακτικό
των παιδαγωγικών συνεδριάσεων του σχολικού έτους 1940-1941 έχει ημερομηνία 30 Ιουνίου
1941 (υπογράφει ο προσωρινός διευθυντής, ο αρχαιότερος καθηγητής του σχολείου φυσικός
Βασ. Νεράτζης που αντικατέστησε προσωρινά τον Πλαγιανάκο, όταν αυτός μετατέθηκε στο
Αγρίνιο λόγω της διένεξής του με τη φιλόλογο του σχολείου Ευτυχία Ραββίου. Βλ.
Βαρμάζης, 1998: 37).
Στις 20 Σεπτεμβρίου 1941, ύστερα από προτροπή και σύσταση του Αλ. Δελμούζου,
αναλαμβάνει τη διεύθυνση του σχολείου μια σημαντική προσωπικότητα των γραμμάτων, ο
φιλόλογος Ιωάννης Ξηροτύρης, ο οποίος παρέμεινε διευθυντής του Πειραματικού ως το 1962
και στη συνέχεια διετέλεσε καθηγητής στην έδρα της κοινωνιολογίας στη Βιομηχανική
Σχολή Θεσσαλονίκης (Ξηροτύρης, 1996: 54-60). Υπό τη διεύθυνση του Ξηροτύρη, ο οποίος
ήταν υποστηρικτής του εκπαιδευτικού Δημοτικισμού και συμμεριζόταν τις παιδαγωγικές
αντιλήψεις του Δελμούζου, το Πειραματικό Σχολείο θα επανασυνδεθεί με τις αρχές που είχαν
τεθεί στο πρώτο χρόνο της λειτουργίας του και οι συνεδριάσεις του Συλλόγου διδασκόντων
θα επανακτήσουν το παιδαγωγικό τους περιεχόμενο που εμπνεόταν από το όραμα του
πρώτου επόπτη του σχολείου.
Αυτό επιβεβαιώνεται ήδη από την παιδαγωγική συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου 1941,
κατά την οποία ο νεόκοπος ακόμα διευθυντής εισηγείται το θέμα “οι βασικές παιδαγωγικές
αρχές”. Στη συνεδρίαση αυτή, αφού πρώτα υπενθυμίσει τις αρχές και τους λόγους που
συνέβαλαν στην ίδρυση του Πειραματικού, στη συνέχεια, όπως διαβάζουμε στο πρακτικό,
“ζητά να καθορίση τη θέση του Σχολείου μας στις κρίσιμες στιγμές αυτές που περνά ο
κόσμος ολόκληρος και ιδιαίτερα η δική μας πονεμένη πατρίδα και ότι τη θέση του την
καθορίζει το επόμενο δίστιχο του εθνικού μας ποιητή: χαρές και πλούτη να χαθούν και τα
βασίλεια κι όλα τίποτε δεν είναι σαν στητή μένει η ψυχή κι ολόρθη. Στην εποχή που
καταρρέουν όλα πρέπει να μείνει αλύγιστη και αμόλευτη η ψυχή του παιδιού και για να
επιδράσουμε επάνω της πρέπει πρώτα εμείς οι ίδιοι να υψωθούμε στη σεμνή εγκαρτέρηση,
στη βουβή καρτερία…” (Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος 1941-1942, 2η πράξη, 610-1941).
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της θητείας του
Ξηροτύρη, στα χρόνια της Κατοχής, ο Σύλλογος έπρεπε να αντιμετωπίσει πρακτικά
προβλήματα και μεγάλες δυσκολίες για τη λειτουργία του Σχολείου, όπως ελλιπείς
υλικοτεχνικές υποδομές, ζημιές στο κτίριο λόγω των βομβαρδισμών του πολέμου, έλλειψη
χαρτιού, βιβλίων, ηλεκτρισμού, βραχύχρονα σχολικά έτη και αδυναμία να γίνει διεξοδικά η
ύλη των μαθημάτων, υλικές στερήσεις στη διαβίωση των μαθητών και των καθηγητών,
επίταξη του κτιρίου από τους Γερμανούς (ευτυχώς για σύντομο χρονικό διάστημα), και άλλα
που δεν μπορούν να παρουσιασθούν αναλυτικά στην παρούσα ανακοίνωση (Βαρμάζης, 1998:
41-47. Ξηροτύρης, 2001: 120-138). Αναφέρουμε μόνο ότι από τα πρακτικά των
συνεδριάσεων αυτής της περιόδου διαπιστώνουμε τις αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες
έπρεπε να διασωθεί και να επιβιώσει η σχολική κοινότητα του Πειραματικού, καθώς και την
αγωνιώδη προσπάθεια του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων για την όσο γινόταν πιο
ομαλή προσαρμογή της σχολικής ζωής στις συνθήκες της Κατοχής με σκοπό την εύρυθμη
λειτουργία του σχολείου σ’ εκείνες τις δύσκολες περιστάσεις.
Για τους λόγους αυτούς, την περίοδο της Κατοχής οι συνεδριάσεις του Συλλόγου
επικεντρώνουν κυρίως στην επίλυση των πρακτικών προβλημάτων, αλλά και στην τόνωση
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του φρονήματος των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικά
συγκινητικό απόσπασμα από τα λόγια του Ξηροτύρη που διασώζει το πρακτικό της 9ης
Σεπτεμβρίου 1942: “…Kύριοι Συνάδελφοι, ένας χρόνος περίπου πέρασε από την πρώτη
συνεδρίαση που κάναμε και θέσαμε τις βάσεις και τους σκοπούς της εργασίας που θα κάναμε
κάτω από τας σκληράς συνθήκας που περνά ο τόπος μας. Ό, τι περάσαμε ήταν σκληρό. Ό,τι μας
περιμένει ίσως σκληρότερο, μα η ελπίδα αυτή τη φορά βρίσκεται πιο σιμά από ό,τι στεκόταν τον
περασμένο χρόνο. Μας χαμογελά και μας προοιωνίζει σίγουρα και απόλυτα την επιτυχία και τη
λύτρωση. Σκοπός ήταν και θα είναι ακόμα να κρατήσουμε την ψυχή των παιδιών μας αλύγιστη
και αμόλευτη από τη σκλαβιά και τις συνέπειες της σκλαβιάς, την ηθική εξαχρείωση και την
κατάρρευση συνειδήσεων και ψυχών. Τα μέσα τα συζητήσαμε…Την ύλη προσπαθήσαμε να την
προσαρμόσουμε στο σκοπό και στο χρόνο. Μα πάνω από όλα αυτά είμαστε εμείς. Στέκεται η
δική μας ηθική αντοχή…Τίποτα δεν μπορούμε να κατορθώσουμε αν οι θεωρίες μας δεν είναι
αποτέλεσμα των πράξεων μας, αν οι γνώσεις μας δεν παίρνουν θέση κάτω από τη θέληση και τη
συνείδηση. Ποτέ δε θα ανυψώσουμε άλλους, αν εμείς δεν είμαστε ανυψωμένοι…”(Βιβλίο
Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος 1942-1943, 10η πράξη, 9-09-1942).
Μετά την Κατοχή και κυρίως μετά το τέλος του σχολικού έτους 1945-1946, δηλαδή
ένα χρόνο μετά την απελευθέρωση, το Σχολείο θα αρχίσει σταδιακά να αποκτά καλύτερο
ρυθμό λειτουργίας και να διανύει σταθερά δημιουργική πορεία, σύμφωνη με τις κατευθύνσεις
που είχε χαράξει ο πρώτος επόπτης, Αλ. Δελμούζος, μία πορεία που προσπαθούσε να
διατηρήσει τις δικές του αντιλήψεις για το παιδαγωγικό έργο και την πλούσια σε
δραστηριότητες σχολική ζωή και ταυτόχρονα να προσαρμόσει τις αρχές του Δημοτικισμού
στις νέες συνθήκες.
Ο εκπαιδευτικός Δημοτικισμός του ιδρυτή του Σχολείου διατηρήθηκε στη μνήμη της
σχολικής κοινότητας και συνέχισε να εμπνέει το έργο των διδασκόντων. Έτσι, στο πρώτο
τεύχος των Χρονικών του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του
γνωστού περιοδικού του σχολείου που εκδιδόταν ανελλιπώς από το 1947 έως τη διακοπή της
έκδοσής του το 1967 και συνέχισε την επανέκδοσή του από το 1992, δημοσιεύτηκε το
κείμενο του Αλ. Δελμούζου “Ο σκοπός και η σημασία του Πειραματικού Σχολείου”
(Δελμούζος, 1947: 3-9). To κείμενο είναι η ομιλία με τους σκοπούς και τις αρχές της
λειτουργίας του Σχολείου, που έγινε από τον επόπτη Δελμούζο στον πρώτο Σύλλογο
Διδασκόντων στις 2-11-1934 και η οποία, όπως έχουμε ήδη αναφέρει είναι καταγεγραμμένη
στο 2ο πρακτικό των παιδαγωγικών συνεδριάσεων του πρώτου σχολικού έτους 1934-1935. Η
δημοσίευση αυτού του κειμένου δείχνει ότι ο Σύλλογος διδασκόντων υπό τη διεύθυνση του
Ιωάννη Ξηροτύρη όχι μόνο διατηρούσε ζωντανή τη μνήμη του πρώτου επόπτη και των αρχών
του εκπαιδευτικού Δημοτικισμού που είχαν εμπνεύσει τη λειτουργία του Σχολείου και της
κοινότητάς του, αλλά και ότι ήταν αποφασισμένοι να ακολουθήσουν το δρόμο που αυτός είχε
χαράξει, συνεχίζοντας την παράδοση του Σχολείου.
Η μνήμη όμως του Αλέξανδρου Δελμούζου και η παράδοση του εκπαιδευτικού
Δημοτικισμού παρέμεναν ζωντανές στο Σύλλογο ακόμα και το 1992, όταν ο Σύλλογος
Διδασκόντων αποφάσισε την επανέκδοση του ιστορικού περιοδικού του Σχολείου, των
Χρονικών. Στο 1ο τεύχος του περιοδικού η συντακτική επιτροπή επέλεξε συμβολικά να
δημοσιεύσει τα πρακτικά των παιδαγωγικών συνεδριάσεων επί εποπτείας του Αλ.
Δελμούζου, του πρώτου σχολ. έτους 1934-1935. Ο τότε επόπτης του Σχολείου, καθηγητής
της Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ν.Τερζής εξηγεί στο εισαγωγικό
σημείωμα του 1ου τεύχους των επανεκδοθέντων Χρονικών ότι η επιλογή της δημοσίευσης
των πρώτων ιστορικών πρακτικών των παιδαγωγικών συνεδριάσεων είχε διπλό συμβολισμό.
Τελειώνουμε την εισήγησή μας, παραθέτοντας το απόσπασμα που εξηγεί αυτόν το
διπλό συμβολισμό: “α. Επιστρέφουμε στην αφετηρία του σχολείου, πριν επιχειρήσουμε τα
νέα μας βήματα-αυτό σημαίνει προσπάθεια να συνδεθούμε με τη γνήσια παράδοση του
εκπαιδευτικού δημοτικισμού και τη γόνιμη παιδαγωγική και εκπαιδευτική δράση του
Δελμούζου, και β. στρεφόμαστε στο σήμερα και το αύριο, αντλώντας από το παρελθόν.
Άλλωστε, εκείνα για τα οποία μόχθησε ο Δελμούζος έχουν κατά ένα μέρος πραγματοποιηθεί
και κατά ένα μέρος πρόκειται να γίνουν-δεν αποτελούν, πάντως αυτονόητη σχολική
πραγματικότητα σήμερα…” (Τερζής, 1992: ε).
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Θέμα : Γλώσσα και εξουσία μέσα απο ποικίλα κείμενα στην
καθαρεύουσα και τη δημοτική μορφή της ελληνικής γλώσσας
PhD, Χριστίνα Αργυροπούλου, Επίτιμη Σύμβουλος του Π.Ι., Αντιπρόεδρος της
Π.Ε.Φ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μετά από μια σύντομη εισαγωγή για τη γλώσσα και τη δύναμή της, για τη γλώσσα και την εξουσία
και για το Γλωσσικό Ζήτημα, η ανακοίνωση θα εστιάσει στη σχέση της ελληνικής γλώσσας με την
εξουσία και την ιδεολογία, που ασκείται με την επιλογή της καθαρεύουσας μορφής της μέσα από
ποικίλα κείμενα. Ιδιαίτερα, θα καταδειχθεί ότι τόσο κατά τη μεταβατική περίοδο όσο και μετά από την
επίσημη αναγνώριση της δημοτικής (1976) έχομε κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής, κείμενα της
δημόσιας διοίκησης, της εκκλησίας και της εξωτερικής πολιτικής, καθώς και πρωτοχρονιάτικα
μηνύματα πρωθυπουργών, που δεν είναι αθώα, αλλά άλλοτε δηλώνουν και άλλοτε συνδηλώνουν
εξουσία και ιδεολογία. Βέβαια, θα γίνει μνεία και στο ύφος γραφής της δημοτικής που δεν είναι
γλώσσα αθώα, αλλά ενέχει εξουσία και ιδεολογία, όπως και η καθαρεύουσα. Αυτό θα καταδειχθεί μέσα
από μικροκείμενα της διοίκησης, της εκπαίδευσης, της πολιτικής.

ABSTRACT
Firstly, there will be a short introduction concerning the relationship between language and
power, language and ideology and the Linguistic Problem in Greece. Then, this work will
focus on the relationship of language and power through various authentic texts. Especially,
relationship of Katharevoussa and power and katharevoussa and ideology will be underlined.
Furthermore, educational, administrative, political and other texts will be mentioned related to
dimotiki / Modern Greek language and power. Reference, will also take place in the style of
writing since neither dimotiki nor katharevoussa is innocent as both of them declare power and
ideology being official language of the Government, the first one now and the other in the
past.

I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Η γλώσσα, ως προφορικός και γραπτός λόγος, ανεξάρτητα από τη γλωσσική μορφή της,
ζυμώνει και ζυμώνεται με το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό «γίγνεσθαι» και επιστρέφει
στο δημιουργό-άνθρωπο, που ενεργεί και παθαίνει με και από τη γλώσσα. Η γλώσσα συνδέεται
άμεσα με την εξουσία, καθώς γίνεται όργανο εξουσίας και ασκεί με τον τρόπο της τη δική της
εξουσία. Πολλοί μελετητές έχουν αναφερθεί στη σχέση της γλώσσας με την κοινωνία και την
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εξουσία (Πλωρίτης, Μ., 1992, Βέλτσος, Γ., 1976, Πατρικίου, Ρένα, 1999 κ.ά.). Ιδιαίτερα, ο
Norman Fairclough (Fairclough Ν., 1989), που μελετά τις σχέσεις εξουσίας μέσα από τη χρήση
της γλώσσας, η οποία μπορεί να λειτουργήσει για να παραμείνουν ή να αλλάξουν οι σχέσεις
εξουσίας, που υπάρχουν σε κάθε δραστηριότητα της σύγχρονης κοινωνίας (π.χ. σχέσεις των
φοιτητών με τους καθηγητές, του γιατρού με τον ασθενή του, της αστυνομίας με τους πολίτες,
των πολιτικών με τους πολίτες κ.ά.). Η γλώσσα αποκαλύπτει τον τρόπο που ασκείται η εξουσία,
καθώς η επιλογή της λέξης και η σύνταξη αξιοποιούνται ανάλογα με την περίσταση και
μεταφέρουν μηνύματα κοινωνικά, πολιτικά, ρατσιστικά και άλλα.
Η γλώσσα συνδέθηκε με την ιδεολογία και την εξουσία ήδη από την απελευθέρωση και την
ίδρυση του ελληνικού κράτους. Η επιλογή της γλωσσικής μορφής της ελληνικής αρχίζει από
την εποχή του νεοελληνικού διαφωτισμού και την τουρκοκρατία (1750-1821) με την έκδοση
βιβλίων σε λαϊκή γλώσσα, αλλά και αρχαίων ελλήνων συγγραφέων και χριστιανικών κειμένων.
Το θέμα οξύνεται και γίνεται πρόβλημα, γνωστό ως Γλωσσικό Ζήτημα, που παίρνει νέες
διαστάσεις στην αρχή του 20ου αιώνα με το Ταξίδι του Γ. Ψυχάρη (1888) και την αντίδραση του
Πανεπιστημίου Αθηνών (Βερναρδάκης, Κουμανούδης, Χατζηδάκις, Ευαγγελικά 1901,
Ορεστειακά 1903 κ.ά.). Η διαμάχη έληξε οριστικά με το νόμο 309 το 1976 και την καθιέρωση
της δημοτικής, που αποτελεί φυσιολογική εξέλιξη της ελληνικής. Βέβαια, η ζωντανή γλώσσα
παρά το Γλωσσικό Ζήτημα, καλλιεργείται με τη λογοτεχνία (Σολωμός, Παλαμάς, Καζαντζάκης,
Κ.Θεοτόκης κ.ά.). Το γλωσσικό οξύνεται, καθώς η γλώσσα ταυτίστηκε με πολιτικές ιδεολογίες,
με την εξουσία και με πολιτικοθρησκευτικές αιρέσεις (βλ. Παράρτημα: Αθεϊσταί) και, έτσι,
πολεμήθηκαν σκληρά οι δημοτικιστές ως άθεοι, εχθροί της πατρίδας και κομμουνιστές
(Δελμούζος, Βάρναλης, Κουντουράς, Γληνός κ.ά.). Η καθαρεύουσα ταυτίζεται με την εθνική
ιδεολογία και η δημοτική θεωρείται επικίνδυνη, έτσι στη Βουλή το 1911 η καθαρεύουσα
χαρακτηρίζεται ως: «φύλαξ του θρησκευτικού βίου, δάσκαλος του λαού, ωραία ελληνική
γλώσσα και γλώσσα των νόμων και του Συντάγματος» (28/2/1911), ενώ η δημοτική
χαρακτηρίζεται «παρεφθαρμένη γλώσσα, τέκνον δουλικής εποχής, γλώσσα εκφύλων και
ξενοδούλων, γλώσσα εστερημένη ζωής» (βλ. Παράρτημα). Οι δημοτικιστές οργανώνονται
καλύτερα και το 1917 γίνεται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση μέσα από την οποία επιδιώκεται
και κοινωνική αλλαγή (Ιδρύονται: Η «Εταιρεία της Εθνικής Γλώσσας» 1909, το «Αδερφάτο της
Αθήνας» 1909, ο «Εκπαιδευτικός Όμιλος» 1910, το «Αδελφάτο της Πόλης» το 1909 και το περιοδικό
«Νουμάς», το 1917 με το Διάταγμα 2585/1917 η δημοτική γίνεται το επίσημο όργανο στο δημοτικό
σχολείο με συγγραφή νέων βιβλίων κοντά στις εμπειρίες των μαθητών, π.χ. Τα Ψηλά Βουνά, Το
Αλφαβητάρι με τον Ήλιο κ.ά.). Αυτή η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ανατρέπεται με την Μικρασιατική
Καταστροφή και την απώλεια της εξουσίας από τον Βενιζέλο, οπότε κυριαρχούν συντηρητικές δυνάμεις
που στέλνουν τα βιβλία στην πυρά το 1921, οπότε κυριαρχεί και πάλι η καθαρεύουσα, έως το 1964,

με μικρή διακοπή το 1932. Το 1964, με τον Νόμο 4379, επί Γεωργίου Παπανδρέου,
καθιερώνεται ως επίσημη γλώσσα η δημοτική και γίνεται η δεύτερη εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση, η δωρεάν παιδεία κ.ά. Αλλά η δικτατορία του 1967 ανέκοψε και αυτή τη
μεταρρύθμιση και κάθε πρόοδο με τον Νόμο 129 του Μεταξά. Έτσι, το περιεχόμενο των
σπουδών γίνεται πάλι «στείρο» και «εθνικιστικό», ενώ η δικτατορία υπονομεύει το έθνος σε
όλα τα επίπεδα (εθνικό, οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό).
Τέλος, το γλωσσικό θέμα βρίσκει τη λύση του με τον Νόμο 309/76, οπότε η δημοτική
γλώσσα, που άλλοτε καταδικάστηκε ως χυδαία, ως προδοτική, ως αθεϊστική και κομμουνιστική,
έγινε «οικοδέσποινα» στον τόπο της και συνέβαλε στην πνευματική και πολιτιστική μας
ανάπτυξη.
II. ΣΧΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ
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Η έννοια «γλώσσα» είναι πολύπλοκη και πολυσήμαντη (Νoam Chomsky). Η γλώσσα είναι και
κοινωνικό φαινόμενο γι' αυτό εξελίσσεται, ως εργαλείο πίεσης και ως όργανο αλλαγής. Έχουν
διατυπωθεί πολλές θεωρίες για την κοινωνιολογική διάσταση της γλώσσας (Grayshon, Social
Grammar, Hayakawa, The Foundations of Society, Hicky, Pragmastilistic Aproach, θεωρίες
των Hymes, Halliday και άλλων ), καθώς η γλώσσα δεν είναι αθώα ούτε ιδεολογικά ούτε
κοινωνιολογικά, λειτουργεί, όπως γράφει ο Γ. Βέλτσος (Αθήνα, 1976), διπλά: «Σπάζει αλυσίδες
και χαλκεύει δεσμά […] αποδεικνύει την ιδεολογία και τον πολιτισμό […]». Η γλώσσα ασκεί
εξουσία με πολλούς τρόπους και όχι μόνον με την επιλογή μια αρχαιότερης μορφής της (
αρχαϊζουσας ή καθαρεύουσας), αλλά και της δημοτικής. Την καθαρεύουσα τη χρησιμοποιούσε
η πολιτική εξουσία με τους κάθε φορά εκπροσώπους της, τους κενολόγους ρήτορες, και
κατάφερε ν'απομακρύνει τον πολίτη από τα κοινά, τον αλλοτρίωσε. Μόνο η άρτια γνώση της
καθαρεύουσας έδινε πρόσβαση σε δημόσια θέση και προώθηση στη δημοσιοϋπαλληλική
ιεραρχία.
Όσον αφορά τον όρο «εξουσία» (έξεστι, εξ + εστί = επιτρέπεται, το αρχαίο και λόγιο

ρήμα εξουσιάζω σημαίνει ό,τι και το νεοελληνικό ρήμα εξουσιάζω από το οποίο
βγαίνει και η λέξη «εξουσία»), κατά τον Ανδριώτη, σημαίνει ασκώ δύναμη επάνω σε
κάποιον ή κάποιους, πολιτική, οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική, πολιτιστική,
τεχνολογική, ακόμα και προσωπική, από άτομο σε άτομο. Η άσκηση της πολιτικής εξουσίας
μπορεί να γίνει με τον προφορικό και τον γραπτό λόγο, με τις αποφάσεις της κάθε κυβέρνησης
και με τα μέσα και τους μηχανισμούς που διαθέτει σε όλους τους τομείς της δημόσιας
διοίκησης, της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης. Ακόμα, η εκκλησία, τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, ο τύπος, το διαδίκτυο κ.ά. ασκούν τη δική τους εξουσία, καθώς κατασκευάζουν
μια άλλη γλωσσική πραγματικότητα, όχι ως καθρέφτη της πραγματικότητας, αλλά εκείνης που
προστατεύει τα δικά τους συμφέροντα.
Ένα ενδεικτικό γλωσσικό παράδειγμα αποτελεί το γλωσσάρι της μετανάστευσης, όπου ο
ελληνικός όρος «μετανάστης» ισχύει χωρίς διάκριση και για εκείνον που φεύγει από την
πατρίδα να δουλέψει στην ξένη χώρα και για εκείνον που μένει και δουλεύει στα ξένα, που
λέγεται και ξενιτεμένος ή απόδημος. Στα αγγλικά χρησιμοποιούνται δύο όροι «emigrant» και
«imigrant» αντίστοιχα, ο ελληνικός όρος ταιριάζει περισσότερο με το «migrant», που είναι
ουδέτερο πολιτικά και κοινωνικά. Οι Ιταλοί και οι Γάλλοι, όταν αναφέρονται στους δικούς
τους πολίτες που μεταναστεύουν χρησιμοποιούν τις ενεργητικές μετοχές «emigrant» ή
«emigrante» αντίστοιχα για να δηλώσουν έτσι το σύνδεσμο με τη μητρική γη και τις
παθητικές μετοχές «emigrι», «emigrato» για όσους είναι μόνιμα εγκαταστημένοι στην ξένη
χώρα, τους αποδήμους της διασποράς, σύμφωνα με την ελληνική γλώσσα. Ο όρος
«διασπορά» έχει ιστορική και εθνική σημασία, χρησιμοποιείται μόνο από τους Έλληνες, τους
Εβραίους και τους Αρμένιους. Όταν όμως πρόκειται για εγκατάσταση στην ξένη χώρα
μορφωμένων ατόμων, χρησιμοποιείται ο όρος «διαρροή επιστημόνων». Οπότε η γλώσσα
σημαίνει και συνδηλώνει πολύ περισσότερα από όσα φαίνονται σε πρώτη ανάγνωση.
Ακόμα, και η σχολική διαδικασία δεν είναι άμοιρη της «εκ των άνω» άσκησης πολιτικής
εξουσίας και της «εκ των έσω» εξουσίας του εκπαιδευτικού και της συνολικής εκπαιδευτικής
γραφειοκρατικής οργάνωσης.
III. ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, ΑΠΟ TΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Η πολιτική εξουσία ασκείται με τον πολιτικό λόγο, γραπτό και προφορικό, άλλοτε στην
καθαρεύουσα και σήμερα στη νεοελληνική, με τις αποφάσεις της κάθε κυβέρνησης, με τη
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διοικητική μηχανή, με την εκπαίδευση, με τους προεκλογικούς λόγους κ.ά. Εξουσία ασκεί και η
εκκλησία συνεπικουρούμενη από τη γλώσσα των Ευαγγελίων, τη δική τους εξουσία ασκούν ο
τύπος, η τηλεόραση και το διαδίκτυο (αραβική άνοιξη, κίνημα αγανακτισμένων).
Εξουσία ασκείται και στην οικογένεια, όπου σε δειγματοληπτική μου έρευνα ενήλικες και
μαθητές χρησιμοποιούν κατά κόρον λέξεις εξουσίας, που τις μαθαίνουν στην οικογένεια, στο
σχολείο και στην κοινωνία, π.χ. «να ακούς τους μεγαλύτερους, να κάμεις αυτό και εκείνο, αυτό
που σου λέω, εσύ δεν ξέρεις είσαι μικρός, οι άντρες δεν κλαίνε, να μη γελάει η κοινωνία με
σένα, να προκόψεις κ.ά.».
Η γλώσσα της διοίκησης ή γραφειοκρατίας γίνεται δύναμη, είναι ψυχρή, κανονιστική και
παραπεμπτική από νόμο σε νόμο. Έτσι, η πολύπλοκη γραφειοκρατική γλώσσα απομακρύνει τον
πολίτη από το κράτος και συγχρόνως τον εξουσιάζει, καθώς χρειάζεται κάποιος μεσάζοντας για
να κατανοηθούν τα έγγραφα και να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Όμως, η γλώσσα δεν είναι
κοινωνικά και πολιτικά αθώα ούτε όταν μιλάει κάποιος κάνοντας βίαιους εκδημοτικισμούς,
όπως: απόλαψη αντί απόλαυση ή χρησιμοποιώντας παρατονισμούς, π.χ. πανεπιστήμιου αντί
πανεπιστημίου, με μικρογράμματο το «π», επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να δώσει μήνυμα
«προοδευτικών» πολιτικών πεποιθήσεων.
Γλώσσα και Εξουσία στην Εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική διαδικασία για να πετύχει τους
στόχους της, πρέπει να στηρίζεται στον δημιουργικό και αποτελεσματικό διάλογο. Το ήθος και
ο τόνος της φωνής του εκπαιδευτικού βοηθούν στον διάλογο και στη διδακτική διαδικασία. Μια
φράση του εκπαιδευτικού «δε με κατάλαβες», μπορεί να είναι φιλική, αλλά και αυταρχική,
εξουσιαστική, ανάλογα με το ύφος, τον τόνο της φωνής και το συνολικό επικοινωνιακό πλαίσιο
της τάξης με τα «μη», τα «δεν», τα «πρέπει» και τα «απαγορεύεται», που μεταβάλλουν το
σχολείο σε χώρο φρονηματιστικό. Εκφράσεις, που εκφράζουν εξουσία σε όλες τις διαβαθμίσεις
της, ακόμα και από έναν φιλικό στα παιδιά εκπαιδευτικό, είναι οι ακόλουθες: «Πρόσεχε, είσαι
άτακτος», «βγες έξω», «πάψε πια», «έλα να ηρεμήσουμε». «γιατί δε διαβάζεις», «μας δουλεύεις
ότι διάβασες» (αυτό εμπεριέχει και δόση ειρωνείας), «τι ανοησίες λες παιδί μου» κ.ά. Εξουσία,
επίσης, εκφράζουν τα « θέλω» και τα «πρέπει» του εκπαιδευτικού και πολλά άλλα, που
σηματοδοτούν τις σχέσεις μαθητών και διδασκόντων στο σχολικό περιβάλλον, έστω και αν η
μορφή της γλώσσας είναι δημοτική ή νεοελληνική. Βέβαια, η «εξουσιαστική» γλώσσα του
εκπαιδευτικού μπορεί να ωθήσει το μαθητή σε «αντιεξουσιαστική» συμπεριφορά, που άδικα
θεωρείται απειθαρχία και επισύρει την ανάλογη τιμωρία. Ακόμα, πέρα από τον λόγο και τη
γλώσσα του εκπαιδευτικού, το σχολείο ως δομή και τα εκπαιδευτικά έγγραφα, είτε αυτά είναι
σε καθαρεύουσα είτε σε νεοελληνική, ασκούν τη δική τους εξουσία που έχει σχέση με την
κοινωνία και με τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης για το πρότυπο ανθρώπου που θέλει να
διαπλάσει.
Κατά τη δικτατορία του 1967 στην εκπαίδευση φαίνεται έντονα η αυταρχική εξουσία σε όλα
τα έντυπα και, ιδιαίτερα, σε εκείνα που ελέγχουν τα ουσιαστικά προσόντα των εκπαιδευτικών.
Δηλαδή, αντί οι εκθέσεις να αναφέρονται στα ουσιαστικά προσόντα του εκπαιδευτικού,
ελέγχουν τα πολιτικά του φρονήματα και «φακελώνουν» τους δημοσίους υπαλλήλους, από τους
οποίους απαιτούν κυρίως υπακοή (βλ. Παράρτημα). Από σταχυολόγηση λέξεων και φράσεων
σε έκθεση του 1971 έχομε: «σεβασμός, σεμνότης, προσήλωσις, αφοσίωσις εις την πατρίδα,
πίστις εις την θρησκείαν, ικανότης του σκέπτεσθαι λογικώς και ταχέως, τήρησις του μέτρου εις
πάσαν εκδήλωσιν, σεβασμός προς την ιεραρχίαν» (χρήση της καθαρεύουσας, έναρθρο
απαρέμφατο, συσσώρευση αφηρημένων ουσιαστικών). Σε άλλη έκθεση επιθεωρητή την
περίοδο της δικτατορίας, διαβάζουμε: «O διδάσκαλος Δ.Π. ιδιαιτέρως διακρίνεται δια την
πίστιν του εις τα εθνικά ιδανικά. Είναι άριστος οικογενειάρχης και καλός χριστιανός και
εκκλησιάζεται τακτικώς. Πειθαρχεί εκουσίως και γνωρίζει νά άρχη και να άρχηται» (ιδεολογικό
τρίπτυχο: Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια, εκμετάλλευση του αρχαίου λόγου «γνωρίζει νά
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άρχη και να άρχηται», καθαρεύουσα). Είναι ολοφάνερο ότι όποιος ξέφευγε από τα πλαίσια που
επέβαλλε η εξουσία ήταν κακός εκπαιδευτικός και μη «νομιμόφρων».
Διπλωματία. Η καθαρεύουσα γλώσσα ως όργανο των διπλωματών αντιστέκεται στην
καθιέρωση της δημοτικής, δηλαδή, παρατηρείται το φαινόμενο της γλωσσικής «αντίστασης» σε
νευραλγικές ελληνικές υπηρεσίες στο εξωτερικό. Σε πληρεξούσιο του ελληνικού Προξενείου
στη Μελβούρνη, γραμμένο το 1983 έχομε τις εξής εκφράσεις: «εν όλω, πάσης φύσεως, ίνα
πράττη παν ό,τι». Αντίθετα το Υπουργείο Εξωτερικών, το 1982, χρησιμοποιεί τη δημοτική, που
με τη σειρά της εκφράζει την επίσημη εξουσία, όπως: «Σας διαβιβάζουμε, κρατήθηκε, άφιξη,
έκδοση» και άλλα. Η γλώσσα σε φυλλάδιο για τον ελληνισμό της διασποράς (1983) από το ίδιο
Υπουργείο αναπτύσσει ένα πιο οικείο επικοινωνιακό πλαίσιο, γραμμένο σε πιο απλή δημοτική,
ώστε να γίνει εύκολα κατανοητή από όλους τους απόδημους και συγχρόνως να υποδηλώσει το
νέο πολιτικό πνεύμα.
Έντυπο πολιτικό περιοδικό. Στο περιοδικό, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (αρ. φύλλου 54,
1993), διαβάζουμε: «Αντιμετώπισαν πολλές απειλές «έξωθεν» και «έσωθεν» έχουν δεθεί
κατεπανάληψη τα χέρια των εργαζομένων στην Ελλάδα πισθάγκωνα. Μπορούν ν'ανοίγουν το
στόμα. Είναι κάτι κι αυτό. Λόγια; Ναι, αλλά όταν ο λόγος είναι σωστός, έχει τεράστια δύναμη.
Φτάνει να το συνειδητοποιήσουμε». Παρατηρούμε ότι το περιεχόμενο του κειμένου είναι
φιλεργατικό, συμβουλευτικό και υπαινικτικό. Το ύφος είναι φιλικό, απλό και ρητορικό με τις
κοφτές προτάσεις, την ελλιπή ερώτηση, την ιδιότυπη δημοτική «κατεπανάληψη» και τους
λόγιους τύπους «έξωθεν, έσωθεν», που υπονοούν πολύ περισσότερα απ' όσα λέγονται. Η
έντονη προτροπή πετυχαίνει με το «φτάνει να». Εδώ αριστερός χώρος τόσο με τη μορφή της
γλώσσας όσο και με το ύφος προσπαθεί να ασκήσει τη δική του εξουσία.
Η πολιτική εξουσία ασκείται μέσα από τη γλώσσα της γραφειοκρατίας και από τους
μηχανισμούς της δημόσιας διοίκησης, που με τη σειρά της δημιουργεί κοινωνικές
μικροεξουσίες, που άλλοτε τις ελέγχει η πολιτική εξουσία, άλλοτε εξουσιάζεται και η ίδια από
τον φαύλο κύκλο των γραφειοκρατικών δομών, με τη γραφειοκρατική «τελετουργία», την τάξη,
την τυπικότητα και τις συνεχείς παραπομπές, όπως: « Έχοντας υπόψη τις διατάξεις και τις
προτάσεις και σύμφωνα με […] Αποφασίζουμε ότι πρέπει να μετακινηθείτε στο 2ο Λύκειο,
χωρίς δαπάνες για το δημόσιο κλπ.». Η εξουσία εμπεριέχεται στο ρήμα «αποφασίζουμε», η
νομιμότητα της εξουσίας κατοχυρώνεται με την αναφορά των σχετικών διατάξεων και τη λέξη
«διάταξη», που είναι από μόνη της εξουσιαστική και απόλυτη ως διαταγή, άρα δεν επιδέχεται
συζήτηση. Το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως κυκλοφόρησε το δικό του φυλλάδιο το
1977 (εθνικό τυπογραφείο) για τη νεοελληνική γλώσσα στη Δημόσια Διοίκηση, όπου πέρα από
τους βασικούς κανόνες της νεοελληνικής γλώσσας, δίνει μεταγλωττισμένα υποδείγματα
αιτήσεων, αποφάσεων, ανακοινώσεων κ.ά. π.χ. Καθαρεύουσα. «Αίτησις. Λαμβάνω την τιμήν
να παρακαλέσω Υμάς, όπως ευαρεστούμενοι, μοι χορηγήσητε πιστοποιητικόν εγγραφής μου εις
τα μητρώα του καθ΄Υμάς Δήμου, προκειμένου να χρησιμοποιήσω τούτο για έκδοσιν εκλογικού
βιβλιαρίου. Μετά τιμής. O αιτών». Δημοτική: «Αίτηση. Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε
πιστοποιητικό εγγραφής μου στα μητρώα του Δήμου. Το πιστοποιητικό αυτό θα το
χρησιμοποιήσω για να μου εκδοθεί εκλογικό βιβλιάριο». Το ύφος στο μεταγλωττισμένο
κείμενο είναι πιο ζεστό και η γλώσσα δε δηλώνει εξουσία και υποταγή με τα «ευαρεστούμενοι,
λαμβάνω την τιμήν, Υμάς, του καθ' Υμάς», αλλά ευγένεια με το «Σας παρακαλώ» και αντί για
τη φράση «Μετά τιμής και ο αιτών» υπάρχει η ένδειξη «Υπογραφή». Εκείνο, βέβαια, που
προέχει είναι ότι το κείμενο είναι κατανοητό γλωσσικά και δεν ταλαιπωρείται ο πολίτης.
Η Γλώσσα των Δικτατόρων. Η μορφή της γλώσσας από το 1967 έως και το 1974 έγινε
αρχαϊζουσα καθαρεύουσα και σε κακή συχνά χρήση, π.χ.. «Εν τη κοινωνία ημών άπασαι αι
αρχαί, πάς υπάλληλος, ων η ευθύνη κ.ά.», «[…] η διαφύλαξις της μακραίωνος ημίν γλώσσης».
«Δεν δύναται να ανακηρυχή υποφήφιος ουδέ να εκλεγή μέλος ο καταδικασθείς αμετακλήτως
επί ενεργώ συμμετοχή εις κόμμα, οργάνωσιν, σωματείον, ένωσιν, σκοπός των οποίων είναι η
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διάδοσις και η εφαρμογή ιδεών τεινουσών εις ανατροπήν του κοινωνικού καθεστώτος ή
κρατούντος πολιτεύματος ή απόσπασιν μέρους της Eπικρατείας, εφ΄όρου ζωής» (πολυτονικό,
10/10/71, απόφασις του Πρωθυπουργού της Δικτατορίας). Παρατηρούμε ότι ο ιδεολογικός
μονόδρομος συνεπικουρείται από τη μετοχή «τεινουσών» και την απαγόρευση. Όταν όμως οι
δικτάτορες είναι χαμηλού πνευματικού επιπέδου, ο λόγος είναι προκλητικά αυθάδης (οι λόγοι
του Γ. Παπαδόπουλου). Ενδεικτικός λόγος, 1/3/68: «Ως προς την γενικοτέραν έκφρασιν της
ελευθεροτυπίας, δυστυχώς δεν ημπορώ να είπω σήμερον πότε θα μπορούσε να συμβή το ίδιο
δ΄όλους τους τομείς. Οι συνάδελφοί σας και υμείς ή τινές εξ υμών, ενδεχομένως, δεν με έχετε
βοηθήσει μέχρι σήμερον και επειδή σεις είσθε το κέντρον που κινεί το νευρικόν σύστημα και
υπάρχει περίπτωσις να μου διαταράξητε, συναισθηματικώς, την ηρεμίαν του ασθενούς κατά
την διάρκειαν της εγχειρίσεως, ενώ εγώ έχω οπωσδήποτε απόφασιν να θεραπεύσω τον
"ασθενή" διά της εγχειρήσεως, […] Εάν ηρεμήσητε, χωρίς να χρησιμοποιήσω βαρβιτουρικά, θα
ξανασυζητήσωμεν τό θέμα». Εύκολα εντοπίζονται η απειλή, η αρχή της αυθεντίας, ο
εκχυδαϊσμός με τις φράσεις: «εγχείρισις, βαρβιτουρικά» και τα άλλα συναφή. Σε πολλές χώρες
οι «Μεγάλοι Αδελφοί», όπως γράφει ο Όργουελ (1984, Αθήνα 1978), αντιστρέφουν και
διαστρέφουν το νόημα των λέξεων όπως «ο πόλεμος είναι ειρήνη, η ελευθερία σκλαβιά, η
άγνοια δύναμη».
Γλώσσα και Θρησκεία. Η γλώσσα των λειτουργικών βιβλίων της ορθόδοξης εκκλησίας δεν
είναι η ομιλούμενη ελληνική, αλλά η ελληνιστική κοινή, που δεν είναι κατανοητή από το
πλήθος των πιστών. Η γλώσσα της εκκλησίας έχει γίνει ένα είδος «ιερής γλώσσας», που δεν
πρέπει να μεταβληθεί. Μετά την καθιέρωση της δημοτικής το 1976, η εκκλησία συνέχιζε να
χρησιμοποιεί την καθαρεύουσα στα έγγραφά της και μόνο μετά το 1981 για πρώτη φορά ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών απηύθυνε στους πιστούς το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του στη
δημοτική. Βέβαια, η γλώσσα των ιερών κειμένων και της εκκλησίας, ανεξάρτητα από τη
γλωσσική μορφή της, ασκεί εξουσία με τις απαγορεύσεις, τις προτροπές και νουθεσίες, όπως:
ου φονεύσης, ου μοιχεύσης, ου ψευδομαρτηρήσης κ.ά. Ακόμα, η εκκλησία ασκεί εξουσία με τον
παραβολικό λόγο των Ευαγγελίων, με τη μεταφυσική υπόσχεση για τη σωτηρία της ψυχής του
ανθρώπου. Τέλος, η παρουσίαση της εκκλησίας ως προστάτιδας των εθνικών και
παραδοσιακών αρχών της δίνει ερείσματα για άσκηση εξουσίας και σε ιδεολογικό και εθνικό
επίπεδο με όλες τις αρνητικές συνέπειες.
Γλώσσα και Εξουσία στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Μεγάλη είναι η ευθύνη του
τύπου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου για τον χειρισμό της γλώσσας και το πρότυπο λόγου
που προβάλλουν, με τα λάθη στην προφορά των γκ, μπ, ντ, που προφέρονται ανάμεσα σε
φωνήεντα g, b, d, αντί ng, mb, nd, με την προφορά των δύο κκ ως ένα, π.χ. εκεντρικός αντί
εκκεντρικός, με τη χρήση πολλών ξένων λέξεων, όπως: πλαζ αντί παραλία, κάμπιγκ αντί
κατασκήνωση, φαστ φουντ αντί γρήγορο φαγητό, κομπιούτερ αντί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
(Η/Υ), μίτινγκ αντί συνάντηση κ.ά. Τα ΜΜΕ, ο τύπος και το διαδίκτυο δεν ασκούν μόνο
εξουσία, αλλά συγκροτούν δυνατή εξουσία, προβάλλουν πρότυπα ζωής, αξιών και ιδεών,
μπορούν να ξεσηκώσουν ομάδες ανθρώπων ή σύνολα πολιτών, ανεξάρτητα από τη μορφή της
γλώσσας που χρησιμοποιούν. Επίσης, ασκούν εξουσία με την επιλογή και προβολή της πρώτης
ή της δεύτερης είδησης, με τους τίτλους των ειδήσεων, με τα μικρά ή μεγάλα γράμματα, με την
επιλογή της εικόνας κ.ά.
Η Λογοτεχνία, ασκεί με τη γλώσσα και το περιεχόμενό της εξουσία και αντεξουσία. Η
γλώσσα της λογοτεχνίας υπήρξε πρωτοπόρα στην καλλιέργεια της ζωντανής γλώσσας, με τον
τρόπο της άσκησε και ασκεί αντιεξουσία δίνοντας νέα οράματα και αισιοδοξία στους
ανθρώπους. Δείγματα πλούσιας δημοτικής αποτελούν η ποίηση και η πεζογραφία των
Ερωτόκριτου, Σολωμού, Μακρυγιάννη, Κ. Παλαμά, του πρόμαχου της δημοτικής και μεγάλου
γλωσσοπλάστη (Αφιέρωμα στον Κ. Παλαμά, Αθήνα, Εστία, Χριστούγεννα 1943) με τα:
σειούμαι, δυναμάρι, διδάχος, λιόκαμα, χοντροκάρφωτος, ασπροχαράσσω, μαγιάπριλα. Σε
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«πλέρια» δημοτική γράφει και ο Ν. Καζαντζάκης, διότι η «γλωσσική αναγέννηση αρχίζει
πάντα από τη λογοτεχνία», όπως επισημαίνει και ο Ελ. Γιαννίδης (Γλώσσα και Ζωή, Πέλλα, χ.χ.).
χ.χ.). Ο Γ. Σεφέρης (1974, Δοκιμές, Αθήνα) μιλάει για τον πλούτο της δημοτικής λέγοντας ότι:
«Είναι προικισμένη με λεπτήν οξύτητα και ευλυγισία και είναι αξιοθαύμαστα κατάλληλη να
εκφράσει κάθε απόχρωση της αφηρημένης σκέψης. Η δουλειά του ποιητή είναι να
κυριαρχήσει αυτή τη γλώσσα που του δίνουμε και να την κάνει να μιλήσει στην υψηλότερη
δυνατή ένταση». Συχνά, η ποιητική γλώσσα ταυτίστηκε με την Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη,
π.χ. ο Θούριος του Ρήγα, όπου και η λέξη «Θούριος» παραπέμπει ως σήμερα στην Ελληνική
Επανάσταση και Ελευθερία, π.χ. «Καλλιό 'ναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή,/ παρά σαράντα
χρόνια σκλαβιά και φυλακή!».
Κάτι ανάλογο συνέβη με την ποίηση του Κάλβου, του Σολωμού και του Ελύτη με το Άξιον
Εστί, ιδιαίτερα με τα μελοποιημένα και το άσμα: «Της Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ…». Δεν
ξεχνάμε, βέβαια, τον απόηχο της ποίησης του Κωστή Παλαμά κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο
(1940-41) και του θανάτου του του το 1943, μια ποίηση αντιεξουσίας και εθνικού συναγερμού,
μια κηδεία όπου ο λαός αντιτάσσεται στον κατακτητή, π.χ. «Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω
άλλο κανένα, /μεθύστε με τ'αθάνατο κρασί του Εικοσιένα». Επίσης, η ποίηση του Ρίτσου
ξεσηκώνει τους Έλληνες στην Κατοχή και τη Δικτατορία του 1967, π.χ. «Μικρός λαός και
πολεμά δίχως σπαθιά και βόλια/ για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι» κ.ά.
Όλα αυτά αποδίδονται στην αρχαιότερη μορφή της ελληνικής γλώσσας με τους εξής ομηρικούς
στίχους: «Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης» ή στα κλασικά χρόνια με το επίγραμμα
για τον Αισχύλο που καυχιέται όχι ως ποιητής, αλλά ως πολεμιστής κατά των Περσών, το οποίο
αναπαράγει ο Καβάφης στην ποίησή του. Ο Κάλβος μιλάει αντιεξουσιαστικά με τους στίχους
του «θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία» ή ο Άγγελος Σικελιανός με το «Εμπρός βοηθείστε
να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα». Πάμπολλους ποιητές και άπειρους στίχους θα
μπορούσαμε να απαριθμήσουμε, οι οποίοι αντιτάσσουν τη γεναιότητα στην κάθε μορφής
εξουσία και την ιδέα της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης ως ανθρώπινες διαχρονικές αξίες.
Βέβαια, και η πεζογραφία, που αντανακλά την ζωή και την κοινωνία, έχει δώσει εξαίρετα
δείγματα αντιπολεμικής ιστορίας και αντιεξουσιαστικής ηθικής, καθώς πάντα τάσσεται με τον
άνθρωπο και το δίκιο του, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή και εθνικότητα.
Συνεπώς, ο ποιητικός λόγος μπορεί να ασκήσει αντιεξουσία στην εξουσία, διεγείροντας το
συναίσθημα και κάνοντας τη θέληση πράξη, διότι η γλώσσα της λογοτεχνίας είναι η γλώσσα
της αλήθειας και του πηγαίου συναισθήματος, όπως φαίνεται και από τα εξής που, ενδεικτικά,
παρατίθενται από την ποίηση του Παλαμά εστιάζοντας στο συναίσθημα μέσα από τα «όπλα»
που διαθέτει η γλώσσα. Δηλαδή, η πρόταξη της φράσης «αυτό το λόγο θα σας πω […]..»,
σημειολογικά, σημαίνει ότι μας μιλάει ως πνευματικός ηγέτης, ως πατέρας στα παιδιά του, το
ρήμα στη συνέχεια κινητοποιεί σε δράση «μεθύστε» και η χρήση της μεταφοράς, «αθάνατο
κρασί του Εικοσιένα» με κεφαλαίο το (Ε), όχι μόνον ταυτίζει τον αγώνα του 1821 με τον αγώνα
για προστασία της πατρίδας το 1940-41, αλλά και οι στίχοι αυτοί ασκούν μεγάλη δύναμη στην
ψυχή του δέκτη, του Έλληνα, που μετουσιώνεται σε ενέργεια κατά του κατακτητή, σε πράξη
κατά της εξουσίας, σε αντιφασιστική ενέργεια στον πόλεμο του 1940.
Όμως, θα πρέπει να γίνει μνεία και στη γλώσσα της λογοτεχνίας, με την οποία μπορεί να
ασκήσει εξουσία ένα καθεστώς επιστρατεύοντάς την, κυρίως αν γίνει όργανο ολοκληρωτικών
καθεστώτων ή δικτατοριών, αλλά τότε δεν είναι η λογοτεχνία -ποίηση και πεζογραφία- ο
εαυτός της, που τη χαρακτηρίζει η Ελευθερία και η πηγαία έκφραση των συναισθημάτων στον
ύψιστο βαθμό και ασκεί, κυρίως, αντεξουσία, καθώς κινητοποιεί και εμπνέει, όπως έγινε με το
δημοτικό τραγούδι, με το Θούριο του Ρήγα, με τον Εθνικό Ύμνο του Σολωμού, με τις Ωδές
του Κάλβου, με την ποίηση του Σικελιανού, του Γ. Ρίτσου και άλλων. Βέβαια, πέρα από τις
εθνικές στιγμές, η γλώσσα της λογοτεχνίας, συχνά επιστρατεύεται για να γίνει αποδεκτή μια
κατάσταση και σε ομαλές καταστάσεις, δηλαδή μπορεί να γίνει ένα όχημα από τους
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κυβερνώντες μια χώρα με στόχο να γίνουν αποδεκτές κάποιες σκληρές αποφάσεις για τον λαό,
αλλά και οι αντιδρώντες και οι «αγανακτησμένοι» δεν είναι τυχαίο που χρησιμοποπιούν τη
μελοποιημένη ποίηση, διότι, τελικά, η γλώσσα δεν είναι αθώα, είτε είναι λογοτεχνική είτε
θρησκευτική, είτε νομική είτε κοινοβουλευτική κ.ά. Η γλώσσα της λογοτεχνίας δεν είναι αθώα
όσον αφορά το θέμα της σχέσης "γλώσσας και εξουσίας", καθώς μπορεί να επηρεάσει
γλωσσικά τους δέκτες και μπορεί να ξεσηκώσει σε εθνικούς ή κοινωνικούς αγώνες. Ακόμα, δεν
θεωρώ τυχαίο ότι σήμερα κάποια λογοτεχνικά περιοδικά επανέρχονται στο πολυτονικό
σύστημα και κάποιοι ποιητές γράφουν σε πολυτονικό με το πρόσχημα ότι είναι όμορφα
σημάδια οι τόνοι και τα πνεύματα, στοιχείο που δημιουργεί προβληματισμό, διότι πρώτοι οι
λογοτέχνες και οι δημοσιογράφοι καθιέρωσαν το μονοτονικό ως έκφραση προοδευτισμού και
ως σημάδια (τόνοι και πνεύματα) που δεν επηρεάζουν τη γραφή και τον λόγο. Μήπως η
σύγχρονη στροφή στον τύπο του πολυτονικού και όχι την ουσία του ενέχει ιδεολογία, που
μεταλλάσσεται από «προοδευτική» σε κάτι άλλο; Διότι η γλώσσα είναι ζωντανός οργανιοσμός
ρέει και εξελίσσεται, έχει τη δική της οικονομία και όχι εκείνη που κάποιοι θέλουν να της
επιβάλουν.
Συνεπώς, ο ποιητικός λόγος μπορεί να ασκήσει αντιεξουσία στην εξουσία, διεγείροντας το
συναίσθημα και κάνοντας τη θέληση πράξη, διότι η γλώσσα της λογοτεχνίας είναι η γλώσσα
της αλήθειας και του πηγαίου συναισθήματος. Η γλώσσα της λογοτεχνίας, κυρίως, ασκεί
αντεξουσία, καθώς κινητοποιεί και εμπνέει.
IV. ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ.
Ο πολιτικός λόγος και η γλώσσα της πολιτικής εξουσίας, μπορεί να διερευνηθεί σε μορφή και
περιεχόμενο, συγχρονικά και διαχρονικά μέσα από τα πρωτοχρονιάτικα μηνύματα των
εκπροσώπων της Πολιτείας και των κομμάτων για την περίοδο 1974-94.
1. Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Α. Παπανδρέου ως πρωθυπουργού το 1982, λέει:
«Έλληνες, Ελληνίδες. Είμαστε (όλη η κυβέρνηση) αποφασισμένοι να πραγματοποιήσουμε την
εντολή σας και να δικαιολογήσουμε τις ελπίδες σας. Έχοντας υπόψει (ο τύπος είναι λαθεμένος
αντί υπόψη ή υπ΄όψιν στην καθαρεύουσα, μπορεί να εξηγηθεί ως λάθος κατ' αναλογία με το εν
όψει, εν+δοτ., υπό+αιτ.) το εθνικό συμφέρον και την ασφάλεια της χώρας προχωρούμε στη
διασφάλιση της εθνικής μας ανεξαρτησίας και την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και
της ειρήνης. Σας στέλνω μήνυμα αισιοδοξίας, ένας άνεμος αναδημιουργίας (το πρόθεμα ανασημασιοδοτεί την έννοια σαν δημιουργία σε νέες βάσεις) πνέει τώρα στη χώρα μας. Η αλλαγή
αποτελεί όρο επιβίωσης του Έθνους κλπ.». Οι επιλογές «είμαστε αποφασισμένοι να
πραγματοποιήσουμε και να δικαιολογήσουμε» δηλώνουν δύναμη, εξουσία, που αυτή τη φορά
θα ασκηθεί, όπως λέει το μήνυμα, στο όνομα του λαού και του έθνους. Η λέξη «αλλαγή»
αναφέρεται τρεις φορές στο κείμενο και παραπέμπει στις προεκλογικές υποσχέσεις και θέσεις.
Το ύφος δεν είναι το ορμητικό της αντιπολιτευτικής περιόδου, η σύνταξη είναι απλή και το
επικοινωνιακό πλαίσιο πετυχημένο. Έτσι λειτουργεί ο πολιτικός λόγος και ασκεί τη δυναμική
του εξουσία αμέσως και άμεσα, δηλαδή χωρίς ερμηνείες και παρερμηνείες.
2. Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Κ.Καραμνλή ως προέδρου της Δημοκρατίας (1982)
λέει:
« Όλος ο κόσμος μπαίνει στον καινούργιο χρόνο με αίσθημα αβεβαιότητας και ανησυχίας.
Παρά τις προσδοκίες των ανθρώπων και τις διακηρύξεις των Μεγάλων δεν κατέστη δυνατόν να
προωθηθούν η συναδέλφωσις των λαών και η διασφάλισης της προόδου στα πλαίσια μιας
σταθερής και διαρκούς ειρήνης». Στη συνέχεια αναφέρεται στη διεθνή κατάσταση, στις
παραβιάσεις των αρχών της Ειρήνης και συνεργασίας των λαών και δίνει έμφαση στα εθνικά

712

θέματα με το «προ παντός». Έτσι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ασκεί τη διακριτική
υπερκομματική του εξουσία σε λόγο απλό με περιεχόμενο οικουμενικό και σε μεικτή γλώσσα.
3. Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του ΚΚΕ (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας) για το 1982
λέει:
"Προς την εργατική τάξη. Προς το λαό της Ελλάδας. Μπαίνοντας στον καινούργιο χρόνο το
ΚΚΕ με αγωνιστική αισιοδοξία, θα δόσει όλες τις δυνάμεις του για να γίνει το 1982 χρονιά
Ειρήνης και λαϊκών καταχτήσεων στην πραγμάτωση της αλλαγής".
Η γλώσσα είναι δημοτική με το σημασιοδοτημένο πολιτικά χτ αντί κτ, η γραφή του δόσει με
ο αντι ω, όπως και έδοσε, μάλλον είναι σκόπιμη επιλογή για απλούστευση της ορθογραφίας.
Το επικοινωνιακό πλαίσιο περιχαρακώνεται στην εργατική τάξη που διακηρύσσει ότι
εκπροσωπεί το ΚΚΕ, αλλά κάνει ανοίγματα σε όλο το λαό. Μιλάει για αλλαγή που σημαίνει ότι
θα δώσει μια περίοδο "χάριτος" στο ΠΑΣΟΚ , γιατί πολύ σύντομα η λέξη σημασιοδοτήθηκε με
το επίθετο "πραγματική αλλαγή" και διαφοροποιήθηκε έτσι από τις εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ.
4. Ο αρχηγός της Ν.Δ. Ε.Αβέρωφ μετά τις ευχές στο μήνυμά του λέει ότι το κόμμα του
"προσωρινά το έταξαν οι τελευταίες εκλογές στη νέα του θέση, γιατί η ευρεία παράταξη των
νοικοκυρεμένων Ελλήνων δεν περιλαμβάνει, βέβαια, μόνο δύο εκατομμύρια άτομα (εννοεί ότι
υπάρχουν οι ανερχόμενοι ψηφοφόροι). Και είναι κιόλας φανερό ότι όσοι παρασύρθηκαν από
συνθήματα και οράματα θα επανέλθουν στο δημοκρατικό κόμμα μας. Καλή Χρονιά".
Παρατηρούμε ότι η φράση "νέα θέση" σκόπιμα αποφεύγει τη λέξη αντιπολίτευση, γιατί δε
λειτουργεί εξουσιαστικά. Η λέξη "νοικοκυρεμένων" χρησιμοποιείται με την έννοια των
σωστών, υπευθύνων και αποφεύγεται των νοικοκυραίων, γιατί παραπέμπει στους
κοτσαμπάσηδες.
Έτσι ο κομματικός λόγος θέλει να επηρεάσει, χωρίς αμφισβητήσεις από τους ακροατές, των
οποίων όμως υποτιμάει την ωριμότητα λέγοντας ότι παρασύρθηκαν. Συγχρόνως προσκαλεί
τους "αποστάτες" ψηφοφόρους κατηγορώντας έμμεσα το κυβερνητικό κόμμα για "ψεύτικα"
συνθήματα και οράματα. Η λέξη "όραμα" λειτουργεί και σαν ουτοπία και το όλο μήνυμα
ανταποκρίνεται στην κινδυνολογία που είχε εξαπολύσει η δεξιά στις παραμονές των εκλογών
του 1981 με το σύνθημα, "τα κομμούνια σηκώσανε κεφάλι", που θυμίζει το αμερικανικό,
"Αmerica, love it or leave it". Αυτή είναι η γλώσσα της πολιτικής προπαγάνδας, η λογική του
άσπρου- μαύρου.
Συνεπώς, η γλώσσα της πολιτικής εξουσίας, που διεκδικεί την εξουσία, φαίνεται έντονα στα
πρωτοχονιάτικα μηνύματα και κυρίως στα προεκλογικά συνθήματα. Η πολιτική και η
γραφειοκρατική γλώσσα, είτε πρόκειται για καθαρεύουσα είτε για δημοτική –μετά τη
θεσμοθέτησή της το 1976- τόσο με το λεξιλόγιο, με τη συντακτική θέση των κύριων όρων της
πρότασης και των διάφορων προσδιορισμών της, όσο και με τη στίξη, την επανάληψη, την
έμφαση κλπ. χρωματίζει τον πολιτικό λόγο, κλιμακώνει τα μηνύματα και οργανώνει ανάλογα
τη συναισθηματική ατμόσφαιρα επιδιώκοντας να επηρεάσει την ανθρώπινη στάση.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Γίνεται φανερό, μέσα από την περιήγηση στη συνοπτική ιστορία της γλώσσας και σε κείμενα
γραμμένα στις δύο μορφές της γλώσσας - καθαρεύουσα, δημοτική- ότι η Γλώσσα ασκεί
εξουσία, ότι επηρεάζει τη σχέση των πολιτών με το κράτος και ότι επηρεάζει και επηρεάζεται
από την εξέλιξη της κοινωνίας. Η Γλώσσα υπηρετεί τον άνθρωπο, είναι αξία, είναι μορφωτικό
αγαθό και ταυτότητα για κάθε λαό. Επίσης, επισημάνθηκε ότι η ζωντανή γλώσσα δεν μπορεί
να παραγκωνιστεί, αλλά ως Νεοελληνική ή ως Δημοτική ή ως Νέα Ελληνική επικράτησε και
ως επίσημη γλώσσα του κράτους ασκεί εξουσία μέσα από τα δημόσια έγγραφα και τις
ποικίλες διατάξεις.
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Το γλωσσικό ζήτημα. Ιστορική αναδρομή. Ο ρόλος και το έργο των
Δ. Καταρτζή, Αδαμ. Κοραή, Νικ. Σοφιανού, Παν. Σούτσου, Γιαν.
Ψυχάρη, Αλεξ. Πάλλη στο θέμα αυτό. Η επίλυση του προβλήματος.
Βλάχος Γεώργιος εκπαιδευτικός Π.Ε. 70
M.A., Δρ. Φιλοσοφίας University of Johannesburg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ιστορική περίοδος της ελληνικής γλώσσας χρονολογείται από το 1400 π. Χ. Η ελληνική
γλώσσα πέρασε από διάφορες εξελικτικές φάσεις και προς το τέλος του 1ου αιώνα μ. Χ. ξεκίνησε η
διγλωσσία, η συνεχίστηκε σε όλη τη βυζαντινή περίοδο. Η καθαρεύουσα ήταν η γλώσσα που
πρωτοεμφανίστηκε στα χρόνια της τουρκοκρατίας σαν συμβιβαστική λύση ανάμεσα στο βυζαντινό
αρχαϊσμό και στην ομιλούμενη γλώσσα. Σημαντικοί άνθρωποι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο
γλωσσικό ζήτημα. Αναφέρονται μερικοί απ’ αυτούς: Ο Νικ. Σοφιανός θεωρείται ο πρώτος Έλληνας
λόγιος που επιδόθηκε στη μελέτη της δημοτικής. Σημαντική θέση στον αγώνα για την επικράτηση της
δημοτικής κατείχε και ο Δημ. Καταρτζής. Ο Κοραής εμφανίστηκε ανάμεσα στις δυο διαμετρικά
αντίθετες θέσεις προτείνοντας ως λύση στο γλωσσικό ζήτημα τη «μέση οδό». Ο Παν. Σούτσος με τη
Νέα Σχολή θεμελίωσε την επιστροφή στην αρχαία γλώσσα. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος του Ψυχάρη
που πίστευε ότι η γλώσσα ήταν υπόθεση του έθνους και όχι μόνο των λίγων μορφωμένων και γι’ αυτό
έπρεπε αμέσως να καθιερωθεί η δημοτική ως γραπτή γλώσσα του έθνους. Τέλος, αξίζει να γίνει λόγος
για τον αγώνα του Αλ. Πάλλη για την επικράτηση της δημοτικής μέσα από σημαντικές μεταφράσεις.
Ακολούθησαν σημαντικά γεγονότα από τη μια ή την άλλη πλευρά μέχρι το 1976 που έχουμε την
οριστική λύση του γλωσσικού προβλήματος.

ABSTRACT
The historical period of the greek language dates back to 1400 B.C. Greek language went
through different developmental phases and towards the end of the 1st century bilingualism began and
continued during the whole Byzantine period. Katharevousa was the language which first appeared
during the years of Turkish occupation as a compromise between the Byzantine archaism and the
spoken language. Important people played a crucial role on the language issue. Nik. Sofianos is
considered to be the first Greek scholar who got engaged in the study of demotic Greek . Dim.
Katartzis also played a vital role in the domination of demotic Greek. Korais appeared between the two
diametrically opposing views suggesting the “middle way” as a solution to the language issue. Pan.
Soutsos established the return to the ancient language with the New School. Psihari’s role was crucial
as he believed that language was a nation’s case and not the case of a few educated people and,
therefore, demotic Greek should be established as the written language of the nation. Finally, it is
important to underline Al. Palli’s struggle for the dominance of demotic Greek through important
translations. Important events on behalf of the one or the other side followed till 1976 when we had the
definite solution to the language issue.

1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η γλώσσα είναι ένα όργανο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους
μια ομόγλωσσης κοινότητας για να ανταλλάζουν πληροφορίες και για να κατανοεί ο ένας τον
άλλο. Eίναι ο συνδετικός κρίκος που τους ενώνει μέσα σε μία συγκεκριμένη κοινωνία αλλά
και έξω από αυτήν (Λαμπριανίδης, 2002, Τομπαϊδης, 1986). Είναι γεγονός ότι με τις εξελίξεις
που συμβαίνουν στην εκάστοτε κοινωνία, πραγματοποιούνται μεταβολές και στη γλώσσα.
Η ελληνική γλώσσα ανήκει, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, σε μια
μεγάλη οικογένεια γλωσσών, την ινδοευρωπαϊκή. Όσον αφορά στην προϊστορική περίοδο της
ελληνικής γλώσσας, αυτή χρονολογείται από τον 20ο αιώνα π.Χ., εποχή που κατεβαίνουν τα
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πρώτα ελληνικά φύλα στον ελλαδικό χώρο. Ωστόσο, η ιστορική περίοδος της ελληνικής
γλώσσας ξεκινά από το 1400 π.Χ., εποχή που χρονολογούνται πινακίδες που βρέθηκαν στην
Κνωσό της Κρήτης, οι οποίες ήταν γραμμένες στη Γραμμική Β΄ (Τομπαϊδης, 1986).
Στην αρχαιότητα, λόγω της ιδιαιτερότητας του εδάφους, και της ύπαρξης πολλών
πόλεων-κρατών, είχαν δημιουργηθεί αρκετές διάλεκτοι. Η ανάπτυξη, όμως, της Αθήνας και η
ανάδειξή της σε πολιτικό και πολιτισμικό κέντρο με πανελλήνιο κύρος είχαν ως συνέπεια να
επικρατήσει η αττική διάλεκτος, να επισημοποιηθεί και με τις κατακτήσεις του Μ.
Αλεξάνδρου (4ος αιώνας π.Χ.), να διαδοθεί σε όλες τις χώρες της αυτοκρατορίας του. Έτσι,
όλοι οι πληθυσμοί που άνηκαν σε διαφορετικές φυλές και γλώσσες, χρησιμοποιούσαν, από
τότε, την αττική διάλεκτο για τις ανάγκες τους, η οποία ονομάστηκε αλεξανδρινή ή κοινή
ελληνιστική και εκτείνονταν χρονικά στην αλεξανδρινή εποχή (323-31 π.Χ.), καθώς και στην
εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (31-π.Χ. 395 μ.Χ). Η γλώσσα αυτή καθόρισε, αργότερα,
τη Βυζαντινή αλλά και τη νέα Ελληνική γλώσσα (Τομπαϊδης, 1986, Κοτρώτσου-Λόντου,
2004, Μπαμπινιώτης, 2011).
2. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑΣ
Προς το τέλος του 1ου αιώνα μ. Χ., εμφανίστηκαν μερικοί συγγραφείς, που δεν έγραφαν
στην ελληνιστική κοινή, αλλά στη γλώσσα των αττικών συγγραφέων της κλασσικής εποχής
(Βούρτσης, 1999). Το ίδιο συνέβη και με το χριστιανισμό και τους μεγάλους πατέρες της
εκκλησίας του 4ου αι., όπως το Μ. Βασίλειο, τον Ι. Χρυσόστομο και το Γρ. Θεολόγο, οι
οποίοι χρησιμοποιούσαν την αττική διάλεκτο. Έτσι, διαπιστώνουμε την αρχή μιας
διγλωσσίας, η οποία με την πάροδο του χρόνου διεύρυνε το γλωσσικό χάσμα μεταξύ των
λογίων και των απλών και αμόρφωτων ανθρώπων του απέραντου τότε ελληνόγλωσσου
κόσμου (Λαμπριανίδης, 2002). Ο αττικισμός στάθηκε η αιτία για τη δημιουργία αυτής της
τεχνητής διγλωσσίας, άγνωστης ως τότε, η οποία, με διάφορες μορφές, διατηρήθηκε ως τις
μέρες μας (Μπαμπινιώτης, 2002). Η καθαρεύουσα είναι η γλώσσα που πρωτοεμφανίστηκε
στα χρόνια της τουρκοκρατίας ως συμβιβαστική λύση ανάμεσα στο βυζαντινό αρχαϊσμό και
στην ομιλούμενη γλώσσα. Είναι η γλώσσα που νεωτέριζε στη σύνταξη, αρχάιζε, όμως, στη
φωνητική, στη μορφολογία και στο λεξιλόγιο. Λίγες δεκαετίες πριν από την επανάσταση του
1821, η σημασία της γραπτής γλώσσας έγινε μεγάλη και οι πνευματικοί οδηγοί του έθνους
αναζήτησαν μια γλώσσα κατάλληλη να υπηρετήσει το έθνος στην έξοδό του από το
πνευματικό σκοτάδι. Στην προσπάθεια αυτή επικράτησαν, όμως, οι αρχαϊστές, οι οποίοι
πίστευαν ότι για να αναγεννηθεί ο αμόρφωτος λαός, να αποκτήσει ξανά την προγονική του
δόξα και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και να δημιουργήσει λογοτεχνία ισάξια με την
παλιά, έπρεπε να μάθει να μιλάει την αρχαία ελληνική γλώσσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
χρησιμοποιηθεί η καθαρεύουσα, η οποία ξεκίνησε από το ρομαντικό ιδανικό της αναβίωσης
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Η γλωσσική αυτή κατάσταση, είχε δυσμενείς επιδράσεις
στην εκπαίδευση και στη γενικότερη μόρφωση των Ελλήνων, οι οποίοι δεν αποκτούσαν,
τελικά, γλωσσική κατάρτιση (Τομπαίδης, 1986).
3. ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ
Την εποχή της ακμής του νεοελληνικού διαφωτισμού, με την αύξηση των πνευματικών
ενδιαφερόντων, τη ζωηρή κίνηση των ιδεών και την ολοένα πιο πυκνή κυκλοφορία βιβλίων,
το γλωσσικό ζήτημα έγινε επίκαιρο (Πολίτης, 1980). Έτσι, στο δεύτερο μισό του 18ου αι,.
αναδύθηκαν οι κυριότερες τάσεις προς την γλωσσική μεταρρύθμιση. Δημιουργήθηκε ένας
πυρήνας αρχαϊστών λογίων που πίστευε, ότι μέσα από την αναβίωση της αρχαίας γλώσσας,
θα αναβίωνε η φιλολογία και η επιστήμη (Τριανταφυλλίδης, 1938). Από την άλλη μεριά,
μέρος λογίων υποστήριζε ότι η εξάπλωση της παιδείας και η πνευματική ανόρθωση του
έθνους θα πραγματοποιούνταν με τη χρήση της κοινής, απλής γλώσσας. Έτσι, δημιουργήθηκε
η αντίθεση ανάμεσα στους δημοτικιστές (Κωνσταντάς, Ψαλλίδας κ.ά.) και στους αρχαϊστές
(Βούλγαρης, Δούκας κ. ά.) (Δατσέντος, 2007).
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Ένας από τους πρόδρομους του δημοτικισμού, τον οποίο αξίζει να αναφέρουμε, ήταν ο
Νικ. Σοφιανός (Ντίνας, 2011). Ήταν ο πρώτος που συνειδητοποίησε το γλωσσικό πρόβλημα
και αντιλήφθηκε τη γενικότερη καλλιέργεια της λαϊκής γλώσσας το πρώτο μισό του 16ου αι.
(Τριανταφυλλίδης, 1938, Πολίτης, 1980). Δεν ήταν, όμως, δημοτικιστής με την έννοια που
δίνουμε σήμερα στον όρο αυτό. Η γλώσσα του ήταν απλή, αλλά έκανε και ορισμένες
παραχωρήσεις στην καθιερωμένη αρχαϊζουσα (Κορδάτος, 1983). Κατά το Mario Vitti,
θεωρείται ο πρώτος Έλληνας λόγιος που επιδόθηκε στη μελέτη της δημοτικής (Mario Vitti,
1987). Στην προσπάθειά του να αφυπνίσει πνευματικά τους Έλληνες, επιδιώκοντας να τους
φέρει σε επαφή και με την πολιτιστική τους κληρονομιά, ένιωσε την ανάγκη να
συστηματοποιήσει την εκλαϊκευμένη γλώσσα που χρησιμοποιούσε. Άλλωστε, από τα γραπτά
του, φαίνεται καθαρά πως είχε συλλάβει ένα ευρύ πρόγραμμα γλωσσοεκπαιδευτικό, που
αποσκοπούσε στη διαπαιδαγώγηση του σκλαβωμένου έθνους και ξεκινούσε από τη σπουδή
της λαϊκής γλώσσας και τη μετάφραση των κλασσικών: «επειδή εις τέτοιαν κακήν τύχην
κατήντησε το πάλαι ποτέ μακαριστόν γένος ημών των Γραικών, ότι μόλις ευρίσκεται τώρα
διδάσκαλος οπού ‘ναι ικανός να διδάσκη τους νέους την γραμματικήν τέχνην…».
Σημαντικός ήταν ο ρόλος του Δημ. Καταρτζή για την επικράτηση της δημοτικής. Ως
συνειδητός Φαναριώτης, ενδιαφερόταν για την εξύψωση του πνευματικού επιπέδου του λαού
(Mario Vitti, 1987). Τα περισσότερα χρόνια της ζωής του τα έζησε στις Παραδουνάβιες
Ηγεμονίες ως ανώτερος υπάλληλος της Φαναριώτικης ιεραρχίας (Κουμαριανού, 1988).
Πρότεινε ότι, για να απελευθερωθεί η Ελλάδα από την Οθωμανική κυριαρχία, έπρεπε ο λαός
να μορφωθεί, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του, που ήταν ικανή να εκφράσει όλες τις
ανθρώπινες γνώσεις και όλα τα αισθήματα (Κορδάτος, 1983). Επωμίστηκε ένα παιδευτικό
πρόγραμμα, το οποίο απέβλεπε στη διάδοση των γραμμάτων και στην κοινωνική πρόοδο. Το
ολοκληρωμένο του πρόγραμμα που διαρθρώνεται κατά το σχήμα της γαλλικής
Εγκυκλοπαίδειας, έφερε, για μια ακόμη φορά στην επιφάνεια την αναγκαιότητα ενός
προσιτού σε όλους γλωσσικού οργάνου. Στο έργο του χρησιμοποίησε τη λαϊκή γλώσσα,
πιστεύοντας ότι η χρήση της θα βοηθούσε το ελληνικό έθνος να φύγει από την αμάθεια και
να προχωρήσει στο δρόμο της παιδείας (Κουμαριανού, 1988). Στο «Σχέδιο της αγωγής των
παιδιών, Ρωμηών και Βλάχων, που πρέπει να γένεται μετά λόγου στα κοινά και σπιτικά
σχολειά», εκθέτει ένα ανακαινιστικό παιδαγωγικό σύστημα που έχει ως αφετηρία τις
παιδαγωγικές θεωρίες του Λοκ και του Ρουσώ, χωρίς όμως να εξαρτάται απόλυτα από αυτές.
Μέσα στα πλαίσια των πρακτικών εφαρμογών των θεωριών του για την ανακαίνιση των
εκπαιδευτικών πραγμάτων συνέταξε τη «Γραμματική της ρωμαίικιας γλώσσας» για χρήση
των νέων, που, όμως, έμεινε και αυτή ανέκδοτη. Τέλος, σε λιγότερο από δέκα χρόνια
αναγκάστηκε να υποχωρήσει σε θέσεις πιο μετριοπαθείς, αφού οι θέσεις του ερχόνταν σε
αντίθεση με αυτές των λογίων (Καταρτζής, 1974). Ωστόσο, γύρω του συγκεντρώθηκε ένας
εκλεκτός κύκλος νεοτέρων Ελλήνων λόγιων, που, σε σημαντικά θέματα, ακολούθησαν τις
δικές του μεθόδους και τη δική του διδασκαλία (Καταρτζής, 1974, Κουμαριανού, 1988).
Ανάμεσα στις δυο διαμετρικά αντίθετες θέσεις στο γλωσσικό ζήτημα, εμφανίστηκε ο
Αδ. Κοραής, ιδιοσυγκρασία κατά βάθος ορμητική και φλογερή, η κλασσική του, όμως,
παίδευση, η πείρα της ζωής, και οι φιλελεύθερες και δημοκρατικές του ιδέες τον οδήγησαν
προς τη «μεσότητα» και του δημιούργησαν μια πνευματική ισορροπία. Η λύση που πρότεινε
στο γλωσσικό ζήτημα ήταν η «μέση οδός», λύση δημοκρατική σύμφωνα με τις ιδέες του
(Πολίτης, 1980, Κορδάτος, 1983, Κοτρώτσου-Λόντου, 2004, Μπαμπινιώτης, 2011).
Ο Κοραής πίστευε ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει στο λαό γλώσσα άλλη
από τη δική του και υποστήριξε, συμβιβαστικά, ότι βάση του γραπτού μας λόγου πρέπει να
είναι η ομιλούμενη γλώσσα, αφού την «καλλωπίσουμε» πρώτα: « …να καλλύνωμεν και να
διορθώνωμεν όσον είναι δυνατόν την γλώσσαν, την οποίαν εθηλάσαμεν με το γάλα, και εις
μόνην την οποίαν εσυνηθίσαμεν να εξηγώμεν ό,τι συλλογιζόμεθα» (Τριανταφυλλίδης, 1938,
Διατσέντος, 2007). Ο Mario Vitti θεωρεί ότι o συμβιβασμός του πηγάζει από τη
δημοκρατικότητα και το σεβασμό στην παράδοση του λαού, κατά την αντίληψη του
διαφωτισμού, πριν από την ορμητικότητα του ρομαντισμού.
Οι θέσεις, όμως, του Κοραή πολεμήθηκαν από τους σύγχρονους αρχαϊστές (όπως ο
Κορδικάς και ο Δούκας), καθώς και από τους δημοτικιστές (όπως ο Φιλιππίδης, ο
Κωνσταντάς, ο Χριστόπουλος, ο Βηλαράς) (Ντίνας, 2011).
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Ολόκληρος ο 19ος αιώνας, κυριαρχήθηκε, έντονα, από την καθαρεύουσα, η οποία
μάλιστα εξαρχαΐστηκε όλο και πιο πολύ. Συγκεκριμένα, στα 1833, με την άφιξη του Όθωνα,
η καθαρεύουσα καθιερώθηκε ως επίσημη γλώσσα του κράτους. Στη συνέχεια, οι Έλληνες
εγγράμματοι έθεσαν ως πρωτεύοντα στόχο την ελληνική πολιτιστική κυριαρχία στα
Βαλκάνια, μέσα από «τη διάχυση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας». Προς
την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε και η προσπάθεια για την προώθηση των αρχαίων ελληνικών
ως διεθνούς γλώσσας επικοινωνίας (Τριανταφυλλίδης, 1938, Διατσέντος, 2007).
Συγκεκριμένα, στα μέσα του 19ου αι., είχαμε την εισαγωγή στην Ελλάδα του
ρομαντισμού με τον Παν. Σούτσο και το έργο του Ο Οδοιπόρος, γραμμένο σε γλώσσα θερμή
και εκφραστική. Αργότερα όμως παρασύρθηκε από τις αρχαϊκές τάσεις της εποχής και έκανε
τη γλώσσα όλο και πιο ψυχρή και αντιποιητική. Το 1853, έγραψε τη Νέα Σχολή του
γραφομένου λόγου, με τον οποίο, θεωρητικά, θεμελιώθηκε η επιστροφή στην αρχαία γλώσσα.
Γνήσιος εκφραστής αυτής ο Παν. Σούτσος διαβεβαίωνε ότι «η γλώσσα των αρχαίων Ελλήνων
και ημών των νεωτέρων έσεται μία και η αυτή». Η επίκριση των παράλογων και υπερβολικών
αυτών θέσεων από τον Κ. Ασώπιο, δεν στάθηκε ικανή να τις αναχαιτίσει (Πολίτης 1980,
Πρωτόπαπα-Μπουμπουλίδου, 1993, Ντίνας, 2011).
Από την αντίθετη κατεύθυνση είχαμε την προσπάθεια του Δημ. Βερναδάκη και άλλων
που υποστήριζαν ότι το χάσμα ανάμεσα στη λόγια γραπτή και στην προφορική γλώσσα
έπρεπε να γεφυρωθεί, με την απλούστευση της γραπτής, που με τον καιρό θα συνέπεφτε,
κάποτε, με την ομιλούμενη. Αντίθετα, ο γλωσσολόγος Γ. Χατζιδάκης πίστευε ότι για τη λύση
του γλωσσικού προβλήματος η δημοτική γλώσσα έπρεπε να γραφεί «άδολος» και «αμιγής»,
αφού μελετηθεί, πρώτα, καλά και λείψουν οι προλήψεις γι’ αυτήν (Τομπαίδης, 1986,
Καρβέλης, 2003, Μπαμπινιώτης, 2011).
Η αλλαγή των πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών, που παρατηρήθηκε από το 1880
και μετά, επηρέασε και το γλωσσικό ζήτημα, αφού ένα μέρος των νέων αστικών στρωμάτων
έθεσε τη γλωσσική μεταρρύθμιση στο επίκεντρο της εθνικής ανόρθωσης (Διατσέντος, 2007).
Στην περίοδο αυτή εμφανίστηκε ο Γ. Ψυχάρης με το ιστορικής σημασίας έργο του Το ταξίδι
μου (1888), το οποίο θεωρήθηκε «μανιφέστο» του δημοτικισμού (Τριανταφυλλίδης, 1938,
Κοτρώτσου-Λόντου, 2004, Μπαμπινιώτης, 2011). Ο Ψυχάρης αγωνίστηκε για την
καλλιέργεια της περιφρονημένης μητρικής γλώσσας των Ελλήνων στη λογοτεχνία, και
γενικότερα, στο γραπτό λόγο (Κριαράς, 1994). Έτσι, εισηγήθηκε ένα είδος πρότυπης
συστηματοποιημένης δημοτικής με τους δικούς της γλωσσικούς κανόνες. Πίστευε ότι η
γλώσσα είναι υπόθεση του έθνους και όχι μόνο των λίγων μορφωμένων και γι’ αυτό έπρεπε
αμέσως να καθιερωθεί η δημοτική ως γραπτή γλώσσα του έθνους και να γραφεί με απόλυτη
γραμματική ομοιομορφία, πλουτίζοντας το λεξιλόγιό της από την αρχαία και την
καθαρεύουσα, αφού, βέβαια, προσαρμοστούν οι λέξεις αυτές στη δημοτική (Ψυχάρης, 1975,
Κριαράς, 1994, Καρβέλης, 2003). Ο Ψυχάρης έγινε ο αναμφισβήτητος αρχηγός του
«δημοτικισμού» και η επίδρασή του, άμεση και έμμεση, στους σύγχρονους και στους
μεταγενέστερους στάθηκε σπουδαία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ε. Κριαρά, ο αντικειμενικός
κριτής θα μπορούσε να θεωρήσει «βασικό ελάττωμα των μυθιστορημάτων του την αδιάλλακτη
δημοτική γλώσσα που δεν δέχεται κανένα συμβιβασμό στο φωνητικό και στο τυπολογικό πεδίο»
(Κριαράς, 1994). Ο αγώνας του Ψυχάρη απέβλεπε, κυρίως, στον πεζό λόγο όργανο ζωτικό σε
όλα τα κοινωνικά και θεσμικά επίπεδα. Η ποίηση, έτσι και αλλιώς, δεν δημιουργούσε
προβλήματα. Στο κήρυγμά του όμως, ανταποκρινόταν μόνο οι συγγραφείς και όχι η ηγετική
τάξη της χώρας. Έτσι, το πρόβλημα εξακολουθούσε να υπάρχει στα ευρύτερα κοινωνικά
πλαίσια, όπως στην εκπαίδευση και στον κρατικό μηχανισμό, όπου παρέμεινε άλυτο για έναν
περίπου αιώνα, ακόμη (Mario Vitti, 1987). Το γλωσσικό κήρυγμα του Ψυχάρη όσον αφορά
στη μορφή της γλώσσας συνάντησε αντιρρήσεις και αυτές οδήγησαν σε ένα λιγότερο
ομοιόμορφο σύστημα δημοτικής. Είναι, πάντως, γεγονός ότι ο Ψυχάρης, με την τολμηρή και
αδιάλλακτη στάση του προχώρησε αρκετά το γλωσσικό ζήτημα, αφού αποτέλεσε ορόσημο
στην πορεία του. Επίσης, από τότε η λογοτεχνία γράφεται στη δημοτική και αρχίζουν οι
πρώτες κινήσεις για την εισαγωγή της στην εκπαίδευση και στους άλλους τομείς της ζωής
μας (Πολίτης, 1980, Τομπαϊδης, 1986, Κοτρώτσου-Λόντου, 2004, Ντίνας, 2011).
Παράλληλα, ο Ψυχάρης γνωρίστηκε με τον Αλ. Πάλλη και τον Αρ. Εφταλιώτη με τους
οποίους τον έδεσε δυνατή φιλία και θεωρούνταν όλοι μαζί οι πιο μαχητικοί εκπρόσωποι του
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πρώτου δημοτικισμού (Μπαμπινιώτης, 2002). Το λογοτεχνικό του ταλέντο ο Αλ. Πάλλης το
έστρεψε στις μεταφράσεις. Μετέφρασε Ευριπίδη, Σαίξπηρ και Θουκυδίδη. Τα πιο μεγάλα
επιτεύγματά του, όμως, ήταν η μετάφραση των Ευαγγελίων, που ξεσήκωσε ταραχές στην
αντιδραστική Αθήνα του 1901, αφού για πρώτη φορά το κατεστημένο ένιωσε να απειλείται
σοβαρά από το δημοτικιστικό κίνημα (Πάλλης, 1975, Καλογιάννης, 1983, Τσάκωνας, 1990,
Κοτρώτσου-Λόντου, 2004). Επίσης, σημαντική μετάφραση θεωρήθηκε και αυτή της Ιλιάδας,
η οποία επαινέθηκε, θαυμάστηκε, αλλά και κατακρίθηκε υπερβολικά. Ξεκινώντας από την
αντίληψη πως τα ομηρικά ποιήματα ήταν λαϊκά δημιουργήματα, προσπάθησε να
μεταπλάσσει την Ιλιάδα σε σύγχρονο δημοτικό τραγούδι, αξιοποιώντας τη γλώσσα και τα
στοιχεία του δημοτικού τραγουδιού. Πάντως, η μετάφραση της Ιλιάδας ήταν ίσως το
σημαντικότερο επίτευγμα της γενιάς των πρώτων δημοτικιστών μαζί και σαν ένα σύμβολο
πίστης της γενιάς αυτής (Πολίτης 1980, Τσάκωνας, 1990). Ο Αλ. Πάλλης είχε θέσει ως
σκοπό του την επικράτηση στην πατρίδα της δημοτικής γλώσσας και την προαγωγή των
ελληνικών γραμμάτων, σκοπό τον οποίο υπηρέτησε και οικονομικά ως ο κυριότερος
ενισχυτής του κινήματος, χρηματοδοτώντας την έκδοση σχετικών έργων.
Στο τέλος του 19ου αι., ο άτυχος ελληνοτουρκικός πόλεμος και η ήττα της Ελλάδας
το1897 αποτέλεσαν ένα ισχυρό κτύπημα, που άφησε βαθιά τα σημάδια του σε όλη την
πνευματική και πολιτική ζωή. Οι παλιές ιδέες και η άγονη προγονοπληξία, ακόμα και η
καθαρεύουσα έγιναν υπεύθυνες για την εθνική παρακμή και η έφεση για το καινούριο
δυνάμωσε. Έτσι, το πλαίσιο που διαμορφώθηκε στις αρχές του 20ού αι. φάνηκε περισσότερο
γόνιμο και δεκτικό απέναντι στις καινούριες αναζητήσεις και προτάσεις που άρχιζαν να
αναδύονται. Συγκεκριμένα, τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1910 σημαδεύτηκαν από δυο
αντιδραστικά κινήματα: τα «Ευαγγελικά» (1901), ταραχές για την μετάφραση των
Ευαγγελίων και τα «Ορεστιακά», ταραχές για την παράσταση της τραγωδίας σε μετριοπαθή
δημοτική. Οι αντιδράσεις αυτές δεν ήταν ικανές να ανακόψουν το προοδευτικό ρεύμα. Από
το 1903, εκδίδεται το περιοδικό Νουμάς, που αποτέλεσε το βήμα της δημοτική κίνησης, των
νέων ιδεολογικών αναζητήσεων και ζυμώσεων (Καλογιάννης, 1983, Μπαμπινιώτης 2002).
Σύμφωνα με τον Γ. Καλογιάννη «ύψωσε το λάβαρο της γλωσσικής απελευθέρωσης από τα
δεσμά της καθαρεύουσας». Η εξέγερση στο Γουδί το 1909 και η άφιξη του Βενιζέλου άνοιξαν
νέα περίοδο στην ελληνική ιστορία. Το 1911, όμως, αποτέλεσε σταθμό για την εξέλιξη του
γλωσσικού ζητήματος, γιατί η Αναθεωρητική βουλή ψήφισε, ύστερα από θορυβώδεις
συζητήσεις τριών ημερών, το άρθρο 107 του Συντάγματος, με το οποίο καθιερωνόταν ως
επίσημη γλώσσα του κράτους η καθαρεύουσα (Καλογιάννης, 1983, Μπαμπινιώτης 2002,
Διατσέντος, 2007).
Θα πρέπει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι στη διάδοση της δημοτικής τεράστια ήταν η
συμβολή του γλωσσολόγου Μ. Τριανταφυλλίδη, ο οποίος, ως μέλος του «Εκπαιδευτικού
Ομίλου», αγωνίστηκε για την προπαρασκευή και εφαρμογή της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης και της δημοτικής γλώσσας, αφού ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τάξη και
σύστημα στη γραφόμενη δημοτική και στη διδασκαλία της στο σχολείο, δεχόμενος στον
κορμό της δημοτικής τα ζωντανά λόγια στοιχεία, έτσι ώστε να μην προκαλέσει με ακραίες
ρυθμιστικές τοποθετήσεις (Μπαμπινιώτης 2002).
Στη συνέχεια, η επαναστατική κυβέρνηση του Βενιζέλου, έκανε το 1917 το
αποφασιστικό βήμα και εφάρμοσε την «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση». Τότε, ηγετικά στελέχη
του Εκπαιδευτικού ομίλου διορίστηκαν σε θέσεις κλειδιά της εκπαίδευσης και ως μέλη της
επιτροπής γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η δημοτική
γλώσσα να εισαχθεί, για πρώτη φορά, στις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου
(Τριανταφυλλίδης, 1938, Κοτρώτσου-Λόντου, 2004, Μπαμπινιώτης, 2011, Ντίνας, 2011).
Όμως, η μεταπολίτευση του 1920 κατάργησε τη μεταρρύθμιση αυτή και ανέκοψε, για πολλές
δεκαετίες, την εφαρμογή της. Η ήττα των Φιλελευθέρων στις εκλογές του 1920 προκάλεσε
σύγχυση και ταραχή στους πνευματικούς και δημοτικιστικούς κύκλους και οι υπεύθυνοι του
υπουργείου Παιδείας και οι Ανώτεροι επόπτες παραιτήθηκαν (Καλογιάννης1983,
Κοτρώτσου-Λόντου, 2004). Η καθαρεύουσα έγινε ξανά αποκλειστικά σχολική γλώσσα στη
διετία 1921-1923 και η δημοτική περιορίστηκε στις τέσσερις πρώτες τάξεις του δημοτικού
(1934) και έπειτα στις τρεις μόνο (1935) (Τριανταφυλλίδης, 1938). Μετά τον πόλεμο του ’40
και τον εμφύλιο, η διδασκαλία της καθαρεύουσας και των αρχαίων απέκτησαν
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«φρονηματιστικό» χαρακτήρα και η καθαρεύουσα «καθίσταται πλέον δείκτης πολιτικών
πεποιθήσεων (Κοτρώτσου-Λόντου, 2004). Μετά από δυο δεκαετίες πάλης και αγώνων, το
1964, η δημοτική καθιερώθηκε ως επίσημη γλώσσα του δημοτικού σχολείο (ενώ στο
γυμνάσιο διδάσκονταν η γραμματική και το συντακτικό της καθαρεύουσας), γεγονός, όμως,
που ανατράπηκε από τη δικτατορία του 1967 (Διατσέντος, 2007). Τέρμα στη διγλωσσία, η
οποία είχε δημιουργήσει αντιδικία ανάμεσα στη συντηρητική και την προοδευτική παράταξη,
δόθηκε με την καθιέρωση της δημοτικής ως αποκλειστικής γλώσσας το 1976 στην
εκπαίδευση και ένα χρόνο αργότερα στη διοίκηση, πράγμα το οποίο συνέβαλε στη
γενικότερη πολιτιστική μας ανάπτυξη, αφού το έθνος απέκτησε ενιαία γραπτή γλώσσα που
θεμελιώθηκε πάνω στην προφορική (Διατσέντος, 2007, Μπαμπινιώτης, 2002 & 2011).
4. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΣΗΜΕΡΑ
Τις αρνητικές επιπτώσεις του αρχαϊσμού επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Γ. Χατζηδάκης
σημειώνοντας ότι «προσπαθώντας να κάνουμε ευγενέστερη τη γραπτή μας γλώσσα, αφήνουμε
το λαό στην αμάθεια, αφού δεν είναι δυνατόν να επιτελεστεί η βασική λειτουργία της
επικοινωνίας με ένα γλωσσικό όργανο που δεν μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε και να
χρησιμοποιήσουμε». Είναι γεγονός ότι η καθαρεύουσα περιορίζει την πνευματική δημιουργία
και την επίδρασή της στο ευρύτερο κοινό, εμποδίζει την επαφή του λαού με την επιστήμη και
τη θρησκεία και δυσκολεύει τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Επιπλέον, σύμφωνα
και με το Μ. Τριανταφυλλίδη, «απομακρύνει από την πραγματικότητα, δυσκολεύει την
ακριβολογημένη σκέψη, κρίση και έκφραση, και με τη γλωσσική ασάφεια και ανειλικρίνεια και
με τον ψυχικό διχασμό που απλώνει σε ολόκληρο το έθνος υποθάλπει τη νεοελληνική αοριστία,
το απελπιστικό «περίπου» και επιδρά επιζήμια στους χαρακτήρες». Όλα αυτά είναι φαινόμενα
που παρατηρήθηκαν την εποχή που ο λαός μιλούσε μεν τη δημοτική, αλλά ήταν
υποχρεωμένος να διαβάζει και να γράφει στην καθαρεύουσα. Χαρακτηριστική είναι η
επισήμανση του τότε πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, ο οποίος πήρε την ιστορική απόφαση
για την καθιέρωση της δημοτικής: «Η λύση του γλωσσικού θα διευκολύνει την αρτιότερη
μόρφωση των ελληνοπαίδων και θα ανεβάσει το επίπεδο της πνευματικής μας ζωής»
(Τομπαίδης, 1986). Από τη φράση αυτή μπορούμε να δούμε την αξία της δημοτικής
γλώσσας, της γλώσσας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολλοί άνθρωποι, για τη
μόρφωσή τους και την πνευματική τους καλλιέργεια.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Βούρτσης, Ι. (1999) Εισαγωγή στον Πολιτισμό, Η έννοια του Πολιτισμού, Όψεις του
Ελληνικού Πολιτισμού, ΕΑΠ, Πάτρα.
Καλογιάννης, Γ. (1983) Ο Νουμάς και η εποχή του, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα.
Καρβέλης, Τ. (2003) Η γενιά του 1880, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα.
Καταρτζής, Δ. (1974), Δοκίμια, επιμ. Κ. Θ. Δημαράς, εκδ. Ερμής, Αθήνα.
Κορδάτος, Γ. (1983) Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα.
Κοτρώτσου-Λόντου, Τ. (2004) «Το ελληνικό γλωσσικό ζήτημα», Επιστημονικό Βήμα, τ. 3.
Κουμαριανού, Αικ. (1988) «Δημήτριος Καταρτζής», Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τ. 32,
εκδ. Πάπυρος, Αθήνα, σ.σ. 362-363.
Κουμαριανού, Αικ. (1989) «Αδαμάντιος Κοραής», Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τ. 35, εκδ.
Πάπυρος, Αθήνα, σ.σ. 125-127.
Κριαράς, Ε. (1994) «Γιάννης Ψυχάρης», Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τ. 65, εκδ. Πάπυρος,
Αθήνα, σ.σ. 425-427.
Λαμπριανίδης, Γ. (2002) «Το γλωσσικό ζήτημα στην Ελλάδα», Ιστορικά θέματα, τ. 6. Vitti,
Μ. (1987) Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα.
Μπαμπινιώτης, Γ. (2002) Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, εκδ. Κέντρο
Λεξικολογίας, Αθήνα.

725

Μπαμπινιώτης, Γ. (2011) Το γλωσσικό ζήτημα, σύγχρονες προσεγγίσεις, εκδ. Ίδρυμα της
Βουλής, Αθήνα.
Ντίνας, Κ. (2011) «Το γλωσσικό ζήτημα στην Ελλάδα», www.pemptousia.com/2011/05/τογλωσσικό-ζήτημα-στην-ελλάδα/.
Πάλλης, Αλ. (1975), Μπρουσός, Επιμ. Ι. Μοσχονάς, εκδ. Ερμής, Αθήνα.
Πολίτης, Λ. (1980) Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα.
Πρωτόπαπα-Μπουμπουλίδου, Γλ. (1993) «Παπαγιώτης Σούτσος», Πάπυρος Λαρούς
Μπριτάννικα, τ. 55, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα, σελ. 38.
Τομπαϊδης, Δ. (1986) Επιτομή της Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας, εκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα.
Τριανταφυλλίδης, Μ. (1938) Νεοελληνική Γραμματική, τ. 1ος, ιστορική εισαγωγή, εκδ. Δ.
Δημητράκου Α.Ε., Αθήνα.
Τσάκωνας, Δ. (1990) «Αλέξανδρος Πάλλης», Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τ. 48, εκδ.
Πάπυρος, Αθήνα, σ.σ. 36-37.
Ψυχάρης, Ι. (1975) Το ταξίδι μου, επιμ. Άλκης Αγγέλου, εκδ. Ερμής, Αθήνα.

726

Η «εθνική γλώσσα» και η γλώσσα της εκπαίδευσης κατά την ύστερη
φάση της δικτατορίας (1971-74)
Τριαντάφυλλος Β. ΔOYKAΣ, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο παρόν κείμενο επιχειρείται μια παρουσίαση των θέσεων σχετικά με τη γλώσσα του βιβλίου
«Εθνική Γλώσσα» που εκδόθηκε αρχικά το καλοκαίρι του 1971 από το Στρατιωτικό Τυπογραφείο για
λογαριασμό του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων. Το βιβλίο απηχούσε θέσεις και απόψεις γύρω από το
γλωσσικό ζήτημα παραπλήσιες με αυτές των φορέων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, ενώ ο συγγραφέας του παρέμεινε ανώνυμος. Οι συντηρητικές θέσεις που εκφράστηκαν σε
αυτό το βιβλίο βρίσκονταν σε αντίθεση με την προσπάθεια φιλελευθεροποίησης του δικτατορικού
καθεστώτος μετά την έλευση της δεκαετίας του 1970 και απηχούσαν τις πολιτικές επιλογές του
σκληρού πυρήνα εντός αυτού.
SUMMARY
In this context a presentation of the positions relevant to the language of the book “National
Language”, which was published firstly in the summer of 1971 by the Military Printing House for the
Military Forces Headquarters, is attempted. The book echoed positions and views on the language issue
similar to those of agents of the Philosophical School of the University of Athens, while its author
remained anonymous. The preservative positions expressed in this book were in contradiction to the
dictatorial regime’s liberalization attempt after the arrival of the 1970’s decade and echoed the political
choices of the hard core within it.

1. Η «ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»: ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
Το βιβλίο του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων «Εθνική Γλώσσα» εκδόθηκε τρεις φορές
στο χρονικό διάστημα 1972-73. Αρχικά εκδόθηκε από το Στρατιωτικό Τυπογραφείο, τον
Ιούλιο του 1972, με εξήντα μία σελίδες. Τον επόμενο χρόνο γνώρισε μια δεύτερη έκδοση από
τον ίδιο φορέα με ενενήντα μία σελίδες. Τέλος, κυκλοφόρησε σε μια τρίτη -επαυξημένηέκδοση από την Εταιρεία Φίλων του Λαού, τον Ιούνιο του 1973, με εκατόν εξήντα επτά
σελίδες, σε μικρότερο όμως μέγεθος1. Το στοιχείο αυτό και μόνο δείχνει τη μέριμνα των
κρατούντων για την ιδεολογική χρήση του θέματος της γλώσσας. Το βιβλίο μετά την πρώτη
έκδοσή του τυπώθηκε και κατόπιν μοιράστηκε δωρεάν από την «εθνική κυβέρνηση», όπως
είχε γίνει λίγο νωρίτερα με το αντίστοιχο της πολιτικής αγωγής του Θεοφύλακτου
Παπακωνσταντίνου.
Το εγχειρίδιο δομήθηκε σε μικρές παραγράφους, προκειμένου να επιτευχθεί ο
προπαγανδιστικός στόχος της έκδοσής του. Έτσι, δεν χαρακτηριζόταν από τον μακροπερίοδο
λόγο- χαρακτηριστικό τόσο της καθαρεύουσας, όσο και του τρόπου έκφρασης πολλών
φορέων της δικτατορικής επιβολής, με προεξάρχοντα τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Επιπλέον,
ο ανώνυμος συγγραφέας του δεν έδωσε επιστημονικό τόνο στο πόνημά του χωρίζοντάς το σε
επιμέρους κεφάλαια. Αντίθετα το δόμησε σε ενιαίο κείμενο με διαδοχική αρίθμηση
ενοτήτων, σαν ενιαίο σύνολο δηλαδή, μάλλον διότι ήθελε να διαβαστεί απνευστί.
Στο βιβλίο του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να απαξιωθεί η δημοτική,
γινόταν περιφρονητικές αναφορές απέναντι στο λαό και τη γλώσσα του. Στο βιβλίο
τονιζόταν ότι «ἐπὶ τοῦ γλωσσικοῦ πεδίου, ὅταν λέγομεν λαὸς, δὲν ἐννοοῦμεν
ὁλόκληρον τὸν Λαὸν, ἀλλὰ μόνον τοὺς ἀγραμμάτους, οἱ ὁποῖοι ἤδη ἀποτελοῦν
μειοψηφίαν τοῦ Λαοῦ.» (Αρχηγείο, 1973: 3). Συνέπεια της αγραμματοσύνης του λαού
ήταν, κατά την ίδια πηγή, και η αρνητική εξελικτική πορεία της γλώσσας προς τον εκφυλισμό
1

Από αυτή την τελευταία έκδοση -λόγω πληρότητας- γίνονται οι αναφορές στο παρόν κείμενο.
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της. Έτσι, η γλώσσα η λαϊκή δεν εξελίχθηκε αλλά εκφυλίστηκε στην πορεία του χρόνου,
καθώς αυτά τα οποία έχασε ήταν περισσότερα από αυτά τα οποία κέρδισε (Αρχηγείο, 1973:
13-14). Ταυτιζόταν μάλιστα αυτός ο εκφυλισμός, πέρα από τις μετέπειτα ενέργειες των
δημοτικιστών, με τα χρόνια της σκλαβιάς στον τούρκο δυνάστη. Αυτό το στοιχείο ερχόταν σε
αντίθεση με τον ορισμό τον οποίο έδινε για τη γλώσσα ως εθνική, ενός έθνους δηλαδή το
οποίο οριζόταν ως «κοινότης ἱστορικὴ, ἄνευ χρονικῶν ἢ γεωγραφικῶν ὁρίων, ἡ
ὁποία ἐξακολουθεῖ νὰ ζῇ, ἐνῷ αἱ διάφοροι γενεαὶ ἔρχονται καὶ παρέρχονται»
(Αρχηγείο, 1973: 1). Ως εθνική γλώσσα φυσικά θεωρήθηκε μόνο η καθαρεύουσα, μιας και
μόνο αυτή παρέμενε αναλλοίωτη στο πέρασμα των αιώνων. Σε άλλο σημείο του βιβλίου
τοποθετήθηκε χρονικά η γέννησή της στα χρόνια μετά την απελευθέρωση και τη δημιουργία
του νεοελληνικού κράτους. Με την ίδια λογική, η αποκοπή της γλώσσας από το εθνικό
παρελθόν εξυπηρετούσε τις επιδιώξεις του κομμουνισμού, γιατί «τότε οἱ λαοὶ εἶναι
προητοιμασμένοι νὰ δεχθοῦν εὐκολώτερον τὴν διεθνιστικὴν ἰδεολογίαν ἢ μίαν
ἄλλην πατρίδα» (Αρχηγείο, 1973: 152). Το γεγονός ότι ο συγγραφέας κρατούσε
περιφρονητική στάση απέναντι στη γλώσσα του λαού, τη δημοτική, ερχόταν σε αντίθεση και
με το ότι οι πρωτεργάτες της απριλιανής επιβολής τόνιζαν τη λαϊκή τους καταγωγή και
αιτιολογούσαν την άνοδό τους στην εξουσία ως μια προσπάθεια να σταθούν στο πλευρό των
εργατών και των αγροτών, των ανθρώπων του μόχθου (Clogg, 1976: 83-86).
Όσον αφορά στη δημοτική γλώσσα, στο βιβλίο υποστηριζόταν ότι αυτή δεν είχε
γραμματική, καταδικάζοντας έτσι και τη σχετική προσπάθεια του Μανόλη Τριανταφυλλίδη2.
Και αυτό διότι η λαϊκή γλώσσα εξελίχθηκε τυχαία, χωρίς συστηματικό τρόπο, έτσι ώστε
«σχεδὸν ἑκάστη λέξις τοῦ συστήματος μετεβλήθη κατὰ διάφορον τρόπoν, εἰς τὰς
περισσοτέρας δὲ περιπτώσεις ἡ αὐτὴ λέξις ἔλαβε διαφόρους τύπους» (Αρχηγείο,
1973: 68-69). Στην τρίτη έκδοση του βιβλίου προστέθηκε για τη γραμματική της δημοτικής
το ότι «δὲν εἶναι ἁπλῶς ¨λωλὴ¨ ἀλλὰ ¨θεοπάλαβη¨» (Αρχηγείο, 1973: 68) και για το
λόγο αυτό δύσκολη στο να διδαχθεί. Ταυτίζονταν, έτσι, οι διάφορες ντοπιολαλιές με τη
δημοτική γλώσσα, χωρίς να λαμβάνονταν υπόψη οι εξελίξεις στη γλωσσική έκφραση των
αστικών κέντρων. Στην τρίτη έκδοση προστέθηκε και το επιχείρημα ότι ο πυρήνας της
δημοτικής δημιουργήθηκε από τα ιδιώματα της Πελοποννήσου (Αρχηγείο, 1973: 7). Αξίζει,
μάλιστα, να σημειωθεί ότι προτεινόταν οι μαθητές να διδάσκονται πρώτα τη γραμματική της
καθαρεύουσας και κατόπιν τη γραμματική της δημοτικής στις τελευταίες γυμνασιακές τάξεις.
Επιχειρήματα υπέρ της καθαρεύουσας αντλούνταν και από το γεγονός ότι αυτή ήταν
συνταγματικά η επίσημη γλώσσα του κράτους, «ἡ γλῶσσα τῆς διοικήσεως καὶ τῶν
ἐπιστημῶν» (Αρχηγείο, 1973: 36). Με βάση αυτό το επιχείρημα, ως ζώσα γλώσσα οριζόταν
η καθαρεύουσα, καθώς ήταν «ἡ χρησιμεύουσα εἰς τὰς συγχρόνους ἀνάγκας ἑνὸς
Λαοῦ (μὲ κεφαλαῖον Λ, δηλαδὴ ὁλοκλήρου τοῦ Λαοῦ καὶ ὄχι μόνον τῶν
ἀγραμμάτων ἤ τῶν δημοτικιστῶν), ὄχι μόνον τὰς πρακτικὰς, ἀλλὰ καὶ τὰς
πνευματικὰς» (Αρχηγείο, 1973: 106).
Το θέμα της κυριαρχίας της δημοτικής γλώσσας στη λογοτεχνία αντιμετωπίστηκε στο
βιβλίο με τη λογική ότι «ἡ λογοτεχνικὴ γλῶσσα εἶναι ἡ γλῶσσα τοῦ συναισθήματος
καὶ ἑπομένως πρέπει νὰ εἶναι ἡ ὁμιλουμένη» (Αρχηγείο, 1973: 131). Παρόλα αυτά οι
λογοτέχνες προτρέπονταν «νὰ κάμουν εὐρείας ἐντάσεως ἀποσκυβαλισμὸν τοῦ ἐν
πολλοῖς τεχνητοῦ καὶ ἰδιωματικοῦ λεξιλογίου των» (Αρχηγείο, 1973: 134). Σε αυτή
τους την προσπάθεια, έπρεπε να ακολουθήσουν τον λαό -τον οποίο το βιβλίο τόσο έθιγε- «ὁ
ὁποῖος, εὐτυχῶς, προβαίνει ὁ ἴδιος εἰς ἀποσκυβαλισμὸν καὶ βελτιώνει τὴν
2

Η γραμματική μάλιστα του Μ. Τριανταφυλλίδη αντιμετωπιζόταν ως η μόνη γραμματική της
δημοτικής γλώσσας και μάλιστα με κριτική περίπου ογδόντα σελίδων στο εν λόγω βιβλίο, παρότι αυτό
μίλησε για την ανάγκη «νὰ εἴπωμεν ὀλίγας λέξεις διὰ τὴν γραμματικὴν αὐτήν» (Αρχηγείο,
1973: 40). Η εστίαση στη γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη, δημιούργημα της δικτατορίας του
Ιωάννη Μεταξά, είχε να κάνει με μια επιστημονική απλούστευση. Απλούστευση όμως απαραίτητη για
μια ιδεολογική αντιπαράθεση με τη γραμματική των δημοτικιστών.
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γλῶσσαν του» (Αρχηγείο, 1973: 134). Οι πρωτεργάτες του δημοτικισμού κατηγορήθηκαν,
επειδή δεν είχαν ως μητρική τους γλώσσα την ελληνική. Έτσι, κατασκεύασαν μια γλώσσα για
τον ελληνικό λαό, την οποία δεν χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή τους ομιλία, ούτε και
την άκουσαν να μιλιέται από τον ελληνικό λαό, καθώς αυτοί ζούσαν σε άλλες χώρες3. Από
την κατηγορία αυτή, εκτός «τῆς πλέον μαχητικῆς τριάδας» (Αρχηγείο, 1973: 152) των Γ.
Ψυχάρη, Αλ. Πάλλη και Αρ. Εφταλιώτη, δεν ξέφυγε ούτε ο εθνικός ποιητής Δ. Σολωμός, ο
οποίος «μορφωθεὶς εἰς τὴν Ἰταλίαν δὲν εἶχεν ἀνεπτυγμένον τὸ γλωσσικὸν
αἴσθημα τῆς Ἑλληνικῆς καὶ εἶχεν δυσχέρειαν ἐκφράσεως εἰς αὐτὴν (διὰ τοῦτο,
ἄλλωστε, τὰ σχεδιάσματα τῶν ποιημάτων του, τὰ συνέτασσεν Ἰταλιστὶ)»
(Αρχηγείο, 1973: 157). Και όλα αυτά δεδομένου ότι στο ίδιο βιβλίο, η διαφορά μεταξύ
δημοτικής και καθαρεύουσας παρουσιαζόταν ως διαφορά ιδιωμάτων και όχι ως διαφορά
ιδιαίτερων γλωσσών που γεννούσαν διγλωσσία (Αρχηγείο, 1973: 7). Με το ίδιο πνεύμα
αντιμετωπιζόταν και η διαφορά μεταξύ της γλώσσας της καθημερινότητας και της γλώσσας
της επιστήμης, δηλαδή ως «διαφορὰν βαθμοῦ καὶ ὄχι διαφορὰν φύσεως» (Αρχηγείο,
1973: 135). Παρόλα αυτά, διέκρινε μόνο μια τάση ως ορθή, αυτή του να πλησιάσει η γλώσσα
του λαού αυτή των μορφωμένων (Αρχηγείο, 1973: 137). Τέτοιες απόψεις είχαν εκφραστεί
από εκπροσώπους της Φιλοσοφικής Σχολής της Αθήνας και πριν και μετά την επιβολή της
δικτατορίας4. Ειδικότερα, υποστήριζαν ότι η καθαρεύουσα και η δημοτική δεν ήταν δύο
διαφορετικές γλώσσες αλλά δύο μορφές της ίδιας γλώσσας. Συνεπώς θα ήταν σωστότερο να
γίνει λόγος για διμορφία και όχι για διγλωσσία 5.
Ως συγγραφέας του βιβλίου φαινόταν επίσημα το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων, το
οποίο μάλλον ήθελε να δώσει το στίγμα του ως ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους, σε μια
χρονική στιγμή κατά την οποία ο στρατός ως ομάδα έχανε εξουσίες, τις οποίες συγκέντρωνε
στο πρόσωπό του όλο και περισσότερο ο δικτάτορας Γ. Παπαδόπουλος. Όμως, σύμφωνα με
τον Τ. Βουρνά (Βουρνάς, 1986: 78), αλλά και τον Γ. Βαλέτα (Βαλέτας, 1974: 151), ο
πραγματικός συγγραφέας του βιβλίου δεν ήταν άλλος από τον καθηγητή της Φιλοσοφικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο Κουρμούλη, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν και
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Φίλων του Λαού, καθώς και της Εταιρείας

3

Έτσι «τὸ κίνημα τοῦ δημοτικισμοῦ προῆλθε κυρίως ἀπὸ Ἕλληνας τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ
ὁποῖοι, κατὰ τεκμήριον, δὲν ἔπρεπε νὰ γνωρίζουν τὴν γλῶσσαν τοῦ λαοῦ. Ἐπειδὴ δὲ
ἔζων εἰς ξένον γλωσσικὸν περιβάλλον δὲν εἶχον ἤ ἀπώλεσαν τὸ γλωσσικὸν αἴσθημα τῆς
Ἑλληνικῆς» (Αρχηγείο, 1973: 151-152).
4
Σχετικά, βλ. μεταξύ και άλλων τέτοιων δημοσιευμάτων: (Μπαμπινιώτης, Κοντός, 1967: 5),
(Μπαμπινιώτης, 1976: 148-158). Αλλά και πρόσφατα: (Μπαμπινιώτης, 2011: 575, 583). Ο Αγαπητός
Τσοπανάκης είδε στην άποψη του εγχειριδίου της δικτατορίας «μια επεξεργασία προς το χειρότερο της
αθηναϊκής καθαρευουσιάνικης σχολής ότι είναι ‘δήθεν διγλωσσία’ και είναι απλά δύο ύφη ή μορφές
(όχι γλώσσες) της Νέας Ελληνικής» (Τσοπανάκης, 1978: 244).
5
Ο Γ. Μπαμπινιώτης, μάλιστα, τόνισε ότι ο όρος διμορφία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο
προαναφερθέν έργο του, του 1967, και έκτοτε άρχισε να χρησιμοποιείται ευρύτατα (Μπαμπινιώτης,
1976: 150). Ο όρος διγλωσσία, πάντως, επικράτησε στο χώρο της ελληνικής γλωσσολογίας και της
ιστορίας της ελληνικής γλώσσας, ως μετάφραση του αγγλικού όρου diglossia, τον οποίο εισήγαγε το
1959 ο Charles Ferguson, προκειμένου να παρουσιάσει μια κατάσταση όπου συνυπάρχουν δύο
γλωσσικοί κώδικες με άνισο κύρος μεταξύ τους. Μάλιστα, όρισε ως τυπική περίπτωση για την
περιγραφική πληρότητα του όρου την ελληνική (Φραγκουδάκη, 2001: 53). Ο Εμμανουήλ Κριαράς,
σχετικά με την παραπάνω αντιπαράθεση, τόνισε ότι πέρα από την ορολογία του, το συγκεκριμένο
πρόβλημα ήταν υπαρκτό. Χαρακτηριστικά υποστήριξε: «δεν πρέπει να παίζομε με τις λέξεις και τους
όρους. Τι σημασία έχει αν θα χαρακτηρίσομε τη γλωσσική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει ο
Έλληνας διγλωσσία ή διμορφία γλωσσική; Το βασικό είναι να καταλάβουμε την ίδια την
πραγματικότητα και να τη θεραπεύσομε». (Κριαράς, 1979: 33). Ο Βασίλειος Φόρης κατά την περίοδο
της δικτατορίας μίλησε για «νεοελληνική ἱστορική διγλωσσία» στην οποία τα μέρη του λόγου
παρουσιάζουν όχι ποικιλία αλλά διχασμό τύπων, μορφών, κλιτικών συστημάτων κτλ. (Φόρης, 1972:
14).
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Ελλήνων Φιλολόγων6. Το γεγονός ότι ο πραγματικός συγγραφέας του βιβλίου κράτησε την
ανωνυμία του δείχνει: α) την προσπάθεια του δικτατορικού καθεστώτος να επέμβει με ένα
corpus θέσεων πάνω στο γλωσσικό σε μια συγκυρία κατά την οποία το ζήτημα συζητιόταν
ευρύτερα όπως θα φανεί και παρακάτω, β) την προσπάθεια να φανεί το βιβλίο ως μια
συλλογική προσπάθεια ολόκληρου του σώματος του στρατού σε μια περίοδο που αυτός
ταλαιπωρούνταν από εσωτερικές έριδες, γ) την υιοθέτηση -γύρω από το γλωσσικό- θέσεων
του συντηρητικού εκπαιδευτικού ρεύματος (Χαραλάμπους, 1990: 52-69) σε μια προσπάθεια
τονισμού της συνέχειας του δικτατορικού καθεστώτος με τη μεταπολεμική εκπαιδευτική και
ιδεολογική πραγματικότητα. Άλλωστε, και η Εταιρεία Φίλων του Λαού είχε μέλη της
πολλούς καθηγητές της Φιλοσοφικής Αθηνών, και όχι μόνο, οι οποίοι εξέφρασαν θέσεις
σχεδόν ταυτόσημες με αυτό το ρεύμα καθόλη την παραπάνω περίοδο. Αυτό προέβλεπε,
άλλωστε, και το ιδρυτικό καταστατικό της εταιρείας, το οποίο από το 1865 –σε μια περίοδο
αλυτρωτισμού και «συλλογομανίας»7- τόνιζε ως σκοπό της «τὴν ἀνύψωσιν τοῦ
μορφωτικοῦ ἐπιπέδου τοῦ Λαοῦ, τὸν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν φρονηματισμὸν αὐτοῦ
ἐν τῷ πνεύματι τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ» (Αρχηγείο, 1973: πρόλογος).
Εκείνα τα χρόνια η Εταιρεία Φίλων του Λαού απέκτησε και τα γραφεία της στην οδό
Ευρυπίδου. Από την πλευρά της και η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, μέσω του Παναγιώτη
Γεωργούντζου, εξήρε τη δράση του στρατιωτικού άνδρα που προέβη σε αυτή την κίνηση.
Μάλιστα τη θεωρούσε ως μια ακόμη παρέμβαση προς την κατεύθυνση της προστασίας της
εθνικής γλώσσας και στο πνεύμα συζήτησης την οποία άνοιξε για το θέμα της γλώσσας η
εφημερίδα «Ελεύθερος Κόσμος» στις αρχές του 1972. Ο Π. Γεωργούντζος χαρακτηριστικά
ανέφερε: «προκαλεῖ κάποιαν ἔκπληξιν τὸ γεγονὸς ὅτι ἄνδρες στρατιωτικοὶ
ἐμφανίζονται ἀσχολούμενοι μὲ θέματα θεωρούμενον ἐκ πρώτης ὄψεως ὅτι
διαφεύγει τῆς ἀρμοδιότητὸς των. […] ἔκριναν φαίνεται ὅτι θὰ ἦτο ἐνδιαφέρον διὰ
τὴν Κοινὴν Γνώμην νὰ ἀκουσθοῦν καὶ στρατιωτικοῦ τινὸς αἱ ἀπόψεις. […] Ἡ
χρησιμοποιηθεῖσα εἰς τὸ βιβλίον τοῦ στρατιωτικοῦ συγγραφέως μέθοδος εἶναι
καθαρὰ καὶ συνεπὴς, ἡ ἀνάλυσις εὐρεῖα καὶ συστηματικὴ, τὰ παραδείγματα
ἄφθονα, αἱ πηγαὶ ἀδιάβλητοι, ἡ ἀντικειμενικότης ἀναμφισβήτητος, ἡ κρίσις
ἀμερόληπτος, οἱ συλλογισμοὶ ἄμεμπτοι καὶ τὰ συμπεράσματα διαυγῆ καὶ
κατηγορηματικὰ ὡς αἱ λύσεις τῶν μαθηματικῶν θεωρημάτων. Τὸ περὶ γλώσσης
βιβλίον τοῦτο εἶναι ἀπὸ τὰ ἄριστα τοῦ εἴδους του. […] Ὑπάρχει ὅμως κίνδυνος οἱ
ἄνθρωποι οὗτοι νὰ ἐπέμβουν κάποτε εἰς τὸ σχολικὸν ἔργον, ὅπως τὸ ἔπραξαν
προηγουμένως εἰς τὰς ἀνωμάλους περιόδους 1917, 1922 καὶ 1964‐1967. Καὶ αὐτὸ
δὲν φαίνεται νὰ τὸ ἀγνοῇ ὁ θαυμάσιος συγγραφεύς, ὁ ὁποῖος μὲ τὸ βιβλίον του
παρέχει λαμπρὰν ὑπηρεσίαν, ἀνεκτίμητον εἰς τὸ Ἔθνος» (Γεωργούντζος, 1972: 377379). Αυτό το οποίο δεν είπε ο Π. Γεωργούντζος, ο οποίος ήταν την ίδια περίοδο και γενικός
γραμματέας στην Εταιρεία Φίλων του Λαού, είναι το πως ένας στρατιωτικός κατόρθωσε να
6

Η Άννα Φραγκουδάκη σχετικά αναφέρει ότι «ο ανώνυμος συγγραφέας του πονήματος ανήκε στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών» (Φραγκουδάκη, 2001: 91). Σίγουρα πάντως το βιβλίο
απηχούσε τις ιδεολογικές αντιλήψεις των καθηγητών της Φιλοσοφικής του πανεπιστημίου Αθηνών, με
δεδομένο και το ότι -πέρα από τον Μ. Τριανταφυλλίδη και τη γραμματική του- γινόταν κριτική στον
Νικόλαο Ανδριώτη, καθηγητή της Φιλοσοφικής του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο
ετυμολογικό λεξικό που είχε συντάξει (Αρχηγείο, 1973: 31-33, 164-167). Ο Εμμανουήλ Μοσχονάς
παρουσιάζει ως συγγραφέα τον τότε αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, Οδ. Αγγελή (Μοσχονάς, 1975:
ρια΄), θέση με την οποία συμφώνησε και ο Ευάγγελος Παπανούτσος στην κατάθεσή του ως μάρτυρας
στις δίκες της χούντας, υποστηρίζοντας ότι «ὁ ἀρχηγός τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τότε, ὁ
Στρατηγός Ἀγγελῆς ὁ συγγραφεύς, δέν ξέρω ἐν συνεργασία μέ ποίους λογίους του,
ὑπέβαλλον αὐτή τήν ἰδέα» (Παπανούτσος, 1975).
7
Για τη λογική υποστήριξης των συλλογικοτήτων στο σύνταγμα του 1864 (Καμτσίδου, 2007: 288). Τη
«συλλογομανία», ως όρο επικριτικό για το παραπάνω σύνταγμα, εισήγαγε εκείνη την περίοδο ο
Στέφανος Κουμανούδης.
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γράψει ένα τέτοιο πόνημα ή αν -το πιθανότερο- το έγραψε σε συνεργασία με κάποιον
καθηγητή γλωσσολογίας της σχολής του και ποιον. Και γίνεται αναφορά στην πιθανότητα
αυτή διότι από τη συγκριτική αντιπαράθεση της αρχικής έκδοσης με την τελευταία προκύπτει
ότι το βιβλίο στην πορεία του χρόνου έγινε πιο επιστημονικό. Ο συγγραφέας, ή οι συγγραφείς
του, έκαναν συχνότερη χρήση παραπομπών, έδιναν περισσότερα παραδείγματα
υποστηρικτικά ως προς τα επιχειρήματα του βιβλίου και γίνονταν πιο επικριτικοί ως προς τη
γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη. Πολλά επιχειρήματα προστέθηκαν και κατά της άποψης
περί φυσικής εξέλιξης της γλώσσας (Αρχηγείο, 1973: 24-27). Τα στοιχεία αυτά αν
συνδυαστούν με την παράθεση γεγονότων από τη φοιτητική ζωή στη Φιλοσοφική σχολή των
Αθηνών (Αρχηγείο, 1973: 76-77) δείχνουν ότι το βιβλίο στην πορεία του χρόνου δέχτηκε τη
φροντίδα και επιμέλεια διδάσκοντα από τη σχολή αυτή. Βέβαια, το γεγονός αυτό δεν
αποκλείει τη συμμετοχή του Οδ. Αγγελή, ο οποίος κατά τη διάρκεια της επταετίας έφερε το
παρατσούκλι «ο ακαδημαϊκός». Παραπλήσιες θέσεις γύρω από το ζήτημα της γλώσσας,
επικριτικές ως προς τη γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη, τον Ευ. Παπανούτσο, τη χρήση
και τελική επικράτηση της δημοτικής μεταπολιτευτικά, παρουσίασε σε σειρά 29 άρθρων του
στην εφημερίδα «Εστία» με το ψευδώνυμο ΦΑΙΔΡΟΣ ΑΒΑΝΤΙΚΟΣ με τίτλο «Η
κακοποίησις της γλώσσης», το διάστημα 1 Ιουλίου- 3 Αυγούστου 1983, όντας έγκλειστος
στις φυλακές Κορυδαλλού, άρθρα τα οποία επανεξέδωσε ο Στυλιανός Παττακός σε μια
βιογραφία του για τον Οδ. Αγγελή (Παττακός, 1997: 197-241). Σε αυτά φαίνεται,
ετεροχρονισμένα βέβαια, ότι ο Οδ. Αγγελής είχε συγκροτημένη γνώση -αν και ακραία
συντηρητική- γύρω από γλωσσικά θέματα, δεδομένο το οποίο σαφώς δεν τον αποκλείει από
το να έχει συμβάλει στη συγγραφή του βιβλίου, από κοινού βέβαια με κάποιον επαΐοντακαθηγητή γλωσσολογίας- απαραίτητο για την εξειδίκευση του πονήματος με πλήθος
γλωσσικά και λογοτεχνικά παραδείγματα-παραθέματα.
Η πρώτη αντίδραση στο παραπάνω πόνημα ήρθε με τη Μεταπολίτευση και έφτασε
μέχρι του σημείου να γίνει πρόταση από τη «Φιλολογική Στέγη Εφταλιώτη» και το περιοδικό
Αιολικά Γράμματα, στον υπουργό Εθνικής Άμυνας «λογοτέχνη καὶ δημοτικιστὴ κ.
Εὐάγγελο Ἀβέρωφ ν’ ἀποκηρυχθῆ καὶ νὰ ἀποσυρθῆ ἀπ’ τὴν κυκλοφορία καὶ τὰ
ἀντίτυπὰ του νὰ καοῦν στὴν πλατεῖα Συντάγματος» (Βαλέτας, 1974: 152). Οι
ενέργειες αυτές εντάσσονταν στην άλλη πλευρά της κίνησης του εκκρεμούς της εκδικητικής
αντίδρασης χρησιμοποιώντας μάλιστα τις πρακτικές της ίδιας της αντίδρασης απέναντι στα
βιβλία. Το «να καώσι» πήγε να γίνει σύνθημα και της άλλης πλευράς. Περισσότερο
τεκμηριωμένα κείμενα αμφισβήτησης των επιχειρημάτων του εγχειριδίου άρχισαν να
γράφονται πρώτα από τον Ε. Παπανούτσο και κατόπιν από τον Χρ. Χρηστίδη. Ο Ε.
Παπανούτσος στην κατάθεσή του στις δίκες της χούντας τόνισε ότι δεν υπήρχε πολιτισμένη
χώρα στον κόσμο όπου το Αρχηγείο των Ενόπλων Δυνάμεων να εκδίδει με το όνομά του
έργα και μέσω αυτών να προσπαθεί να διαφωτίσει στρατιωτικούς και μη σχετικά με το ποια
πρέπει να είναι η εθνική γλώσσα. Έτσι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, διασύρθηκε και
συκοφαντήθηκε η ίδια η εθνική γλώσσα (Παπανούτσος, 1975). Ο ίδιος, άλλωστε, σε άρθρο
του στον ημερήσιο τύπο, τον Αύγουστο του 1974, είχε ήδη καταφερθεί εναντίον των
επιχειρημάτων του βιβλίου, γιατί «ἐνῶ στὸ φυλλάδιο τοῦτο τὸ Ἔθνος ὑψώνεται σὲ
κορυφαίαν ἀξία, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ἡ γλώσσα του περιφρονοῦνται ρητὰ»
(Παπανούτσος, 1974). Και ειρωνικά για το ίδιο επιχείρημα του πονήματος συμπλήρωνε:
«ἐπιτέλους μαθαίνουμε ὅτι σὲ ‘τουρκοελληνικὴ γλῶσσα’ ἔχουν συνταχθῆ τὰ
κείμενα τῆς Νεοελληνικῆς Γραμματείας τῶν αἰώνων τῆς δουλείας ‐ὁ
Ἐρωτόκριτος, τὸ Κρητικὸ Θέατρο, τὰ Δημοτικὰ μας τραγούδια» (Παπανούτσος,
1974). Μάλιστα, έδινε και επιχειρήματα στους εχθρούς του ελληνικού λαού να υποστηρίξουν
ότι «ἔχουμε ἀλλοτριωθῆ ἀπό τήν ἐθνικήν μας ρίζα καὶ σήμερον εἴμεθα οἱ
Ἑλληνες, οἱ παραμείναντες ἐπί 400 ἔτη ὑπὸ δουλείαν, οἱ ὁποῖοι περιήλθωμεν εἰς
ἐσχάτην ἀπαιδευσίαν» (Παπανούτσος, 1975). Καταφερόταν τόσο κατά της ανωνυμίας
του συγγραφέα, όσο και κατά της χρηματοδότησής του από τον δημόσιο κορβανά
(Παπανούτσος, 1974). Σε αυτά τα δύο σημεία επικεντρώθηκε την ίδια περίοδο και η κριτική
του νομικού Χριστόφορου Χρηστίδη, η οποία εκφράστηκε με τα παρακάτω λόγια: «Μας
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φέρνει όμως σε πολύ δύσκολη θέση η επίφοβη κάλυψη, που δύσκολα θα μπορούσε ν’
αποδοθεί σε μετριοφροσύνη τού συγγραφέα, στον οποίο οφείλεται η επιχειρηματολογία του
συγγραφέα […] Θα είταν όμως πιο δίκαιο και παλικαρίσιο να μην κρυβόμαστε, για να
μπορούμε άφοβα να συζητήσουμε τις ιδέες που εμπνέουν την εκστρατεία κατά της μητρικής
μας γλώσσας. […] Επίσης, αν ξέραμε τον συγγραφέα, θα μπορούσαμε ευκολότερα να τον
παρακαλέσουμε να μας εξηγήσει, κάπως πιο πειστικά, γιατί ‘οι μεγαλύτεροι καταστροφείς
της γλώσσας είναι ποιηταί, και μάλιστα οι μεγάλοι’. […] Όσο για τα έξοδα , φαίνεται πως η
πολεμική κατά της μητρικής μας γλώσσας, αναγνωρίστηκε ότι αποτελεί δαπάνη ‘Εθνικής
Αμύνης’!» (Χρηστίδης, 1974: ρμα΄-ρμβ΄). Ο ίδιος επιπλέον, καυτηρίασε και ειρωνεύτηκε την
άποψη του βιβλίου ότι επιμέρους άτομα από το λαό, όταν είναι αγράμματα, αρκούν, με την
παρέμβασή τους στη γλώσσα, για να οδηγήσουν συλλογικά σε παραφθορά της: «με τον ίδιο
ακριβώς συλλογισμό, καταλήγουμε κι εμείς στο συμπέρασμα πως όταν το φυλλάδιο που
έχουμε υπόψη μας εμφανίζεται σαν έκδοση εκείνων που αναγράφονται στο εξώφυλλο, τούτο
δε σημαίνει πως το έγραψαν όλες οι ‘δυνάμεις εν συνεργασία ή η καθεμία χωριστά’,
ενδεχομένως με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων ‘τεχνικών συμβούλων’- που γαλλικά θα
λέγονταν ‘νέγροι’» (Χρηστίδης, 1974: ρμα΄). Στο παραπάνω βιβλίο μεταπολιτευτικά
αντέδρασε, αφιερώνοντας μάλιστα μια ολόκληρη μονογραφία και ο Νίκος Δημάγγελος. Ο
συγγραφέας, παρουσιάζοντας το ποσοστό αυτών που δήλωσαν ότι γνώριζαν την
καθαρεύουσα στην απογραφή του 1971, το οποίο ήταν μόνο ένας στους επτά, δήλωνε την
αποτυχία της ως επίσημου γλωσσικού οργάνου. Αυτή όμως η σπανιότητα του χειρισμού της
δημιουργούσε αισθήματα κατωτερότητας για τον αγράμματο πληθυσμό και έτσι στα μάτια
του φαινόταν να «διατηρεῖ τὴν ἐπισημότητὰ της» (Δημάγγελος, 1975: 34).
2. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η παραπάνω προσπάθεια των στρατιωτικών -σκληρού πυρήνα του δικτατορικού
καθεστώτος- ήρθε σε συνέχεια ανάλογων προσπαθειών στην αρχή της δικτατορικής
επιβολής: καθιέρωση της καθαρεύουσας α) ως γραπτής και προφορικής γλώσσας
διδασκόντων και διδασκομένων μετά τη Γ΄ δημοτικού με βάση τον Α.Ν 129/67, β) ως
επίσημης γλώσσας του κράτους -αλλά και της εκπαίδευσης- με βάση το συνταγματικό
κείμενο του 1968 (Δούκας, 2008: 149-150, 184-185). Ερχόταν δε, ως αντιπερισπασμός σε
προσπάθειες φορέων υπέρ της δημοτικής μετά το 1970. Ειδικότερα, μετά το 1970
δημοσιεύτηκαν σε δημοτική γλώσσα τα «Δεκαοκτώ κείμενα», ως η ιδρυτική πράξη
αντίστασης των διανοούμενων της χώρας στο τυραννικό καθεστώς. Πραγματοποιήθηκαν
επιστημονικές προσπάθειες, οι οποίες αναβάθμισαν το κύρος της δημοτικής, όπως η
μεταγραφή στην τελευταία -και μάλιστα σε απλοποιημένο σύστημα τονισμού- του έργου
«Πολιτική Δικονομία» του στρατευμένου δημοτικιστή, Χριστόφορου Χρηστίδη ή
υποβάθμιζαν το κύρος της καθαρεύουσας -υποδεικνύοντας τις αδυναμίες της- όπως το άρθρο
του καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Μιχαήλ Σετάτου, με τίτλο
«Φαινομενολογία της καθαρεύουσας». Ακόμη, ένας σημαντικός αριθμός βιβλίων είδε το φως
της δημοσιότητας μετά την άρση της προληπτικής λογοκρισίας από το καθεστώς στις αρχές
του 1970. Αυτά τα βιβλία υποστήριζαν τη δημοτική γλώσσα, είτε άμεσα μέσα από τη
στρατευμένη επιχειρηματολογία τους, είτε έμμεσα μέσα από τη γλώσσα που
χρησιμοποίησαν. Επιπλέον, η όλη εκδοτική προσπάθεια στην αυγή της δεκαετίας του 1970
έδωσε έμφαση σε πρωτότυπα κείμενα του κινήματος του εκπαιδευτικού δημοτικισμού ως μια
προσπάθεια επιστροφής σε αυθεντικές πηγές. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσε κάποιος να
αντλήσει επιχειρήματα απέναντι στα κίβδηλα ιδεολογικά κηρύγματα των δικτατόρων.
Σε πολιτικό επίπεδο, στις αρχές του 1972 τόσο ο Γ. Παπαδόπουλος όσο και ο
δημοτικιστής υπουργός Παιδείας Γεράσιμος Φραγκάτος μέσα από τον τύπο δήλωναν ως
απαράδεκτη την ανυπαρξία ενιαίου γλωσσικού οργάνου για την εκπαίδευση (Δούκας, 2008:
384). Μάλιστα, με αφορμή αυτές τις δηλώσεις άνοιξε και σχετική συζήτηση στην τότε
φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Ελεύθερος Κόσμος» (Δούκας, 2008: 384-386). Βέβαια, την
ίδια περίοδο ο Γ. Παπαδόπουλος, παρότι ήθελε να φανεί, προς τα έξω, ουδέτερος, φαίνεται
να ασπάστηκε θέσεις σαν και αυτές που εκφράστηκαν στο εξεταζόμενο εδώ βιβλίο. Πιο
συγκεκριμένα, κατά τη συζήτηση σε ειδική σύσκεψη μελών της κυβέρνησης, της επιτροπής
παιδείας και των υποεπιτροπών της, ο Γ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε το θέμα της γλώσσας
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της εκπαίδευσης ως θέμα- βόμβα, παρότι αναγνώρισε ότι πρέπει να παρθεί μια απόφαση
σχετικά με αυτό. Κατά τον Γ. Παπαδόπουλο, το ζήτημα ήταν να γραφτούν για να διδαχθούν η
καλύτερη γραμματική και το καλύτερο συντακτικό, από άποψη δομής, έτσι ώστε να
επικρατήσει μία κοινή και συντονισμένη γλωσσική διδασκαλία (Γραμματεία Υπουργικού
Συμβουλίου, 1972: 21). Παρόλα αυτά, κατά την ίδια συνεδρίαση δέχτηκε τη βασική θέση των
καθαρευουσιάνων, καθώς και του βιβλίου «Εθνική γλώσσα», ότι η δημοτική δεν είχε
γραμματική, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ἐγώ δέν ἔχω εὕρη γραμματικήν τῆς
δημοτικῆς γλώσσης. Μοῦ ἔστειλε τό Ὑπουργεῖον Παιδείας μίαν γραμματικήν,
τῆς δημοτικῆς, ἡ ὁποία βεβαίως δέν εἶναι γραμματική, εἶναι μία θεώρησις τῆς
μορφῆς ὑπό τῆν ὁποίαν παρουσιάζεται ἡ ἄτυπος γλῶσσα. Καί λέγω ἄτυπος,
διότι ἡ καθαρεύουσα εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία ἔχει γίνει παραδεκτή». Και
συμπλήρωσε ως κατακλείδα: «Ἐξ ὅσων γνωρίζω γραμματική τῆς δημοτικῆς
γλώσσης δέν ὑπάρχει. Προσεπάθησαν μερικοί νά κάμουν γραμματικήν,
προσεπάθησαν νά ταξινομήσουν τις λέξεις, ὅπως τά παιδιά προσπαθοῦν μέ τούς
κύβους νά κάμουν σπιτάκια.». (Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου, 1972: 21). Με
αυτόν τον τρόπο έδειχνε ότι απέκλειε τη ζωντανή γλώσσα του λαού ως λύση για την
εκπαίδευση. Λύση την οποία είχε στο μεταξύ υιοθετήσει και η επιτροπή παιδείας από τον
Απρίλιο του 1972, τουλάχιστον για τις έξι τάξεις του δημοτικού σχολείου, μετά από
συγκερασμό διαφορετικών απόψεων των επιμέρους μελών της. Απόψεις οι οποίες κράτησαν
οκτώ διαδοχικές συνεδριάσεις (Δούκας, 2008: 323-327).

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μέσα από το βιβλίο «Εθνική Γλώσσα» οι στρατιωτικοί μετέφεραν προς το
αναγνωστικό κοινό τις γνωστές ιδεολογικές «πλάνες» υπέρ της καθαρεύουσας, πλάνες οι
οποίες είχαν ήδη εντοπιστεί και κωδικοποιηθεί από την πλευρά των δημοτικιστών πριν το
1967 (Σύντομες οδηγίες, 1965: 11-13). Η προσπάθειά τους φανέρωνε κυρίως την ανάγκη την
ένιωθαν να απαντήσουν στην ιδεολογική- πολιτική ηγεμονία του δημοτικισμού, κείμενα
φορέων του οποίου άρχισαν να τυπώνονται ξανά μετά τις αρχές της δεκαετίας του 1970, ως
συνέπεια της εκδοτικής έκρηξης της εποχής και ως μια προσπάθεια επιστροφής στις
αυθεντικές πηγές του (Παπανικολάου, 2010: 190-192). Ως προς το θέμα της γλώσσας στην
εκπαίδευση οι διαφορετικές τάσεις και απόψεις που εκφράστηκαν δεν θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε μια λογική και ψύχραιμη λύση σε ένα ζήτημα έντονα ιδεολογικό, σε ένα
ζήτημα το οποίο δεν είχε να κάνει με τη γλώσσα αλλά με το έθνος (Φραγκουδάκη, 2001). Και
πως θα μπορούσε να γίνει αυτό σε ένα κράτος το οποίο τελούσε υπό κατάληψη από
στρατιωτικούς. Έτσι, η όποια λύση αναπόφευκτα μετατέθηκε στη μεταπολίτευση.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη νεωτερική βιομηχανική κοινωνία η μαζικοποίηση της εκπαίδευσης λειτούργησε θετικά στην
πρόοδο της κοινωνίας και του ατόμου, της οικονομίας και του πολιτισμού της. Όμως, αυτή η ίδια
έβγαλε στην επιφάνεια και αρκετά προβλήματα, τα οποία ζητούν ακόμη επιτακτικά τη λύση τους. Ένα
από αυτά τα προβλήματα είναι οι εκπαιδευτικές ανισότητες, δηλαδή η διαφορετική σχολική επίδοση
των μαθητών στο σχολείο. Πράγματι, οι εκπαιδευτικές ανισότητες δημιουργούν ένα δυσεπίλυτο
πρόβλημα στο σχολείο. Είναι ένα πρόβλημα που εισάγεται στο σχολείο, κυρίως, από την οικογένεια,
αλλά και από την ευρύτερη κοινωνία και οφείλεται σε βιολογικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς,
πολιτικούς και κοινωνικοποιητικούς λόγους. Η διαφορετική σχολική επίδοση στο σχολείο είναι ένα
πρόβλημα φιλοσοφικό, κοινωνιολογικό, πολιτικό, ψυχολογικό, αλλά, συγχρόνως, παιδαγωγικό και
διδακτικό. Το σχολείο προσπαθεί, εσωτερικά, να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με διαφόρους
τρόπους, καθότι αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μεγιστοποιείται με ευθύνη, πλέον, του ίδιου του
σχολείου και της εκπαίδευσης σ’ όλα της τα επίπεδα, της σχολικής τάξης, της σχολικής κοινότητας
και, κυρίως, της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας.
Μετά το 1960 στη Δύση ξεκίνησε μια προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των
εκπαιδευτικών ανισοτήτων και διάφοροι ερευνητές που ασχολήθηκαν μ’ αυτό κατέληξαν σε διάφορα
συμπεράσματα. Ένας από αυτούς, ο Basil Bernstein, κατέληξε στη διαπίστωση, περί της σύνδεσης της
γλώσσας με τις εκπαιδευτικές ανισότητες και τη σημαντική κοινωνική λειτουργία των γλωσσικών
κωδίκων, του ‘περιορισμένου’ και του ‘διευρυμένου’ κώδικα.
Πραγματικά, μια σημαντική διάσταση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων βρίσκεται στη γλώσσα.
Στην Ελλάδα, τώρα, υπάρχει μια γνωστή, σ’ όλους μας, ιδιαιτερότητα στο θέμα της ελληνικής
γλώσσας που εκφράζεται με τον όρο: «γλωσσικό ζήτημα».
Στη μελέτη αυτή θα επιχειρηθεί να προσεγγιστεί ιστορικο-κοινωνιολογικά το ιδιότυπο ελληνικό
γλωσσικό ζήτημα, κυρίως, κατά την περίοδο του Εκπαιδευτικού Ομίλου και της πρώτης προσπάθειας
επίλυσής του στο σχολείο. Ώστε να γίνει, έτσι, κατανοητό το ιδιαίτερο αυτό κοινωνικο-εκπαιδευτικό
περιβάλλον και να γίνουν αντιληπτοί οι ενισχυτικοί παράγοντες, που προέρχονται από το γεγονός
αυτό, και συνδιαμορφώνουν, τελικά, τις εκπαιδευτικές ανισότητες στο σχολείο της νεώτερης Ελλάδας.

ABSTRACT
In industrial society the massification of education worked well in the progress of society and
the individual, the economy and culture. But this fact creates several issues which require urgent solution but are not yet resolved. One of these problems is the educational inequalities, i.e. the difference in
school performance of pupils at the school. Undeniably, the educational inequalities create an intractable problem in school. It is a problem entering the school mainly from the family as well as from the
wider society and due to biological, social, economic, political and socialization reasons. The difference in academic performance in school is a philosophical, sociological, political, psychological, but at
the same time, educational and instructive problem. The school tries internally to address this problem
in different ways, because if not addressed promptly, it maximizes with the responsibility of the school
and of the educational policy on the whole.
After 1960 the West began an effort to tackle educational inequalities and several researchers
who worked on this problem reached different conclusions. One of them, Basil Bernstein came to the
conclusion about the connection between language and educational inequalities and the important social function of language codes, the 'limited' and 'extended' code.

735

In fact, an important dimension of educational inequality is the tongue. In Greece, now, there is
a well known particularity which is expressed by the term "language issue".
This study will attempt to approach historically and sociologically the peculiar Greek language
issue, especially during the period of the Educational Group and of the first effort to be solved within
school. Thus this particular socio-educational environment becomes understandable and the contributory factors, which derive from this fact and ultimately shape the educational inequalities in the contemporary Greece school, are comprehended.

1. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο λόγος χαρακτηρίζει το ανθρώπινο ον, το οποίο κατέχει την ικανότητα συμβολισμού,
δηλαδή την ικανότητα να επικοινωνεί με τους ομοίους του μέσω του «λεκτικού συμβολισμού»
(επικοινωνιακή ικανότητα). Ο λόγος συνδέεται απολύτως με τη σκέψη του ανθρώπου, μια και
δεν «μπορεί να υπάρξει σκέψη χωρίς λόγο», αλλά ούτε «σκέψη που να μην έχει γλωσσική
έκφραση». Πράγματι, «ο λόγος, πραγματώνεται στις γλώσσες, που είναι συστήματα συμβολικών
σημείων, συγκεκριμένες μορφές πραγμάτωσης του λόγου, μορφές ιδιαίτερες σε κάθε κοινωνία,
συγχρονικά μεταβλητές και διαχρονικά μεταβαλλόμενες» (Φραγκουδάκη, 1987: 13-15).
Γλώσσα «μπορεί να ορισθεί κάθε σημειακό σύστημα (σύστημα ΣΗΜΕΙΩΝ) που βασίζεται
σε νοητικές διαδικασίες» και συναντιέται στο ανθρώπινο είδος, όπως προαναφέρθηκε, ως
«χαρακτηριστικό και διακριτικό γνώρισμά» του (Βασιλείου, Σταματάκης, 1992: 80) μα και ως
ένα σημαντικό εργαλείο/όργανο που δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να εξελιχθεί σ’ όλα
του τα επίπεδα. Κατά τον E. Benveniste, η γλώσσα είναι ένα «‘ιδιαίτερο συμβολικό σύστημα
οργανωμένο σε δυο επίπεδα’», το ένα επίπεδο αναφέρεται στο φυσικό γεγονός της γλώσσας
που παράγεται με «‘τα φωνητικά όργανα και προσλαμβάνεται με τα ακουστικά όργανα’» και το
άλλο επίπεδο της αναφέρεται στην «‘άυλη δομή, επικοινωνία σημαινομένων, που αντικαθιστά
τα γεγονότα με την επίκλησή τους’» (Φραγκουδάκη, 1987: 14-15).
Το φαινόμενο αυτό, της γλώσσας, είναι πολύπλοκο, εξελικτικό και δύσκολο να
περιγραφεί και να κατανοηθεί, γι’ αυτό γίνεται επίκεντρο και απασχολεί, συνάμα, πολλές
επιστήμες, όπως: τη γλωσσολογία, την ιστορία, την ψυχολογία, την παιδαγωγική, αλλά και
την κοινωνιολογία, καθότι «η λεκτική επικοινωνία είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό» (ό.π.: 9)
που αποσκοπεί στην επικοινωνία και τη συνεννόηση των μελών μιας ανθρώπινης γλωσσικής
κοινότητας (Βασιλείου, Σταματάκης, 1992: 80· Διαμαντόπουλος, 2002: 234). Άλλωστε, ο
λόγος και οι γλώσσες που τον πραγματώνουν δεν είναι δυνατόν να υφίστανται αν δεν υπάρχει
άνθρωπος και δομημένη κοινωνική ομάδα -ανθρώπινη κοινωνία-, η οποία δίνει τη δυνατότητα
να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί ο «ομιλών άνθρωπος» (Βέλτσος, 1976: 22-28·
Φραγκουδάκη, 1987: 13). Αυτό το γεγονός, όμως, δεν ήταν στην επιστήμη μια αυτονόητη
αλήθεια, καθότι μόνο τη δεύτερη εικοσαετία του 20ού αιώνα, με το έργο του F. de Saussure,
δόθηκαν τα ερεθίσματα και οι «προϋποθέσεις να τονιστεί η σχέση γλώσσας και κοινωνίας»,
στη συνέχεια, βέβαια, ακολούθησαν πολλοί άλλοι επιστήμονες, όπως ο Hymes (1974) και ο
Habermas, οι οποίοι ενίσχυσαν τη θέση αυτή (Χατζησαββίδης, 2011).
Ο Γ. Βέλτσος (1976) τονίζει μια άλλη διάσταση της γλώσσας, που χρήζει αναφοράς,
υποστηρίζοντας ότι γλώσσα «υπάρχει ‘φύσει’ (ως ενέργεια) αλλά υπάρχει συγχρόνως και
‘θέσει’ (ως αποτέλεσμα)» και πως «(α) η γλώσσα ως ενέργεια διαμορφώνει το κοινωνικό
γίγνεσθαι και (β) ως αποτέλεσμα εμφανίζει την πορεία των κοινωνικών γεγονότων στον ίδιο της
τον εαυτό». Τέλος, ο Βέλτσος, αποδέχεται και τις δυο αυτές μορφές της γλώσσας ως ένα
ενιαίο σώμα χωρίς να τις διαχωρίζει, ενώ, ακολούθως, αυτούς που τις διαχωρίζουν
χαρακτηρίζει, αφενός, ως ευρισκόμενους σε «αδιέξοδο ιδεαλισμό», δηλαδή όσους
προσκολλούνται στην πρώτη μορφή της γλώσσας -‘φύσει’- και, αφετέρου, ως ευρισκόμενους
σε «χρηστικό εμπειρισμό», όσους συντάσσονται με τη δεύτερή της μορφή -‘θέσει’-,
συμπεραίνοντας πως και οι δυο αυτές κατηγορίες μελετητών καταλήγουν «στα ίδια αδιέξοδα»
(Βέλτσος, χ.χ.: 160, 164).
Αυτονόητο είναι, τέλος, ότι η γλώσσα με την κοινωνία συνδέονται άρρηκτα και γι’ αυτό
η μελέτη και των δύο ως υπαρκτικών κοινωνικών φαινομένων είναι απαραίτητη για να
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φωτιστούν και οι κοινωνικές πλευρές της γλωσσικής εξέλιξης και διαδικασίας, αλλά και η
συναρμογή της με την εξέλιξη, τη δομή και τις άλλες ιδιαιτερότητες της κοινωνίας.
2. ΓΛΩΣΣΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Με την έκρηξη της βιομηχανικής επανάστασης, κατά την περίοδο 1760-1860, η
κοινωνία και το κράτος, μέσα στο οποίο αυτή λειτουργεί σιγά-σιγά «έγιναν αδιαχώριστα»
(Hobsbaum, Ranger, 1983: 263). Η εθνικιστική αρχή επιβάλλει στη βιομηχανική κοινωνία
‘ένα έθνος ένα κράτος’ τροφοδοτώντας τα έθνη με την ακατάσχετη ροπή να συγκροτούνται
και να αναπτύσσονται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πλήρη ταύτιση έθνους και κράτους, δηλαδή
επιδίωξη ταύτισης της πολιτικής εξουσίας ενός κράτους με όλο το έθνος και τον τόπο-έδαφος
που αυτό καταλαμβάνει (Gellner, 1992: 14) και δίδεται, τελικά προς όλους, «ως κοινωνική
πλέον συνταγή» η προτροπή-εντολή ότι «η ανθρωπότητα πρέπει να οργανωθεί σε ένα κόσμο
εθνικών κρατών» (Μιχαήλ, 1992: 20). Έτσι, για να επιτευχθεί ευκολότερα η νέα αυτή
συνταγή, στα σχηματιζόμενα εθνικά-κράτη άρχισε η εφαρμογή συγκεντρωτικής πολιτικής,
μιας πολιτικής η οποία «τείνει να αντικαθιστά τις τοπικές πρωτοβουλίες με ένα γραφειοκρατικό
μηχανισμό που δε φαίνεται να σέβεται τις πολιτισμικές, ιστορικές και γλωσσικές διαφορές, αλλά
εφαρμόζει μια πολιτική ομογενοποίησης που δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή από τον κόσμο»
χωρίς αντιδράσεις και προστριβές (ό.π.: 24).
Εκτός από την προσωπική ταυτότητά του ο άνθρωπος αναπτύσσει και τη συλλογική του
ταυτότητα μεταξύ «των ανθρώπων που μοιράζονται μια περιοχή» (ό.π.: 31) έχουν δηλαδή
κοινότητα εδάφους, και μαζί με άλλες συγγένειες-συνάφειες, όπως στην: καταγωγή, γλώσσα,
θρησκεία, ιστορία, παραδόσεις, φυσιογνωμία, λογοτεχνία, ήθη και έθιμα, στη γενικότερη
κουλτούρα τους, δημιουργούν τελικά μια συλλογική εθνική ταυτότητα, αναγνωρίσιμη και
ξεχωριστή από όλες τις άλλες (Μιχαήλ, 1992: 31· Βέϊκος, 1993: 28-44· Λέκκας, 1992: 121140).
Η εκπαίδευση είναι ένας τυπικός κοινωνικοποιητικός θεσμός, ο οποίος εξ ανάγκης
«εμπλέκεται στην κοινωνικο-πολιτισμική κοινωνικοποίηση, δηλαδή στην κοινωνικοποίηση της
εθνοτικής ταυτότητας και της εθνοτικής συνείδησης» (Fishman, 1989: 149). Έτσι, το θέμα της
γλώσσας και του πολιτισμού, ιδιαιτέρως δε η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας «θεωρείται
ότι είναι στενά συνυφασμένο με το θέμα της εθνογλωσσικής συνέχειας» ενός ολόκληρου έθνους
ή των εθνοτικών μειονοτικών ομάδων (Κωστούλα-Μακράκη, 2001: 131).
Για πολιτικούς και γραφειοκρατικούς λόγους και με στόχο την οικονομική και πολιτική
ανάπτυξη των εθνών-κρατών της Ευρώπης τέθηκε το θέμα της «γλωσσικής ομοιομορφίας»,
της ύπαρξης μιας κοινής γλώσσας του έθνους, ως ενός στοιχείου ενοποιητικού της
συλλογικής-εθνικής ταυτότητας και στοιχείου ομογενοποιητικού του έθνους, καθότι «τα
τοπικά γλωσσικά ιδιώματα υπενθύμιζαν την πολυεθνική βάση των σύγχρονων εθνών-κρατών
και υπέσκαπταν την ομοιογένεια και αυθεντικότητά τους» (Μιχαήλ, 1992: 49). Στην
ομογενοποιητική τους αυτή διαδικασία τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, έλυσαν το
γλωσσικό τους ζήτημα εύκολα με την επικράτηση/επιβολή, στο κράτος και στην εκπαίδευση
του, του κυρίαρχου γλωσσικού ιδιώματος/διαλέκτου, ως κοινής-μητρικής γλώσσας του
έθνους.
Παρατηρούμε, εδώ το σπουδαίο ρόλο και την εξέχουσα σημασία που η γλώσσα
διαδραματίζει στην εθνική ενότητα του σύγχρονου εθνοκράτους και την άρρηκτη σύνδεσή της
με την εκπαιδευτική διαδικασία, ως ενός κεντρικού κοινωνικοποιητικού μηχανισμού-φορέα
του κράτους, του οποίου η γλώσσα είναι το βασικό επικοινωνιακό-διδακτικό εργαλείο.
3. ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
Η ‘βιομηχανική επανάσταση’, επίσης, με τις ραγδαίες μεταβολές που επέβαλε στην
οικονομία, στην τεχνολογία, στον πολιτισμό και τις κοινωνικές σχέσεις, δημιούργησε, κυρίως,
στην Ευρώπη και την Αμερική τον τύπο της ‘βιομηχανικής κοινωνίας’, ο οποίος
εξελισσόμενος στον τελευταίο ενάμισι αιώνα δημιούργησε τη σημερινή μετανεωτερική
βιομηχανική κοινωνία (Γιούλτσης, 2004: 149).
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Στη βιομηχανική κοινωνία, αρχικά, δημιουργήθηκε η ανάγκη εγγράμματων/
ειδικευμένων εργατών για τη λειτουργία και χρήση των περίπλοκων εργοστασιακών
μηχανημάτων, που οδήγησε στην ‘Εκπαιδευτική Επανάσταση’ και εξελικτικά στη
μαζικοποίηση της εκπαίδευσης (Artcher, Vaughan, 1971: 206· West, 2001: 256), η οποία
λειτούργησε θετικά στην πρόοδο της κοινωνίας και του ατόμου, της οικονομίας και του
πολιτισμού της. Η διαδικασία της μαζικοποίησης εξελίχθηκε αργά-αργά, ανάλογα με το
στάδιο που βρίσκονταν η κοινωνία και ανάλογα με τις ανάγκες που απέρρεαν απ’ το στάδιο
αυτό. Το 1870 εισήχθηκε στη Μεγάλη Βρετανία η υποχρεωτική εκπαίδευση, δεκάχρονη
αρχικά, (Chapman, 1986) κατόπιν, αφενός, άρχισε να εξαπλώνεται και στις υπόλοιπες χώρες
της Ευρώπης και της Αμερικής, όπως π.χ. στη Γαλλία που θεσμοθετήθηκε το 1882
(Κρουσταλάκης, 1998: 42), αφετέρου, άρχισε να αυξάνεται η χρονική διάρκεια της
υποχρεωτικότητάς της. Πράγματι, όπως υποστηρίζει και ο E. Durkheim, η εκπαίδευση
επιτελεί δυο βασικές λειτουργίες, η μία της λειτουργία είναι να «καλλιεργεί εκείνες τις
δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τις βιομηχανικές οικονομίες», ενώ η δεύτερη, όντας
ουσιαστικότερη, είναι να λειτουργεί «ως φορέας για την κοινωνική ένταξη, με τη μετάδοση της
κουλτούρας» της κοινωνίας στους νέους ανθρώπους (Green, 2010: 96· Ντυρκέμ, 1998).
Η διαδικασία της μαζικοποίησης της εκπαίδευσης, όμως, ανέδειξε αρκετά εκπαιδευτικά
προβλήματα, τα οποία ακόμη σήμερα ζητούν, επιτακτικά, τη λύση τους. Ένα από αυτά τα
προβλήματα, ίσως το σημαντικότερο, είναι και η εκπαιδευτική ανισότητα, δηλαδή η
διαφορετική επίδοση των μαθητών στο σχολείο, η εύρεση των αιτίων της και, βεβαίως, οι
τρόποι αντιμετώπισής της. Πράγματι, οι εκπαιδευτικές ανισότητες είναι ένα βαρύ φορτίο που
εισάγεται στο σχολείο και στην εκπαιδευτική διαδικασία από την οικογένεια και την ευρύτερη
κοινωνία δημιουργώντας ένα δυσεπίλυτο, καθημερινό πρόβλημα στους εκπαιδευτικούς.
Οφείλεται σε βιολογικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικοποιητικούς
λόγους (Βλ. Μυλωνάς, χ.χ.· Τζάνη, 1986· Πετμεζίδου-Τσουλουβή, 1987· Τζάνη, 1998·
Πυργιωτάκης, 2000· Σιάνου-Κύργιου, 2005· Νικολάου, 2009· Gewirtz, Cribb, 2011).
Η διαφορετική σχολική επίδοση στο σχολείο είναι ένα πρόβλημα φιλοσοφικό,
κοινωνιολογικό, πολιτικό, ψυχολογικό, αλλά, συγχρόνως, παιδαγωγικό και διδακτικό. Το
σχολείο προσπαθεί, εσωτερικά, να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με διαφόρους τρόπους
που αντλεί από τις επιστήμες που υποδηλώνονται ανωτέρω, καθότι αν δεν αντιμετωπιστεί
έγκαιρα, μεγιστοποιείται με ευθύνη, πλέον, και αυτού του ίδιου του σχολείου. Η ευθύνη,
βέβαια, επιμερίζεται σ’ όλη την εκπαίδευση, σ’ όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή και στα
τρία επίπεδα του, σ’ αυτό της σχολικής τάξης, της σχολικής κοινότητας και, κυρίως, στο
επίπεδο χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής μιας χώρας.
4. ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ
Μετά το 1960 στη Δύση ξεκίνησε μια προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των
εκπαιδευτικών ανισοτήτων και διάφοροι ερευνητές που ασχολήθηκαν μαζί του και το
ερεύνησαν κατέληξαν σε πολλά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα σε σχέση με τα αίτια που το
προσδιορίζουν. Την προσπάθεια, που ξεκίνησε προς αυτή την κατεύθυνση, ενέπνεε και
παρακινούσε η θεωρία του αμερικανού οικονομολόγου Th. Schultz, σχετικά με τη
σημαντικότητα του ‘ανθρώπινου κεφαλαίου’ και της μέγιστης ανάγκης επένδυσης σ’ αυτό, για
την ανάπτυξη της οικονομίας ενός κράτους. Έτσι, όλοι άρχισαν να πιστεύουν στη μεγάλη αξία
της εκπαίδευσης, η οποία πλέον αναδεικνύεται σε ένα κεντρικότατο πολιτικό ζήτημα κάθε
κράτους (Φραγκουδάκη, 1985: 23-37). Μ’ αυτό τον τρόπο, ο άνθρωπος μπαίνει στο επίκεντρο
του κρατικού ενδιαφέροντος και ξεκινούν να δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις
για την πρόοδο των θεσμών πρόνοιας και ανάπτυξης, οι οποίες μπορούν να τον φροντίσουν,
αρχικά, και στη συνέχεια να αναπτύξουν παραπέρα τις δυνατότητές του. Αυτές οι
προϋποθέσεις είναι: ο θεσμός της εκπαίδευσης, που μεριμνά για την παροχή γνώσεων,
δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών ζωής, ο θεσμός της υγείας, ο οποίος του εξασφαλίζει καλή
υγεία και, τέλος, η παροχή της δυνατότητας εσωτερικής μετανάστευσης, που τον κάνει ικανό
να μεταφερθεί σε τόπους, αστικούς κυρίως, με συγκέντρωση μεγάλης προσφοράς εργασίας
(Schultz, 1968: 278-328· Schultz, 1973· Νικολάου, 2009: 191).
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Οι ερευνητές, λοιπόν, από το 1960 στην Ευρώπη και την Αμερική, στρέφονται προς το
να ανακαλύψουν σε τι οφείλονται οι εκπαιδευτικές ανισότητες στο σχολείο και πως άραγε
μπορούν να εξαφανισθούν ή να εξομαλυνθούν αυτές. Στην Αμερική οι πρώτες έρευνες των J.
Coleman (1966) και C. Jenks (1972) καταλήγουν ότι πράγματι η κοινωνική προέλευση παίζει
σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, όμως με το να
χρηματοδοτήσουμε την εκπαίδευση των κρατών με μεγαλύτερα κονδύλια δεν μπορούμε να
αναστρέψουμε την πορεία των εκπαιδευτικών ανισοτήτων των μαθητών στο σχολείο, διότι «η
ποιότητα του σχολικού περιβάλλοντος ελάχιστα σχετίζεται με την ανισότητα της επίδοσης των
μαθητών στο σχολείο» (Νικολάου, 2009: 196). Ο A. Jensen (1969), ως οπαδός του βιολογικού
ντετερμισνισμού, υπερτονίζει την κληρονομική προδιάθεση και αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικές
ανισότητες στα σχολεία της Αμερικής οφείλονται στη χαμηλή ευφυΐα των αφροαμερικανών
σε σχέση με την υψηλή των λευκών αμερικανών. Ο P. Bourdieu (1973, 1976) και οι P. Bourdieu & J.C. Passeron (1985, 1993) υποστηρίζουν ότι το «πολιτιστικό κεφάλαιο» που
εξασφαλίζει η κάθε οικογένεια στο παιδί της, μεταφέρεται σ’ αυτό και καθορίζει τη
συμπεριφορά του στο σχολείο. Το παιδί της κυρίαρχης κοινωνικής τάξης, λοιπόν, μεταφέρει
την κουλτούρα της τάξης του στο σχολείο και επειδή «η σχολική κουλτούρα συγγενεύει στενά
με την κουλτούρα της ελίτ» καταφέρνει και έχει καλύτερη σχολική επίδοση από τα παιδιά των
μη κυρίαρχων τάξεων (Νικολάου, 2009: 223· Bourdieu & Passeron, 1993: 78· Queiroz, 2002:
55-57).
Κατά συνέπεια, επειδή η γλώσσα του παιδιού, ως πολιτιστικό χαρακτηριστικό ανάγεται
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πολιτιστικού κεφαλαίου, γι’ αυτό ορισμένοι μελετητές
αναφέρονται στη γλωσσική προικοδότηση του παιδιού από την οικογένειά του ως «γλωσσικό
κεφάλαιο» (Πατερέκα, 1986: 9-29˙ Κυρίδης, 1996: 107-113˙ Οικονομίδης, υπό έκδοση).
Ο Basil Bernstein (1971, 1977, 1989) είχε καταλήξει, πολύ νωρίτερα, στη διαπίστωση
περί της άμεσης σύνδεσης της γλώσσας με τις εκπαιδευτικές ανισότητες και τη σημαντική
κοινωνική λειτουργία των δυο γλωσσικών κωδίκων, του ‘περιορισμένου’ και του
‘διευρυμένου’ ή ‘καλλιεργημένου’, των οποίων την ύπαρξη ανίχνευσε στις διάφορες
κοινωνίες. O Bernstein, λοιπόν, διαχωρίζει δυο «γλωσσικά συστήματα: την επίσημη γλώσσα,
προνόμιο των μορφωμένων τάξεων και την κοινή γλώσσα των κατωτέρων και δη εργατικών
τάξεων» (Νικολάου, 2009: 206). Ο ‘περιορισμένος’ κώδικας είναι «μια μορφή γλωσσικής
έκφρασης έμμεσων νοημάτων με απλές, μικρές, συχνά ανολοκλήρωτες προτάσεις, με
γραμματικά λάθη και ελλιπή σύνταξη», ενώ ο ‘καλλιεργημένος’ κώδικας είναι μια μορφή
γλώσσας «όπου η έννοια των λέξεων μπορεί να εξατομικευτεί, (…) [και με] πολύπλοκα
γραμματικά και συντακτικά σχήματα [να μετατραπεί] σε προτάσεις πλούσιες σε επίθετα,
επιρρήματα, αντωνυμίες απρόσωπες εκφράσεις» (ό.π.: 207-208). Έτσι, τα παιδιά που μιλούν
από το σπίτι τους τον ‘καλλιεργημένο’ κώδικα, και που συνήθως ανήκουν στα μεσαία και
ανώτερα κοινωνικά στρώματα, επειδή η σχολική ‘επίσημη γλώσσα’ του κράτους και του
σχολείου χρησιμοποιεί τον ‘καλλιεργημένο’ κώδικα έχουν ένα μεγάλο προβάδισμα στο
σχολείο και στη σχολική τους επίδοση, σε σχέση με τα παιδιά των κατωτέρων κοινωνικών
στρωμάτων που έχουν μάθει να μιλούν και να καταλαβαίνουν τον ‘περιορισμένο’ κώδικα, την
‘κοινή γλώσσα’. Ανάγονται, λοιπόν, οι εκπαιδευτικές ανισότητες στη γλώσσα που το κάθε
παιδί μαθαίνει, μιλά και καταλαβαίνει στο σπίτι του και την οποία μεταφέρει στο σχολείο.
Στο σημείο αυτό, πραγματικά, βρίσκεται το σημαντικό καθήκον του σχολείου, το οποίο
είναι η «ανακατανομή των ευκαιριών, να διευρύνει [δηλαδή] τους κώδικες και να εμπλουτίσει
τα γλωσσικά μέσα έκφρασης των παιδιών που δεν ευνοήθηκαν από το κοινωνικό τους
περιβάλλον» (Κελπανίδης, 2002: 359). Προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται η ανάλυση του
Bernstein, αλλά και άλλων πολλών ερευνών που έγιναν στο χώρο της Κοινωνιογλωσσολογίας
(Tough, 1976· Tizard & Hughes, 1984) και επιβεβαιώνουν και τη δική του λογική, αλλά και
των επικριτών του: Labov και Hallidey (Labov, 1970· Hallidey, 1978), οι οποίες, βασικά,
επιβεβαιώνουν ότι η πηγή του προβλήματος των εκπαιδευτικών ανισοτήτων προέρχεται από
την εκμάθηση και χρήση διαφορετικής γλώσσας, των μαθητών των κατώτερων κοινωνικών
στρωμάτων, σε σχέση με την επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σχολείο. Η ερμηνεία
της σχολικής αποτυχίας μένει, έτσι, «ιδιαιτέρως εξαρτημένη από μια σφαιρική και πολιτική
ερμηνεία: είναι οι ταξικές συγκρούσεις, όπως συμβολίζονται από τις διάφορες διαλέκτους, που
εμποδίζουν τα παιδιά των κατωτέρων τάξεων να προοδεύσουν» (Queiroz, 2000: 95).
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Μια σε βάθος ανάλυση, όμως, η οποία πλησιάζει περισσότερο τις «σχολικες πρακτικές»
είναι ικανή να ερμηνεύσει πιο ολοκληρωμένα τις πηγές των σχολικών και εκπαιδευτικών
δυσκολιών των μαθητών (ό.π.: 96). Έτσι, λοιπόν, χρειάζεται, εκτός των άλλων
κοινωνικοπολιτικών προϋποθέσεων, η σωστή «δόμηση των προγραμμάτων της γλωσσικής
διδασκαλίας και ιδιαίτερα της αντισταθμιστικής αγωγής και εκπαίδευσης» με πρωτεργάτη τον
εκπαιδευτικό, τη σωστή του κατάρτιση και τη συνεχή επιμόρφωσή του, για να επιτευχθεί η
ανατροπή των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στο σχολείο και, κυρίως, για να αρθεί η μειονεκτική
θέση των παιδιών από τα «μη μορφωσιογενή» περιβάλλοντα (Κελπανίδης, 2002: 353).
Νεώτεροι ερευνητές, μετέπειτα, αποπειρώνται να δουν και να ερμηνεύσουν τη γλώσσα
και τη χρήση της στο σχολείο διαφορετικά από τους προηγουμένους. Ένας από αυτούς είναι ο
B. Lahire (1993) ο οποίος, «αποφεύγοντας να ενταχθεί είτε στην ιδεολογία των χαρισμάτων είτε
στην ιδεολογία του κοινωνικοπολιτισμικού μειονεκτήματος», προσπαθεί να δει τη γλώσσα και
τη γραφή στο σχολείο με ένα διαφορετικό τρόπο (Queiroz, 2000: 98). Υποστηρίζει, λοιπόν, ο
ερευνητής αυτός ότι η γραφή είναι μια αναστοχαστική γνώση/ικανότητα και «αντιπροσωπεύει
μια μορφή κοινωνικών σχέσεων που αντιτίθεται σε μια άλλη» αυτήν της πρακτικής
γνώσης/ικανότητας και στη συνέχεια διαχωρίζει «‘αυτούς που ενεργούν σύμφωνα με τους
κανόνες’» και «‘εκείνους που ενεργούν από συνήθεια και μίμηση». Στο σχολείο ο Lahire
πιστεύει ότι ο προφορικός λόγος είναι «τεχνητός» και βρίσκεται στην υπηρεσία της γραπτής
γλώσσας, έχει δηλαδή «ως σκοπό την αφομοίωση των κανόνων της γραπτής γλώσσας» και
είναι διαφορετικός από την καθημερινή ομιλία. Άρα, καταλήγει πως όλες οι σχολικές
ασκήσεις, δραστηριότητες, εργασίες απαιτούν από το μαθητή «μια αυτονόμηση της γλώσσας,
μια διαδικασία που μετατοπίζει το ενδιαφέρον στη γλώσσα και τη λειτουργία της αυτή
καθεαυτή», με αποτέλεσμα οι μαθητές που συναντούν δυσκολίες να μη μπορούν ή να μη
θέλουν ή να μην έχουν τα μέσα για «να εγκαταλείψουν μια σχέση με τον κόσμο του
‘προφορικού λόγου και της πρακτικής’». Έχουμε στη σχολική πραγματικότητα, λοιπόν,
καταλήγει ο Lahire, μια ιστορική πολιτισμική σύγκρουση, η οποία δε στηρίζεται απλά στην
«ανάπτυξη ενός τύπου γνωστικής κατοχής», αλλά σε μια διαμάχη εκμάθησης ενός τρόπου
«μορφής άσκησης εξουσίας και εγγράφεται σε ένα τρόπο κυριαρχίας», όπου η αναστοχαστική
σχέση με τον κόσμο αντιτίθεται με την πρακτική σχέση του (ό.π.: 98-99).
5. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
5.1. ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
Το ελληνικό γλωσσικό ζήτημα είναι ένα πολύ ιδιότυπο θέμα και έχει απασχολήσει
έντονα τους επιστήμονες-ερευνητές, την ελληνική εκπαίδευση, αλλά και την ελληνική
κοινωνία, ευρύτερα, πριν και μετά την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους και την
εγκαθίδρυση του ελληνικού κράτους.
Η Ρ. Σταυρίδη-Πατρικίου υποστηρίζει ότι «η επίμονη ζήτηση μιας ενιαίας μορφής
γλώσσας» δεσπόζει στην πνευματική δραστηριότητα «της προεπαναστατικής περιόδου»,
καθότι αναγνωρίζονταν από όλους η ανάγκη ενιαίας γλώσσας για την «προαγωγή της εθνικής
συνείδησης» και της ομογενοποίησης «του εθνικού συνόλου» (Σταυρίδη-Πατρικίου, 1999: 10).
Ολόκληρο τον 19ο και τον 20ο αιώνα, άλλωστε, το γλωσσικό ζήτημα ταλάνισε την ελληνική
κοινωνία και την ελληνική εκπαίδευση, μέχρι την τελική, αλλά πολύ καθυστερημένη, λύση
του το 1976. Όμως, λόγω της χρόνιας αυτής ιδιότυπης δυσλειτουργίας, οι παρενέργειες του
γλωσσικού προβλήματος είναι υπαρκτές, ακόμη και σήμερα, αλλά σίγουρα χρειάζονται την
κατάλληλη ερευνητική ματιά για να ανασυρθούν και να γίνουν απτές και κατανοητές.
Στην Ελλάδα, λοιπόν, μετά την επανάσταση του 1821 και την ίδρυση του νέου
ελληνικού κράτους, λόγω της επιδίωξης «της ιδέας της αναγέννησης της κλασσικής Ελλάδας»,
το γλωσσικό ζήτημα πήρε μια εντελώς διαφορετική τροπή, η οποία οδήγησε στην υιοθέτηση
ως εθνικής γλώσσας του νέου έθνους-κράτους της καθαρεύουσας, «μιας εκμοντερνισμένης
εκδοχής των αρχαίων ελληνικών» (Μιχαήλ, 1992: 50-51), κάτι που έρχεται σε ευθεία αντίθεση
με την τακτική των άλλων νεοδημιουργηθέντων εθνοκρατών της Ευρώπης και του
γνωρίσματος που κυριαρχεί κατά την περίοδο του Διαφωτισμού, δηλαδή τη «στροφή προς την
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ομιλουμένη» γλώσσα, και την εκπλήρωση του αιτήματος μιας «παιδείας για όλους, στηριγμένη
στην εθνική γλώσσα» (Σταυρίδη-Πατρικίου, 1999: 10).
Ο Κελπανίδης (2002) υποστηρίζει ότι εκτός από το σημαντικό προηγούμενο λόγο, της
αναγέννησης της κλασσικής Ελλάδας, τον οποίο αποκαλεί «ανάγκη εξιδανίκευσης του
ιστορικού παρελθόντος», υπάρχουν και άλλοι τρεις ισχυροί λόγοι που καθόρισαν την πορεία
του ελληνικού γλωσσικού ζητήματος, δηλαδή αυτοί είναι: α. «η ανυπαρξία μιας
καλλιεργημένης ενιαίας γλώσσας κατά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους» ή έστω μιας
κυρίαρχης τοπικής διαλέκτου (Βλ. Τσουκαλάς, 1992: 533), β. «ο νεοουμανισμός που
κυριαρχούσε στην Δυτική Ευρώπη» και έδινε ένα αρχαιοκεντρικό προσανατολισμό σ’ όλους
και γ. «η απουσία εκβιομηχάνισης» της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, η οποία αν
υπήρχε θα έδινε ώθηση για μια ρεαλιστική στροφή της εκπαίδευσης και της σχολικής
γλώσσας προς τη μητρική της εκδοχή (Κελπανίδης, 2002: 405-408). Δυστυχώς, όμως, η
επιδιωκόμενη εκβιομηχάνιση της ελληνικής κοινωνίας δεν επιτεύχθηκε ποτέ από την ίδρυση
του νέου ελληνικού κράτους ως και πρόσφατα, στους επόμενους αιώνες, παρ’ όλες τις
προσπάθειες φιλότιμων πολιτικών, όπως ο Χ. Τρικούπης και ο Ελ. Βενιζέλος, με αυτονόητο
επακόλουθο τη διαιώνιση του ελληνικού γλωσσικού ζητήματος.
Θα πρέπει όμως, εδώ, να τονιστεί και ένας άλλος σημαντικός ιστορικός παράγοντας, ο
οποίος ενίσχυσε, τελικά, την άποψη των ιθυνόντων υπέρ της κατίσχυσης της καθαρεύουσας
γλώσσας ως επίσημης γλώσσας του κράτους. Ο λόγος αυτός είναι ότι η ελληνική γλώσσα, από
πολύ παλιότερα, είχε καταδικαστεί σε μια διγλωσσία, που η απαρχή της εκπορεύεται από τη
σύγκρουση μεταξύ του κινήματος του αττικισμού και της κοινής αλεξανδρινής γλώσσας. Αυτή
η διαμάχη των δυο χιλιετιών, η οποία ξεκινά από τους αλεξανδρινούς χρόνους και συνεχίζεται
με τη διαμάχη αρχαΐζουσας γραπτής με την προφορική των Βυζαντινών, αναφερόμενη ως τη
«διγλωσσία των Βυζαντινών» (Αρχάκης, Κονδύλη, 2002: 105) θα «ταλαιπωρεί διαρκώς και τη
γλώσσα αλλά και τους ανθρώπους που θα τη μιλούν, τους Έλληνες» πολλούς ακόμη αιώνες
(Ελευθεράκης, 2006: 35-40· Ευαγγελίδης, 1986: 17).
Όλη η προηγούμενη επιχειρηματολογία δικαιολογεί, απολύτως, τη δημιουργία της
διγλωσσίας στην ελληνική κοινωνία και τη σύγκρουση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στους
οπαδούς της καθαρεύουσας και της δημοτικής γλώσσας. Η δημοτική γλώσσα, παρ’ όλα αυτά,
αναπτύχθηκε αενάως με φυσικό τρόπο «για πολλούς αιώνες χωρίς [όμως] επίσημη
κωδικοποίηση» και αυτό, ακριβώς, ήταν το γεγονός που δεν της επέτρεπε «να λειτουργήσει ως
επίσημη γλώσσα του κράτους» αμέσως μετά την απελευθέρωση, αλλά και για όλα τα επόμενα
χρόνια μέχρι το 1976 (Κελπανίδης, 2002: 409-410).
5.2. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ
Το 1910, στο νεωτερικό ελληνικό εθνοκράτος συμβαίνουν σημαντικά γεγονότα που
σημαδεύουν τα πολιτικά και τα εκπαιδευτικά του πράγματα. Την πολιτική εξουσία
αναλαμβάνει το φιλελεύθερο κόμμα με αρχηγό τον Ελ. Βενιζέλο και με επίδοξο στόχο τον
εθνικοαστικό εκσυγχρονισμό του ελληνικού κράτους και τον εκβιομηχανισμό της οικονομίας
του. Στον εκπαιδευτικό στίβο δημιουργείται ο ‘Εκπαιδευτικός Όμιλος’, ένα κίνημα που
περικλείει όλους σχεδόν τους δημοτικιστές διανοουμένους, έχει σαφή στόχο τον
εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης και επιδιώκει, με σημαία του, κυρίως, τη ‘Λαϊκή
Παιδεία’ και τη ‘Λαϊκή Γλώσσα’, την επίτευξη/διαμόρφωση του αστικού σχολείου.
Ο ‘Εκπαιδευτικός Όμιλος’, άμεσα, επιμελείται και εκδίδει περιοδικό το Δελτίο του
Εκπαιδευτικού Ομίλου (Δ.Ε.Ο.), το οποίο γίνεται ένα βήμα ζύμωσης των ιδεών του και
αντιπαράθεσης με τους καθαρευουσιάνους διανοούμενους, αλλά και με «άλλους σεβαστούς
του επικριτάς» (Δήλωση, 1911: 63), όπως αναφέρεται στο ίδιο, υπονοώντας τους
ψυχαριστές/ψυχαρικούς δημοτικιστές διανοουμένους.
Από το πρώτο φύλλο του Δ.Ε.Ο., σε ένα σχόλιο της επιτροπής του Ε.Ο., γίνεται
ξεκάθαρος ο μη πολιτικός, προσανατολισμός του Εκπαιδευτικού Ομίλου, αφού όπως
σημειώνεται σ’ αυτό «ο Εκπαιδευτικός Όμιλος, θρέμμα της πεποιθήσεως πως έφτασε ο καιρός
οι ειδικοί στα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά να προσφέρουν στο Έθνος, μακριά από κάθε
πολιτικής φύσεως συμβουλή, τη συνδρομή τους στο καθαρό Εκπαιδευτικό-Επιστημονικό πεδίο,
ιδρύθηκε για να βοηθήσει την Εκπαιδευτική Αναμόρφωση προσφέροντας στην πολιτεία έτοιμη
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θετική επιστημονική-εκπαιδευτική εργασία» (Σημείωμα της Επιτροπής του Εκπαιδευτικού
Ομίλου, 2011: 53). Αλλά και παρακάτω το περιοδικό, όταν του δίνεται η ευκαιρία,
διευκρινίζει ξανά τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό του Ομίλου, ως εξής: «ο σκοπός του είναι
καθαρά εκπαιδευτικός» (Δήλωση, 1911: 63).
Στο περιοδικό του Ε.Ο. (Δ.Ε.Ο., Α΄ τόμος, 1911), επίσης, μαθαίνουμε για την ίδρυση
του ‘Εκπαιδευτικού Ομίλου’ και το σκοπό που οι ιδρυτές του θέτουν, δηλαδή να
δημιουργηθεί ένα Πρότυπο Σχολείο στην Αθήνα, «το Σχολείο που θα δώση στον τόπο μας,
μαζί με την καταλληλότερη για τα Ελληνόπουλα παιδαγωγική μέθοδο, το πρότυπο αλφαβητάριο,
τα πρότυπα διδακτικά βιβλία και τα μορφωτικά και βοηθητικά του δασκάλου βιβλία, και στο
τέλος το αποτέλεσμα, δηλαδή, τους αποφοίτους, παιδιά μ’ ανεπτυγμένο χαρακτήρα και νόηση, με
την όρεξη να μάθουν, γιατί θα κατέχουν και το όργανο κάθε προόδου, τη μητρική τους γλώσσα».
Το ‘εθνικό πείραμα’ που επιδιώκεται από τον ‘Όμιλο’ στηρίζεται κατεξοχήν στο «ότι Λαϊκή
Παιδεία και Δημοτικό Σχολείο θα υπάρξει μόνο από τη στιγμή που τα παιδιά θα ανατρέφονται
με τη μητρική τους γλώσσα» (Προκαταρκτική εργασία του Ομίλου, 1911: 4). Άλλωστε,
επισημάνεται αλλού, είναι πασιφανές πως «όργανο κάθε ανθρωπισμού και κάθε διδασκαλίας
είναι η γλώσσα» και σήμερα στο σχολείο η χρήση της καθαρεύουσας «αναγκάζει τον
μαθητευόμενο να εξοδεύει όλη τη δύναμη του νου του μόνο και μόνο για να κατορθώσει να
μάθει το όργανο αυτό, κ’ έτσι να μην του μένει καθόλου πια καιρός να μάθει τίποτε άλλο» (Σε
ειδικούς και μη, 2011: 9).
Επιλέγοντας μερικά σημεία από τα εισαγωγικά προλεγόμενα του πρώτου τόμου του
Δ.Ε.Ο., τα οποία δείχνουν εύγλωττα τον προσανατολισμό των ιδρυτών του Εκπαιδευτικού
Ομίλου σε σχέση με το Σχολείο -ιδιαιτέρως το Δημοτικό-, τη γλώσσα και τον κοινωνικόπολιτικό τους εστιασμό, παρατηρούμε:
α. Παραδέχονται ξεκάθαρα, δηλαδή, ότι η κυρίαρχη διάλεκτος που ως προφορικός
λόγος έχει κατισχύσει είναι αυτός των ‘ανεπτυγμένων τάξεων’ και αυτή τη διάλεκτο
προωθούν και εκείνοι χωρίς ενδοιασμούς για εθνική γλώσσα του ελληνικού κράτους, διότι
όπως αναφέρουν επιλέξει: «Η σημερινή Πολιτεία και οι επίσημοι παιδαγωγοί άρχισαν να
παραδέχονται ότι όργανο της διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο πρέπει να είναι ο
‘ανεπιτήδευτος προφορικός λόγος των ανεπτυγμένων τάξεων’».
β. Τους ενδιαφέρει η αναμόρφωση της εκπαίδευσης όλων των κοινωνικών τάξεων, όλου
του έθνους, και γι’ αυτό ενδιαφέρονται, κυρίως, και κατ’ αρχάς για τη Δημοτική Εκπαίδευση,
δηλαδή όπως οι ίδιοι σημειώνουν: «θεωρήσαμε το Δημοτικό Σχολείο ως αρχή για την
αναμόρφωση: Η Δημοτική Εκπαίδευση ενδιαφέρει όλον τον κόσμο, όλες τις κοινωνικές τάξεις,
τα παιδιά των εργατικών, τα παιδιά του επαγγελματία, των επιστημόνων κτλ. Είτε προορίζονται
για πρακτικά ή άλλα επαγγέλματα, είτε σκοπεύουν να ακολουθήσουν ανώτερες σπουδές». Και
μάλιστα ενδιαφέρονται για ένα αυθύπαρκτο Σχολείο, διότι επιθυμούν να γίνεται κατορθωτό
να παρέχουν στοιχειώδη και αυτόνομη μόρφωση στα παιδιά τους «όσοι είναι αναγκασμένοι να
περιορίσουν τις σπουδές τους ίσια μ’ εκεί. Δηλαδή το πρότυπο Δημοτικό Σχολείο του Ομίλου θα
γίνει αυθύπαρκτο Δημοτικό Σχολείο, για κείνους που δε θα κάνουν ανώτερες σπουδές» (ό.π.:
10).
Ο στόχος του Εκπαιδευτικού Ομίλου, σύντομα, επιτυγχάνεται, αν και πρόσκαιρα μόνο
για τρία χρόνια, με τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917-1920, όταν στις τέσσερις
πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου διδάσκεται ‘υποχρεωτικά’ η δημοτική γλώσσα (Νίκη,
1918: 1) και διευκολύνεται έτσι η μαθησιακή διαδικασία των ελλήνων μαθητών και
ιδιαιτέρως, όπως είναι αυτονόητο, των μαθητών από «μη μορφωσιογενή περιβάλλοντα» με
πολιτισμική και γλωσσική υστέρηση ή, απλά, διαφορετικότητα.
Η τελική επικράτηση της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση, σ’ όλα τα επίπεδά της γιατί στη δημοτική εκπαίδευση είχε υιοθετηθεί τελεσιδίκως ήδη από την εποχή του Ι. Μεταξάέγινε αρκετά χρόνια αργότερα μεταδιδακτορικά το 1976, λήγοντας, έτσι, τουλάχιστον, σε
πρακτικό επίπεδο αυτή την προαιώνια ελληνική διγλωσσία.
6. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μια ελληνική κοινωνία με μόνιμη βιομηχανική και αστική καθυστέρηση είναι
αναμενόμενο ότι επιφυλάσσει ανάλογη εξέλιξη και για το σχολείο και την εκπαίδευσή της.
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Έτσι, το σχολείο στην Ελλάδα, στους δυο αιώνες του σύγχρονου βίου της, ακολουθεί μια
πορεία καθυστέρησης και εξελίσσεται με απεριόριστες παλινωδίες, μεταξύ παραδοσιασμού
και εξαστισμού, και έντονες ιδιαιτερότητες, οι οποίες δημιουργούνται ‘συν τις άλλοις’ και για
το λόγο αυτό.
Οι εκπαιδευτικές ανισότητες στο ελληνικό σχολείο καταγράφονται και με επίσημο
τρόπο στα διάφορα κρατικά εκπαιδευτικά νομοσχέδια, διατάγματα και εγκυκλίους από το
1836 έως το 1979, όπως δείχνει στην έρευνα του ο Θ. Μυλωνάς (1998), αφού ‘στολίζονται’
με λεκτικούς χαρακτηρισμούς οι μαθητές που τις φέρουν, ως οι «εκλεκτοί» και οι
«αποκλεισμένοι», και μάλιστα με ποικίλες παραλλαγές ονομασιών, όπως π.χ. το 1856, ως «οι
εφιέμενοι» (που ποθούν διακαώς) ή «οι δυνάμενοι» και «οι μη δυνάμενοι» («αδύνατοι») ή «οι
μη βουλόμενοι» να συνεχίσουν ανώτερες σπουδές (Μυλωνάς, 2002: 142-154).
Παρακάτω απαριθμούνται λόγοι και αιτίες, οι οποίες διαμορφώνουν ή και διαρθρώνουν
αυξητικά τις, ιδιότυπες ή μη, εκπαιδευτικές ανισότητες του ελληνικού σχολείου.
α. Ιδιότυπη εκδημοκρατικοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος Ι (Έλλειψη
αποκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος): Στην Ελλάδα σημειώνει ο Στ. Ραμάς (1912) ψευδώνυμο του Μάρκου Τσιριμώκου-, όταν αναρωτιέται στο άρθρο του: «Διάλεξη: Αν είχαμε
την παιδεία ελεύθερη», η πολιτεία μας αν και «εθέσπισε -ίσως το πρώτο αυτό απ’ όλα τα
Κράτη- τη Δημοτική παιδεία υποχρεωτική» δείχνοντας μια υπέρμετρη δημοκρατικότητα και
διάθεση κοινωνικής ισότητας, στη συνέχεια δημιούργησε μια διοίκηση συγκεντρωτική,
δηλαδή: αποφάσισε να «διοικεί σ’ όλη την έκτασή της την παιδεία και να ορίζει τη μορφή της
και να κανονίζει όλες τις λεπτομέρειες αυτή» κατά ένα τρόπο που «παύει να ενεργεί σύμφωνα
με την αρχή της ελευθερίας». Καταλήγει δε, ο δημοτικιστής διανοούμενος και ένας από τους
ιδρυτές του Ε.Ο., Μ. Τσιριμώκος, στο εξής: «η ομοιόμορφη παιδεία, η κανονιζόμενη από το
Κράτος και η επιβλεπόμενη αυστηρά απ’ αυτό, είναι και πρέπει να θεωρείται ‘ανελεύθερη’»
(Ραμάς, 1912: 99, 105), γι’ αυτό στη συνέχεια προτείνει: «ότι σήμερα συμφέρει στον τόπο μας
ν’ αποκτήσει την παιδεία ελεύθερη σ’ ένα βαθμό» (ό.π.: 114), δηλαδή προτρέπει να γίνει
προσπάθεια για να επιτευχθεί μια δόση αποκεντρωτικής διοίκησης, δηλαδή κατάκτηση, μέχρις
ενός σημείου, ενός αποκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος, αιτήματος που, δυστυχώς,
ακόμη στην εποχή μας παραμένει ανεκπλήρωτο. Είναι καιρός η αποκεντρωμένη Τοπική
Αυτοδιοίκηση να παίξει πιο ενεργά τον κυρίαρχο ρόλο της στην παιδεία και την εκπαίδευση
των νέων, των εφήβων και όλων των ενηλίκων πολιτών της σε ένα επίπεδο δια βίου μάθησης.
β. Ιδιότυπη εκδημοκρατικοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος ΙΙ (Μη αστικοποίηση και
μη δημιουργία επαγγελματικής-τεχνικής εκπαίδευσης): Ο Κ. Τσουκαλάς (1975), απ’ την άλλη
πλευρά, σημειώνει, παρομοίως, «την πρώιμη δημοκρατικοποίηση του σχολικού συστήματος
στην Ελλάδα» (Νικολάου, 2009: 188) και παρουσιάζει το γεγονός αυτό ως «μια εντυπωσιακή
ιδιαιτερότητα: το δίκτυο είναι δημοκρατικό ήδη από την αρχή και κανένας κλάδος του σχολικού
μηχανισμού δε θεσπίστηκε ούτε λειτούργησε για να ‘εκπαιδεύσει’ (…) ‘τις κατώτερες τάξεις για
μια απασχόληση που θα ανταποκρίνεται στην κατώτερη κοινωνική κατάσταση με κατώτερους
δασκάλους’». Πράγματι, συνεχίζει ο Τσουκαλάς, δεν μπορούμε εύκολα «να σκεφτούμε
σύστημα που είναι περισσότερο ‘δημοκρατικό’ από τυπική άποψη», βέβαια και μόνο, από ότι το
ελληνικό (Τσουκαλάς, 1992: 508-509).
Πράγματι, αυτή την κατάσταση αντιλαμβάνονταν πολλοί και από πολύ νωρίς, ώστε
παρατηρούμε να καταγράφονται ρηξικέλευθες ιδέες και σκέψεις όπως αυτές του Ι. Παυλίδη:
«Πυρπολήσατε τα θλιβερά σχολεία της θεωρητικής και σχολαστικής ψευδοπαιδείας και
ανεγείρατε ανάκτορα Πρακτικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως!», (Παυλίδης, 1902: ιδ΄) που
κύριο στόχο έχουν, αφενός, τον εξαστισμό του ελληνικού σχολείου και, αφετέρου, την
παροχή επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, στους ‘αδύνατους’ μαθητές που
προέρχονταν, κυρίως, από τα χαμηλά γλωσσικά και ευρύτερα ‘μορφωσιογόνα’ κοινωνικά
στρώματα. Εφόσον, λοιπόν, οι εκπαιδευτικές ανισότητες παρέμεναν στην ελληνική κοινωνία
και στο σχολείο, αφού καμιά προσπάθεια δεν γίνονταν για να ξεπερασθούν, είχε ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγαλύτερης ανισότητας των παιδιών αυτών, διότι προφανώς,
αφενός, δεν κατάφερναν να συνεχίσουν στις ανώτερες βαθμίδες, αλλά, αφετέρου, ελλείψει
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης καταδικάζονταν να μένουν και αμόρφωτοι και
ανειδίκευτοι εργάτες στον επαγγελματικό στίβο.
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γ. Ιδιότυπη εκδημοκρατικοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος ΙΙΙ (Ιδεολογία της
αντιστοίχισης): Αν και, το νεοελληνικό έθνος-κράτος και το εκπαιδευτικό του σύστημα
καταλαμβάνεται από αυτή την ιδιότυπη εκδημοκρατικοποίηση, όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, θα πρέπει να τονιστεί ότι καθ’ όλη την εκπαιδευτική ιστορία του διατρέχεται
από τη φιλοσοφία και την ιδεολογία της αντιστοίχησης των κοινωνικών τάξεων με τις σχολικές
βαθμίδες και κατευθύνσεις, δηλαδή με μια ιδέα συντηρητική, αφού συναινεί στο ότι: «η
εκπαίδευση που παρέχεται δεν πρέπει να είναι ίδια προς όλους» και που βεβαίως επηρέαζε,
άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, την εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική. Αυτή η
ιδεολογία πηγάζει από τον «παλαιό τύπο οργάνωσης των ευρωπαϊκών κοινωνιών με τις
‘νομοκατεστημένες’ τάξεις και τα αντίστοιχα σχολεία τους» και βρίσκεται σε αντίθεση,
καταρχάς, με τις ιδέες «της αστικής ιδεολογίας του Διαφωτισμού» και της Γαλλικής
Επανάστασης του 1789, με προεξάρχουσα αυτή της «κοινωνικής ‘ισότητας των
δικαιωμάτων’» προς όλους. Άλλωστε, οι έρευνες, παλιές και νεώτερες, ελληνικές και ξένες,
αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικές ανισότητες παράγονται και αναπαράγονται στηριζόμενες
στο αίτημα των ανωτέρων τάξεων περί της αναλογικής αντιστοίχισης κοινωνικών στρωμάτων
με τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, το οποίο, παρ’ όλες τις αστικές επιταγές και τις διακηρύξεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Διαφωτισμού, επιβιώνει στο διάβα των αιώνων (π.χ.
Bowles, Gintis, 1976).
Παρ’ όλα αυτά, «το αίτημα της αντιστοίχησης δεν υλοποιήθηκε ποτέ θεσμικά» στην
ελληνική εκπαίδευση με την υλοποίηση ενός αστικού σχολείου σε όλα τα επίπεδα του και με
την ύπαρξη και πανεπιστημιακής, αλλά και επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, αν και
σε πολλά νομοσχέδια προτείνονταν μεν, αλλά καταψηφίζονταν δε, όπως συνέβη στα
νομοσχέδια που είχε συντάξει ο Δημ. Γληνός το 1913. Όμως αυτό «δε σημαίνει ότι η
αντιστοίχηση δε συνέβαινε, ως ένα βαθμό,» εξαιτίας όλων των, κρυφών ή φανερών,
«κοινωνικών συνθηκών, νοοτροπιών και πολιτικών», οι οποίες δημιουργούσαν με τον τρόπο
τους, καταρχάς, εκπαιδευτικές ανισότητες και, στη συνέχεια, ανάγκαζαν τους μαθητές να
φοιτήσουν μέχρι την ανάλογη προς το κοινωνικό στρώμα τους εκπαιδευτική βαθμίδα
(Μυλωνάς, 2002: 370-371).
Η αντίφαση αυτή που συνέβαινε στην πολιτική της αντιστοίχησης συνεχίζεται στην
Ελλάδα και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπου ενώ η τρέχουσα ιδεολογία υπαγόρευε
«ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση και τη ζωή, εκδημοκρατισμός, αξιοποίηση των ικανοτήτων
που δυνάμει υπάρχουν και στις χαμηλές κοινωνικές τάξεις», -αξιοποίηση του ‘ανθρώπινου
κεφαλαίου’-, δηλαδή ισότητα ευκαιριών και κατάργηση της αντιστοίχησης, αυτή συνεχίζει να
επικρατεί και να λειτουργεί «χωρίς [όμως] την παλιά ιδεολογική κάλυψή» της (ό.π.: 372).
δ. Ιδιότυπη εκδημοκρατικοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος VΙ (Μη αστικοποίηση
της εκπαίδευσης/ Η ευθύγραμμη πορεία -ευθυγράμμιση- του εκπαιδευτικό συστήματος):
Στην ελληνική εκπαίδευση, για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, πάντοτε ετίθετο το
αίτημα για την αλλαγή «του μονοδιάστατου, ευθύγραμμου, κλασικίζοντος εκπαιδευτικού
συστήματος, που η λογική της δομής του νοηματοδοτείται μόνον από την απόληξή του, το
Πανεπιστήμιο», δηλαδή της παροχής σ’ όλους τους μαθητές, αν είναι δυνατόν, του
μονόδρομου προς το Πανεπιστήμιο (Μυλωνάς, 2002: 370, 369-378). Η ιδεολογία αυτή της
ευθύγραμμης πορείας προς το Πανεπιστήμιο, απότοκος της στρεβλής καταπολέμησης της
ιδεολογίας της αντιστοίχησης, έχει επικρατήσει, ολοσχερώς τις τελευταίες δεκαετίες, και έχει
γίνει η κυρίαρχη ιδεολογία των νεοελλήνων, σε αντίθεση με τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικά
Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η κυριαρχία της μεσοαστικής ιδεολογίας και ουτοπικής κουλτούρας,
δηλαδή τη δημιουργία «μιας κοινωνίας υπηρεσιών» (Κρεμμυδάς, 1990: 79), που προσπαθεί να
συγκεράσει τις αντικρουόμενες επιταγές «της φονξιοναλιστικής αντικειμενικότητας των
εξετάσεων» και «της νεομαρξιστικής-συγκρουσιακής άποψης, για την επιδίωξη πλήρους
‘ισότητας ευκαιριών’ και κατάργησης όλων των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, ταξικών κ.ά.
φραγμών» (Ελευθεράκης, Λιναρδάκης, υπό έκδοση).
Εξ’ αυτού του ζητήματος, που έχει γίνει ένα δισεπίλυτο πρόβλημα, εκπορεύονται
επιπρόσθετα σωρευτικά προβλήματα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, που έχουν σχέση με
τους επιδιωκόμενους στόχους, την αξιολόγηση και τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης σ’
αυτό. Ένα σημαντικό πρόβλημα που αλληλοσυνδέεται με τα υπόλοιπα, τροφοδοτείται από
αυτά και συγχρόνως τα τροφοδοτεί είναι ο τρόπος διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων
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που οδηγούν τους μαθητές στο Πανεπιστήμιο και τους αξιολογούν κατατάσσοντάς τους στις
επιμέρους σχολές, διαμορφώνοντάς τους κατ’ αυτόν τον τρόπο την επαγγελματική
σταδιοδρομία (Ελευθεράκης, Λιναρδάκης, υπό έκδοση). Στις εξετάσεις αυτές δεσπόζουν η
απομνημόνευση και η αποστήθιση και παραγκωνίζονται άλλες ικανότητες των μαθητών, όπως
η κριτική και η δημιουργική σκέψη, οι συναισθηματικές, οι κοινωνικές και οι πολιτικές
δεξιότητες που είναι εξίσου απαραίτητες για την επιλογή τους σε σχολές και επαγγέλματα που
τις έχουν απόλυτα ανάγκη για την επιτυχή τους εξάσκηση. Έτσι, η επιλογή των μαθητών και
αυριανών επαγγελματιών είναι μονόπλευρη και ως επί το πλείστον αποτυχημένη οδηγώντας
την ελληνική κοινωνία και την εκπαίδευσή της σε άσχημους ατραπούς. Πολλοί μελετητές και
ερευνητές τονίζουν τις παρενέργειες που δημιουργούν, αυτού του τύπου οι εισαγωγικές
εξετάσεις στο σχολείο, δηλαδή τα σημαντικά παιδαγωγικά-εκπαιδευτικά και διδακτικά
προβλήματα στην πρωτοβάθμια (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) μα και στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο) και γι’ αυτό προτείνουν να διαφοροποιηθούν με κάποιους
τρόπους, π.χ. με την αλλαγή τους με διαφόρους τρόπους, π.χ. με προπαρασκευαστικό έτος
πριν το Πανεπιστήμιο ή ακόμη και με την κατάργησή τους (Βλ. Κασσωτάκης & ΠαπαγγελήΒουλιούρη, 2009: 245-280· Ελευθεράκης, Λιναρδάκης, υπό έκδοση).
Και τέλος,
ε. Γλωσσικές, πολιτισμικές και κοινωνικές διαφοροποιήσεις (Ιδιότυπη γλωσσική
διαφοροποίηση του ελληνικού σχολείου): Ως προς τις εκπαιδευτικές ανισότητες, που
οφείλονται στα διαφορετικά πολιτισμικά, γλωσσικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, έρευνες που
έχουν γίνει στην Ελλάδα, όπως αυτές του Β. Οικονομίδη (2003α, 2003β, 2005, 2009) και
πολλών άλλων (Βλ. ενδεικτικά: Κασσωτάκης, 1981˙ Παπακωνσταντίνου, 1981˙ Μυλωνάς,
1983˙ Φραγκουδάκη, 1985: 181-201˙ Δανασσής–Αφεντάκης, 1988: Τόμ. Α΄: 94-107, 126127. Τόμ. Β΄: 48-59, 75-80, 106-107˙ Μπουζάκης, & Γεωργογιάννης, 1991: 73-92˙
Χατζησαββίδης, 1994· Κυρίδης, 1997:108-110, 151-153˙ Τζάνη, 1998: 43-44˙ Πυργιωτάκης,
2000: 139-158), αλλά και αλλού (Βλ. ενδεικτικά: Hess, 1970˙ Husen, 1991: 491-492˙ Hauser,
1994˙ Rowe et al., 1999˙ Guo & Harris, 2000), επιβεβαιώνουν ακόμη και σήμερα τη θεωρία
του Bernstein και αποδεικνύουν, πραγματικά, με την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών
διαφορών, ότι οι γονείς με ανώτερες πολιτισμικές και γραμματικές γνώσεις, άρα και με
ανώτερες αφηγηματικές/αναγνωστικές συνήθειες, παίζουν σημαντικό ρόλο στο δεκτικό
λεξιλόγιο των παιδιών τους, αυξάνοντάς τους τις λεξιλογικές επιδόσεις τους, δηλαδή «τον
αριθμό των λέξεων που κατανοούν τα παιδιά συνολικά και κατά γραμματική κατηγορία»
(Οικονομίδης, υπό έκδοση Οικονομίδης, 2003: 243-253).
Η ιστορική ερευνητική μελέτη, που προηγήθηκε, εύκολα αποδεικνύει την ιδιοτυπία της
ελληνικής γλωσσικής πραγματικότητας και τις αυξητικές της παρενέργειες ως προς τις
γλωσσικές δυσκολίες των ελλήνων μαθητών και τις παραπέρα αυξητικές παρενέργειες ως
προς τις εκπαιδευτικές ανισότητες τους και τη μεγάλη σύγχυση που, για πολλά χρόνια,
δημιούργησε εν γένει στον ελληνικό μαθητικό πληθυσμό.
4. ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΙΔΙΟΤΥΠΟΙ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ.
Εν κατακλείδι, οι παλινωδίες και οι ιδιοτυπίες της ελληνικής πραγματικότητας είναι
πολλές και καθορίζουν, ακόμη και σήμερα, τη χλωμή εκπαιδευτική μας πραγματικότητα,
διατηρώντας ενεργές τις συνθήκες που εκκολάπτονται και διατηρούνται οι εκπαιδευτικές
ανισότητες στο ελληνικό σχολείο.
Οι ιδιοτυπίες της ελληνικής πραγματικότητας είναι, καταρχάς, ο ελλειμματικός αστικός
εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας και της οικονομίας της, και ο επακόλουθος ελλειμματικός
εξαστισμός του σχολείου -μη δημιουργία ‘αστικού σχολείου’- και της εκπαίδευσης του
ελληνικού κράτους.
Το πρόβλημα, επίσης, του συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος που καταπνίγει
τις τοπικές και άλλες δημιουργικές ιδιαιτερότητες/ανάγκες των κατά τόπους σχολικών
μονάδων, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και των εν γένει τοπικών κοινοτήτων.
Κατόπιν, η κατίσχυση της ιδεολογίας της αντιστοίχησης που, είτε προεξάρχει είτε
ατονεί, παραμένει πρακτικά ενεργή και καθοδηγεί τη λογική του λαού και της εκπαιδευτικής

745

μας πολιτικής, μέσα από μια επίπλαστη εκπαιδευτική δημοκρατικότητα, που οδηγεί σε μια
αντιθετική ευθύγραμμη πορεία όλων προς το Πανεπιστήμιο.
Η ιδιοτυπία, επίσης, του ελληνικού γλωσσικού ζητήματος, δηλαδή της για χιλιετηρίδες
ελληνικής διγλωσσίας, αναζωπυρώνεται και δεσπόζει στη ζωή του νεοσύστατου ελληνικού
κράτους, για δυο αιώνες περίπου, δημιουργώντας επιπρόσθετες δυσκολίες στους έλληνες
μαθητές. Δηλαδή στις εκπαιδευτικές ανισότητες που δημιουργούνται ήδη από τα διαφορετικά
‘πολιτισμικά’, ‘γλωσσικά’ και κοινωνικά περιβάλλοντα που προέρχονται οι έλληνες μαθητές,
τους προστίθενται οι δυσκολίες που προέρχονται από το αφιλόξενο γλωσσικά περιβάλλον της
καθαρεύουσας σχολικής γλώσσας, που για δύο σχεδόν αιώνες τους υποδέχονταν όταν
περνούσαν τις πύλες της εκπαίδευσης της χώρας τους και καθ’ όλη τη διάρκεια που
παρέμεναν σ’ αυτήν.
Το φαινόμενο αυτό μαζί με όλα τα άλλα, που περιγράφηκαν προηγουμένως, διατηρούν
ισχυρές ρίζες ακόμη στο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, πολιτισμικό και εκπαιδευτικό μας
είναι. Γι’ αυτό κυριαρχεί ακόμη κατά πολύ ο σχολαστικισμός, η γραφειοκρατία, η
αναποτελεσματικότητα και ο μη εκσυγχρονισμός του κράτους και της εκπαίδευσής του. Η
μεγάλη οικονομική κρίση που δεσπόζει στις μέρες μας δείχνει ότι πλέον έφτασε η ύστατη ώρα
για να προσπαθήσουμε όλοι μαζί ξανά, όπως στην περίοδο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, να
αποτινάξουμε τα ράκη της δουλείας και της αρνητικής μας πολιτισμικής κληρονομιάς και,
ακολούθως, να εκτινάξουμε τα θετικά της πολιτισμικής μας κουλτούρας, που πάντα ήταν και
παραμένουν περισσότερα.
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“Οι εκπαιδευτικές πολιτικές προτάσεις και η συμβολή του
διανοούμενου/βουλευτή Ι.Κουτσοχέρα στην καθιέρωση της δημοτικής
γλώσσας και του μονοτονικού κατά την πρώτη μεταπολιτευτική
περίοδο.”
Καλαντζής Ξ.Γεώργιος - Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας Παν. Κρήτης
Ουδατζής Μ.Νικόλαος – Υποψ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονία

Ο Ιωάννης Κουτσοχέρας, ποιητής, νομικός, βουλευτής, ευρωβουλευτής και πρέσβης
στην Unesco, γεννήθηκε στη Ζήρια της Πάτρας. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και συνέχισε
τις σπουδές του στο Παρίσι: ανώτατα νομικά, οικονομικά και φιλοσοφία, κοινωνιολογία και
θέατρο στη Σορβόννη.
Η παρούσα ερευνητική εργασία στόχο έχει την επιστημονική παρουσίαση του
πολιτικού Ιωάννη Κουτσοχέρα στα ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής που κυοφορούνταν
κατά τη μεταπολίτευση και κινητοποιούσαν έντονα την ελληνική κοινωνία, όπως προκύπτει
στη βιβλιογραφία. Στην εκπαιδευτική πολιτική βιβλιογραφία ενυπάρχει ένα ερευνητικό κενό
για το ρόλο που διαδραμάτισε ο Ι.Κουτσοχέρας στα σημαντικά εκπαιδευτικά ζητήματα της
περιόδου. Παρά την πολυσχιδία της προσωπικότητάς του σε πολιτιστικά, πολιτικά και
ανθρωπιστικά γεγονότα, δεν έχει πραγματοποιηθεί εκτενής διερεύνηση των προτάσεών του,
γεγονός που από μόνο του εγείρει σημαντικά ερωτήματα. Το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον
της μεταπολιτευτικής περιόδου, σε σημαντικό βαθμό διαμορφώθηκε επί εκπαιδευτικών –
κοινωνικών ζητημάτων και αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης των κυρίαρχων κοινοβουλευτικά
πολιτικών φορέων. Η τραυματισμένη κοινωνική συνοχή που προήλθε από την επταετία και η
ανάγκη εκδημοκρατισμού όλων των δομών της κοινωνικής και πολιτικής ζωής προσδιόρισαν
μια έντονη ρητορική και πραγματιστική σύγκρουση επί των εκπαιδευτικών θεσμών.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η παρούσα μελέτη για πρώτη φορά προβαίνει σε παρουσίαση
του εκπαιδευτικού πολιτικού λόγου ενός ποιητή/πολιτικού που προώθησε στην ελληνική
εκπαιδευτική πραγματικότητα θέματα καινοτόμα και εξέφρασε με άρτιο τρόπο ένα συμπαγή
δημοκρατικό εκπαιδευτικό λόγο με προτάσεις και επιχειρήματα, καταδεικνύοντας ένα
μελλοντικό προοδευτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Ο πολιτικός Ιωάννης Κουτσοχέρας, καθ’ όσον ασκούσε βουλευτικά καθήκοντα,
σταθερά αναδείκνυε εκπαιδευτικά ζητήματα αιχμής και προόδου, αναλαμβάνοντας συχνά την
εκπροσώπηση του κομματικού φορέα στον οποίο ανήκε. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις,
κατά την ερευνητική αναζήτηση των κρίσιμων εκπαιδευτικών του προβολών, διαπιστώνεται
ασυμφωνία του με τις θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που προσδιορίζεται κυρίως σε επέκταση των
προτάσεων του πολιτικού φορέα σε προοδευτικότερες θέσεις. Τα ζητήματα που προκύπτουν
από την παρούσα πρωτόλεια διερεύνηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του πολιτικού
Κουτσοχέρα εγείρουν αξιώσεις περαιτέρω αναζήτησης εστιασμένα κυρίως στο ρόλο του κατά
την περίοδο διαμόρφωσης των εκπαιδευτικών πολιτικών προτάσεων του πολιτικού του φορέα,
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατά την περίοδο 1974 – 1985.
Ο Ι.Κουτσοχέρας διαφαίνεται να είχε μια συνολική εμπεριστατωμένη εκπαιδευτική
αντίληψη γεγονός που εντοπίζεται από τις επιμέρους εξωσυστημικές (Ι.Ε.Πυργιωτάκης, 1995,
σ.87) του προτάσεις που αφορούσαν θεσμικές και διοικητικές μεταβολές στην εκπαίδευση ως
παράλληλες υποστηρικτικές δράσεις προς τις ενδοσυστημικές προτάσεις του για κάθε
βαθμίδα εκπαίδευσης για τη βελτίωση του παρεχόμενου αγαθού και των συνθηκών
εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευτικές προτάσεις του Ι.Κουτσοχέρα για τη δημοτική γλώσσα και το
μονοτονικό, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εκπαιδευτικών θέσεων για την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και υπό αυτό το πνεύμα είναι κρίσιμο να αναπτυχθεί η γενικότερη
εκπαιδευτική πολιτική του φιλοσοφία για τη συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευση. Το σύνολο
των εκπαιδευτικών του προτάσεων καταδεικνύει μια γενικότερη πολιτική πρόταση
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αντισταθμιστικής εκπαίδευσης και αγωγής, αλλά και διεύρυνσης των ευκαιριών πρόσβασης
και σταδιοδρομίας στο εκπαιδευτικό σύνολο για το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής
κοινωνίας, το οποίο και παρέμενε σταθερά εκτός ευκαιριών κάθετης κινητικότητας, ως
αποτέλεσμα κυρίως των κοινωνικών τους δεδομένων. Η καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας
και το μονοτονικό αποτελούσαν, κατά συνέπεια, τμήμα των εκπαιδευτικών του προτάσεων
για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις λαϊκές μάζες και είναι σημαντικό να
αντιμετωπιστεί ως τμήμα μιας γενικότερης και ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής πρότασης.
1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Η λειτουργία που προσδιόριζε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο Ι.Κουτσοχέρας
αναδεικνύει την προηγούμενη συμμετοχή του στη γνωστή μεταρρυθμιστική προσπάθεια του
1964 από τον Γ.Παπανδρέου που καταργήθηκε από τη δικτατορία. Πλήρως εναρμονισμένες οι
εκπαιδευτικές του σκέψεις προς τις γενικές αρχές του κράτους πρόνοιας, προσδιορίζει μια
σειρά μεταβολών που εισηγείται για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα
σημαντικό είναι πως οι προτάσεις του εκτείνονται σε όλα τους τομείς της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί, μαθητές, προγράμματα σπουδών, παιδαγωγικές καινοτομίες).
1.1. Αναβάθμιση Σπουδών Εκπαιδευτικών
Προσδίδοντας βαρύνουσα σημασία στην επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών
της, θέτει ως πρωταρχικής σημασίας ζήτημα τη θεσμική αναβάθμιση των σπουδών τους από
Ακαδημίες σε πανεπιστημιακές σχολές. Υπό αυτό το πνεύμα στη σημαντικότερη
μεταρρυθμιστική προσπάθεια του Ν.309/1976 ‘’περί οργανώσεων και διοικήσεως της Γενικής
εκπαιδεύσεως’’, που επαναφέρει σε ισχύ την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 του
Γ.Παπανδρέου, επαναφέρει την πρόταση για ανωτατοποίηση των σπουδών νηπιαγωγών και
δασκάλων (Πρακτικά της Βουλής (1), Συνεδρίασις ΡΘ, σ.4025). Η πρόταση για
ανωτατοποίηση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, ανάγεται σε μια θεσμική κατ’ αρχήν
επέκταση της φοίτησης από δυο σε τέσσερα χρόνια, δίχως να προτείνονται αντίστοιχες
ρυθμίσεις ποιοτικής αναβάθμισης του επιπέδου σπουδών.
Το ζήτημα της επέκτασης των ετών σπουδών των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης αποτελούσε κεντρικό θέμα διεκδίκησης της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας
Ελλάδος προς τις κυβερνήσεις από τη δεκαετία του ’60. Η επέκταση, ως καθοριστικός κατ’
αρχήν παράγοντας αναβάθμισης του επιπέδου σπουδών τους, είχε ακόμα και κατά τη
δικτατορία ειδικό βάρος, γεγονός που είχε οδηγήσει στη διεκδίκησή της, από τη διορισμένη
διοίκηση της Δ.Ο.Ε. Χαρακτηριστικό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας της Δ.Ο.Ε.
‘’Διδασκαλικόν Βήμα’’, όπου ‘’οι Διδάσκαλοι, αι Διδασκάλισσαι και αι Νηπιαγωγοί της Χώρας
προσδοκούν και αναμένουν, όπως με την έλευσιν του νέου ελπιδοφόρου έτους,
πραγματοποιηθούν
επαναστατικαί
προσαρμογαί
της
Δημοτικής
Εκπαιδεύσεως’’,
προσδιορίζοντας περισσότερο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων και ‘’την αύξησιν των ετών
φοιτήσεως των υποψηφίων Διδασκάλων εις τα Παιδαγωγικάς Ακαδημίας από δύο εις τέσσερα
και την ένταξίν των εις τα Πανεπιστήμια της Χώρας ως Ανωτάτων Παιδαγωγικών Σχολών. Η
αποφασίσθείσα αύξησις των ετών εις 3, ικανοποιεί εις μέγιστον βαθμόν τον κλάδον’’
(Διδασκαλικόν Βήμα, Αρ.Φύλλου 733, σ.1). Η νέα διοίκηση που προκύπτει μεταδικτατορικά,
προσδιορίζει με σαφήνεια το αίτημα για τετραετή φοίτηση, ώστε ‘’να πάρη (ο δάσκαλος)
πλατιά μόρφωση σε τετράχρονες πανεπιστημιακές παιδαγωγικές σχολές’’ (Διδασκαλικό Βήμα,
Αρ.Φύλλου 777, σ.1).
Η πρόταση για ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης των λειτουργών της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, εδράζεται σε μια σειρά παραγόντων / επιχειρημάτων που αναφέρονται τόσο σε
εκπαιδευτικούς καθαρά στόχους, όσο και σε κοινωνικούς παράγοντες. Αναδομώντας
συνολικά τα επιμέρους επιχειρήματα της πρότασης, καταδεικνύει την ανάγκη παροχής
επιπλέον εκπαιδευτικών προσόντων στους εκπαιδευτικούς, γεγονός που θα λειτουργήσει
ανταποδοτικά προς το παραγόμενο εκπαιδευτικό προϊόν, δηλαδή, μαθησιακή ενίσχυση των
μαθητών και ιδιαίτερα των προερχόμενων από τα χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά
στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Η σημασία που αποδίδει στην βαθμίδα της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης αναδύεται από μια σειρά θεσμικών προτάσεων που αφορούν τόσο το
εκπαιδευτικό και κοινωνικό status των εκπαιδευτικών, όσο και από παράλληλες εκπαιδευτικές
μεταρρυθμίσεις για την άρση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων εξαιτίας των κοινωνικών
ανισοτήτων. Για την άρση των ανισοτήτων, προσδιόριζε την εφαρμογή της δημοτικής
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γλώσσας, την ενισχυτική διδασκαλία, την ακύρωση των αυστηρών επιλεκτικών διαδικασιών
πρόσβασης μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης κ.α.
Η ανάδειξη του αιτήματος για επέκταση των ετών φοίτησης των εκπαιδευτικών,
προβάλλεται μόνιμα από τον Ι.Κουτσοχέρα, σε άμεση σύνδεση με τα προσδοκώμενα
μαθησιακά οφέλη. Παρά το πρόβλημα της ερμηνείας που ενέχουν τα πολιτικά κείμενα,
ωστόσο είναι σημαντικό να αναφερθεί πως στο ζήτημα των προβολών του για την εκπαίδευση
των λειτουργών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο Ι.Κουτσοχέρας δεν διαφαίνεται να
προωθούσε ένα συντεχνιακό αίτημα με στόχο την πολιτική εκπροσώπηση του κλάδου, αλλά
περισσότερο μετέφερε την εμπειρία του από άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης συνάμα προς
την αγωνία του για καλύτερη εκπαίδευση της νέας γενιάς.
Οι εκπαιδευτικές του προτάσεις είχαν ωστόσο άμεσο πεδίο επιρροής τα κοινωνικά
δεδομένα της εποχής. Η αναδιανομή της παρεχόμενης εκπαίδευσης με ισότιμη εκπροσώπηση
όλων των κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα ακυρωτικών χαρακτηριστικών (φύλο, κοινωνικήοικονομική κατάσταση) αποτελούσε τη βασική αρχή της ισοτιμίας, που έπρεπε να
υποστηρίζει και να προωθεί η αριστερή πρόταση της εποχής, έναντι των ίσων ευκαιριών. Έτσι
όλοι οι πολίτες έπρεπε να είχαν το δυνητικό κατ’ αρχήν δικαίωμα της συμμετοχής στην
εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να τίθενται φραγμοί και τεχνητά εμπόδια, αλλά επιπλέον
σύμφωνα με τη δική του πρόταση, χρέος μιας προοδευτικής εκπαιδευτικής πολιτικής
πρότασης ήταν η εφαρμογή των αποκαλούμενων ‘’θετικών διακρίσεων’’. Πρόκειται για τη
διαδικασία ενίσχυσης των υστερούντων, επιπρόσθετα προς τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό,
ιδέα άμεσα συνυφασμένη από τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου που φαίνεται να
κινητοποιούσε σημαντικά τη σκέψη του Ι.Κουτσοχέρα στην υιοθέτηση και προβολή
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναδιανεμητικών μέτρων.
1.2. Παιδαγωγικές αντιλήψεις για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Στο ίδιο πλαίσιο με την προηγούμενη πρότασή του βρίσκονται και μια σειρά άλλων
ενισχυτικών εκπαιδευτικών του προβολών για την αναβάθμιση του παρεχόμενου αγαθού που
καταδεικνύουν μια συνολική αντίληψη που ξεπερνά και τις προτάσεις του πολιτικού φορέα
του. Κατά την βουλευτική του θητεία προ δικτατορίας, αναδεικνύει παιδαγωγικές αντιλήψεις
που αναδύονται από τα σύγχρονα δεδομένα που κυριαρχούν στην Ευρώπη, και άπτονται του
θεσμού της αντισταθμιστικής αγωγής, στην πρόληψη δηλαδή του αποκαλούμενου ‘’χαμένου
εκπαιδευτικού κεφαλαίου’’. Το 1966 σε τοποθέτησή του στη Βουλή, κάνει εκτενή αναφορά
στην παιδαγωγική λειτουργία του Νηπιαγωγείου θεωρώντας το βάση και στήριγμα του
Δημοτικού Σχολείου. Με επίγνωση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πραγματικότητας στην
ελληνική ύπαιθρο εντοπίζει την εκπαιδευτική ανισότητα, τόσο στην απουσία εκπαιδευτικών
υποδομών, όσο και σε συγκεκριμένους κοινωνικούς παράγοντες που την αναπαράγουν.
Αποτέλεσμα της περιγραφείσας αυτής πραγματικότητας είναι, κατά τον Ι.Κουτσοχέρα, ‘’όταν
τα παιδιά φθάνουν εις το Δημοτικό Σχολείον προσέρχονται με φτωχό λεξιλόγιο. Επιθεωρηταί
της Στοιχειώδους λέγουν ότι πολλά από αυτά τα παιδιά βγάζουν άναρθρες κραυγές’’ (Πρακτικά
της Βουλής, Συνεδρίασις ΜΖ, σ.872). Ιδιαίτερα κρίσιμο για τη συνολική αποτίμηση των
παιδαγωγικών αντιλήψεων του Ι.Κουτσοχέρα είναι το ζήτημα της επέκτασης της προσχολικής
αγωγής τόσο σε απόλυτα αριθμητικά στοιχεία ανά την περιφέρεια, όσο και στη σημασία που
αποδίδει σ’ αυτήν ως παράγοντα μελλοντικής εκπαιδευτικής επιτυχίας ή αποτυχίας.
Χαρακτηριστικό στοιχείο για την κατανόηση του συγκείμενου εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος και κατά συνέπεια της σημασίας των προβολών του Ι.Κουτσοχέρα είναι, η
έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα που πραγματοποιείται από
εξωτερικούς αξιολογητές του οργανισμού. Στο τμήμα για την προσχολική αγωγή
περιγράφεται η κοινή αντίληψη που επικρατεί στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Προκύπτει μια χαμηλή αποδιδόμενη εκπαιδευτική αξία στην προσχολική αγωγή και στη
σημασία της για τη μαθησιακή εξέλιξη του μαθητή. Ωστόσο, αντίστροφα προς ότι θα ανέμενε
κανείς, η έκθεση των αξιολογητών του Ο.Ο.Σ.Α., διαπιστώνει μια αύξηση εγγραφών στα
νηπιαγωγεία, κρίνοντας πως το στάδιο αυτό θα δημιουργήσει τις συνθήκες αναγνώρισης της
παιδευτικής / μαθησιακής σημασίας της προσχολικής αγωγής. Χαρακτηριστική είναι η
αποστροφή για τη σημασία που η κοινωνία και οι θεσμικοί εκπαιδευτικοί εκπρόσωποι
αποδίδουν στην προσχολική αγωγή, καθώς ‘’προς το παρόν, ούτε οι ιδιώτες ούτε οι ειδικοί
έχουν την εντύπωση ότι η προσχολική παιδεία μπορεί να έχει καθοριστική επίδραση στην
ανάπτυξη του παιδιού ή ότι τα παιδιά που πηγαίνουν σ’ αυτά τα σχολεία αρχίζουν τη στοιχειώδη
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τους εκπαίδευση κάτω από σαφώς πιο ευνοϊκές συνθήκες από τα άλλα. Π.χ. κανένας δεν έχει
προβάλει μπροστά μας το επιχείρημα ότι όσο περισσότερο ένα παιδί (που προέρχεται από ένα
περιβάλλον το οποίο δεν είναι καθόλου ευνοημένο από πολιτιστικής σκοπιάς) αρχίζει να
μαθαίνει γρήγορα, τόσο περισσότερες πιθανότητες θα έχει να επιτύχει στο δημοτικό’’
(Καθημερινή, 1981).
Η βαθιά παιδαγωγική αντίληψη του Ι.Κουτσοχέρα, για το ρόλο και τη σημασία της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην ακαδημαϊκή εξέλιξη των μαθητών, προκύπτει και από σειρά
άλλων παράλληλων εκπαιδευτικών πολιτικών επιλογών που προτείνει. Συγκεκριμένα,
προσδιορίζει αναλογία 30 παιδιών προς κάθε εκπαιδευτικό, με ταυτόχρονη αύξηση των
οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών από 3.457 σε 10.000 και πρόσληψη των 7.900
αδιόριστων δασκάλων άμεσα και όχι με κλιμακωτά κατά την πρακτική που ακολουθούνταν
(Πρακτικά της Βουλής, όπ.π., σσ.4024 & 4029).
Η επιρροή του από τη μεταρρύθμιση του 1964 διαφαίνεται και από την πρότασή του
να επιστρέψει ο θεσμός των συσσιτίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, επεκτείνοντας ωστόσο
την παιδαγωγική αντίληψη της εποχής περαιτέρω με την πρότασή του για τη ‘’σύσταση
ειδικής επιτροπής από εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, του εκπαιδευτικού κόσμου και
των σπουδαστικών οργανώσεων για τον καθορισμό της διδακτέας ύλης και τον τρόπο επιλογής
των διδακτικών βιβλίων’’ αλλά και την ‘’από τα πρώτα σχολικά βήματα των παιδιών,
συστηματική αναζήτηση, επισήμανση και προαγωγή των ταλέντων (μουσική, χορό, ζωγραφική,
αθλήματα κλπ).’’.
Η πρόταση για τη σύσταση επιτροπής με ευρεία συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων
φορέων για τον προσδιορισμό της διδακτέας ύλης αναδεικνύει την προοδευτικότητα της
πολιτικής και εκπαιδευτικής του σκέψης. Η παροχή ειδικών προνοιακών μέτρων με κρατική
ευθύνη, αναφέρεται στο διαδεδομένο κράτος πρόνοιας στην Ευρώπη που διαμορφώθηκε μετά
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρά την αναδιάρθρωση των προνοιακών πολιτικών ανά την
Ευρώπη στα μέσα και εξής του 1970, το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της Ελλάδας
βρίσκεται σε μια υπανάπτυκτη μορφή, με συσσωρευμένα προβλήματα. Υπό αυτό το νόημα, οι
ιδέες του Ι.Κουτσοχέρα πρέπει να ερμηνευθούν, ταυτόχρονα βέβαια προς τις προβολές του
κομματικού – πολιτικού του φορέα, που δίχως να αυτοπροσδιορίζει την ιδεολογικο-πολιτική
του πλατφόρμα σύμφωνη με τις αρχές του κράτους πρόνοιας (Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο,
ΠΑ.ΣΟ.Κ., τ.9, 1976, σ.34), ωστόσο ενστερνίζεται και προωθεί πρακτικές προνοιακής
πολιτικής κατά το μοντέλο της μεταπολεμικής πολιτικής στρατηγικής στην Ευρώπη.
Ένα δεύτερο σημείο διαφοροποίησης των προτάσεών του, έχει να κάνει με την
πρόταση σύστασης επιτροπής με διευρυμένη συμμετοχή. Η συνήθης πρακτική διαχρονικά για
το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, προέβλεπε τη σύσταση επιτροπών παιδείας με
συμμετοχή ‘’σοφών’’ στην κατεύθυνση νομιμοποίησης των κυβερνητικών προσδοκιών. Η
δική του πρόταση, προβλέπει την εμπλοκή διαφορετικών εκπαιδευτικών ομάδων, με
διαφορετικά πολιτικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά, διευρυμένη κατά το πλείστον ακόμα
και για την επιλογή της διδακτέας ύλης. Η πρόταση, αξίζει να σημειωθεί, αποτελεί
πρωτοποριακή σύλληψη για την εποχή, καθώς ακόμα και ο πολιτικός του φορέας δεν
πρεσβεύει κάτι αντίστοιχο.
Η ανάγκη θεσμικού και διοικητικού εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης, προκύπτει
ως ανάγκη εξόδου από τον σκοταδισμό της δικτατορίας, αλλά κυρίως από το ιδεολογικόπολιτικό corpus του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατά την ερευνούμενη περίοδο. Ο πολιτικός φορέας του
Ι.Κουτσοχέρα προσδιορίζει για την εκπαίδευση έναν σημαίνοντα ρόλο στη διαδικασία
δημιουργίας ελεύθερα σκεπτόμενων ατόμων μέσα από ‘’μια κοινωνικοποιημένη παιδεία που
εξασφαλίζει την πλατειά συμμετοχή όλων των λαϊκών στρωμάτων’’ εμποδίζοντας έτσι τη
δημιουργία μιας τάξης διανοουμένων. Αυτή η κοινωνικοποιημένη παιδεία θα πραγματωθεί με
συμμετοχή της κοινωνίας στον προγραμματισμό και τη διοίκηση των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων’’ (Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο, ό.π., σ.34)
Το ΠΑΣΟΚ καθ’ όλη την περίοδο προβάλλει επιτακτικά την ανάγκη για κοινωνικό
μετασχηματισμό, ως βασική προϋπόθεση και στάδιο μετάβασης στο σοσιαλισμό. Απαραίτητη
προϋπόθεση σύμφωνα με την πολιτική του ανάλυση, είναι η ικανότητα και διάθεση των
ατόμων, να συμβάλλουν στην μεταβολή της κοινωνίας (ΠΑ.ΣΟ.Κ., Διακήρυξη Κυβερνητικής
Πολιτικής, 1981, σ.100). Συνεπώς, προϋπόθεση της κοινωνικής αλλαγής, όπως την
προσδιορίζει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αφορά μια προηγούμενη αλλαγή στο εσωτερικό των ίδιων των
ατόμων, με την ευρεία παροχή εκπαίδευσης. Η διαμόρφωση πολιτών ικανών να προωθήσουν
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(και να στηρίξουν), τον κοινωνικό μετασχηματισμό, αφορά ταυτόχρονα την ικανότητά τους
να ενεργοποιούνται στη λήψη αποφάσεων, θέση που αποτελεί σταθερή πολιτικο-ιδεολογική
προβολή καθ’ όλη την ερευνούμενη περίοδο. Ο δομικός μετασχηματισμός της εξουσίας και
της κοινωνίας, αποτελεί σταθερό πολιτικό στόχο, που ικανοποιείται με την εισαγωγή στα
όργανα λήψης αποφάσεων, πολιτικά συνειδητοποιημένων πολιτών, που θα δημιουργήσουν τις
κατάλληλες συνθήκες άρθρωσης ενός νέου πολιτικού λόγου, απέναντι στις ‘’κλειστές’’,
συντηρητικές δομές εξουσίας.
Η θεμελίωση και οικοδόμηση του κοινωνικού κράτους ως πολιτική φιλοσοφία,
προέβαλε τις αρχές της ‘’συμμετοχικής κοινωνίας’’ ή ‘’συμμετοχικής δημοκρατίας’’, δηλαδή
του εκδημοκρατισμού της πολιτικής, καθώς και την ενίσχυση διαδικασιών συμμετοχής των
κοινωνικών συμφερόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με την διεύρυνση των
συλλογικών διαδικασιών. Η προβολή της θέσης αυτής στην εκπαίδευση οδηγεί στην
κατάλυση των αυταρχικών δομών κατά τη λήψη αποφάσεων, και την αναπόφευκτη
δημιουργία συλλογικών ομάδων για την προώθηση των αιτημάτων τους. Οι συνδικαλιστικές
αυτές ομάδες προσανατολισμένες κυρίως σε αριστερές ιδεολογικές προσεγγίσεις, μεγέθυναν
τα κοινωνικά αιτήματα, υποχρεώνοντας τις κυβερνήσεις σε συνεχείς υποσχέσεις και
αναλήψεις των διάφορων κοινωνικών αιτημάτων καθώς και στην ισότιμη συμμετοχή στα
συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων. Οι ομάδες πίεσης (χαρακτηρισμός που προκύπτει από
το κυρίαρχο χαρακτηριστικό που παρουσίασαν της πίεσης προς την εξουσία) απαίτησαν στο
χώρο της εκπαίδευσης το ‘’άνοιγμα’’ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην κοινωνική επίδραση
και τον κοινωνικό έλεγχο.
Την αντίληψη για την ανάγκη διεύρυνσης της κοινωνικής συμμετοχής σε όλες τις
δομές του εκπαιδευτικού συστήματος προωθεί και ο Ι.Κουτσοχέρας ως μόνη δυνατή επιλογή
στην πολιτικο-ιδεολογική ανάγκη της κοινωνικοποίησης της εξουσίας. Σ’ αυτό το σημείο
είναι σαφής η πολιτική και ιδεολογική διάσταση των εκπαιδευτικών πολιτικών του προβολών,
καθώς η ένταση και το εννοιολογικό βάθος των επιχειρημάτων, συχνά αναδεικνύει την
πολιτική πεποίθηση περισσότερο από την εκπαιδευτική πίστη. Δίχως να ακυρώνεται η
εκπαιδευτική διάσταση του ζητήματος, κεντρική πολιτική επιλογή των ανερχόμενων
αριστερών κινημάτων/κομμάτων ήταν η διάνοιξη των διαύλων ενημέρωσης και επικοινωνίας
της δημόσιας διοίκησης με το κοινωνικό σύνολο, ως μόνη λύση αναδιανομής της εξουσίας.
2. Θεσμικά ζητήματα κοινωνικής εκπαιδευτικής πολιτικής
Η πολυσχιδία της προσωπικότητας του πολιτικού Ι.Κουτσοχέρα εντοπίζεται στις
συγκροτημένες προτάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής που προέβαλε. Προκύπτει αβίαστα από
την ιστορική έρευνα ένας κεντρικός άξονας ανάγνωσης της υφιστάμενης εκπαιδευτικής
πραγματικότητας και ένα στοχευμένο περιβάλλον μιας προοδευτικής εκπαίδευσης με άμεσες
αναφορές στις ανάγκες της κοινωνίας. Μια σειρά αιτημάτων τίθενται σε κάθε ευκαιρία
κοινοβουλευτικού διαλόγου, μορφοποιημένα και ρεαλιστικά, ξεπερνώντας τα όρια της απλής
λεκτικής ρητορείας που χαρακτηρίζει τον πολιτικό του φορέα σε ορισμένα ζητήματα.
Κυρίαρχο χαρακτηριστικό των κοινοβουλευτικών του λόγων είναι, ότι δεν αναφέρεται στους
προσφιλείς πολιτικό-ιδεολογικούς προσδιορισμούς που χρησιμοποιεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. την ίδια
εποχή, δηλαδή, το σοσιαλισμό, τη σοσιαλδημοκρατία ή τον τρίτο δρόμο. Πρόκειται για ένα
χαρακτηριστικό που πείθει για την καθαρότητα της εκπαιδευτικής του σκέψης, δίχως να
ακυρώνουμε την πολιτική του σταδιοδρομία. Εξάλλου, βασική παραδοχή της παρούσης
εργασίας είναι, πως η εκπαιδευτική πολιτική εδράζεται και πηγάζει ως αποτέλεσμα
σχηματοποίησης συγκεκριμένων πολιτικο-ιδεολογικών αρχών στο χώρο της εκπαίδευσης.
Βασικός εκπρόσωπος της καθιέρωσης του μονοτονικού συστήματος και της
δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση κατά την πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο υπήρξε ο
Ι.Κουτσοχέρας. Με εμπεριστατωμένες θέσεις επαναφέρει τακτικά το ζήτημα του μονοτονικού
συστήματος γραφής, μέχρι την τελική του ψήφιση στις 11 Ιανουαρίου 1982.
2.1. Μονοτονικό
Ο διαρκής κοινοβουλευτικός αγώνας του Ι.Κουτσοχέρα για την καθιέρωση της
δημοτικής γλώσσας και του μονοτονικού συστήματος, συνετέλεσε στο μέγιστο στην ανάγκη
διερεύνησης του εκπαιδευτικού και πολιτικού του ρόλου στη μεταπολιτευτική περίοδο. Με
τροπολογίες σε νομοσχέδια των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, με καταθέσεις
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προτάσεων νόμου και πλούσια αρθρογραφία θέτει επιτακτικά το ζήτημα της δημοτικής και
του μονοτονικού. Τα δύο ζητήματα δεν τα αντιμετωπίζει χωριστά αλλά ενιαία. Στην έντονη
επιχειρηματολογία του δίδει πολιτικο-ιδεολογικό διάσταση στη μη θέσπιση της απαλλαγμένης
από τόνους και πνεύματα δημοτικής γλώσσας. Η πολιτική ανάλυσή του, στόχο έχει να
καταδείξει τη συντηρητική πολιτική προσέγγιση ως κυρίαρχη αιτία στο λειτουργικό
αναλφαβητισμό που χαρακτηρίζει ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, σε αντιδιαστολή
προς την προοδευτική προσέγγιση που επιθυμεί την ευρεία παροχή μαθησιακού προϊόντος.
Στις 26 Ιουλίου 1979 συζητείται η πρόταση νόμου ‘’για την καθιέρωση του
μονοτονικού συστήματος στην ελληνική γραφή’’, αναλαμβάνοντας ως εισηγητής της
μειοψηφίας1 να επαναφέρει το ζήτημα απλούστευσης της γραφής, με επιχειρήματα που
κινούνται σε δύο άξονες. Έναν ιδεολογικοπολιτικό και έναν εκπαιδευτικό ή ρεαλιστικό.
Αναλύοντας την ιστορική πορεία του γλωσσικού ζητήματος στη χώρα, την ταυτίζει με την
αντιπαλότητα των ιδεολογικών και πολιτικών τάσεων στη χώρα διαχρονικά. ‘’Είναι πολύ
ενδιαφέρον να επισημάνει κανείς ότι οι εποχές της έξαρσης του γλωσσικού μας αγώνα – που
περιλαμβάνει και τον αγώνα για το μονοτονικό – είναι πάντα παράλληλες με την έξαρση των
αγώνων για τη Δημοκρατία’’. Η πρότασή του για την καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος
εδράζεται και προκύπτει από συμπεράσματα για το επίπεδο εκπαίδευσης της ελληνικής
κοινωνίας, καθώς, όπως αναφέρει, ‘’σύμφωνα με τα δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας του
1971, 1.040.000 Έλληνες και Ελληνίδεες είναι αναλφάβητοι και 2.431.160 δεν έχουν τελειώσει
το δημοτικό σχολείο. Δηλαδή το 49% του πληθυσμού μας, ηλικίας από 10 χρόνων και πάνω, δεν
τελείωσαν το δημοτικό σχολείο. Οι ρίζες του κακού ξεκινάνε, βέβαια, από την κακή δομή της
Πολιτείας μας – την αντιλαϊκή, την αντικοινωνική και την αντιεκπαιδευτική. Όμως στην
κακοδαιμονία της Εκπαίδευσης βαραίνει και το ορθογραφικό, το τονικό και το γλωσσικό – μόλο
που το τελευταίο κάπως βελτιώθηκε στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση’’. Εμφατικά προς την
πρότασή του για καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος είναι τα στατιστικά δεδομένα που
κοινοποιεί στη Βουλή. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως ‘’υπολογίζεται ότι για τη Γραμματική της
γλώσσας μας, ο νέος δαπανάει 6.000 ώρες, από τις οποίες οι 3.000 ώρες αφιερώνονται στον
«ορθό» τονισμό. Και αν απλουστευτεί το τονικό σύστημα θα απαλλαγεί η ορθογραφία από 80
κανόνες’’.
Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από τη σχολική εφημερίδα ‘’Μαθητικός
Αγώνας’’2 που επικαλείται προς το επιχείρημά του, σύμφωνα με το οποίο ‘’όλες οι
δημοκρατικές δυνάμεις μέσα στη νεώτερη ιστορία μας έχουν ταχτεί υπέρ της δημοτικής, όλες οι
αντιδραστικές υπέρ της καθαρεύουσας. Και αυτό γιατί: ακριβώς γιατί το ζήτημα είναι πολιτικό.
Οι αντιδραστικές δυνάμεις, αναζητώντας μόνο τη μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης των
εργαζομένων και την εξυπηρέτηση των ξένων συμφερόντων, ποτέ δε νοιάστηκε για τις
στοιχειώδεις έστω ανάγκες του λαού, αλλά αντίθετα, έκαναν το κάθε τι για να καταπνίξουν τα
δίκαια αιτήματά του. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το θέμα της γλώσσας (…) διατήρησαν
σκόπιμα μια τεχνητή γλώσσα, ψεύτικη, που εκφράζει μονάχα μια ανούσια αρχαιοπληξία. Μια
γλώσσα που μπερδεύει και αποπροσανατολίζει το λαό, κάνει την παιδεία δύσκολη, μονοπώλιο
των λίγων, εκείνων που έχουν τα πολλά χρήματα για να την αποκτήσουν. Έτσι διαιωνίζεται η
άρχουσα τάξη και οι κάστες των ‘’λογίων’’ που δουλεύουν γι’ αυτήν’’, ενώ καταθέτει και
τροπολογία που τελικά δεν συζητήθηκε, σύμφωνα με την οποία προτείνει ‘’η δημοτική
γλώσσα, είναι η επίσημη γλώσσα που θα διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες της Παιδείας. Οι τόνοι
και τα πνεύματα καταργούνται. Στη γραφή ισχύει το μονοτονικό σύστημα. Για σημείο τονισμού
χρησιμοποιείται η κουκίδα’’ (Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίασις ΡΘ΄, σ.4027).
2.2. Λαϊκό Σχολείο
Το ζήτημα διεύρυνσης των εκπαιδευτικών ευκαιριών σε ολόκληρο τον πληθυσμό
ήταν επιτακτικό θέμα προοδευτικών εκπαιδευτικών πολιτικών επιλογών. Η εκπαιδευτική
ανισότητα ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό επιστέγασμα των κοινωνικών ανισοτήτων, σύμφωνα
με την πολιτική ιδεολογικο-πολιτική πλατφόρμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δημιουργεί τις προϋποθέσεις
ανισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης, πλήττοντας καίρια τα χαμηλότερα κοινωνικά
στρώματα, που άλλωστε αποτελούν την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
. Ο Ι.Κουστοχέρας αιτείται την καταχώρηση της ομιλίας του στα πρακτικά της Βουλής σε μονοτονικό σύστημα.
. Ο ‘’Μαθητικός Αγώνας’’ ήταν 15θήμερο περιοδικό της Π.Α.Μ.Κ., μαθητική συνδικαλιστική παράταξη
προσκείμενη ιδεολογικά και πολιτικά στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ο ‘’Μαθητικός Αγώνας’’ εκτυπωνόταν με μονοτονική γραφή.
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Τα στοιχεία των οργανικών και λειτουργικών αναλφάβητων, παρέχουν ασφαλή μέσα
ερμηνείας των προτάσεων του Ι.Κουτσοχέρα στην πρωτότυπη πρότασή του για την ίδρυση
των ‘’Λαϊκών Σχολείων’’. Ένας θεσμός έξω από τα συμβατικά εκπαιδευτικά δεδομένα του
κλασικού σχολείου, που προσομοιάζει περισσότερο στα σημερινά σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας, θα έχει ως αποστολή του, την ‘’εκπαίδευση των αναλφάβητων και όλων όσοι είναι
πάνω από 12 χρονών και δεν έχουν συμπληρώσει τον κύκλο του δημοτικού σχολείου (…) το
49% του πληθυσμού μας από 10 χρονών και πάνω δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό σχολείο.
Τα κακό αυτό μπορεί να εξαληφθεί μόνο με το Λαϊκό Σχολείο που θα αποτελέσει ειδικό
εκπαιδευτικό κλάδο με ειδική μέθοδο διδασκαλίας. Και για διδακτικό προσωπικό θα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και ένα μέρος από τους 7.9000 αδιόριστους δασκάλους, αφού υποστεί μια
ταχύρυθμη μετεκπαίδευση’’ (Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασις ΡΘ΄, σ.4024-5).
Έχοντας την γνώση προφανώς από εκπαιδευτικά συστήματα δυτικών κρατών με
εμπειρία στην κατάρτιση ενηλίκων και στην επανακατάρτιση, γεγονός που εγείρει αξιώσεις
περαιτέρω διερεύνησης των επιρροών που δέχθηκαν οι προτάσεις του, προτείνει το θεσμό των
Λαϊκών Σχολείων αποκεντρωμένο από την αυστηρή διοικητική εποπτεία του Υπουργείου
Παιδείας. Οι θέσεις του πρέπει να έχουν διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό από το εκπαιδευτικό
περιβάλλον της Γαλλίας, που κατά τα προηγούμενα 20 χρόνια δέχθηκε σημαντικό
μεταναστευτικό πληθυσμό για την ανοικοδόμησή της, γεγονός που ερμηνεύει πιθανά και τη
χρήση της συγκεκριμένης ορολογίας, κατά τη Γαλλική γλώσσα. Έτσι λοιπόν γίνεται
περισσότερο αναλυτική η σκέψη του, δίνοντας επιπλέον πληροφορίες για τον τρόπο
λειτουργίας του νέου θεσμού που προτείνει. ‘’Υπενθυμίζω ότι σε άλλες χώρες που
καταφεύγουν μετανάστες για εργασία, αξιοποιούν το εργατικό δυναμικό με σεμινάρια
επιμόρφωσης και παροχή άλλων διευκολύνσεων, εφαρμόζοντας το σύστημα της λεγόμενης
FORMATION PERMANENTE. Αλλά για να πετύχει ο θεσμός, πρέπει αυτό το Λαϊκό
Σχολείο να είναι κάτω από την κρατική εποπτεία, αλλά να συμμετέχουν ενεργά οι Δήμοι, οι
Κοινότητες, οι γεωργικοί συνεταιρισμοί, τα εργατικά συνδικάτα, κλπ’’.
Η κατανόηση της πρότασης για ίδρυση Λαϊκού Σχολείου οφείλει να αναδείξει
πρωταρχικά τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία που προσδιορίζουν ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό
περιβάλλον. Αρχικά η μέθοδος διδασκαλίας που προτείνει σε ένα αντισυμβατικό σχολικό
περιβάλλον που απευθύνεται σε ενήλικες. Δίχως να παρέχει περισσότερα στοιχεία στις ομιλίες
του για τη μέθοδο διδασκαλίας, είναι προφανές πως αναφέρεται σε μεθόδους προσέγγισης της
γνώσης υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης ενηλίκων, γεγονός τουλάχιστον πρωτοποριακό στη
γνωστή μας εκπαιδευτική ορολογία της εποχής, αλλά και μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας του
’90. Ένα δεύτερο στοιχείο που ήδη προσδιορίστηκε ως διαφοροποιό είναι η άμεση εμπλοκή
της τοπικής αυτοδιοίκησης και των διαφόρων κοινωνικών και οικονομικών φορέων στην
εκπαίδευση των οργανικών και λειτουργικών αναλφάβητων. Επισημαίνουμε, πως δεκαετίες
μετά την πρόταση του Ι.Κουτσοχέρα για κοινωνικοποίηση της διοίκησης της εκπαίδευσης,
δεν έχει θεσπιστεί παρόμοια εκπαιδευτική πολιτική.
Ένα δεύτερο και εξίσου σημαντικό στοιχείο του Λαϊκού Σχολείου παρέχεται
παρακάτω στην ίδια ομιλία του για την ψήφιση του Ν.309/1976. Είναι η πρώτη φορά που
χρησιμοποιεί τον όρο ‘’συνεχιζόμενη εκπαίδευση’’, ιδέα που μόλις αναπτύσσεται στους
Ευρωπαϊκούς οργανισμούς εκπαίδευσης και οικονομικής ανάπτυξης. Εκφράζοντας την
εκπαιδευτική πολιτική πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., δίχως ωστόσο ο κομματικός φορέας να
προσδιορίζει αντίστοιχη πρόταση προς τις δικές του, ορίζει πως ‘’δικό μας ιδεώδες είναι η
Education Permanante (η συνεχιζόμενη ή η εξακολουθητική Παιδεία), που προσφέρει τη
δυνατότητα για μια συνεχή μορφωτική άνοδο του ανθρώπου. Παράλληλα με την εργασία –
εργασία ολιγόωρη – ο άνθρωπος θα μορφώνεται, έτσι που και η εργασία του να γίνεται
καλύτερη, αλλά και ο ίδιος να μη μένει στατικός (…) Ο Έλληνας θα πάρει για πρώτη φορά
στα χέρια του τη ζωή και την τύχη του. Ο βίος ολάκερος θα είναι ένα τρίπτυχο: εργασία –
μάθηση – στοχασμός. Και συμφέρον του Κράτους είναι να προτρέπει τα άτομα σε τούτη την
εξακολουθητική μάθηση και όλο και πιο πολύ αξιοποίησή τους’’ (Πρακτικά της Βουλής, ό.π.,
σ.4029).
Στις προτάσεις του Ι.Κουτσοχέρα δεν απαντά κάποιος αρμόδιος κυβερνητικός
εκπρόσωπος, αλλά είναι εξίσου σημαντικό πως και εκ μέρους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν ενισχύονται
τα επιχειρήματά του για την αναγκαιότητα ίδρυσης του εν λόγω σχολείου, γεγονός που
συντείνει στην υιοθέτηση της πρότασης, ότι προωθούσε το ιδεώδες της εκπαιδευτικής
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πραγματικότητας όπως ο ίδιος το αντιλαμβανόταν, παρά μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική
πολιτική επιλογή του κόμματός του.
Συμπεράσματα
Ο Ι.Κουτσοχέρας αποτέλεσε μια εξέχουσα πνευματική προσωπικότητα που ανέλαβε
με όρους ιδεολογικο-πολιτικούς να αναδείξει τα σημαντικότερα χρονίζοντα εκπαιδευτικά
ζητήματα κατά την πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο. Σταθερός υπέρμαχος της επέκτασης του
εκπαιδευτικού συστήματος, των πρώτων κυρίως βαθμίδων, στην ελληνική κοινωνία, διέβλεπε
τις προϋποθέσεις κοινωνικών αναπροσαρμογών και χειραφέτησης της ελληνικής κοινωνίας.
Φαίνεται πως οι εκπαιδευτικές πολιτικές προτάσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. της πρώτης τουλάχιστον
μεταπολιτευτικής περιόδου διαμορφώθηκαν σε σημαντικό βαθμό από την εκπαιδευτική
πολιτική σκέψη του Ι.Κουτσοχέρα. Έως και το 1981, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. διατηρεί σταθερά την
επιχειρηματολογία του ποιητή και πολιτικού στο προσκήνιο, προσαρμόζοντας παράλληλα και
σταδιακά την εκπαιδευτική του πλατφόρμα στις θέσεις και προβολές του Ι.Κουτσοχέρα.
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Η διαλεκτική των εκπαιδευτικών αλλαγών: Η περίπτωση της
πολιτικής βούλησης στη νομοθετική ρύθμιση του μονοτονικού
συστήματος
Ευαγγελία Καλεράντε, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη μελέτη μας1 προσπαθούμε να διερευνήσουμε τις «αμφισημίες» της επιλογής του
μονοτονικού συστήματος στον πολιτικό κύκλο της δεξιάς και της αριστεράς, ώστε να διαμορφωθεί το
εννοιολογικό πεδίο στο οποίο θα ταξινομηθούν τα ιστορικά στοιχεία. Επανεξετάζουμε τη νομοθεσία ή
τις προτάσεις για νομοθετική ρύθμιση του μονοτονικού συστήματος, στη βάση του «ειρωνικού
σχετικισμού» των πολιτικών αξιών. Επιλέγεται ένα σύστημα αναστοχασμού και κατανόησης της
πραγματικότητας, και με το συνδυασμό των στοιχειωδών ερμηνευτικών μονάδων, όπως τυπικά και
άτυπα κείμενα.
Ειδικότερα, επιδιώκεται η ανάδυση της διαδικασίας προς την ψήφιση του μονοτονικού
συστήματος- ως ροή πολιτικών συμβάντων και εκπαιδευτικών καταστάσεων, στο δυναμικό πεδίο της
μεταβολής, στο «παίγνιο» ανάμεσα στη δυνατότητα και την πραγματικότητα- όπου τελικά
σχηματοποιείται και ως ιστορική κατηγορία η μορφική εκδοχή του.
Η ίδια η διαδικασία αναδιατύπωσης των επιχειρημάτων για τις διαφορετικές μορφικές εκδοχές
του μονοτονικού λειτουργεί σε συνάρτηση με μια άλλη αφήγηση για την αποκρυπτογράφηση της
πολιτικο-κοινωνικής «αλήθειας». Έτσι, αποχτά σημασία και η καταληκτική πράξη της ψήφισης του
μονοτονικού από την πρώτη κυβέρνηση Α. Παπανδρέου, μέσω και μιας εκκένωσης προηγούμενων
νοημάτων, ώστε να ανανοηματοδοτηθεί το περιεχόμενο μιας εκπαιδευτικής πολιτικής, όπου η κάθε
πολιτική πράξη δεν λειτουργεί, ως αποσπασματική εκδοχή μιας ιδέας, αλλά ως θεμελιώδη
συντεταγμένη του προτεινόμενου εκπαιδευτικού μοντέλου.

SUMMARY
In our study there is an attempt to investigate the “dual interpretations” of the single-stressed
system within the political environment of the right and left parties to formulate the conceptual domain
for historic classification. The legislation or the proposals for a legislative adjustment of the singlestressed system on the basis of the political values “ironic relativism” is re-examined. A formula of remeditation and comprehension of reality in combination with the basic interpreting items, namely
formal and non formal texts, is selected.
In particular, the emerging of a procedure towards voting of the single-stressed system is
pursued – as a political and educational events flow, within a dynamic domain of change, in the
“game” between possibility and reality – where its pattern is finally formulated as a historic category.
The argumentation procedure on the various single-stressed patterns works in relation to another
account on the socio-political “truth” decoding. Therefore, the final act of voting for the single-stressed
system by A. Papandreou’s first government becomes meaningful by clearing off former reflections for
the educational policy content to be re-conceptualized, with each political action as a non-fragmentary
version of an idea, but as a fundamental co-ordinate of the suggested educational model.
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1.ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
Το 1981 σηματοδοτεί το πέρασμα τυπικά ή άτυπα στη μετάβαση σε μια άλλη πολιτική
περίοδο που εναρμονίζει τη μεταρρυθμιστική πολιτική με τον πολιτικό κομφορμισμό του
«πανσυλλεκτικού ΠΑΣΟΚ»2. Έχει κλείσει μια περίοδος που συνδέθηκε με τον
Καραμανλισμό και τον ιδιότυπο φιλελευθερισμό3 που επικεντρωνόταν στο αίτημα της
οικονομικής ανόρθωσης και του περάσματος σε ένα πολιτικό πολιτισμό, που θα έδινε
έμφαση στα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών, εννοιολογώντας εκ νέου την έννοια της
δημοκρατίας, με όλες τις αντιφάσεις που αναδεικνύονταν στη σύνδεση των προσώπων με το
πολιτικό τους παρελθόν, τις παλινδρομήσεις προς συντηρητικότερα σχήματα και τις πολιτικές
αντινομίες.
Το 1981, στο πολιτικό μανιφέστο του ΠΑΣΟΚ, προβάλλεται ιδιαίτερα η έννοια του
πολιτικού κινήματος (Featherstone,1983;Lyrintzis,1982) που εκφράζει την πολιτική
διάδραση, τον πολιτικό αναστοχασμό (Clogg,1993;Diamandouros,1991) προς καινοτόμες
πολιτικές, συνδυαστικά και συμπληρωματικά, σε όλους τους τομείς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει
η συσχέτιση της παιδείας με το σοσιαλισμό, στα αρχικά κείμενα4, όπου προβάλλεται η
παιδεία ως μέσο για «τη ριζική αλλαγή του συστήματος και το σοσιαλιστικό
μετασχηματισμό». Xαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η «παιδεία θα τεθεί στην υπηρεσία του
ανθρώπου», όπου η έμφαση θα είναι στη «δημιουργία ελεύθερα σκεφτόμενων ατόμων»5.Στο
πλέγμα των εκπαιδευτικών νοηματοδοτήσεων εντάσσεται, αυτή την περίοδο, η ανάδειξη και
προβολή της έννοιας νέοι, ως μια ηλικιακή κατηγορία, που εμπεριέχει το μέλλον και το ρόλο
τους ως πολιτικών υποκειμένων και ως αποδεκτών δικαιωμάτων. Συνεπώς, το θέμα της
εκπαίδευσης σχετίζεται και με την αίσθηση της αναμόρφωσης, με προβολή της νεανικής
οπτικής των κοινωνικών συμβάντων και των πολιτικών επανακαθορισμού των στόχων της
παιδείας.
Η εκπαίδευση εντάσσεται σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο αναθεωρήσεων, στα
προτάγματα για τις δομές ευκαιρίας για τα κατώτερα στρώματα, τη δυνατότητα κοινωνικής
κινητικότητας, την ενεργή κοινωνία πολιτών6.Όπως αναφέρει στη συνέντευξη του ο Ε.
Βερυβάκης προβλεπόταν συνολική μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες, με έμφαση σε
«ειδικές εκπαιδευτικές παροχές», ώστε και τα κατώτερα στρώματα να εκπαιδευτούν και να
δημιουργηθούν προοπτικές κοινωνικής κινητικότητας. Ειδικότερα, η έμφαση δινόταν στη
μετάβαση, από τη «θεωρία του σοσιαλισμού, στην πράξη».

2.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Το ΠΑΣΟΚ στο πολιτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την περίοδο αυτή7,
προβάλλει την αναγκαιότητα εκπαίδευσης ευρύτερων ομάδων πληθυσμού συνδέοντας την
εκπαίδευση με την καλλιέργεια, την ανάπτυξη της προσωπικότητας, την ανάληψη στην
κοινωνία επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτικού ρόλου. Πρόκειται για θέσεις που
σχετίζονται με προβολή της έννοιας της δημοκρατίας, με έμφαση στην αναδιανομή
δικαιωμάτων, δηλαδή παρατηρείται ότι προϋπάρχει μια εκτίμηση της εκπαιδευτικής
κατάστασης και μια αποτίμηση η οποία συνοψίζεται στη διαπίστωση των «ανισοτήτων» που
δομούνται και αναπαράγονται στην ελληνική κοινωνία. Έμφαση δίνεται στην προβολή μιας
ηθικής πολιτικής, με την έννοια ότι το πολιτικό σύστημα επανεξετάζει τις ως τώρα επιλογές
του και αυτό που τελικά θα προταθεί στην εκπαίδευση είναι αποτέλεσμα διερεύνησης, που να
ικανοποιεί την απαίτηση για άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Το θέμα της δημοτικής γλώσσας- που συχνά γίνεται αναφορά σε «συμπληρώσεις το
1981», δίνοντας περισσότερο έμφαση σε μια απρόσκοπτη πορεία προς τη δημοτική από το
1964 μέχρι και το 1981- φαίνεται να αναδεικνύει τη λειτουργική διευθέτηση, δηλαδή την
πορεία προς την καθιέρωση της δημοτικής, ως ενιαίου γλωσσικού κώδικα στην εκπαίδευση,
παραγνωρίζοντας τις «πολιτικές στιγμές» δηλαδή, τη σύνδεση των ιδιαίτερων νοημάτων που

759

εμπεριέχονται στον όρο δημοτική γλώσσα με την οργάνωση και δομή του εκπαιδευτικού
συστήματος και ευρύτερα την πολιτική οργάνωση της κοινωνίας.
Την περίοδο της πρώτης κυβέρνησης Α. Παπανδρέου, το θέμα της δημοτικής γλώσσας
δεν είναι μια αποσπασματική εκπαιδευτική διευθέτηση αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο
σχέδιο αλλαγών που σηματοδοτείται από πολιτικές αποφάσεις που εκφράζονται με
επανερμηνεία των εννοιών ατομική πρόοδος, ατομική ευημερία, κοινωνική πρόοδος και
κοινωνική ευημερία. Δηλαδή έχουμε την ανάδειξη δυο συνιστωσών: α) την ικανοποίηση του
ατόμου και β) την ένταξη του μέσα στο κοινωνικό σύνολο.
Με βάση την παραπάνω οπτική θέτονται ερωτήματα, για τις δυνατότητες που παρέχει
η εκπαιδευτική πολιτική για την ατομική ολοκλήρωση, που εμπεριέχει την έννοια του
δικαιώματος του ατόμου να μετέχει στη εκπαιδευτική διαδικασία, να μπορεί να προβάλει
σχέδια για το μέλλον και να διατυπώνει προτιμήσεις, επιλογές. Δηλαδή, με πολιτικούς όρους,
το ερώτημα είναι, πώς η πολιτεία θα δημιουργήσει ένα πολιτικό σύστημα που να επιτρέπει
στους νέους να έχουν προτιμήσεις, επιλογές και να ερμηνεύουν την ευημερία ή την πρόοδο
τους σε ένα πεδίο που θα έχουν αμβλυνθεί οι ανισότητες και θα είναι ορθολογική η πρόταση
και για τα κατώτερα στρώματα να κάνουν επιλογές που μέχρι τώρα προορίζονταν για τα
ανώτερα στρώματα. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα πολιτικό μοντέλο εκπαίδευσης, όπου η
εκπαίδευση καλείται να παίξει αυτό το ρόλο της αναδιανομής εκπαιδευτικών δικαιωμάτων,
που συνδέεται με την ευρύτερη αναδιανομή πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Στο σημείο αυτό το ερώτημα είναι, έχουμε ανατροπή του πολιτικού συστήματος; Το
ΠΑΣΟΚ έρχεται να αναιρέσει το μοντέλο των κοινωνικών τάξεων; Θα λέγαμε ότι πρόκειται
για μια εσωτερική ανακατανομή μέσα στο υπάρχον πολιτικό σύστημα που η έμφαση είναι
στην αναγνώριση ότι υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες, και στον προσδιορισμό του
συστήματος αναπαραγωγής τους μέσα στο εκπαιδευτικό μοντέλο. Ειδικότερα, διαπιστώνεται
ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν λαμβάνει υπόψη του τις δομικές ανισότητες οι οποίες
υπάρχουν στην κοινωνία και στιγματίζουν τα άτομα από την προσχολική ηλικία,
διευρύνοντας στις υπόλοιπες βαθμίδες τις «ελλείψεις ή διαφορές».
Το θέμα της σύνδεσης εκπαίδευσης και δημοκρατίας εξαντλείτο, τις προηγούμενες
περιόδους, στην προβολή των αρχών της «κοινής εκπαίδευσης», «υποχρεωτικής» και
«δωρεάν», χωρίς να δύνεται έμφαση στη λειτουργικές προϋποθέσεις εφαρμογής τους.
Αν κάτι σημαντικό γίνεται αυτή την περίοδο είναι ότι, στο επίπεδο των προθέσεων,
ανοίγουν πεδία «θέασης» εκπαιδευτικών παραμέτρων που συστηματικά αποκρύπτονταν.

3.ΤΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ:ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ
Με βάση αυτά τα γενικά στοιχεία που αναφέραμε το θέμα του μονοτονικού8 θα πρέπει
να το εξετάσουμε δίνοντας έμφαση στη γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ9,
τουλάχιστον, όπως προβάλλεται στον αρχικό σχεδιασμό το 198110. Στο σημείο αυτό δίνουμε
έμφαση στον στόχο της Κυβέρνησης- για τη διαφοροποίηση της πολιτικής από της Νέας
Δημοκρατίας, στην πορεία προς το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό- ανταποκρινόμενη πιθανά
στις προσδοκίες μια διευρυμένης εκλογικής πλειοψηφίας που συνδεόταν με την αλλαγή μιας
πολιτικής, την ανάδειξη της μεσαίας τάξης και των αιτημάτων της, θέμα που σχετιζόταν και
με την οικονομική ενίσχυση της, μέσω και της προνοιακής πολιτικής.
Στην πρώτη περίοδο εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής, Υπουργός Παιδείας είναι
ο Ε. Βερυβάκης11, με Υφυπουργό τον Δ. Μωραΐτη, και οι δυο ανήκουν στο στενό πυρήνα του
ΠΑΣΟΚ, συμμετέχουν στον επιτελικό σχεδιασμό της κυβερνητικής πολιτικής, επομένως,
έχουν ευρεία αντίληψη για το περιεχόμενο της πολιτικής της κυβέρνησης, στο οποίο θα
ενταχθούν και οι αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική.
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Αν το ένα θέμα εστιάζεται γενικότερα στους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής, το
άλλο ζήτημα είναι η δυναμική των προσώπων που εμπλέκονται στη διαμόρφωση των
επιμέρους εκπαιδευτικών ρυθμίσεων, δηλαδή επιτροπές, συμβούλια που θα διαμορφώσουν
αργότερα νομοσχέδια και νόμους. Εμείς θα δώσουμε έμφαση και σε αυτό το πεδίο της μικροιστορίας της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Ένα σημαντικό πρόσωπο που φαίνεται να έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στο να προχωρήσει το
θέμα του μονοτονικού ήταν ο Γ. Μαραγκουδάκης12, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του
Ε. Βερυβάκη, ο οποίος, ήδη από το 1964,είχε ασχοληθεί, όπως θα δούμε, στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο13 και με ζητήματα γλώσσας μαζί με τις άλλες ομάδες εργασίας. Αν και θα έλεγε
κανείς ότι το θέμα του μονοτονικού είχε ήδη δρομολογηθεί με την ψήφιση του Ν. 905/1976
για την αναγνώριση της δημοτικής γλώσσας, φαινόταν οι συνθήκες να μην ευνοούν ιδιαίτερα
την ψήφιση του και να διαπιστώνεται μια αναβλητικότητα στην καθιέρωσή του14.
Ειδικότερα, στην παρούσα συγκυρία, η δεξιά έδειχνε να αναδιπλώνεται σε συντηρητικότερες
θέσεις και το θέμα του μονοτονικού αυτή την περίοδο δεν ήταν ασήμαντο, θα μπορούσε να
λειτουργούσε ως ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν άνοιξε το ζήτημα με το
μονοτονικό στο Ν.905/1976 ο Δ. Ράλλης δεν προχώρησε την ψήφιση του μονοτονικού,
αφήνοντας τη διευθέτηση του ζητήματος για αργότερα15,ενώ επισημαίνει ότι δεν θεωρεί
απαραίτητο το μονοτονικό επειδή, ήδη υπάρχει τονική απλοποίηση16.
Ο Ε. Βερυβάκης φαίνεται ότι εκτιμούσε ότι η ενασχόληση με το μονοτονικό δεν θα
έπρεπε να είναι στις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης, ζήτημα που παραπέμπει, αν
αναλογιστεί κανείς την μεγάλη πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ στην Βουλή17, ότι τον ανησυχούσε
και η εσωτερική κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ, καθώς φαινόταν και η κοινοβουλευτική ομάδα να
είναι διχασμένη ως προς το μονοτονικό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιχειρηματολογία, που
επιλεκτικά, για να εκτονώσει την πιθανή αντίδραση, δίνει έμφαση στη λειτουργική σύνδεση
του μονοτονικού με την εξοικονόμηση πόρων,18δηλαδή το μονοτονικό προβάλλεται ως μέσο
σε μια οικονομική διευθέτηση.
Το γεγονός, όμως, ότι το μονοτονικό ψηφίστηκε εκτός ημερήσιας διάταξης19 και
προχωρημένη ώρα καταδεικνύει ότι το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή, δεν ήθελε να
θριαμβολογήσει20 για την ψήφιση του και ήθελε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε
εκπαιδευτικές ρυθμίσεις που θα έπονταν. Ειδικότερα, ο Βερυβάκης με λιτή εισήγηση
απευθύνεται στο κοινοβουλευτικό σώμα: « Κύριε Πρόεδρε, ήθελα με την έναρξη της
συζητήσεως να θέσω μια τροπολογία με την οποία η κυβέρνηση εισηγείται την επιψήφιση
του μονοτονικού και να ζητήσω από την Βουλή να την ενσωματώσει ως αρ.2 για να
μπορέσω, αμέσως, με την επιψήφιση του άρθρου να τεθεί σε εφαρμογή και να παρθούν
εκείνα τα προπαρασκευαστικά μέτρα που θα επιτρέψουν την εισαγωγή του μονοτονικού στην
εκπαίδευση και στην διοίκηση».
Από τα πρακτικά της Βουλής διαπιστώνεται ότι το σώμα των βουλευτών
αιφνιδιάστηκε21. Από τους βουλευτές της Ν. Δημοκρατίας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
τοποθετήσεις, του Ε. Αβέρωφ, ο οποίος ρωτά τι είδους μονοτονικό22 σκέφτεται να εφαρμόσει
η κυβέρνηση και του Κ. Μητσοτάκη, η παρατήρηση ότι «δεν μπορεί να αλλάζει, έτσι
αιφνίδια η γραφή». Και όπως είναι γνωστό, η Ν. Δημοκρατία αποχωρεί από την ψήφιση του
μονοτονικού23. Για διαφορετικούς λόγους εστιαζόμαστε και στις παρατηρήσεις της
αριστεράς. Ιδιαίτερα, η Μ. Δαμανάκη, αιφνιδιάζεται, πιθανά από το γεγονός, ότι το ΠΑΣΟΚ
δεν θέλει να οικειοποιηθεί την ψήφιση του μονοτονικού σε μια ανοιχτή συνεδρίαση. Έτσι,
ζητεί αναβολή ίσως για να φέρει σε δύσκολη θέση τη Ν. Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ
που φαίνεται να μην έχει ένα αρραγές μέτωπο.
Όπως ήδη αναφέραμε, τα πρόσωπα, μέσα σε ένα Υπουργείο, παίζουν ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο, τόσο ως προσωπικότητες όσο και ως μέλη ευρύτερων ομάδων ή
συλλογικοτήτων που εντάσσονται. Ο Μαραγκουδάκης, ο διευθυνής του πολιτικού γραφείου
του Βερυβάκη, ανήκε στην ομάδα «των τεσσάρων», δηλαδή, των Κ. Χάρη, Α. Βουγιούκα
και Α. Μπενέκο, που ως ομάδα έχουν διακριθεί για την εμπλοκή τους σε στάδια
διαμόρφωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικής πολιτικής από το 1964-1985. Εδώ, πρέπει να
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αναφερθούμε στους ιδιαίτερους δεσμούς τους με τα κέντρα εκπαιδευτικών αποφάσεων,
όπως στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αλλά και αργότερα στην πρώτη Επιτροπή που
συγκροτήθηκε για τα εκπαιδευτικά ζητήματα, μετά τη δικτατορία, επί Υπουργίας Ν.
Λούρου24. Στο σημείο αυτό αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι παρατηρήσεις «των
τεσσάρων», ότι -ενώ στην πρώτη Κυβέρνηση μετά την Μεταπολίτευση, με Υπουργό
Παιδείας τον Ν. Λούρο αξιοποιήθηκε η ομάδα τους, με πρόταση του Δ. Μαρωνίτη- στην
πορεία, το περιεχόμενο που επιζητούσαν να δοθεί στην ελληνική γλώσσα- με την ανάδειξη
και άλλων θεμάτων προς διερεύνηση, ώστε να προχωρήσει μια ευρύτερη εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση- αποκόβεται με την ίδρυση του ΚΕΜΕ, επίσημου πολιτικού οργάνου της
Κυβέρνησης, που θα «ελέγξει» τα θέματα Παιδείας, εναρμονίζοντας την εκπαιδευτική
πολιτική με το γενικότερο συντηρητικό πλαίσιο της Κυβέρνησης της Ν. Δημοκρατίας.
Στα κοινά στοιχεία που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές τους εκτιμήσεις
συμπεριλαμβάνουμε τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στο Εδιμβούργο, ως υποτρόφων του
ΙΚΥ25. Οι παραπάνω επισημάνσεις σχετίζονται με τη προβολή του μορφωτικού και
κοινωνικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με την πολιτική τους εμπειρία για την οργάνωση της
εκπαίδευσης και τη λειτουργία των νομοθετικών ομάδων. Όπως αναφέρει ιδιαίτερα ο
Βουγιούκας, Ν. Πετρουλάκης και ο Χάρης το ζήτημα της ψήφισης του μονοτονικού θα
πρέπει να αποδοθεί αποκλειστικά στην «εκπαιδευτική στρατηγική και τους πολιτικούς
ελιγμούς» Μαραγκουδάκη, ο οποίος συνέβαλε στη Συγκρότηση Επιτροπής Συζήτησης για
τη Δημοτική Γλώσσα26, με εστίαση στο μονοτονικό, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην μορφική
της εκδοχή27 αλλά και στην αποτελεσματικότερη διαδικασία ενίσχυσης της ως γλώσσας της
εκπαίδευσης28.
Σε όλο αυτό το διάστημα ο Μαραγκουδάκης συνεργάζεται με τους τρεις
συνοδοιπόρους, οι οποίοι εκτιμούν ότι, αυτή η στιγμή, είναι η ευκαιρία για τη δημοτική
γλώσσα να εκφράσει το ιδιαίτερο περιεχόμενο της, ένα περιεχόμενο που δεν θα βασιζόταν
μόνο στην προβολή της ως οργάνου της εκπαίδευσης αλλά ευρύτερα στην σύνδεση της
γλώσσας του λαού με την δυνατότητα έκφρασης σκέψεων και δημιουργίας δομών
εκπαίδευσης για τα κατώτερα στρώματα, κάτι που σαφώς διαφοροποιείται από την πολιτική
της Νέας Δημοκρατίας για την δημοτική γλώσσα που μονομερώς δινόταν έμφαση σε ένα
γλωσσικό επικοινωνιακό σύστημα. Καθοριστικός ο ρόλος του Βουγιούκα, ήδη η ομάδα
εργασίας στο ΚΕΜΕ, στην οποία συμμετείχε, με την έλευση του ΠΑΣΟΚ είχε ολοκληρώσει
τα Αναλυτικά Προγράμματα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το θέμα του μονοτονικού
εκτιμούσε ότι θα συμπλήρωνε ένα έργο που είχε ξεκινήσει το 1964 με το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο. Με παιδαγωγικό λόγο αναδεικνύει στην αρθρογραφία του, εκπαιδευτικές
διαστάσεις του μονοτονικού, από τις αρχές του 198029, όπως και άλλοι διανοούμενοι. Το
μονοτονικό παρουσιάζεται ως απλούστευση της μορφικής εκδοχής της δημοτικής, που θα
διεύρυνε το κοινό που θα μπορούσε να μελετήσει και θα άνοιγε το «δρόμο στην πραγματική
ίση εκπαίδευση για όλους»30.Το θέμα του μονοτονικού το συνδέουν με επιχειρηματολογία
για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ίσως ενάντια στον οικονομικό λόγο, που παρουσιάζει το
μονοτονικό, ως «οικονομική λύση» για τον Τύπο και τη δημόσια διοίκηση.
Ειδικότερα, ο Βουγιούκας, σε συνεργασία με το Μαραγκουδάκη, έδωσαν στον
Υπουργό ένα κείμενο, με τίτλο: «Λόγοι που συνηγορούν στην υιοθέτηση του
μονοτονικού»31.Στο κείμενο δίνεται έμφαση στην ανάγκη να «κλείσουν τα ζητήματα με τη
δημοτική» και στον ειδικό ρόλο που επωμίζεται η κυβέρνηση και ο Υπουργός. Ο Υπουργός
άμεσα συγκρότησε Επιτροπή Μελέτης του Μονοτονικού Συστήματος. Ακόμη και αυτή τη
στιγμή, που η υπόθεση του μονοτονικού φαίνεται να κλείνει και η πλειοψηφία συμφώνησε σε
μια μορφή μονοτονικού, ο Υπουργός αιφνιδιάζει και στέλνει προς μελέτη το ζήτημα στο
ΚΕΜΕ32. Ταυτόχρονα ο Βουγιούκας πιέζει33, όπως αναφέρει, τις Ομοσπονδίες Καθηγητών,
Δασκάλων και Νηπιαγωγών, να έχουν λόγο, ώστε να μην μείνει για μια ακόμη φορά το
μονοτονικό ως ζήτημα προς μελέτη34. Τελικά, το ΚΕΜΕ γνωμοδοτεί θετικά, με τη μόνη
διαφορά ότι υιοθέτησε την άποψη της μειοψηφίας της Επιτροπής του Υπουργείου.35 Όπως
φαίνεται, μάλλον η απόφαση αυτή εκτόνωσε την κατάσταση, καθώς ένα μεγάλο μέρος της
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αρθογραφίας τους επόμενους μήνες θα εστιαστεί σε ιδιαίτερα θέματα της μορφής του
μονοτονικού36 και λιγότερο στην πολιτική απόφαση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίοδος από
την ψήφιση του μονοτονικού, ως τροπολογία μέχρι την έκδοση του Π.Δ της 29-4-1982,όπου
η επιχειρηματολογία για την υιοθέτηση των απόψεων της πλειοψηφίας37, της Επιτροπής του
Υπουργείου Παιδείας επιβάλλεται ως τελική μορφή για το μονοτονικό38. Αν το ένα στάδιο
είναι η νομοθετική ρύθμιση το άλλο είναι η άμεση εφαρμογή του στα βιβλία που
προγραμματίζονται για σχολικά εγχειρίδια το 1982-8339,με την παράλληλη αναγνώριση ενός
μονοτονικού συστήματος που θα διδάσκεται σύμφωνα με τη «Νεοελληνική γραμματική»40.Η
φάση της γλωσσικής διευθέτησης ολοκληρώνεται με την ψήφιση του Ν.1566/1985,όπου ρητά
η δημοτική γλώσσα41 ορίζεται ως η μόνη γλώσσα διδασκαλίας και αποτελεί αντικείμενο
συστηματικής διδασκαλίας.
Το ΠΑΣΟΚ, στα πολιτικά κείμενα, αναφέρεται στην προβολή και ενίσχυση της
πολιτικής για τη δημοτική και προβάλει αυτό το ευρύτερο πλαίσιο αναμόρφωσης της
εκπαίδευσης, όπου το γλωσσικό όργανο θα συντελούσε στην προώθηση των εκπαιδευτικών
θέσεων για μια ευρύτερη αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος.
Ο ρόλος των προσώπων, έξω από τη συμβατική πολιτική, αναδεικνύει στην περίπτωση
του μονοτονικού τη δυναμική των εκπαιδευτικών παραγόντων που συνταιριάζουν το
εκπαιδευτικό περιεχόμενο με το πολιτικό παίγνιο, ως δυναμικές φάσεις διαμόρφωσης
σχεδίων εκπαιδευτικής πολιτικής, διευρύνοντας ταυτόχρονα τα πεδία δυνατοτήτων, σε
αναμορφούμενες εννοιολογήσεις που εμπεριέχουν τη σύγκρουση και τη συναίνεση.
Τελικά, η ψήφιση του μονοτονικού, με τον τρόπο που έγινε, δεν πόλωσε. Εκείνη τη
στιγμή, δεν προβλήθηκε ως επίτευγμα του ΠΑΣΟΚ αλλά ως συνέχεια μιας εκπαιδευτικής
ρύθμισης που εκκρεμούσε. Στην ουσία όμως πρόκειται για μια «πανουργία» του
εκπαιδευτικού λόγου, μέσω της πολιτικής, καθώς άνοιγαν ζητήματα πέρα από τη μορφική
εκδοχή της δημοτικής γλώσσας.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εισήγηση του προέδρου της ΕΔΗΚ Γ. Μαύρου, ο οποίος είχε
επίσης καταθέσει τροπολογία για την καθιέρωση του μονοτονικού, ο οποίος επισημαίνει:
«Κανένας λογικός άνθρωπος εις οιανδήποτε γλωσσικήν παράταξιν και αν ανήκη, είτε είναι
οπαδός της καθαρεύουσας είτε είναι της δημοτικής, δεν είναι δυνατόν να υποστηρίξη ότι
πρέπει να διατηρηθούν οι πολλοί τόνοι, τα πνεύματα και οι υπογεγραμμένες εις
την γραπτήν γλώσσαν […]». «[..] Είναι ντροπή. Θα ντρεπόμαστε σε λίγο, ότι αργήσαμε τόσο
πολύ δια να καταργήσουμε αυτό το ελεεινό σύστημα Ένας μόνο τόνος φθάνει δια
να δείχνη τον τονισμόν της λέξεως, πλην των μονοσυλλάβων.
«[…]Η τροπολογία την οποία είχα την τιμή να εισηγηθώ έχει ως εξής: «Εις τα διδακτικά
βιβλία και εις τα σχολικά γραπτά όλων των βαθμίδων και των τύπων της εκπαιδεύσεως
εισάγεται το μονοτονικόν σύστημα, καταργουμένων των πνευμάτων και των πολλών τόνων.
τον Υπουργόν Εθνικής
Παιδείας
και
Με Προεδρικόν Διάταγμα, προκαλούμενον από
Θρησκευμάτων, θέλει ορισθή ο χρόνος και ο τρόπος εφαρμογής της παρούσης διατάξεως».
Από μίαν απόφασίν σας εξαρτάται η καθιέρωσις του μονοτονικού συστήματος. Σε ένα μήνα
θα έχη σε τέτοιο βαθμό απορροφηθή από το κοινόν, ώστε θα διερωτώμεθα, πώς αργήσαμε
τόσον πολύ να το κάμωμεν».(Πρακτικά Βουλής),(Γ.Λαμψίδης,1993). Στις 26-7-1979 στην
ολομέλεια συζητήθηκε για μια ακόμη φορά πρόταση «νόμου» για την καθιέρωση του
μονοτονικού συστήματος στην ελληνική γραφή. Εκτιμήθηκε από τη Ν.Δ ότι οι συνθήκες δεν
ήταν ώριμες (Βλ. Πρακ. Ελληνικής Βουλής 1975-1982).
15

Βλ. Αγόρευση Γ. Ράλλη. «Κύριοι βουλευταί δεν υπάρχει ανάγκη διατάγματος, δια να
καταργηθή η δασεία ή η περισπωμένη. Άλλωστε οι Αλεξανδρινοί και εάν την επέβαλον με
νόμον δεν μας δεσμεύει. Συνεπώς, ημπορεί να καταργηθούν άνευ νόμου. Πιστεύω όμως, και
επαναλαμβάνω ότι δεν ωρίμασεν ακόμη ο καιρός. Δεν πιστεύω δε ότι είναι, με την
απλοποίησιν που εκάμαμεν εις την Γραμματικήν, τόσον μεγάλη δυσκολία δια τα παιδιά η
διατήρησίς των[...]»
16

Ό.π. «Άλλωστε εις την Γραμματικήν Τριανταφυλλίδη κατηργήσαμε τώρα την βαρείαν.
Καταργήσαμε την περισπωμένην κατά το δυνατόν. Και η δυσκολία εις τα παιδιά θα είναι
ελάχιστη, διότι η αναλογία περισπωμένης προς οξείαν είναι 1 προς 10. Οι δε λέξεις που
παίρνουν δασείαν, εάν αφαιρέσωμεν εκείνας αι οποίοι αρχίζουν από υ, είναι ζήτημα εάν
υπερβαίνουν τις 150. Συνεπώς, δεν είναι δύσκολον να τις μάθη κανείς. Αλλά και αν το παιδί
κάνη κάποιο λάθος θα βάλη ψιλή αντί δασεία, δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν πρόκειται να του
πάρωμε το κεφάλι».
17

Στις εκλογές του 1981,που πραγματοποιήθηκαν με το αναλογικό σύστημα ενιαίας
περιφέρειας, το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε το 48.33% που αντιστοιχούσε σε 145 έδρες, έναντι
36% της Ν.Δ με 108 έδρες και του ΚΚΕ με 11% και 33 έδρες(Παντελής,1988)
18

Πρβλ.(Ενδεικτικά) Αρθρογραφία για τη σύνδεση του μονοτονικού με την τυπογραφική
απλοποίηση και την οικονομία(Γιανναρά,2000)
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Πρβλ. Αντίστοιχη αγόρευση του Γ. Μαύρου για το μονοτονικό(1976).«[…] Η Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος είχε κάμει προ μερικών ετών μία πρόχειρον μελέτην δια να υπολογισθή
τί κοστίζει εις την Οικονομίαν η ύπαρξη αυτών των τόνων, ψιλή, δασεία, περισπωμένη.
Λοιπόν διεπιστώθη ότι εκατοντάδες εκατομμυρίων δολάρια σπαταλώνται δια την
στοιχειοθέτησιν των βιβλίων, δια την κίνησιν των γραπτών κειμένων εις την Οικονομίαν, (με
ειδικάς μηχανάς κτλ.) λόγω του πολυτονισμού».
19

Πρόκειται για τη συνεδρίαση της 11-1-1982, όπου το μονοτονικό συζητείται ως προσθήκη
στο Ν. 1228 «Κύρωση της από 11-11-1981 πράξις του Προέδρου της Δημοκρατίας περί
εγγραφής μαθητών στα Λύκεια της Γενικής, Τεχνικής, και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως»,
ΦΕΚ. 15 Α΄/11-2-82.

20

Πρβλ. (Ενδεικτικά) Η «Διακήρυξη των Ελλήνων Συγγραφέων» επισημαίνει ότι «[…] η
πράξη της πολιτείας με την οποία, πριν λίγα χρόνια, αναγνώρισε τη δημοτική ως τη μοναδική
γλώσσα του έθνους μας, [πιστεύουμε ότι] θα λύτρωνε το λαό μας από τη μάστιγα ενός
πολιτικοποιημένου γλωσσικού ζητήματος. Αντί αυτού δημιουργείται τεχνητά, αμέσως ένα
νεόμορφο (sic) γλωσσικό πρόβλημα. Μεταξύ αυτών που συνυπογράφουν τη διακήρυξη
είναι και ο Ν. Λούρος, ο πρώτος Υπουργός Παιδείας της Μεταπολίτευσης που δηλώνει
δημοτικιστής και προωθεί πριν από την ψήφιση της δημοτικής πολιτική εφαρμογής της στην
εκπαίδευση. Βλ. « Το μονοτονικό είναι ο μοχλός μιας εξελίξεως[...], που θα οδηγήσει
βαθμιαία στην φωνητική ορθογραφία και στο λατινικό αλφάβητο. Και τότε θαρθει μια Βουλή
των Ελλήνων να βάλει καμαρώνοντας την ταφόπετρα στην ελληνική γραφή και μια άλλη πιο
ρηξικέλευθη –γιατί όχι- να βάλει την ταφόπετρα στην ελληνική γλώσσα» Τ. Λιχνάδης,
Καθημερινή, 27-28 Ιανουαρίου 1985[Δημοσίευση εισήγησής του, με τίτλο «Η αυτοδύναμη
τεχνολογία –Άρνηση της Τεχνολογίας» από το Συνέδριο του ΚΚΕ (εσωτερικού), στη
θεματική ενότητα, «Η γλώσσα στην εκπαίδευση». Τίτλος του Συνεδρίου « Δημόσιος
Διάλογος για τη Γλώσσα».
21

Πρβλ.(Ενδεικτικά) Δημοσιεύματα τύπου: «Το μονοτονικό και η αποχώρηση της ΝΔ»,
Καθημερινή, 13/1/1982· «Αιφνιδιαστικά χθες εισήχθη τροπολογία για το μονοτονικό»,
Καθημερινή, 12/1/1982.
22

Στα επιχειρήματα που προβλήθηκαν ήταν ότι δεν υπήρχε πρόταση για μορφική εκδοχή και
τότε απάντησε ο Γ. Κουτσοχέρας ότι το ζήτημα έχει λυθεί. [Ενδεικτικά, για το θέμα της
ενασχόλησης του Κουτσοχέρα με το γλωσσικό, αναφέρουμε ότι το 1964 είναι ιδρυτικό μέλος
και αντιπρόεδρος του ορθογραφικού συλλόγου. Αρθρογραφεί για τα γλωσσικά θέματα σε
εφημερίδες. Όπως: Αθηναϊκή, Καθημερινή κ.λ.π. Το 1965 διατυπώνει προτάσεις για την
ολοκλήρωση της γλωσσικής μεταρρύθμισης με την καθιέρωση της δημοτικής και του
μονοτονικού (Βλ. Φάκελος Πρακτ. Ελληνικής Βουλής, Αρχείο Κουτσοχέρα). Το 1976 ήταν
εισηγητής για το νομοσχέδιο για την Γενική Εκπαίδευση, όπου περιλαμβάνεται και η
γλωσσική μεταρρύθμιση. Το 1979 ως κοινοβουλευτικός εισηγητής εισάγει την πρόταση
νόμου για την καθιέρωση του μονοτονικού,η οποία, όπως ήδη αναφέραμε απορρίπτεται.
Ειδικότερα, ο Β. Κοντογιανόπουλος ανέφερε ότι η Ν.Δ δεν είναι αντίθετη αλλά οι
εκπαιδευτικές προτεραιότητες αυτή την περίοδο είναι διαφορετικές(Βλ. Πρακ. Ελληνικής
Βουλής, 1975-1982].
23

Πρβλ.(Ενδεικτικά) Δημοσιεύματα τύπου: «Στις 12:30 η ΝΔ αποχώρησε πριν τη συζήτηση
του άρθρου 2», Έθνος, 12/1/1982. «Η ΝΔ σαμποτάρει τη συζήτηση για το μονοτονικό»,
Ελευθεροτυπία, 12/1/1982. «Κατά του μονοτονικού», Ελευθεροτυπία, 13/1/1982.
24

Βλ. Μια αναλυτική μελέτη για την Εκπαιδευτική Πολιτική 1974-1976 στο: Καλεράντε, Ε.
& Χάρης, Κ. (2011), Εκπαιδευτική Πολιτική 1974-1976: Η δημοτική γλώσσα στα αναλυτικά
προγράμματα της Α΄ και Β΄ Δημοτικού, 1976-2011:35 χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική
μεταρρύθμιση, Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας κ.α.
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25

Βλ. Μια προσέγγιση του ζητήματος σχετικά με τις υποτροφίες του ΙΚΥ, δεκαετία του 50,
και τις σπουδές στο Εδιμβούργο που πραγματοποιούν οι Κ, Χάρης, Α. Βουγιούκας και Α
Μπενέκος, καθώς και το γενικότερο επιστημονικό περιβάλλον στο:(Χάρης,2011).
26

Με την απόφαση Φ. 900.43/4/9/14145/2-12-1981 συγκροτήθηκε η επιτροπή με θέμα
διερεύνησης την «Εισαγωγή του μονοτονικού στην Εκπαίδευση». Η επιτροπή απαρτίζεται
από τους Εμ. Κριαράς, Πρόεδρος, Φ. Κακριδής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρ.
Τσολάκης, Φιλόλογος, Β. Φόρης, Φιλόλογος, Δ. Τομπαϊδης, Σύμβουλος ΚΕΜΕ, Χρ.
Μιχαλές, Πρόεδρος ΟΛΜΕ, Αλ. Σιδέρη, Πρόεδρος ΟΙΕΛΕ, Απ. Κοτλίτσας ,Πρόεδρος ΔΟΕ.
και Α. Βουγιούκας, Μέλος ΚΕΜΕ. Η Επιτροπή φαίνεται να συνεδρίασε 5 ή 6 φορές.
27

Βλ. Διαφοροποίηση της επιτροπής και διαμόρφωση πλειοψηφίας και μειοψηφίας σε σχέση
με τη διατήρηση του τόνου στις μονοσύλλαβες λέξεις και στα εγκλιτικά. Ειδικότερα σχόλια
και προβληματισμοί για τη μορφική εκδοχή του μονοτονικού στο:(Βουγιούκας,1986)

28

Bλ.(Ενδεικτικά), «Το μονοτονικό ζήτημα γλωσσο-εκπαιδευτικό», (Α. Βουγιούκα) Βήμα,
22/1/1982.
29

Βλ.(Ενδεικτικά) «Για μια δημοτική χωρίς δυσκολίες παραγλωσσικές»,Βήμα,9-1-1980.

30

Πρβλ. Για κωλυσιεργία μετά την παραπομπή του ζητήματος στο ΚΕΜΕ,Βήμα,26-1-1982.

31

Το κείμενο δόθηκε στον Υπουργό στις αρχές Δεκεμβρίου.

32

Ο Βουγιούκας αναφέρει ότι πρόκειται για πρόταση του Π. Μώραλη, Υφυπουργού
Παιδείας[21 Οκτωβρίου 1981-5 Ιουνίου 1985.Συνεργάστηκε με τους Υπουργούς Παιδείας, Ε.
Βερυβάκη(21 Οκτωβρίου 1981-5 Ιουλίου 1982) και Α. Κακλαμάνη(5 Ιουλίου 1982-5 Ιουνίου
1985)] που μάλλον ήθελε να αποτρέψει την ψήφιση του μονοτονικού.(Συνέντευξη,7-102011)Βλ. Αντίστοιχη συνέντευξη στο : Περ.Απόπλους,τχ.41-42,Φθινόπωρο 2007. Πρβλ.
Θετική απόφαση για το μονοτονικό είχε λάβει το ΚΕΜΕ το 1977(Πρακτικά,4 Ιουλίου 1977
33

Πρβλ. Στην επιτροπή που ασχολήθηκε κυρίως με θέματα μορφής της γλώσσας, όπως λέει
ο Α. Βουγιούκας θυμάται ότι «ο Κριαράς πρότεινε τα εγκλητικά να συνδέονται με τη λέξη
με μια παύλα, ο Τομπαίδης την επόμενη γράφει ένα κείμενο και η σελίδα ήταν γεμάτη
παυλίτσες». Είχε και ο Βουγιούκας μια πρόταση να επαναφέρει την γραφή του Ελισσαίου
Γιαννίδη, τα εγκλητικά να είναι κολλημένα στην λέξη, αλλά δεν την παρουσίασε γιατί
εκτιμούσε ότι θα χρονοτριβούσαν.(Συνέντευξη,14/10/2011). Bλ. Για το μονοτονικό σύστημα
του Γιαννίδη το βιβλίο του, «Γλωσσικά Πάρεργα»,1932.Το σύστημα Γιαννίδη φαίνεται να
υιοθετείται από το Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη. Για ειδικότερα σχόλια(Κριαράς,1999)
34

Συνέντευξη 11-10-2011.Βλ.Σχόλια στον τύπο για την απόφαση της ΔΟΕ για το
μονοτονικό.(Ενδεικτικά) Ελευθεροτυπία,21-1-1982.
35

Η πρόταση της μειοψηφίας(Δ. Τομπαίδη, Α. Σίδερη, Χ. Τσολάκη) ήταν κατάργηση της
περισπωμένης και των πνευμάτων, αλλά διατήρηση της οξείας και στα μονοσύλλαβα που
είχαν τονικό σημάδι και στο προηγούμενο γλωσσικό σύστημα.
36

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρθρογραφία μεταξύ των ατόμων που εντάσσονται στην
«πλειοψηφία» και στην « μειοψηφία» της Επιτροπής του Υπουργείου για το μονοτονικό.
Βλ.(Ενδεικτικά) Βήμα, 23-1-1982, επιστολή της Αλόης Σιδέρη (Μέλος της ειδικής ομάδας
εργασίας που συγκρότησε το Υπουργείο Παιδείας για την εξέταση του θέματος, εντάσσεται
στη μειοψηφία).Βήμα, 27/1/1982, επιστολή-απάντηση στην Αλόη Σιδέρη από τον Α.
Βουγιούκα (Μέλος επίσης της ειδικής ομάδας εργασίας που συγκρότησε το Υπουργείο
Παιδείας), με τίτλο «Από αφορμή το μονοτονικό». Βήμα, 27/1/1982, (Επιστολή-απάντηση
στην Αλόη Σιδέρη από τον Εμμ. Κριαρά ( Πρόεδρος της παραπάνω ειδικής ομάδας,
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εντάσσεται στην πλειοψηφία), με τίτλο «Και μία απάντηση από τον Εμμ. Κριαρά». Βήμα,
6/2/1982.
37

Η πρόταση της πλειοψηφίας(Ε. Κριαράς, Φ. Κακριδής, Β. Φόρης, Α.Βουγιούκας, Χ.
Μιχαλές Α .Κοτλίτσας) ήταν κατάργηση των πνευμάτων και της περισπωμένης και στις
μονοσύλλαβες οξεία σε ειδικές μόνο περιπτώσεις.
38

Πρβλ.(Ενδεικτικά)Ένα συνδυασμό στοιχείων από διαφορετικές εφημερίδες. Η
Ελευθεροτυπία,21-1-1982,δίνει έμφαση στον άποψη της ΔΟΕ για το μονοτονικό, δηλ. στην
υπερψήφιση της πρότασης της Επιτροπής του Υπουργείου για το μονοτονικό, είδηση που θα
αξιοποιήσει αμέσως το Βήμα,26-1-1982 για να τονίσει
την ανάγκη υπηρεσιακής
αντιμετώπισης από το Υπουργείο με την υιοθέτηση της πρότασης της Επιτροπής του
Υπουργείου που είναι και πρόταση των Ομοσπονδιών των Εκπαιδευτικών.
39

Βλ. Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια
στο: Επιστημονικό Βήμα ,τ.χ 6.Δεκέμβρης 1984-Γενάρης – Φλεβάρης 1985.

40

Πρόκειται για τη «Νεοελληνική γραμματική» ΟΕΔΒ,1983.

41

Πρβλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι με το Ν.1566/1985,η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα επανέλθει
στην αρχική διατύπωση του ορισμού της «νεοελληνικής γλώσσας» του 1964,επανεφέροντας
την έμφαση στη δυνατότητα της δημοτικής να είναι γλώσσα της εκπαίδευσης, με την
πληρότητα και τη σαφήνεια με την οποία το 1964 παρουσιαζόταν η δημοτική, ως γλώσσα
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Απλά, αναφέρεται η δημοτική, «ως αντικείμενο
συστηματικής διδασκαλίας και ότι θα είναι γλώσσα των «μαθητών και των βιβλίων των
εκπαιδευτικών». Είναι σημαντικό ότι στη μορφική εκδοχή της δημοτικής δίνεται έμφαση στο
συγκερασμό της «γλώσσα του λαού» και των «τεχνητών του λόγου». Χαρακτηριστικά
αναφέρεται,αρ.1,4, ότι η δημοτική θα είναι η γλώσσα, «όπως διαμορφώνεται από το λαό και
τη δόκιμη λογοτεχνία» με έμφαση- χωρίς την προηγούμενη διατύπωση περί μορφικής
καθαρότητας, «άνευ ιδιωματισμών και ακροτήτων»(Ν.309/1976)- σε μια περιεκτική
ελληνική γλώσσα, «χωρίς την αυτούσια μεταφορά ξένων λέξεων».
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Οι απόψεις του παιδαγωγού Θ. Καστάνου για τον εκπαιδευτικό
δημοτικισμό και τη χρήση της δημοτικής γλώσσας στα σχολεία

Αθανάσιος Καραφύλλης
Επ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε./Δ.Π.Θ.

Περίληψη
Κατά τη δεκαετία 1920-30 σε αρκετά Διδασκαλεία της χώρας βλέπουμε να εμφανίζεται ένα
σημαντικό και δυναμικό κίνημα από προσωπικότητες της Παιδαγωγικής που αφορούσαν τη δημοτική
γλώσσα και τη χρήση της στην ελληνική εκπαίδευση.
Εξέχουσα θέση στο κίνημα αυτό καταλαμβάνει ο στοχασμός και γενικότερα οι απόψεις του
Διευθυντή διαφόρων Διδασκαλείων της χώρας, του Θ. Κάστανου. Η πορεία του κορυφαίου αυτού
Παιδαγωγού χαρακτηρίζεται από συνεχείς συκοφαντίες και διώξεις κυρίως λόγω των απόψεών του για
τη δημοτική γλώσσα και την αραίωσή της στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Ο Θ. Κάστανος παίρνει αποστάσεις από την κυριαρχούσα γλώσσα της εποχής αλλά και το
«παλιό» σχολείο, το οποίο όπως σημειώνει «έχει νοησιαρχικές βάσεις και γνωστικούς σκοπούς…
σκοτώνει τα παιδιά με το να μαθαίνουν γλωσσικά σύμβολα των πραγμάτων, των σχέσεων και γενικά
της ζωής… ασχολήθηκε με έννοιες και λέξεις χωριστά από τα πράγματα… γι’ αυτό η διδασκαλία της
γλώσσας, πιο πολύ η ορθογραφία της ήταν και η κυριότερη φροντίδα του…». Ο Κάστανος
παρουσιάζεται ένθερμος υποστηρικτής και θιασώτης των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων της περιόδου
1929-31 του Υπουργού Παιδείας Γ. Παπανδρέου στα οποία διακρίνει προοπτική, μέλλον και
διαφορετική θετική συγκρότηση του υπάρχοντος σχολείου.
Η χρήση της δημοτικής γλώσσας στα Δημοτικά σχολεία και τα Διδασκαλεία της εποχής,
όπως και η εν μέρει διδασκαλία της στα Γυμνάσια βρίσκει επίσης σύμφωνο τον Κάστανο, επειδή
θεωρεί ότι με τις διατάξεις του νομοσχεδίου δίνετε επιτέλους ένα μεγάλο χτύπημα στη γλωσσική
αντίδραση που «ακόμα ως την τελευταία στιγμή όρθωσε την κεφαλή της και κερδίζει τη μεγαλύτερη
νίκη, που ως τα τώρα μπόρεσε να κερδίσει ο δημοτικισμός». Την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας
την παραλληλίζει μάλιστα με τη μεγάλη νίκη του Ελληνισμού στη Σαλαμίνα και τον Απελευθερωτικό
Αγώνα του ‘21. Την χαρακτηρίζει ως «νίκη της γλωσσικής φυσικότητας και αλήθειας πάνω στη
γλωσσική ψευτιά και στο λογιοτατισμό».

Abstract
During 1920-30
decade in
several
teaching
departments
in
Greece
appears to
display a major movement from dynamic personalities of pedagogy concerning the demotic language
and its use in Greek education.
Prominent in this movement takes the meditation and general views of the director of many teachers’
departments of country, Th. Kastanos. The path leading of that towering figure is characterized by
constant slander and
persecution mainly
because of
his
views on
demotic language
and dilution of the Greek educational reality.
Mr Kastanos takes distance from the dominant language of the era and the "old" school, which as
noted has "intellectualist bases and cognitive purposes ... kills the children to learn the language

772

symbols of things, relationships and life in general ... dealt with concepts and words separate
from things ... that's why the teaching of language, most of the spelling was the primary care ..”. Th.
Kastanos is presented as a strong proponent and supporter of education bills from the Education
Minister George Papandreou for the period 1929-31, in which distinguishes perspective and a different
and positive future constitution of the existing school.
The use of demotic language in elementary schools and in teachers departments, as the
partial teaching in secondary schools are also in line to Th. Kastanos, considering that the provisions of
the bill finally giving a great stroke to the linguistic response that "even to the last moment raised its
head and wins the biggest victory, which until now the demoticism manages to win..”. Th. Kastanos
parallels the establishment of the demotic language with the great victory of the Greeks at Salamis and
the Liberation Struggle of '21. He describes it as "victory of linguistic naturalness and truth over false
hood in language and logiotatism".

Ο Θ. Κάστανος γεννήθηκε το 1888 στο Βροντάδο της Χίου. Χωρίς να σπουδάσει σε
Διδασκαλείο της εποχής, διδάσκει σε νεαρή ηλικία σε Δημοτικό σχολείο του νησιού του. Το
1913 λαμβάνει υποτροφία από το Πρώιο Κληροδότημα για σπουδές παιδαγωγικής και
φιλοσοφικής κατεύθυνσης.
Η κύρια παιδαγωγική του δραστηριότητα θα ξεκινήσει μετά τις σπουδές του στην
Παιδαγωγική και τη Φιλοσοφία στο πανεπιστήμιο της Ιένας και την εκπόνηση της
διδακτορικής του διατριβής με θέμα «Η εκπαίδευση των δημοδιδασκάλων στην Ελλάδα» το
1920, υπό την επίβλεψη του καθηγητή W. Rein. Μετά τον επαναπατρισμό του θα ξεκινήσει
και η «Οδύσσειά» του, αφού τοποθετήθηκε Καθηγητής Παιδαγωγικών στο Διδασκαλείο
Θηλέων Θεσ/νικης (1920), κατόπιν Διευθυντής στα Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια Επιβατών
Ανατολικής Θράκης(1921)· με τις ιστορικές εξελίξεις της εποχής για λίγους μήνες θα
μεταφερθούν στην Παλαιά Ορεστιάδα και θα συγχωνευτούν τα Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια με
το Ζάππειο Ανώτερο Παρθεναγωγείο Αδριανουπόλεως και από το 1923, μετά την υπογραφή
της συνθήκης της Λοζάννης, θα αναλάβει τη Διεύθυνση του νεοϊδρυθέντος Διδασκαλείου
Αλεξ/πολης, στο οποίο μεταφέρει και τα δύο Εκπαιδευτήρια που διηύθυνε. Δύο χρόνια
αργότερα (1925) θα μετατεθεί στην αντίστοιχη θέση του Διδασκαλείου Καστοριάς, όπου θα
παραμείνει ως το 1927. Η επόμενη μετάθεσή του θα είναι για το Διδασκαλείο Καρπενησίου,
ως Διευθυντής και πάλι για μια διετία, ενώ την τελευταία εν ζωή μετακίνηση θα την υποστεί
το 1929 στη θέση του Υποδιευθυντή του Διδασκαλείου Φλώρινας. Στην ακριτική πόλη
παραμένει έως και το θάνατό του στις 12-2-21932, ενώ η τελευταία μετακίνησή του θα
ανακοινωθεί μετά το θάνατό του, στην Μυτιλήνη, αφού έφτασε στη Φλώρινα η κοινοποίηση
της μετάθεσης λίγο μετά την εκδημία του. Ο Θ. Κάστανος παρ’ όλη την ταλαιπωρία που
υπέστη, εξαιτίας των μετακινήσεων και της συμπεριφοράς των ιθυνόντων του Υπουργείου
Παιδείας, πέρα από το διδακτικό του έργο, προσέφερε σημαντικό πνευματικό έργο. Το 1929
εκδίδεται βιβλίο του με τίτλο «Το Σχολείο Εργασίας στη θεωρία και στην πράξη», ενώ το
1930 θα εκδοθεί «Η Απολογία του Σχολείου Εργασίας», μια τετράωρη ομιλία του που είχε
απευθύνει προς τους δασκάλους της περιοχής της Φλώρινας. Θα συμβάλλει επίσης τα
μέγιστα στην έκδοση δύο επιστημονικών περιοδικών που εκδίδονται με πρωτοβουλίες
δασκάλων, το πρώτο στο Καρπενήσι με τον τίτλο «Ελπίδες» και το δεύτερο στη Φλώρινα με
τον τίτλο «Σχολείο Εργασίας», στα οποία και θα αρθρογραφεί ανελλιπώς.
Στον χαιρετισμό του, στην έκδοση του περιοδικού «Σχολείο Εργασίας» προτρέπει
τους δασκάλους να αγωνιστούν για την «Μεγάλη ιδέα του δημοτικισμού», τάσσεται ανοικτά
υπέρ του Δημοτικισμού, ο οποίος δε θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην καθιέρωση της
δημοτικής γλώσσας και την αντικατάσταση της καθαρεύουσας, αλλά να είναι «η αλήθεια στη
ζωή μας, στη ζωή μας με τις διάφορες εκδηλώσεις της» (Κάστανος, 1, 1930). Με την
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929 επανακαθιερώνεται η δημοτική γλώσσα στις τέσσερις
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πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου με παράλληλη διδασκαλία δημοτικής-καθαρεύουσας
στις δύο τελευταίες. Σε ένα σχέδιο νόμου μάλιστα που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή
σχετικό με τα σχολικά βιβλία, προτεινόταν η καθιέρωσή της στη δημοτική εκπαίδευση
(εννοούνται όλα τα συναφή προς το Δημοτικό σχολείο, τα νηπιαγωγεία και τα Διδασκαλεία),
ενώ στα Γυμνάσια προτεινόταν η διδασκαλία και των δύο γλωσσών.
Αν και μιλάει ο ίδιος για «στραπατσάρισμα» (Κάστανος, 2, 1930) της γλώσσας από
τη χρήση της καθαρεύουσας, δεν διστάζει να επιρρίψει ευθύνες (Κάστανος, «Άλλοτε και
τώρα», ανέκδοτο υλικό από το αρχείο Θ.Ι. Κάστανου) και στις δύο πλευρές για την
αδιαλλαξία που επιδεικνύουν. Παρ’ όλη όμως την επιφύλαξή του ως προς τη διαμάχη
δημοτικιστών-καθαρευουσιάνων σε άρθρο του με τίτλο «Το τελειωτικό χτύπημα» θα
επικροτήσει την καθιέρωση της Δημοτικής και θα ταχθεί ξεκάθαρα με το μέρος των οπαδών
της, «…δίνεται το μεγαλύτερο χτύπημα πάνω στη γλωσσική αντίδραση που ακόμα ως την
τελευταία στιγμή όρθωνε την κεφαλή της και κερδίζεται η μεγαλύτερη νίκη, που ως τα τώρα
μπόρεσε να κερδίση ο δημοτικισμός… ξεκαθαρίζει πια η γλωσσική ακαταστασία στις
ανώτερες τάξεις του λαϊκού σχολείου γίνεται η δημοτική το μοναδικό όργανο της
διαπαιδαγώγησης του παιδιού και της δουλειάς του σχολείου»(Κάστανος, 4, 1931).
Βέβαια δεν παραλείπει να αναφερθεί και να διαβλέψει τις δυσκολίες της εφαρμογής
της δημοτικής. Οι οπαδοί της δημοτικής γλώσσας θα αισθάνονται ως μικρά παιδιά που «με
γέλια στα χείλη τους κάμνουν τα πρώτα τους βήματα»(Κάστανος, 4, 1931), ενώ οι οπαδοί της
καθαρεύουσας θα αναγκαστούν «να λερώσουν τα χείλη τους και τα αυτιά τους με τους
κακόηχους και βάρβαρους ήχους» (Κάστανος, 4, 1931). Και τους παρομοιάζει με τους
«Τούρκους της Μενεμένης, που τους ανάγκασε ο Κεμάλ να φορούν καπέλο στο κεφάλι, ενώ
αυτοί φορούν φέσι στη ψυχή». Ο Κάστανος αδιαφορεί για τα αισθήματά τους και θέτει σε
πρώτη προτεραιότητα «τις απαλές ψυχές των τροφίμων των Διδασκαλείων» οι οποίες στο εξής
θα διαπαιδαγωγούνται με τη γλώσσα την οποία δημιούργησε ο λαός και η ποίηση.
Όσον αφορά την ισότιμη πλέον διδασκαλία δημοτικής και καθαρεύουσας στο
Γυμνάσιο ο Κάστανος θα δηλώνει ικανοποιημένος και τη χαρακτηρίζει ως απόφαση «βαθειάς
σημασίας», διαβλέποντας πως εκτός από την καθημερινή της χρήση από τους μαθητές θα
τους επηρεάζει και μετά την αποφοίτησή τους, όταν θα έχουν εισέλθει στην επιστημονική
έρευνα και τον κρατικό μηχανισμό, βλέποντας και προωθώντας την ως γλωσσικό μέσο
επικοινωνίας. «Η δημοτική δεν είναι πια μια ξένη στους σκοπούς των Γυμνασίων γλώσσα, …
γίνεται πιά όργανο διδασκαλίας, όργανο επικοινωνίας αναμεταξύ καθηγητών και μαθητών,
όργανο γραπτής και προφορικής εκδήλωσης» (Κάστανος, 4, 1931).
Θεωρεί ότι «είναι τόσο μεγάλη η νίκη… που τα στήθεια μας τα γεμίζει μια άδολη
αγαλλίαση και μια ανυπόκριτη χαρά», (Κάστανος, 4, 1931) και θα φτάσει στο σημείο να
χαρακτηρίσει την πρόταση για καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας και στις δύο τελευταίες
τάξεις του Δημοτικού σχολείου (Ε΄ και ΣΤ΄) με προταθέν νομοσχέδιο, ως το σημαντικότερο
γεγονός που σημάδεψε τον ελληνισμό μετά τη νίκη στη Σαλαμίνα και την επανάσταση του
1821, «… ως τη νίκη της γλωσσικής φυσικότητας και αλήθειας κατά πάνω στη γλωσσική
ψευτιά και στον λογιοτατισμό» (Κάστανος, 4, 1931).
Θα εκφράσει την επιπλέον ικανοποίησή του και από το γεγονός ότι και στα
Διδασκαλεία, στα οποία ο ίδιος έχει προσφέρει για μία και πλέον δεκαετία τις υπηρεσίες του,
θα μπορεί πλέον να διδάσκεται ελεύθερα και χωρίς προσκόμματα η δημοτική γλώσσα, ενώ
θα αποφεύγονται οι γλωσσικές συγχύσεις των τροφίμων των Διδασκαλείων, «όσο μεγάλη
είναι η ικανοποίηση κάθε δημοτικιστή με το γλωσσικό ξεκαθάρισμα, δεν μπορεί νάναι ανώτερη
από τη χαρά και τον ενθουσιασμό που νιώσαμε εμείς οι ταπεινοί στρατιώτες του δημοτικισμού,
που λέγει πως η διδασκαλία όλων των μαθημάτων στα Διδασκαλεία γίνεται στη δημοτική
γλώσσα… ο Δημοτικισμός γίνεται νομοθετικά η ιδεολογία των Διδασκαλείων και θα
γλυτώσουμε από ο πολύ θλιβερό γεγονός της γλωσσικής σύγχισης των τροφίμων των
Διδασκαλείων» (Κάστανος, 5, 1930).
Όσον αφορά τους διδάσκοντες σε αυτά, η γραφή του Θ. Κάστανου θα έχει μια
ειρωνική χροιά καθώς θα είναι υποχρεωμένοι πια από το νόμο να χρησιμοποιούν όλους τους
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γραμματικούς τύπους της δημοτικής γλώσσας, «οι καθηγητές στη διδασκαλία τους θα
χρησιμοποιούν από νομικό εξαναγκασμό τους καθιερωμένους πιά τύπους της δημοτικής
γλώσσας, χωρίς να σηκώνωνται τα μαλλιά τους από ανατριχιασμό στο άκουσμά τους»
(Κάστανος, 5, 1930).
Είναι η εποχή που ο Θ. Κάστανος βρίσκεται στη Φλώρινα και προφανώς θα
αναφέρεται κυρίως στον διώκτη του Δ. Γαρδίκα.
Ο Κάστανος δε βλέπει το θέμα της γλώσσας ξέχωρα από το Σχολείο Εργασίας.
Έχοντας υπόψιν την αρχή ότι το παιδί πρέπει να εργάζεται με φυσικότητα και απλότητα
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ικανότητές του, θεωρεί πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί
καλύτερα με τη χρήση της μητρικής γλώσσας του παιδιού. Δεν θα πρέπει όμως να
περιοριστούν μόνον στην προσπάθεια εισαγωγής της δημοτικής γλώσσας στο ελληνικό
σχολείο, όπως συνέβη στο Μαράσλειο Διδασκαλείο σύμφωνα με τον Κάστανο, (Κάστανος,
5, 1930) αλλά να δίνεται έμφαση στην ανάγκη για μια γενικότερη μεταρρύθμιση της
ελληνικής εκπαίδευσης, η οποία ούτε χωρίς μελέτη ούτε απότομα πρέπει να πραγματοποιηθεί
«ο ευγενικός αγώνας στρεφόταν πιο πολύ στην επικράτηση της ζωντανής γλώσσας μέσα στο
σχολείο, και τόσο πολύ απορροφούσε τις προσπάθειες των ερευνητών του Μαρασλείου που
παραμέρηζε το άλλο, επίσης βασικό ζήτημα του σκοπού του σχολείου, του παιδιού και της
ανάγκης για μια μεταβολή» (Κάστανος, 5, 1930). Ο Κάστανος θα ήταν σίγουρα δυστυχής,
εάν δε μεσολαβούσε ο θάνατος και έβλεπε πως αυτές του οι επιθυμίες δεν
πραγματοποιήθηκαν με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καθώς η καθιέρωση της δημοτικής σε
όλο το φάσμα της ελληνικής εκπαίδευσης επιτεύχθηκε με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
του 1976.
ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΥ
Ο Κάστανος ήταν πεπεισμένος πως η έκδοση του περιοδικού είναι εκδήλωση
αγανάκτησης στην «ψευτιά της ζωής». Προβλέπει και την επίθεση που θα δεχτεί το περιοδικό
και οι άνθρωποι που συνεισφέρουν σε αυτό, «…θα αντικρύση την αδιαφορία, την περιφρόνηση
και τον πόλεμο». Περιγράφει και τον εχθρό της προσπάθειας αυτής, ο οποίος θα
«παρουσιαστή με τις διαφορώτατες μορφές σαν παράδοση, στραβή κοινωνική αντίληψη,
στάσιμη παιδαγωγική ιδέα και οικογενειακή αδιαφορία». (Κάστανος, 1, 1930). Πιστεύει πως
το μοναδικό όπλο των δασκάλων για να υπερνικήσουν τις κυριαρχούσες αντιλήψεις είναι η
αλήθεια, ενώ χρειάζονται «σιδερένια νεύρα και διαμαντένια θέληση», (Κάστανος, 6, 1930)
απέναντι στη βέβαιη αδιαφορία, περιφρόνηση και πόλεμο που θα συναντήσουν. Απέναντι
στις δύσκολες καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουν, ο Κάστανος πιστεύει πως αυτές θα τους
ενδυναμώσουν περισσότερο για την καλύτερη απόδοση στην επίλυση των πνευματικών,
εκπαιδευτικών και κοινωνικών θεμάτων που θα προκύψουν στο σχολείο. Το παράδειγμα που
θα πρέπει να ακολουθούν είναι «η ζωή του μεγάλου Ναζωραίου» (Κάστανος, 1, 1930) που
θυσιάστηκε μόνο για την αλήθεια, ενώ η ζωή και η διδασκαλία του θα πρέπει να είναι για
τους δασκάλους ο «μοναδικός φωτεινός φάρος μέσα στο σκοτάδι της ζωής». (Κάστανος, 1,
1930).
Στο τρίτο τεύχος και στο άρθρο «Στις καινούργιες γραμμές» ο Κάστανος
αναφέρεται στις αντιδράσεις για την έκδοση του περιοδικού. Αν και απαξιούσε να ασχοληθεί
με τους επικριτές επειδή πίστευε πως το κάνουν από υστεροβουλία «…μας σφραγίζουν με τη
σφραγίδα του άθεου και του κομμουνιστή», (Κάστανος, 6, 1930) τελικά παίρνει θέση στα
«επιχειρήματα της αντίδρασης». Τους κατηγορεί πως περιμένουν με δεμένα τα χέρια να
αλλάξουν τα πράγματα, χωρίς να δοκιμάσουν, να πειραματισθούν, «…τους λέμε! Αφίσετε το
παιδί να κινηθή και να δράση, γιατί μόνο με την ελεύθερη κίνηση και δράση θα αποχτήση
θάρρος, αποφασιστικότητα και δύναμη. Τους λέμε! Αφήσετε τα παιδιά να νιώσουν τα
προβλήματα της ζωής, να τα αντικρύσουν μέσα στη ζωή και να τα λύσουν. Τι θα γίνη μας
απαντούν, το υλικό της διδασκαλίας, ωσάν να υπάρχει υλικό χώρια από τα προβλήματα της
ζωής ή ωσάν τα προβλήματά της, ακόμα και τα μικρότερα, να μην περιέχουν όλα μαζί το
περίφημο υλικό» (Κάστανος, 6, 1930).
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Επανειλημμένως στα άρθρα του ο Κάστανος επιχειρεί να δώσει μια αποστομωτική
απάντηση σε όλους όσους του επισυνάπτουν την κατηγορία περί αθεΐας, σύνηθες άλλωστε
φαινόμενο λασπολογίας για την εποχή του, «Πόσο ζωηρά χρωματίζεται η ιδέα του Σχολείου
Εργασίας από τις ιδέες του χριστιανισμού» (Κάστανος, 7, 1930) «…εκείνοι που ποτέ στη ζωή
τους δεν ένιωσαν το θεό και τη μεγαλειώδη χριστιανική ιδέα της αγάπης…» (Κάστανος, 8,
1930). Με τα παραπάνω αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά πως οι κατηγορίες που
εκτοξεύονται εναντίον των μεγάλων παιδαγωγών της εποχής εκείνης ήταν αστήρικτες. Χωρίς
να γνωρίζουν τις απόψεις τους λασπολογούν σε βάρος τους με τις πάγιες κατηγορίες περί
αθεΐας, ανηθικότητας και κομμουνισμού με μοναδικό τους μέλημα τη διακοπή οποιασδήποτε
προσπάθειας βελτίωσης της ελληνικής εκπαίδευσης και κυρίως της εισαγωγής της δημοτικής
γλώσσας σε αυτήν, γνωρίζοντας πως μόνον μέσω της χρήσης της γλώσσας του λαού θα
μπορούσε να επέλθει ουσιαστική βελτίωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, γεγονός που
αποδείχτηκε και από την ιστορία με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976.

Αντί επιλόγου
O Θ. Κάστανος σε όλη του τη ζωή αγωνίστηκε για τη βελτίωση της ελληνικής
εκπαίδευσης, από όπου και αν την υπηρέτησε. Με το συγγραφικό του έργο προσπάθησε να
πείσει για την αναγκαιότητα μιας ριζικής μεταρρύθμισης της ελληνικής εκπαίδευσης ως προς
τις αρχές που θα πρέπει να τη διέπουν. Μέσα στα άρθρα του στο περιοδικό Σχολείο Εργασίας
φαίνεται να τον διακρίνει μια τάση αισιοδοξίας, πιστεύοντας πως με τα νομοθετήματα της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1929 η κατάσταση παρουσίαζε μια βελτίωση (εισαγωγή
της δημοτικής, νέα βιβλία, πεντατάξια Διδασκαλεία κ.α.).
Δυστυχώς όμως, όπως δεν πρόλαβε και ο ίδιος να διαπιστώσει, η ιστορία της
νεοελληνικής εκπαίδευσης επαναλήφθηκε για άλλη μια φορά με την κατάργηση των
προοδευτικών μέτρων από την επόμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αμέσως μετά το
θάνατό του (1932). Ο Κάστανος θα ήταν δυστυχής αν γνώριζε πως η ιστορία αυτή
επαναλήφθηκε πολλές φορές ακόμη και επαναλαμβάνεται και στον 21ο αιώνα.
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«Γλωσσικός συντηρητισμός & ιδεολογικές αγκυλώσεις στον
επίσημο εκπαιδευτικό λόγο της δεκαετίας του 1960»
Παναγιώτης ΛΑΖΑΝΑΣ
Καθηγητής Φιλόλογος στη Δ/θμια Εκπ/ση
Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εισήγηση επιδιώκει να καταδείξει τους λόγους, για τους οποίους όλα τα σχήματα
διακυβέρνησης της χώρας μας κατά τη δεκαετία του 1960 δυσκολεύτηκαν να απαγκιστρωθούν από τον
μετεμφυλιακό γλωσσικό συντηρητισμό και, επίσης, από τη διείσδυση της ιδεολογίας στον ελληνικό
εκπαιδευτικό θεσμό. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι κάθε εκπαιδευτικό σύστημα υπόκειται στον κρατικό
μηχανισμό που το εισηγείται και το θεσμοθετεί, αυτή η μελέτη επιχειρεί να καταδείξει πώς
επανεγκαθιδρύθηκε η κυριαρχία του παλαιού συντηρητικού συστήματος, γιατί η εκπαίδευση
συνδέθηκε με τον τεχνοκρατισμό, για ποιους ακριβώς λόγους κάθε κυβέρνηση της συγκεκριμένης
δεκαετίας υπερασπίστηκε την ύπαρξη μιας κοινωνικά ουδέτερης εκπαίδευσης, τι νέα δεδομένα έφερε η
Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου, ποιοι (και γιατί) αντέδρασαν στη
μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια, καθώς επίσης και την ελληνοχριστιανική υποκρισία του
καθεστώτος των συνταγματαρχών (1967-1974).
ABSTRACT
The intention of this suggestion is to indicate the reasons –and also the expediencies- that made so
difficult to all governmental authorities in the Greek periphery of the 1960s to be liberated of the postcivil war’s lingual conservatism and, likewise, in which way supervened the penetration of ideology
into the Greek educational system. Taking, therefore, as a granted the fact that every educational
system is substitute to the state mechanism (which proposes it), this study attempts to point out how the
dominance of the old-conservative system was set up, why education was connected with technocracy,
why every government of this period defended socially neutral education, what really brought the
reformational attempt of the G. Papandreou government, who was (and why) against the Reformation
and, also, what was the Greek-Christian hypocrisy of the colonel’s regime (1967-1974).

Η πρόθεση της παρούσας εισήγησης να καταδείξει τη γλωσσικο-εκπαιδευτική
πραγματικότητα της δεκαετίας του ’60 στο σύνολό της, θα είχε, κατά τη γνώμη μας,
σχηματικά και ουσιαστικά πρωθύστερο –και, σ’ ένα δεύτερο επίπεδο, ελλειμματικόχαρακτήρα, εάν δεν επιχειρούσε το αναγκαστικό εκείνο πισωγύρισμα στον χώρο και στο
χρόνο –ώστε να μπορέσει να αναδυθεί και να ιδωθεί, τελικά, ως το αποκρυστάλλωμα μιας
σειράς ποικίλων διεργασιών, αλλά και ως το αποτέλεσμα μιας συνεπούς ιστορικά πορείας.
Με αυτό, λοιπόν, το πισωγύρισμα στο χρόνο, ερχόμαστε πρώτα-πρώτα αντιμέτωποι με
το ήδη διαμορφωμένο φάσμα του πρότερου κοινωνικού, πολιτικού, ιδεολογικού αλλά και
οικονομικού εθνικού μας βίου· κι έπειτα, με τον μετασχηματισμό της γλωσσικής
αντιπαράθεσης μεταξύ καθαρολόγων και δημοτικιστών στα τέλη του 19ου αιώνα σε μια
σφοδρή συγκρουσιακή κατάσταση κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η οποία υπερβαίνει τις τυπικές γλωσσολογικές διαφωνίες και αναμειγνύεται με ευρύτερες κοινωνικές και
πολιτικές επιδιώξεις. Τα μέχρι πρότινος δηλαδή αντίπαλα στο πεδίο της γλώσσας και μόνον
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δύο στρατόπεδα (οι οπαδοί της καθαρεύουσας από τη μία κι εκείνοι της δημοτικής από την
άλλη) αυτο- (αλλά και ετερο-) προσδιορίζονται ως δύο διακριτοί πλέον κοινωνικοί πόλοι,
δεδομένου ότι «από τη μία πλευρά υπάρχει συσπείρωση γύρω από ένα σύστημα ιδεών που
υποστηρίζεται από συγκεκριμένες κοινωνικές δυνάμεις. Υπάρχει, δηλαδή, ένα κίνημα […]. Κι
από την άλλη πλευρά, δημιουργείται μια αντίθετη συσπείρωση κοινωνικών δυνάμεων»
(ΣΤΑΥΡΙΔΗ-ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ, 1999) -γεγονός το οποίο οδήγησε στο ξέσπασμα μιας δυναμικής
κοινωνικής και πολιτικής διαμάχης, όχι μόνον στο επίπεδο της γλώσσας αλλά και ως προς το
είδος της εθνικής πια υπόστασης που η κάθε πλευρά οραματιζόταν.
Βεβαίως, η διάκριση των δύο αυτών αντιπάλων υπό το γενικευτικό σχήμα
“οπισθοδρόμηση - πρόοδος”, στο οποίο την πρώτη εξέφραζε η λόγια καθαρεύουσα και τη
δεύτερη η ομιλούμενη δημοτική, είναι, κατά την άποψή μας, τουλάχιστον απλουστευτική (αν
όχι άστοχη). Αν θέλουμε, λοιπόν, να είμαστε περισσότερο ακριβείς, θα πρέπει να αναζητούμε
τη διαφορετικότητα των δύο αντιπάλων μάλλον στο δίπολο “διαφύλαξη – ανατροπή ” δεδομένου ότι οι οπαδοί από τη μια της καθαρεύουσας ήσαν μεν οπισθοδρομικοί κατά το ότι
επιζητούσαν την επιστροφή σε δομές, στάσεις και αξίες του παρελθόντος, αλλά όχι και καθ’
ολοκληρίαν αρνητές της προόδου, αφού η επιθυμία τους για τη διαφύλαξη επιλεγμένων
πνευματικών κληροδοτημάτων του έθνους δεν απέκλειε, εντέλει, και την εκδοχή της
βελτιωμένης πορείας· και από την άλλη, οι θιασώτες της δημοτικής ήσαν μεν προοδευτικοί
στο βαθμό που είχαν ενστερνιστεί πληθώρα καινοτόμων στοιχείων, αλλά αυτό που
πρωτίστως επεδίωκαν ήταν η ανατροπή των κακώς κειμένων –χωρίς αυτό να σημαίνει,
βεβαίως, ότι κι αυτοί δεν αποδέχονταν δεδομένα και αλήθειες του κόσμου που βρήκαν.
Εξάλλου, το δίπολο “οπισθοδρόμηση - πρόοδος” φαίνεται να αγνοεί και κάτι ακόμη: ότι τόσο
η μια πλευρά όσο και η άλλη διαφοροποιούνταν και μεταξύ τους τόσο ως προς το είδος των
διεκδικήσεων και των ιδεολογικών πεποιθήσεών τους, όσο και σε σχέση με το φανατισμό και
την διαφορετική τους κοινωνική προέλευση –στοιχεία που, έτσι κι αλλιώς, δεν γίνεται να μην
ληφθούν υπόψη.
Οι όποιες, επομένως, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις δημοτικιστών και καθαρολόγων
στη συνέχεια, συνιστούν πτυχή της δυναμικής κοινωνικής και πολιτικής διαπάλης, με την
οποία επενδύθηκαν οι νέοι αγώνες κατά τις πρώτες κιόλας δεκαετίες του 20ου αιώνα. Έτσι,
από το 1907 που το γλωσσικό ζήτημα παρεισέφρησε έμμεσα και αντικοινωνικά στο χώρο της
επίσημης εκπαίδευσης (ΣΤΑΥΡΙΔΗ-ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ, 1999) έως το άρθρο 107 του 1911, το
οποίο όριζε ότι “επίσημος γλώσσα του Κράτους είναι εκείνη, εις την οποία συντάσσονται το
πολίτευμα και της ελληνικής νομοθεσίας τα κείμενα” και το οποίο, κατά συνέπεια,
συνιστούσε έναν «έμμεσο ορισμό» και τη «σιωπηρή νομιμοποίηση» της καθαρεύουσας
(ΝΟΥΤΣΟΣ Χ., 2004)· και από τις εφεξής απόπειρες κάθε διακυβερνητικού μηχανισμού να
κατοπτεύσει την εθνική εκπαίδευση έως τον εγκλωβισμό του λαού τους σε μία γλωσσική
νόρμα δυσνόητη και ασυμβίβαστη προς την καθημερινότητά του, η ελληνική
πραγματικότητα οδηγήθηκε σε δύο αγκυλώσεις: από το ένα μέρος στην πεποίθηση ότι οι
γλωσσικές επιλογές καθενός συνοδοιπορούν αναγκαστικά με την πολιτική και ιδεολογική του
στράτευση και από το άλλο, σ’ ένα από τα σημαντικότερα εγχώρια κοινωνικά προβλήματα –
τον πολλαπλό γλωσσικό συντηρητισμό, από τον οποίο ταλανίστηκε ο τόπος και κατά τη
δεκαετία του ’60.
Η δεκαετία του ’60 εκκινεί από τις άλυτες μεταπολεμικές συγκρούσεις και εξακολουθεί
να δονείται από πολλαπλάσιες διαμάχες συμφερόντων παρά τις κινήσεις καλής θέλησης για
ειρηνική συνύπαρξη. Το ψυχροπολεμικό κλίμα της δεκαετίας του ’50 και η “ισορροπία του
τρόμου” μεταξύ Σοβιετικών και ΗΠΑ (τότε ΕΠΑ) συνεχίζει να υφίσταται και τη δεκαετία του
’60 αφενός εμπλέκοντας περισσότερο την περιφέρεια και αφετέρου εμπλουτισμένο με μια
σειρά αυτονομιστικών κινημάτων, εμφυλίων και ανθρωποθυσιών (Κινεζικό ζήτημα,
συγκρούσεις στη Γιουγκοσλαβία, “Άνοιξη της Πράγας” στην Ουγγαρία, μεταπολεμικός
αποκλεισμός του Βερολίνου, μεταρρυθμίσεις του Νάσερ στην Αίγυπτο, αντι-δυτικές
εθνικιστικές εξεγέρσεις στη Λιβύη και το Σουδάν, Κυπριακό κ.α.). Επιπρόσθετα, τα κινήματα
ιδεολογικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, οι φοιτητικές διαδηλώσεις και εξεγέρσεις, η
διάχυση των σοσιαλιστικών ιδεολογημάτων και η πρόταξη ενός νέου μοντέλου κοινωνικής
και πολιτικής ζωής επηρεάζει απ’ άκρου εις άκρον την υδρόγειο και, τηρουμένων των
αναλογιών, διεισδύουν και επί ελληνικού εδάφους.
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Η όψη, ωστόσο, της ελληνικής πραγματικότητας των αρχών της δεκαετίας του ’60 έχει
καθοριστεί περισσότερο από τα μεταπολεμικά ιδεολογικά και κοινωνικο-πολιτικά
προτάγματα και από τις ανάγκες της εγχώριας συντήρησης και σε μικρότερο, σίγουρα, βαθμό
από τις έξωθεν εισχωρήσεις ανανεωτικής υφής. Η αδιατάρακτη συνέχεια των θεσμών, η
διατήρηση πάμπολλων αξιών και ιδεωδών του παρελθόντος, ο φοβικός χαρακτήρας των
όποιων μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, αλλά και οι πολλαπλές υστερήσεις στην παιδεία
συν-αποτελούν μερικά από τα προϊόντα της εγχώριας συντήρησης –επιθυμία της οποίας ήταν
πάντοτε, βεβαίως, η διατήρηση του ρόλου της ως κυβερνώσας κατηγορίας. Συνεπώς, όλοι
ανεξαιρέτως οι εγχώριοι ηγέτες της εποχής (οι εκλεγμένοι, οι δοτοί, αλλά και οι αντισυνταγματικά κυρίαρχοι) ήσαν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, προσδεμένοι στον ισχυρό
κύκλο των συντηρητικών ιδεολογικών και κοινωνικο-πολιτικών κληροδοτημάτων του έθνους
–γεγονός, άλλωστε, που επιβεβαιώνεται και στο περιβάλλον της εκπαίδευσης.
Παρότι, λοιπόν, η Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του ’60 έχει σταθεροποιήσει κατά
κάποιον τρόπο την οικονομία της και έχει αυξήσει τη βιομηχανική παραγωγή της, η εγχώρια
εκπαίδευση βρίσκεται, όπως έχει υποστηριχτεί (ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ, 1986), μπροστά στα ίδια
από παλιά αδιέξοδα. Τα αδιέξοδα αυτά είχε επιχειρήσει, κατά την πρώτη κιόλας περίοδο της
διακυβέρνησής του και πριν τη δεκαετία του ’60, να δια-περάσει ο Κ. Καραμανλής με τη
σύσταση της Επιτροπής Παιδείας το 1957 και με μια σειρά νόμων, διαταγμάτων και
επίσημων εγγράφων (με κυριότερο το ΝΔ 3971/59 “Περί τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαιδεύσεως”), αλλά η απόπειρά του εκκινούσε από το συντηρητικό υπόβαθρο, το οποίο
υποτίθεται ότι θα έπρεπε να καμφθεί: κλασικίζουσα και ελληνοχριστιανική εκπαίδευση
(υπόψη ότι στο Πρόγραμμα των γυμνασίων του 1961, τα αρχαία προβλεπόταν να
διδάσκονται για 45 ώρες στα γυμνάσια θεωρητικής και για 40 ώρες σ’ εκείνα της θετικής
κατεύθυνσης· ενώ τα θρησκευτικά εξακολουθούν να βρίσκονται πρώτα στη σειρά των
μαθημάτων (ΝΟΥΤΣΟΣ Χ., 1999), η εκπαίδευση αντιμετωπίστηκε ως τροφοδοτικός
μηχανισμός για τις ανάγκες της –συντηρητικής- διοίκησης και της –προκαθορισμένηςαγοράς, θεωρήθηκε ως μια ουδέτερη ζώνη μακράν της υπόλοιπης-πραγματικής ζωής και,
βεβαίως, στηρίχτηκε σε ιδεολογικά πειθαναγκασμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπόκειντο
σε πολλαπλό και διαρκή αξιολογικό έλεγχο (Συμβούλια Νομιμοφροσύνης, Τύπος Δηλώσεως,
Εκθέσεις Υπηρεσιακής Ικανότητας, Αναγκ. Νόμους, εγκυκλίους, Προεδρικά Διατάγματα
κ.α.).
Όσον αφορά δε τη γλώσσα της εκπαίδευσης, είναι πια ιστορικά αποδεδειγμένο ότι δεν
υπήρξε καμία απολύτως πρόβλεψη, πρόθεση ή/και στοιχειώδης έστω δράση από πλευράς της
κυβερνήσεως τής ΕΡΕ για την αλλαγή του ήδη υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου λειτουργίας
και εφαρμογής της. Επίσημη γλώσσα του κράτους εξακολουθεί να είναι, όπως προβλέπει το
Σύνταγμα του 1952, η καθαρεύουσα –και από αυτό τεκμαίρεται ότι η ίδια ακριβώς γλωσσική
μορφή αφορά και το καθαυτό περιβάλλον της εκπαίδευσης με στόχο: τη διαιώνιση της
υπαρκτής κοινωνικής δομής, τη διατήρηση των στερεοτύπων –των προσχηματισμένων,
δηλαδή, κοινωνικών αντιλήψεων (ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, 1993), την ομοιομορφία, την
καθοδήγηση και την ευταξία.
Η λαϊκή δυσαρέσκεια για την πολιτική και θεσμική χρεωκοπία των προηγούμενων
ετών έφερε στο κυβερνητικό προσκήνιο το κόμμα της Ένωσης Κέντρου (1964) –για το
οποίο, ωστόσο, έχει υποστηριχθεί από πολλούς, είτε ότι αποτελούσε απλώς την εναλλακτική
λύση της αστικής δημοκρατίας και μια «δυνατότητα διατήρησης των βασικών κέντρων ελέγχου
και καταναγκασμού» (ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ, 1985), είτε ότι επρόκειτο για ένα κόμμα, του οποίου
το ενδιάμεσο στρώμα «παρέμενε προϊόν συνένωσης ετερόκλητων στοιχείων και προσωπικών
επιδιώξεων» (ΠΕΠΟΝΗΣ, 2005), είτε ότι ήταν ένας συνασπισμός με έλλειψη συνοχής και με
συντηρητισμό μεγάλου μέρους από τις ομάδες που τον αποτελούσαν (ΣΒΟΡΩΝΟΣ, 1994).
Το γεγονός, βεβαίως, ότι ο Γ. Παπανδρέου επεχείρησε να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις
του για τη φιλελευθεροποίηση της ελληνικής κοινωνίας (και σε έναν βαθμό τα κατάφερε
εγείροντας ζήτημα Εθνικής Αντίστασης, προετοιμάζοντας νομοσχέδιο για την άρση των
έκτακτων μέτρων της περιόδου του Εμφυλίου, μιλώντας για αναλογικό συνδικαλισμό,
επιτρέποντας τη Μαραθώνια πορεία ειρήνης κ.ο.κ.), σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι
κατόρθωσε κιόλας να εκριζώσει τη βαθιά συντηρητική ιδεολογική ρίζα τόσο του κόμματός
του όσο και των παράπλευρων εξουσιαστικών αρτηριών του συστήματος. Διότι και πάλι

779

γίνεται λόγος για τους “ικανούς” και τους “εκλεκτούς” της εκπαίδευσης, και πάλι επιδιώκεται
η χειραγώγηση και η ομοιομορφία μέσα από εγκεκριμένα (ξανά) σχολικά εγχειρίδια, ο
ελληνοχριστιανισμός διαποτίζει κάθε εκπαιδευτικό σχεδιασμό ή μέτρο, η εκπαίδευση απομονώνεται εκ νέου από την παραγωγή και τη λοιπή κοινωνία, ενώ η εγχάραξη ιδεολογίας
είναι ξανά επιθυμητή.
Ωστόσο, οι τολμηρές προτάσεις του ΝΔ 4379/64 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως
της Γενικής, Στοιχειώδους και Μέσης, Εκπαιδεύσεως» (δωρεάν παιδεία, εννεαετή
υποχρεωτική εκπ/ση, τρεις επάλληλες βαθμίδες εκπαίδευσης, Ακαδημαϊκό Απολυτήριο για
την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλαγές στα προγράμματα μαθημάτων, ίδρυση
του Π.Ι., μέτρα για επιμόρφωση εκπ/κών, υποτροφίες και συσσίτια και –κυρίως- δημοτική
και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης) άγγιζαν για πρώτη φορά ζητήματα κοινωνικής
αλλαγής και κοινωνικού μετασχηματισμού. Το ζήτημα, όμως, που μας ενδιαφέρει εδώ, η
πρόταση και η εφαρμογή δηλαδή της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση (και κατ’
επέκταση η άρση του χρόνιου συντηρητισμού) στα σημαντικότερα σημεία του και πάλι
παρέμενε μετέωρο. Έτσι, παρά την πρόταση της Ε.Κ. (η οποία, εντέλει, πέρασε) να
απαλειφθεί η διάταξη περί γλώσσης του Συντάγματος του 1952, σύμφωνα με την οποία
επίσημη γλώσσα του κράτους είναι η καθαρεύουσα, η διγλωσσία εξακολουθεί να κρατεί
καλά και το συντηρητικό ιδεολογικό ίζημα να επισκιάζει κάθε πτυχή της εκπαίδευσης. Διότι,
πέραν του ότι για τους συντηρητικούς πολιτικούς και κοινωνικούς κατήγορους της
γλωσσικής μεταρρύθμισης η απαλειφή της διάταξης θεωρήθηκε αυθαίρετη και
αντισυνταγματική, καθώς δεν είχε προηγηθεί αναθεώρηση του ισχύοντος τότε Συντάγματος
του ’52, στην ουσία της η εν λόγω πρόβλεψη για την εφαρμογή της δημοτικής ήταν και
ασαφής και, ως έναν βαθμό, ελλειπτική ως προς τον τρόπο εφαρμογής της.
Προς επίρρωση των παραπάνω, αρκεί να εστιάσει κανείς στον προσδιορισμό «εν
συναρτήσει προς την διδασκαλίαν της Δημοτικής», με τον οποίο αναλύεται το παράλληλο
σχήμα της διδασκαλίας καθαρεύουσας και δημοτικής· αλλά και να επιχειρήσει να
αποκωδικοποιήσει την αμέσως επόμενη επεξήγηση «συμπληρώνουν και σχηματοποιούν τας
γραμματικάς και συντακτικάς γνώσεις των εις την περιοχήν της Δημοτικής, έχοντες ως πρότυπα
κείμενα Νεοελλήνων συγγραφέων» -η οποία αναφέρεται στον τρόπο πρόσκτησης από τους
μαθητές των γραμματικών και συντακτικών κανόνων της δημοτικής (1) και η οποία, βεβαίως,
δεν αναφέρει ούτε ποιοι είναι αυτοί οι “δόκιμοι συγγραφείς”, ούτε πώς έγινε η επιλογή τους,
ούτε ακουμπά πάνω σε εμπεριστατωμένες μελέτες για την ενδεχόμενη χρηστική αξία αυτών
των συγγραφέων έναντι κάποιων άλλων. Επιπροσθέτως, η ελλειπτικότητα της εφαρμογής της
νέας αυτής διάταξης αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως
πρόβλεψη από πλευράς κυβέρνησης για τη συγγραφή κατάλληλων εγχειριδίων (συντακτικού
και γραμματικής, δηλαδή) της δημοτικής γλώσσας· αλλά και από το ότι δεν υπήρξε καμία
απολύτως νομοθετική πρόβλεψη ή άλλου είδους επίσημη περιχαράκωση (εγκύκλιοι,
έγγραφα, αποφάσεις κ.α.) για τη διασφάλιση της ελεύθερης επιλογής των μαθητών να
χρησιμοποιούν σε προφορικό και γραπτό λόγο τη μορφή της γλώσσας που επιθυμούν –με
αποτέλεσμα να αποδεικνύεται εξαιρετικά καίρια η παρατήρηση ενός εκ των πολεμίων της
μεταρρύθμισης ότι «τι ωφελεί ο νόμος υπέρ της δημοτικής, όταν τον βαθμόν της εφαρμογής τον
έχη εις τα χέρια του ο καθαρευουσιάνος δάσκαλος;» (2).
Και κάτι ακόμα: αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια όντως
ρηξικέλευθη ως προς το ζήτημα της γλώσσας μεταρρυθμιστική πρόταση, εάν η κυβέρνηση
της Ε.Κ., μέσα από μια ατόφια άρνηση της διγλωσσίας, προσέφερε στην κοινωνική
πλειοψηφία (που την είχε εκλογικά αναδείξει εξαιτίας των κοινωνικών δεσμεύσεών της) μία
απολύτως έντιμη προς τα δικαιώματά της εκπαιδευτική γλώσσα. Αλλά αυτό δεν έγινε. Και
παρότι, ως ένα σημείο, είναι σωστή η άποψη αρκετών εκ των μελών της τότε κυβέρνησης
αλλά και ορισμένων μελετητών (3) ότι δεν θα ήταν προς το συμφέρον των πολιτών η
εκμάθηση της δημοτικής σε βάρος της καθαρεύουσας, επειδή οι σημαντικότεροι αρμοί
(διοικητικοί, πολιτικοί κ.α) του κράτους παρέμεναν παραδοσιακά αλωμένοι από την
καθαρεύουσα, αυτό που τελικά αποδεικνύεται είναι ότι η επιδίωξη αυτής της κυβέρνησης να
συνδέσει την πολιτική της δράση με τα δικαιώματα του λαού ήταν μάλλον ένας κενός
περιεχομένου λόγος· δεδομένου ότι και αυτή η κυβέρνηση ήταν σε σημαντικό βαθμό δια-
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ποτισμένη από το συντηρητικό ιδεολογικό ίζημα, που χρόνια τώρα είχε επικαλύψει το
ελληνικό εξουσιαστικό πλέγμα δυνάμεων.
Οι πρώτες δραματικές πολιτικές συνέπειες της ύπαρξης τού συντηρητικού αυτού
ιδεολογικού ιζήματος από τη μία και του ασυμβίβαστου των διαφορετικών ιδεολογικών
επιδιώξεων των αιρετών αντιπροσώπων στο εσωτερικό της κυβέρνησης Παπανδρέου από την
άλλη, δεν άργησαν να διαφανούν στον ελληνικό ορίζοντα: η «κρίση εκπροσώπησης του
ελληνικού μετεμφυλιακού κοινοβουλευτισμού», η πολιτική δηλαδή πραγματικότητα που
προσδιορίζει την κρίση που γιγαντώθηκε λόγω της απροθυμίας τού εγχώριου συστήματος
πολιτικής αντιπροσώπευσης να δώσει διέξοδο στις προσδοκίες σημαντικής μερίδας των
εντολέων του για ανατροπή των μετεμφυλιακών κοινωνικών και πολιτικών ισορροπιών
(ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ, 1985), έφερε στο πολιτικό προσκήνιο τις διαδοχικές κυβερνήσεις της
Αποστασίας –και μαζί τους την ακύρωση της συνολικής πολιτικής της ΕΚ και την ανατροπή
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
Προσπερνώντας την πρώτη βραχύβια κυβέρνηση Νόβα, η οποία ασχολήθηκε κυρίως με
την κατάπαυση των κινητοποιήσεων και τον περιορισμό της λαϊκής οργής (χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι αυτές που ακολούθησαν δεν είχαν παρόμοια προβλήματα), η περίοδος της
Αποστασίας σχετίζεται δραματικά με την εκπαίδευση με δύο τρόπους: πρώτα-πρώτα με την
απόπειρα αποδόμησης του πρόσφατα ιδρυμένου Π.Ι. (επί υπουργίας Ευ. Σαββόπουλου,
κυβέρνηση Τσιριμώκου) και έπειτα με την απόσυρση του βιβλίου Ιστορίας της Β’ Γυμνασίου
του Κ. Καλοκαιρινού –όχι μόνον από τα σχολεία αλλά και από την κυκλοφορία γενικά- επί
υπουργίας Στ. Αλαμανή (κυβέρνηση Στεφανόπουλου) (ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ,
2007). (4)
Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι όλες οι κυβερνήσεις της Αποστασίας έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον
τόσο για τον προσδιορισμό του περιεχομένου του εκπαιδευτικού λόγου (εγχειριδίων και
διδασκαλίας) όσο και για τον αποκλειστικό έλεγχό του –με κυρίαρχο, φυσικά, στόχο, την
επαναφορά της εκπαίδευσης στις ασφαλείς κοινωνικές και ιδεολογικές (και γιατί όχι και
πολιτικές) αξίες του παρελθόντος. Για άλλη μια φορά, το εθνικό όφελος ταυτίστηκε με τον
ηθικοχριστιανικό τρόπο ζωής, δεν υπήρξε καμία απολύτως πρόθεση για την υλοποίηση μιας
πραγματικά απελευθερωτικής ανθρωπιστικής παιδείας, ενώ διατηρήθηκαν οι παλαιές
ανασφάλειες σχετικά με τον δημοτικισμό, καθώς και πάλι το εν λόγω κίνημα «εμφανιζόταν
όχι μόνον ως πιθανά υπέρτερο της καθαρεύουσας (και όλων των παρελκομένων της)», αλλά
και ως «ιδιαίτερα επικίνδυνο για την κατεύθυνση «των κοινωνικοπολιτικών διαδικασιών με
συλλογικό ή ακόμα και μαζικό χαρακτήρα» (ΣΤΑΥΡΙΔΗ-ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ, 2008).
Η ολική, ωστόσο, απο-δόμηση της Μεταρρύθμισης του ’64 και, συνάμα, η ολική
επαναφορά σε βαθιά συντηρητικά και ηθικιστικά εκπαιδευτικά προτάγματα, επισυνέβη επί
καθεστώτος “εκτάκτου ανάγκης”, το 1967. Το μη αναγνωρίσιμο –αρχικά- καθεστώς, το οποίο
κατόρθωσε να επιβληθεί πατώντας πάνω στην έκπληξη, στον εγκλωβισμό των πολιτών στο
περιβάλλον της κοινοβουλευτικής νομιμότητας και, σε ένα ποσοστό, και στην αδράνεια του
πρώτου καιρού, πολύ σύντομα έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο –τόσο πολιτικά και
ιδεολογικά, όσο και στο ειδικό περιβάλλον της εκπαίδευσης. Έτσι, με άμεση τηλεγραφική
διαταγή (5-5-1967) καταργείται το μάθημα “Στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος” και μία
ημέρα μετά, ο νέος υπουργός Παιδείας Κ. Καλαμποκιάς σε εγκύκλιό του μιλά για τον ρόλο
και τις ηθικές ευθύνες του σχολείου, για την ανάγκη να πιστέψουν όλοι οι μαθητές «εις τα
Ιδεώδη και τας αξίας του Έθνους», καθώς και για τη Χριστιανική ηθική –«την Μητέραν-Γην
δια την ελληνικήν παιδείαν» (ΑΝΔΡΕΟΥ, 1997). (5)
Η σημαντικότερη όμως ιδεολογική και εκπαιδευτική αγκύλωση του καθεστώτος των
συνταγματαρχών προερχόταν από το περίφημο άρθρο 6 του –νέου πια- Συντάγματος του
1968, σύμφωνα με την οποία «επίσημος γλώσσα του κράτους και της εκπαιδεύσεως είναι
εκείνη εις την οποίαν συντάσσονται το Σύνταγμα και τα κείμενα της ελληνικής νομοθεσίας».
Διότι για πρώτη φορά έχουμε την ταύτιση της επίσημης γλώσσας της διοίκησης και της
γραφειοκρατίας με αυτό καθαυτό το περιβάλλον της εκπαίδευσης· και διότι, επίσης, αυτό το
ακαριαίο μέτρο, το οποίο θεσπίζει μια νοθευμένη μορφή δημοτικής γλώσσας για τις πρώτες
τέσσερις τάξεις του Δημοτικού, έρχεται να επιστεγάσει έναν προγενέστερο Αναγκαστικό
Νόμο –τον 129/19-9-1967 (“Περί Οργανώσεως της Γενικής Παιδείας”), ο οποίος με το άρθρο
5, παρ. 1-2 επιβάλλει στις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού την καθαρεύουσα.
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Μάλιστα, όπως προσθέτει το συγκεκριμένο άρθρο, η καθαρεύουσα είναι «το όργανον
εκφράσεως, γραπτής και προφορικής, διδασκόντων και διδασκομένων» όχι μόνο από τα μισά
και μετά του Δημοτικού, αλλά και «εις το Γυμνάσιον, τας Παιδαγωγικάς Ακαδημίας και τας
Ανωτέρας εν γένει Σχολάς» (6).
Το ότι, βεβαίως, με το Ν.Δ. 651 τρία χρόνια αργότερα (1970) και συγκεκριμένα με το
άρθρο 25 η διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας επεκτάθηκε και στην τετάρτη Δημοτικού, σε
καμία περίπτωση δεν αλλάζει ούτε τον συντηρητικό χαρακτήρα του καθεστώτος σε σχέση με
τις γλωσσικές επιλογές της εκπαίδευσης, ούτε απαλείφει πολιτικό καιροσκοπισμό του, ούτε,
φυσικά, τον αντι-κοινωνικό χαρακτήρα του. Διότι έφερε στο εκπαιδευτικό προσκήνιο μία
γλωσσική μορφή αντίθετη όχι μόνο προς τις λειτουργικές δυνατότητες των μικρών μαθητών,
αλλά και προς τις απατηλές εξαγγελίες του ότι τάχα επιθυμούσε να δώσει στο λαό τη χαμένη
(από την εποχή του κοινοβουλευτισμού) πολιτική και κοινωνική του υπόσταση. Όπως,
επίσης, δεν αλλάζει την άποψη που έχουμε πια σχηματίσει για τότε –ότι, δηλαδή, το
καθεστώς των συνταγματαρχών έκλεισε με τον πλέον αυταρχικό, δραματικό, και
συντηρητικά μεθοδευμένο τρόπο το επί πολλές δεκαετίες ζήτημα της γλώσσας:
ενταφιάζοντας τη ζωντανή, λαϊκή και φυσική μητρική γλώσσα, ώστε να ξανα-γεννηθεί η
συντηρητική, αντι-κοινωνική και δια τους ολίγους καθαρεύουσα.-
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Η εμφάνιση και διάδοση του δημοτικισμού στην
Τουρκοκρατούμενη Λέσβο
Δρ Σταυρούλα ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΛΟΥ
Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Π/θμιας Εκπ/σης Β.Αιγαίου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εκδήλωση του κινήματος του δημοτικισμού στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος βρήκε τη Λέσβο σε
φάση πνευματικής και οικονομικής αναδιοργάνωσης, αλλά πάντα κάτω από την εξουσία της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ως εκ τούτου είναι φυσικό να δέχεται επιδράσεις και από τα δύο κέντρα
της εποχής, την Αθήνα και την Κωνσταντινούλη. Το Γυμνάσιο Μυτιλήνης, με τους αρχαιομαθείς
κλασικιστές Διευθυντές του αλλά και το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού του,
αποτέλεσε το προπύργιο του καθαρευουσιανισμού και προσπάθησε να εμποδίσει την εξάπλωση του
δημοτικισμού, σύμφωνα και με τις επιταγές του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ωστόσο
οι
συντελούμενες κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις ήταν αδύνατο να μη δεχτούν και ενσωματώσουν
τα μηνύματα του δημοτικισμού, ο οποίος πέρα από μια απλή γλωσσική αναμόρφωση, συνέδεσε την
ύπαρξή του με μια συνολική κοινωνική και πνευματική αναγέννηση του Ελληνισμού.

ABSTRACT
The onset of the movement of the demoticism (vulgarism) in the newly established Greek
state found Lesvos undergoing a phase of intellectual and economic rearrangement, but
always under the dominion of the Ottoman Empire. Therefore, it is natural to accept influence
from both centers of the era, Athens and Istanbul. The Gymnasium of Mytilene, with its
ancient-Greek-studier classicist Directors, but also the vast majority of its teaching staff,
constituted the stronghold of the linguistic purism and tried to prevent the spread of the
demotic, in accordance with the requirements of the Ecumenical Patriarchate. However, it
was impossible for the ongoing socio-economic realignments not to accept and integrate the
messages of the demoticism (vulgarism), which beyond being a simple linguistic reform,
linked its existence with an overall social and spiritual revival of Hellenism.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Η Λέσβος δε θα μπορούσε να μείνει και δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τις αλλαγές που
συντελούνταν στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος. Από τα τέλη του 19ου αιώνα το ζήτημα που
θα δεσπόσει στα εκπαιδευτικά πράγματα της Ελλάδας είναι το γλωσσικό πρόβλημα. Η
Λέσβος, η οποία κατά της περίοδο αυτή ήταν επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχε
ως πνευματικό και πολιτικό κέντρο την Κωνσταντινούπολη. Την εκπαιδευτική πολιτική
ασκούσε το Πατριαρχείο και οι εκάστοτε επικεφαλής της Εφορίας ήταν υποχρεωμένοι να
εφαρμόζουν κατά γράμμα τις αποφάσεις του με την επίβλεψη και καθοδήγηση του εκάστοτε
Μητροπολίτη Μυτιλήνης, ο οποίος αυτοδίκαια ήταν ο Πρόεδρος της Εφορείας των
Φιλανθρωπικών και Εκπαιδευτικών Καταστημάτων. Δεδομένης της απαγόρευσης να
κυκλοφορούν εφημερίδες που εκδίδονταν στην Ελλάδα, η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας
γινόταν από τις εφημερίδες «Αμάλθεια» και «Αρμονία» της Σμύρνης και «Νεολόγο» και
«Κωνσταντινούπολη» της Πόλης. Μέσα από αυτά τα έντυπα τα οποία είχαν εκφραστεί
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«φανατικά υπέρ της ‘Πατρίου γλώσσης’, δηλαδή της αττικίζουσας καθαρεύουσας»,
διαμορφώνονταν η στάση της πνευματικής και οικονομικής άρχουσας τάξης της πόλης η
οποία με τη σειρά της επηρέαζε τη στάση των υπόλοιπων κοινωνικών στρωμάτων
(Βαρελτζίδης, 1950). Προς το τέλος της περιόδου που εξετάζουμε και κάτω από τις νέες
συνθήκες που δημιουργούνται έχουμε την έκδοση των πρώτων λεσβιακών πολιτικών
εντύπων. Ανάμεσά τους η εφημερίδα «Σάλπιγξ», η οποία θα παίξει ένα πραγματικά
καθοριστικό ρόλο και θα διατυπώσει με ξεκάθαρο τρόπο την ανάγκη δημιουργίας μιας νέας
πολιτικής στάσης, η οποία θα χαρακτηρίζεται από αποδοχή της λαϊκής γλώσσας.
2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Tο Γυμνάσιο Μυτιλήνης αποτέλεσε για όλη αυτή την περίοδο το προπύργιο της
υπεράσπισης «της εθνικής γλώσσης», η οποία αναγορεύθηκε σε αδιάψευστο τεκμήριο της
διαρκούς παρουσίας και επιβίωσης της φυλής σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της πορείας.
Ο Οικονόμος Τάξης στη Συνοπτική Ιστορία του (Κάιρο 1909) γράφει: «Η συντήρησις των
αρχαίων ηθών και εθίμων και της γλώσσης εν Λέσβω, μεθ’ας όλας τας συμβάσας αυτή
επιδρομάς και κατακτήσεις υπό ξένων λαών κατά διαφόρους εποχάς, είναι αληθώς
θαυμασμού άξιον, λέγει ο ημέτερος σοφός συμπολίτης αείμνηστος Δ.Βερναρδάκης. Αυτό
τούτο αποδεικνύει δι’ιδιαιτέρας αυτού πραγματείας, γαλλιστί γραφείσης, και ο εν τω
Γυμνασίω Μυτιλήνης άλλοτε καθηγητής της Γαλλικής Γ.Γεωργάκης».
Όλοι οι Γυμνασιάρχες που θήτευσαν κατά την τελευταία αυτή περίοδο της
Οθωμανικής κυριαρχίας (Παπαγεωργίου, Ολύμπιος, Δαυΐδ), αλλά και ένα μεγάλο μέρος του
διδακτικού προσωπικού της μέσης κυρίως βαθμίδας, διακατέχονταν από τα ίδια γλωσσικά
πιστεύω και θεωρούσαν ως καθήκον τους να αμυνθούν με όλα τα μέσα που διέθεταν για τη
διατήρηση και ενίσχυση της «εθνικής μας γλώσσας». Ενδεικτικό του κλίματος που
επικρατούσε είναι το σχόλιο του Ι.Ολύμπιου, φανατικού αντιδημοτικιστή, στον πρόλογο της
μετάφρασης της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή: «Επεχειρήσαμεν την μετάφρασιν, ίνα
αποστομώσωμεν άπαξ δια παντός, τους κρώζοντας έτι περί του γλωσσικού ζητήματος
κόρακας» (Βαρελτζίδης,1909). Ο καθηγητής Μιχ.Μιχαηλίδης στην ομιλία του «Περί
φιλοπατρίας» που έδωσε στα πλαίσια των Κυριακάτικων διαλέξεων της Λαϊκής σχολής, δεν
έχασε την ευκαιρία να μιλήσει και «περί του γλωσσικού ζητήματος μετά περισσής
αντιπαθείας κακίσας όλους τους μη κλασικιστάς. Ουδείς μηδ’αυτός ο Βαλαωρίτης, εύρε
χάριν παρά τω αγορητή. Όλοι οι δημοτικισταί – και αυτός ο Παλαμάς – εκηρύχθησαν
αμαθείς και αγράμματοι, αγνοούντες ορθογραφίαν και γραμματικήν» (Σάλπιγξ, 1910).
Μέσα σε αυτό το κλίμα του αντιδημοτικισμού ξεχώρισε η προσωπικότητα του Γιάννη
Δελή ο οποίος, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Στρ.Βαρελτζίδη, ήταν εκείνος που έφερε από
την Αθήνα το καλοκαίρι του 1898 «τα πρώτα μηνύματα για την εθνική αυτή εξόρμηση προς
μια γενικότερη αναμόρφωση» (Βαρελτζίδης, 1950). Με δική του πρωτοβουλία κυκλοφόρησε
στη Μυτιλήνη «Το ταξίδι» του Ψυχάρη και άλλα έργα δημοτικιστών και άρχισε να
καλλιεργείται για πρώτη φορά ένα κλίμα που ερχόταν σε αντίθεση με τις αποδεκτές μέχρι
τότε απόψεις για το ρόλο και την αναγκαιότητα της διδασκαλίας της αρχαίας Ελληνικής
γλώσσας. Έτσι όταν στα 1898-99 οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου
εξέδωσαν το μαθητικό περιοδικό με τίτλο «Ώραι Σχολής», για πρώτη φορά δημοσιεύτηκαν
σ’αυτό τα πρώτα πεζογραφήματα στο νησί μας σε δημοτική γλώσσα. Στα 1903 διορίζεται
καθηγητής στο Γυμνάσιο Μυτιλήνης και έχοντας επίγνωση της κατάστασης και των
περιορισμών που επέβαλλε το ισχύον καθεστώς, στρέφει τις προσπάθειές του όχι «στους
προκατειλημμένους δασκάλους ή άλλους γραμματιζούμενους νοικοκυραίους, αλλά στη
μαθητιώσα νεολαία…». Ακόμα δε διστάζει να δημοσιοποιήσει τις απόψεις του και προκαλεί
μια μεγάλη γλωσσική συζήτηση μέσα από τις στήλες της εφημερίδας «Αρμονία» της
Σμύρνης. Ο αντίκτυπος αυτών των άρθρων που δυστυχώς έχουν χαθεί, φτάνει μέχρι την
Αθήνα και προκαλεί θετικές εντυπώσεις όπως πληροφορούμαστε από ένα άρθρο που
δημοσιεύτηκε στο «Νουμά», το περιοδικό των δημοτικιστών (Νουμάς, 1905). Αλλά και όλη
η δραστηριότητα των δημοτικιστών γίνεται γρήγορα γνωστή στην Αθήνα και ενθαρρύνεται
με πολλούς τρόπους. Ο Α.Εφταλιώτης και ο Α.Πάλλης πραγματοποιούν συχνά ταξίδια και
έχουν επαφές με τους πρώτους δημοτικιστές και τους προμηθεύουν με βιβλία και έντυπο
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υλικό (Βαλέτας, 1976). Ο Α.Πάλλης στην αλληλογραφία που διατηρεί με το Νίκο Πασαλή,
από τη Γέρα που υπήρξε η δεύτερη μετά τη Μυτιλήνη εστία του δημοτικισμού, μιλά με
θερμά λόγια για τα επιτεύγματα των δημοτικιστών του νησιού και δίνει συμβουλές για την
καλύτερη οργάνωσή τους. Δύο γράμματα του Πάλλη και ένα του Ροδά προς το Ν.Πασαλή
δημοσιεύει ο Γ.Βαλέτας στα Αιολικά Γράμματα (1973, σελ.250-1). Σ’ένα από αυτά γράφει:
«Βρε παιδιά εσείς μου φαίνεται κάνετε δουλιά στη Μυτιλήνη. Και με τη φόρα που πήρατε,
γλήγορα σα να νομίζω θα σκαρφαλώστε στο κάστρο. Αν είστε πολλοί υποθέτω θα
προσπαθήστε να μπείτε στις επιτροπές των σκολιών».
Πολύτιμος σύμμαχος στο κίνημα του δημοτικισμού αποδεικνύεται ο γνωστός
καθηγητής Φυσικής και Χημείας του Γυμνασίου Μυτιλήνης Μιχαήλ Στεφανίδης, ο οποίος δε
διστάζει να ταχθεί ανοιχτά υπέρ της εισαγωγής στα σχολεία, των έργων των νέων Ελλήνων
λογοτεχνών που γράφουν στη δημοτική γλώσσα. Στην εφημερίδα Σάλπιγγα (30/12/1910)
διαβάζουμε: «Προ πολυαρίθμου ακροατηρίου…ο καθηγητής Μ.Στεφανίδης ανέπτυξεν το
περί «Ηλίου» θέμα και μετά σπανίας ευγλωττίας, σαφηνείας και χάριτος, ήτις διακρίνει τον
δημοφιλή επιστήμονα. Εν τη εισαγωγή της ομιλίας του έκαμε λόγον και περί των νεωτέρων
Ελλήνων ποιητών και λογογράφων, οίτινες ως άλλοι ήλιοι καταυγάζουν την νεοελληνικήν
λογοτεχνίαν. Εξήρε το έργον του Καρκαβίτσα, Παπαδιαμάντη, Παλαμά, εμνήσθη τον
μεγάλον Σολωμόν μας, του οποίου οι στίχοι χρησιμεύουν ως υπόδειγμα εις τους περί την
ποίησιν ασχολουμένους, και άλλων οίτινες έγραψαν εις ωραίαν δημοτικήν γλώσσαν, και
οίτινες εν τούτοις διατελούν άγνωστοι παρ’ημίν ενώ έπρεπε τα έργα των να διδάσκονται, ως
είπεν, και εις τα σχολεία. Πράγματι ο Παπαδιαμάντης, ο Παλαμάς, ο Καρκαβίτσας, ο
αρμονικήν γλώσσαν γράφων Εφταλιώτης, ο Νιρβάνας και όλοι οι νεώτεροι ποιηταί και
λογογράφοι είναι άγνωστοι εις ημάς, μολονότι πολλά έργα των έχουν μεταφρασθεί εις
πολλάς ευρωπαϊκάς γλώσσας».
Ο Α.Πάλλης μάλιστα σ’ένα γράμμα του στο Νίκο Πασαλή εκφράζει την άποψη ότι «αν
ο κ.Στεφανίδης, στολίδι της ελληνικής επιστήμης, συμπαθεί την Ιδέα μας, αφτός είναι ο
φυσικός σας αρχηγός» (Βαλέτας, 1973). Ο Μ.Στεφανίδης υπηρέτησε στο Γυμνάσιο
Μυτιλήνης μέχρι το 1912, οπότε και παραιτήθηκε για να διοριστεί συντάκτης του Κρατικού
Ιστορικού Λεξικού της Ελληνικής γλώσσας (Μίσσιος, 1993).
Στα επόμενα χρόνια ένας σημαντικός αριθμός αποφοίτων του Γυμνασίου Μυτιλήνης
και αργότερα φοιτητές στην Αθήνα εντάσσονται στο κίνημα του δημοτικισμού και γίνονται
ενεργά μέλη της «Φοιτητικής Συντροφιάς» που είχε ιδρυθεί στην Αθήνα το 1910
(Βαρελτζίδης, 1950). Ο πρόωρος θάνατος του Γιάννη Δελή στις 23 Μαρτίου 1910 (ήταν
μόλις 30 ετών), ύστερα από την εμπλοκή του στις δραστηριότητες του αθλητικού σωματείου
«Άτλας» και την περιπετειώδη καταδίωξή του από την τούρκικη διοίκηση απελευθέρωσαν
νέες δυνάμεις, δημιούργησαν ένα κλίμα εγρήγορσης και προσμονής στην ελληνική κοινότητα
του νησιού και προετοίμασαν το έδαφος για τις εξελίξεις που δεν άργησαν να έρθουν. Στην
κηδεία του τους μαθητές του Γυμνασίου εκπροσώπησε ο Στράτης Μυριβήλης, ο οποίος
μίλησε στη δημοτική γλώσσα και τον αποχαιρέτησε με ένα δημοτικό τετράστιχο (Βαλέτας,
1937).
Αλλά και ανάμεσα στους μαθητές του Γυμνασίου, ιδιαίτερα σ’αυτούς των ανώτερων
τάξεων, παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα η οποία εκδηλώνεται με όλο και πιο δυναμικό
τρόπο. Αποκορύφωμα αυτής της νέας κατάστασης που άρχισε να διαμορφώνεται από τα τέλη
του 19ου για να φουντώσει τα δέκα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα ήταν η κήρυξη μιας
απεργίας από τους μαθητές των δύο ανώτερων τάξεων του Γυμνασίου. Ο λόγος που οδήγησε
στην απεργία αυτή ήταν η αρνητική απάντηση της διεύθυνσης του Γυμνασίου στο αίτημα των
μαθητών να γράφουν τις εκθέσεις τους στη δημοτική γλώσσα. Αυτή η απεργία «μας κράτησε
πεισματικά μακριά από τα θρανία επί τρεις ολόκληρους μήνες», αφηγείται ο λογοτέχνης
Στράτης Μυριβήλης ή αλλιώς Ευστράτιος Σταματόπουλος, που τότε ήταν μαθητής της
Στ΄Γυμνασίου. Η κατάσταση δε είχε εκτραχυνθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε, σύμφωνα πάντα με
το Σ.Μυριβήλη, «η τάξη έστειλε στο Αϊβαλί επιτροπή πληρεξούσια, μέλος της οποίας ήμουνα
κι εγώ, για να διαπραγματευτούμε με την Εφορία του εκεί Γυμνασίου τη μετακόμιση
ολάκερης της τάξης των τελειοφοίτων στο εκεί Γυμνάσιο…Στόχος μας ήταν φυσικά, σαν
εκπρόσωπος της καθαρεύουσας, ο Γυμνασιάρχης μας Εμμανουήλ Δαυίδ» (Λυκούργος, 1990).
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Η απεργία αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, έληξε χωρίς να επιτευχθεί ο στόχος που είχε
θέσει, ο τρόπος όμως που κηρύχτηκε και οι διαστάσεις που πήρε είναι ενδεικτικά της
οξύτητας που είχε πάρει την περίοδο εκείνη ο γλωσσικός ανταγωνισμός. Ο Σ.Μυριβήλης
θυμάται ότι «δείραμε τον συμμαθητή μας Βύρωνα Καραπαναγιώτη, που ήταν πάντα ο
πρώτος σ’όλα τα μαθήματα, γιατί δεν προσχώρησε στην απεργία και πήγε στην τάξη με
φρουρά δυο Τούρκους ζαπτιέδες» (Λυκούργος, 1990). Αν λάβουμε δε υπόψη το κλίμα της
πειθαρχίας και της υπακοής που χαρακτήριζε τις σχέσεις δασκάλων και μαθητών την εποχή
εκείνη, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή ενέργεια που
δείχνει εντονότερα το μέγεθος του γλωσσικού προβλήματος και τις ιδεολογικο-πολιτικές
διαστάσεις που αυτό είχε λάβει. Ακόμα είναι ένα δείγμα ότι ευθύς εξ αρχής το κίνημα του
δημοτικισμού συνδέθηκε με νέες αξίες και αντιλήψεις, όπως η ανάγκη εκδημοκρατισμού του
σχολικού περιβάλλοντος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία στο εξής οφείλει να
αντιμετωπίζει τους μαθητές ως νοήμονα άτομα ικανά να διατυπώνουν θέσεις και απόψεις και
όχι ως παθητικά υποκείμενα υποχρεωμένα να υπακούν στις διαταγές των ανωτέρων. Στα
πλαίσια αυτά θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως επιτυχία η επιστολή του Γυμνασιάρχη «δι’ης
δηλοί ότι πληροφορηθείς ότι οι μαθηταί της Στ΄Γυμνασίου έχουν παράπονα κατ’αυτού
παρακαλεί την Εφορίαν να εξετάσει αμερολήπτως τα παράπονα ταύτα και αν εξ αυτών
αποδειχθεί δεδικαιολογημένον εν και μόνον, είναι πρόθυμος να καταθέσει την αρχήν»
(Βιβλίον Πρακτικών Εφορείας, 1898-1918).
Όλη αυτή η δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κωνσταντινούπολης «Ταχυδρόμος» της 30ης Μαρτίου 1911, «ανταπόκρισις τις εκ Μυτιλήνης
δι’ ης κατηγορείται ως μαλλιαρός ο Γυμνασιάρχης και το Γυμνάσιον μας ως εστία
μαλλιαρισμού». Το θέμα φέρνει στη συνεδρίαση της Εφορείας ο τότε Γυμνασιάρχης Δαυΐδ,
όπου ύστερα από μακρά συζήτηση αποφασίζεται να γίνει διάψευση του δημοσιεύματος και
«να δηλωθεί δια του Γυμνασιάρχου προς τους καθηγητάς και διδασκάλους ότι η Εφορία
έχουσα υπ’ όψιν την τελευταίαν εγκύκλιον του Πατριαρχείου περί μαλλιαρών, ην δεν δύναται
παρά να εφαρμόση αυστηρώς, αφορμήν δε λαμβάνουσα εκ του τελευταίου δημοσιεύματος
του «Ταχυδρόμου», εάν τις των καθηγητών και διδασκάλων αποδειχθεί ότι είναι μαλλιαρός
θα αποβληθεί αμέσως και συνάμα ότι δεν επιτρέπονται επί ουδενί λόγω να κυκλοφορούν εν
τω Γυμνασίω φύλλα μαλλιαρικά» (Βιβλίον Παρκτικών Εφορείας, 1898-1918). Παρ’όλ’αυτά
από τα στοιχεία που έχουμε, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι διώξεις με τις οποίες
απειλούνται οι υποστηρικτές της δημοτικής γλώσσας, τουλάχιστον σε ότι αφορά στο
Γυμνάσιο Μυτιλήνης ουδέποτε έγιναν. Το Γυμνάσιο Μυτιλήνης εξακολουθεί σε όλη τη
διάρκεια της Οθωμανοκρατίας να παραμένει σταθερά προσκολλημένο στην εκπαιδευτική
γραμμή που χάραξε το Πατριαρχείο, αρνούμενο να αποδεχθεί τις νέες ιδέες και τάσεις που
εκπορεύονται από το κέντρο του Ελληνικού κράτους και γίνονται αποδεκτές από ολοένα και
μεγαλύτερα τμήματα του λεσβιακού πληθυσμού όλων των κοινωνικών στρωμάτων.
3. Ο ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΛΕΣΒΟ
Παρά τις αυστηρές συστάσεις και απειλές περί κυρώσεων του Πατριαρχείου, στα
αστικά κέντρα του νησιού και κυρίως στη Μυτιλήνη, κατά τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του
20ού αιώνα, αρχίζει να διαμορφώνεται ένα διαφορετικό κλίμα μέσα στο οποίο διατυπώνονται
νέες απόψεις για το ρόλο της δημοτικής γλώσσας στην αναμορφωτική προσπάθεια του
έθνους και της χρήσης της στο σχολείο. Το καλοκαίρι του1899 ένα σημαντικό γεγονός
συντέλεσε στη διάδοση των ιδεών του δημοτικισμού στον Παπάδο και μετέπειτα σε όλα τα
χωριά της Γέρας. Επιστρέφει ο Στρατής Παπαντώνης, πρωτοετής φοιτητής στην Αθήνα και
αρχίζει να αναπτύσσει τις ιδέες του δημοτικισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης, τις οποίες
ενστερνίζεται ένα μεγάλο κομάτι της τοπικής κοινωνίας (Πανταζής, 1989). Η φήμη του
Στρατή Παπαντώνη είχε απλωθεί γρήγορα και πέρα από τα όρια της Γέρας. Ο Νίκος
Πασαλής παλιός Γεραγώτης διανοητής διηγείται ένα περιστατικό όπου κανείς μπορεί να
διαπιστώσει ότι το όνομα του Παπαντώνη ήταν γνωστό στον κύκλο των μαθητών του
Γυμνασίου (Βαλέτας, 1980).

787

Ανάμεσά στους μυημένους στο δημοτικισμό ήταν και οι δάσκαλοι Δ.Αλβανός και
Μ.Βάλλης, οι μετέπειτα εκδότες του περιοδικού «Χαραυγή», καθώς και τα μέλη της
Εφορείας. Μάλιστα ο Δ.Αλβανός σύντομα μετατράπηκε σε ένα από τους μαχητικότερους
δημοτικιστές του νησιού. Ο Στρατής Βαρελτζίδης, παλιός δημοσιογράφος που έζησε τα
γεγονότα από κοντά, μας δίνει την πληροφορία ότι ο Δ.Αλβανός ανέπτυξε μια σημαντική
δράση, αλληλογραφώντας με φίλους και συναδέλφους των άλλων χωριών για να
προπαγανδίσει τις ιδέες του δημοτικισμού (Βαρελτζίδης, 1950). Ακόμα είναι ο πρώτος που
δημοσίευσε άρθρα υπέρ της δημοτικής στην εφημερίδα της Σμύρνης «Αρμονία». Όταν η
δράση του αυτή έγινε γνωστή, κλήθηκε από το Μητροπολίτη Μυτιλήνης να δώσει εξηγήσεις.
Τελικά με την επέμβαση των εφόρων, οι οποίοι ήταν με το μέρος του, αποφεύχθηκε η
επιβολή κυρώσεων και ο Μητροπολίτης περιορίστηκε σε συστάσεις και προειδοποιήσεις.
Tο κίνημα του δημοτικισμού στη Γέρα απέκτησε στη Γέρα γερά θεμέλια και
υπηρετήθηκε σταθερά και μετά την αποχώρηση του Δ.Αλβανού και Μ.Βάλλη. Ο Στρατής
Βαρελτζίδης αναφέρει ότι το 1911 οι υπεύθυνοι των σχολείων ζήτησαν από τον
«Εκπαιδευτικό Όμιλο» να στείλει στον Παπάδο δημοτικιστές δασκάλους (Βαρελτζίδης,
1950). Από το 1906 μέχρι το 1911 σχολάρχης στον Παπάδο αναλαμβάνει ο καταγόμενος από
τα Πάμφυλα Γεώργιος Πετρέλλης. Ανήκε και αυτός στον κύκλο των δηλωμένων
δημοτικιστών με σημαντική συγγραφική δράση. Με τα ψευδώνυμα «Γεραγώτης» και
«Παφλιώτης» στέλνει μαχητικά άρθρα υπέρ της δημοτικής στο περιοδικό των δημοτικιστών
«Νουμάς». Στη Μυτιληναϊκή εφημερίδα «Σάλπιγγα» υπάρχει μια ανταπόκριση, την 1η
Φεβρουαρίου 1911, στην οποία αναφέρει ότι με την ευκαιρία της γιορτής των σχολείων, ο
Γ.Πετρέλλης «ωμίλησε με πολλήν δύναμιν κατά του σαθρού μας εκπαιδευτικού και υπέδειξεν
με πειστικότητα την ανάγκην της ταχείας μεταρρυθμίσεώς του. Πολύ δικαίως δε έθεσεν ως
πρώτον όρον ταύτης και ιδιαιτέρως ετόνισεν την ανάγκην της εισαγωγής της μητρικής μας
γλώσσης εις τα σχολεία». Η ίδια εφημερίδα απευθύνει στο Γ.Πετρέλλη συγχαρητήρια «διότι
είχε το ψυχικόν σθένος, διδάσκαλος ων, να βροντοφωνήσει μιαν αλήθειαν της οποίας δεν θα
ανακόψουν την ορμήν οι στενοκέφαλοι και οι επιπόλαιοι με όσας ανοησίας και αν
σωρεύσουν εις το κατακτητικόν πέρασμά τους».
4. Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Η εφημερίδα «Σάλπιγξ», ήδη από το 1910 είχε αρχίσει να δημοσιεύει μια σειρά
άρθρων, μέσα από τα οποία επισημαίνονται οι καταστρεπτικές συνέπειες της γλωσσικής
διαίρεσης, και τονίζεται η ανάγκη να γίνει κατανοητό από όλους ότι οι καιροί άλλαξαν «οι
μαθηταί των περισσοτέρων Γυμνασίων είναι υπέρ της δημοτικής» και είναι απαραίτητο «να
θυσιασθούν εκείνα τα οποία μεθ’όλους τους αγώνας και τα μαρτύρια διδασκόντων και
διδασκομένων δεν χωρούσιν εις την οργανικήν γλώσσαν των τελευταίων, είναι ξένα προς την
ψυχήν αυτών, διά να απαλλαγή ο ελληνισμός από τον εφιάλτην, ο οποίος λέγεται γλωσσικόν
ζήτημα και το οποίον του επαναλαμβάνομεν, του στοιχίζει αυτήν την ψυχήν» (Σάλπγιξ,
16/03/1910).
Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι λόγω της ιδιαίτερης όξυνσης που επικρατεί,
όλοι εκείνοι που τάσσονται υπέρ της επικράτησης της δημοτικής γλώσσας, εμφανίζονται
πολύ προσεκτικοί όταν διατυπώνουν τις απόψεις τους, κάνοντας διάκριση ανάμεσα στη
δημοτική γλώσσα και τη μαλλιαρή, δηλαδή τη γλώσσα που υιοθετεί ο Γ.Ψυχάρης και οι
οπαδοί του. Στο περιοδικό «Χαραυγή» διαβάζουμε: «Και όταν λέγομεν δημοτικήν, δεν
εννοούμεν τη γραφομένην υπό τινων άκρων οπαδών της με αφθονίαν ξένων λέξεων και με
νέας τοιαύτας, αίτινες προσκρούουν εις την γλωσσικήν καλαισθησίαν μας, αλλ’ αγνήν και
καθαράν δημοτικήν γλώσσαν, εις την οποίαν εγράφησαν τα αθάνατα δημοτικά μας
τραγούδια, τα ποιήματα των μεγάλων μας ποιητών Σολωμού, Βαλαωρίτου κλπ. και της
οποίας αι λέξεις είναι εν χρήσει παρά τω Ελληνικώ λαώ από του πρυτάνεως του
Πανεπιστημίου μέχρι του τελευταίου χειρώνακτος».
Ο κίνδυνος να κατηγορηθεί κανείς ως «μαλλιαρός» είναι υπαρκτός και όλοι όσοι
εκφράζονται υπέρ της δημοτικής γλώσσας σπεύδουν να δηλώσουν την αντίθεσή τους προς
την Ψυχαρική «αίρεση», για να αποφύγουν τις επιθέσεις των οπαδών της καθαρεύουσας. Ο
Γ.Πετρέλλης για να κατευνάσει την οργή των αρχαϊστών που προκλήθηκε από την πρότασή
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του να διδάσκεται η μητρική γλώσσα στα σχολεία, αναγκάστηκε να δηλώσει μέσω του
τοπικού τύπου: «Ούτε ήμην, ούτε είμαι, ούτε θα γίνω οπαδός της αιρέσεως Ψυχάρη και
Σια….Απλώς είμαι της γνώμης να απλοποιηθεί κατά το δυνατόν η γλώσσα και να πλησιάση
προς την καθομιλουμένη. Πάντως όμως διαφορά μεταξύ γραφομένης και ομιλουμένης θα
υπάρχει ως συμβαίνει και διά τας λοιπάς γλώσσας» (Χαραυγή, 1910-11).
Μάλιστα οι εκδότες της «Χαραυγής» αναγκάζονται να απαντήσουν στην κατηγορία
μερικών συνδρομητών του περιοδικού «ότι πολλά των γραφομένων της Χαραυγής όζουν
μαλλιαρισμού», υποστηρίζοντας ότι «με τον εσχάτως εν Αθήναις αναβρασμόν του
γλωσσικού ζητήματος και με τον θόρυβον των εφημερίδων τοσαύτη σύγχυσις επεκράτησε,
ώστε πολλοί εφανατίσθησαν και κάθε τι που διαβάζουν εις δημοτικήν το κατακρίνουν ως
μαλλιαρόν…χάριν της αληθείας οφείλομεν να δηλώσωμεν ότι κάποια παρεξήγησις και πλάνη
συμβαίνει. Σήμερον τα περισσότερα, όλα σχεδόν τα λογοτεχνικά έργα (ποιήματα, διηγήματα,
δράματα) γράφονται εις την δημοτικήν γλώσσαν». Από το σύνολο του τύπου προτείνεται η
καταδίκη και των δύο, κατά την γνώμη των αρθρογράφων, ακραίων γλωσσικών μορφών, του
πουριτανισμού και του μαλλιαρισμού και η καλλιέργεια «της γλώσσης του οίκου», η οποία
«βελτιουμένη και εξευγενιζόμενη» θα μπορέσει να συμβάλλει στην πολιτιστική και
πνευματική άνοδο του λαού (Σάλπιγξ, 28/10/1910).
Παρ’όλ’αυτά, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι άνθρωποι του τύπου δε διστάζουν
να καταγγείλουν δημόσια την στάση των εκπροσώπων του Πατριαρχείου, οι οποίοι
δείχνοντας «καλογηρικόν πείσμα», «δεν εννοούσι να υποβοηθήσωσι της τάσιν του έθνους
προς διαμόρφωσιν νέου δημοτικού σχολείου, χρησιμεύοντες εις την διδασκαλίαν της
γλώσσης του οίκου και όχι της γλώσσης ην δημιουργεί μια τάξις ανθρώπων κατά το ίδιον
γούστο και εις την εξανθρώπισιν του νεαρού μαθητού» (Σάλπιγξ, 28/10/1910).
5.Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
Στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αντιδρά το Πατριαρχείο, φέρνοντας το θέμα
στο όργανο των «Δύο Σωμάτων». Και εκεί αρχίζουν να διαφαίνονται κάποιες διαφορές ως
προς τον τρόπο που προσεγγίζεται το ζήτημα. Η «Χαραυγή» μας μεταφέρει τις απόψεις τριών
μελών του οργάνου αυτού αφού τονίσει ότι «η συζήτησις επί του ζητήματος διεξήχθη
μεμετρημένως και σοβαρώς» (Χαραυγή, 15/03/1911). Η άποψη του Ζώτου, ο οποίος πρώτος
πήρε το λόγο, ήταν ότι πρέπει «να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα κατά των χυδαϊστών της
γλώσσης, οίτινες υπεισήλθον εις τας Εφορείας και τα Σχολεία μας». Για τη λύση του
προβλήματος αυτού, ο Ζώτος προτείνει με τρόπο κατηγορηματικό, ότι «όπως και αλλαχού
εγένετο, να εξασφαλισθή η εθνική μας γλώσσα και να στιγματισθούν δι’απομακρύνσεως από
των εκπαιδευτικών καταστημάτων χυδαϊσταί αυτής». Ο Μητροπολίτης Λήμνου Γεννάδιος
υιοθέτησε μια σαφώς διαλλακτικότερη στάση. Παρά το γεγονός ότι «συνεφώνησε μεν
κατ’αρχήν εις την εξασφάλισιν της διδασκαλίας της καθαρευούσης γλώσσης και εις την
νομοθέτησιν αυτής», έθεσε ωστόσο έναν «απαραβίαστον όρον». Υποστήριξε ότι «εν τω
χαρακτηρισμώ των ατόμων να μη συγχυσθεί ο χυδαϊσμός των μαλλιαρών με την ζωντανήν
ομιλουμένην γλώσσαν, την οποίαν πλείστοι ανωτέρας μορφώσεως λόγιοι του έθνους ζητούν
να αναπτύξουν. Διότι η γλώσσα αύτη είναι ωσαύτως κειμήλιον εθνικόν και κτήμα όλων».
Κλείνοντας την παρέμβασή του «παρεκάλεσε τα Δύο Σώματα να μη προβούν εις κανένα
χαρακτηρισμόν του δείνος ή δείνος εφόρου και διδασκάλου άνευ πιστοποιήσεως επί τη βάσει
γραπτών αυτού κειμένων διαστρεβλωμένων και μαλλιαρικών. Διότι φοβείται μήπως
προσωπικαί αντιζηλίαι και εμπάθειαι, όπως και μικροσυμφέροντα άλλων, παίξουν σπουδαίον
πρόσωπον υπό την προσωπίδα, ότι προασπίζουν την εθνικήν γλώσσαν». Ο Σ.Καζανόβας
παίρνοντας το λόγο «επαινεί και παραδέχεται την πρότασιν του αγίου Λήμνου και ζητεί να
παραπεμφθεί η υπόθεσις προς εξέτασιν εις το Μικτόν Συμβούλιον». Τελικά η πρόταση αυτή
«γίνεται δεκτή και ούτω το ζήτημα παραπέμπεται εις το Μ.Συμβούλιον» και αποφασίζεται
«να σταλή εις τας Εκκλησιαστικάς και Κοινοτικάς αρχάς Πατριαρχική εγκύκλιος συνιστώσα
όπως ληφθώσι τα κατάλληλα μέτρα κατά του Μαλλιαρισμού». Η στάση αυτή αποτελεί σαφή
ένδειξη ότι και στο επίσημο εκπαιδευτικό κέντρο του Οθωμανοκρατούμενου Ελληνισμού, η
ομοφωνία στο γλωσσικό θέμα δεν είναι πλέον δεδομένη.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εισήγηση, με βάση τα παιδαγωγικά περιοδικά της πρώτης τριακονταετίας του 20ού
αιώνα και μέθοδο εργασίας την ανάλυση περιεχομένου, γίνεται καταγραφή των άρθρων που
εισηγούνται στους εκπαιδευτικούς αναγνώστες τους τις αρχές, τη φιλοσοφία, τους στόχους του «Νέου
Σχολείου», και ανιχνεύεται η σχέση του με το κίνημα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού, προκειμένου
να αναδειχθούν συγκλίσεις, διαφοροποιήσεις, ιδιαιτερότητες. Το γεγονός ότι τα άρθρα που
εισηγούνται τον παιδαγωγικό νεωτερισμό συγκεντρώνονται από το σύνολο των περιοδικών της
τριακονταετίας, επιτρέπει να αναδειχθούν παράλληλα και οι θέσεις των αντιπάλων του νεωτερισμού,
εκείνων δηλαδή που τάχθηκαν μεν υπέρ της παιδαγωγικής καινοτομίας, προέκριναν όμως ως όργανο
διδασκαλίας την καθαρεύουσα.

ABSTRACT
This paper, based on the educational journals of the first 30 years of the 20th century and using content
analysis as a research method, presents a record of the articles which would suggest to its readership of
educators the principles, the philosophy and the targets of "New School". Furthermore, "New School"
and its relationship with the movement of educational demoticism is examined so that convergences,
differentiations, specificities can be drawn. The fact that the articles which suggest pedagogical
innovations are gathered from the tricennial's educational journals also allows for the opinions of those
opposing demoticism to be examined. These are the ones who, despite supporting pedagogical
innovation, suggested the use of purist language as educational means.

Η έρευνα, στο σύνολο σχεδόν των παιδαγωγικών περιοδικών που κυκλοφόρησαν κατά την
πρώτη τριακονταετία του 20ού αιώνα στον σταδιακά διευρυνόμενο ελλαδικό χώρο, επιτρέπει
στον μελετητή της Ιστορίας της Εκπαίδευσης να παρακολουθήσει πώς αποτυπώνεται στην
αρθρογραφία τους το θέμα «Νέο Σχολείο» και να αναζητήσει τη σχέση του με τα πρόσωπα
της εκπαιδευτικής κοινότητας, τη θεσμοθετημένη εκπαιδευτική πολιτική και τα κινήματα,
στα οποία δεσπόζουσα θέση έχει ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός, για την αυξανόμενη
διείσδυσή του στο σώμα των διδασκόντων αλλά και για τις αντιδράσεις που προκάλεσε στις
περιόδους κατά τις οποίες θεσμοθετήθηκε η διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας στα σχολεία.
Τα παιδαγωγικά περιοδικά, ως ευαίσθητοι αποθησαυριστές συμβάντων και θεμάτων της
εκπαιδευτικής επικαιρότητας συγκροτούν ένα πεδίο έρευνας πολυσήμαντο, ενδιαφέρον και
απαραίτητο για τη μελέτη της Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης για συγκεκριμένους
λόγους που έχουν αρκετές φορές τονιστεί: με το επιστημονικό κύρος των αρθρογράφωνσυνεργατών τους, καλύπτουν όλο το εύρος των θεμάτων που απασχολούν τον καιρό της
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κυκλοφορίας τους την εκπαιδευτική κοινότητα, ενθαρρύνουν τον επιστημονικό και ελεύθερο
διάλογο μεταξύ των αρθρογράφων - μελών τους, συμμετέχουν συχνά μέσω των συνεργατών
τους στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής ή την αντιπαλεύουν, και, κυρίως, όταν
συνεξετάζονται στο χρονικό διάστημα μιας μακράς περιόδου, πχ. ολόκληρης τριακονταετίας,
συμβάλλουν, λόγω ακριβώς των ιδεολογικών ιδιαιτεροτήτων και των επιστημονικών
απόψεων που οι συνεργάτες τους εισηγούνται στη σφαιρική κάλυψη των θεμάτων που
περιέχονται στην ύλη τους (Μπαλτά, 2000, Αθανασιάδης, 2001).
Σε σχέση με το «Νέο Σχολείο», στρεφόμενοι στα έντυπα, έχουμε τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουμε τον τρόπο προσέγγισής του από τους συντάκτες των σχετικών άρθρων,
τα χαρακτηριστικά που παίρνει κατά το θεωρητικό σχεδιασμό τους, τα επιχειρήματά που
χρησιμοποιούν για να υποστηρίξουν την εφαρμογή του στη χώρα μας, τη σύνδεσή του με
τους ξένους εισηγητές του παιδαγωγικού νεωτερισμού, της Νέας Αγωγής (Κουντουράς,
1985), αλλά και τις αντιθέσεις που προέκυψαν μεταξύ των υποστηρικτών του, δημοτικιστών
και καθαρολόγων καθώς και τις εσωτερικές, μέσα σε κάθε σύνολο, διαφοροποιήσεις.
Πότε, με ποιο περιεχόμενο και σε ποια συμφραζόμενα εμφανίζεται το «Νέο Σχολείο»
στα έντυπα της τριακονταετίας; Ποιοι παιδαγωγοί το εισηγούνται μέσω των δημοσιευμάτων
τους στους αναγνώστες των περιοδικών και μέσω αυτών στην εκπαιδευτική κοινότητα; Σε
ποιο βαθμό συνδέεται το περιεχόμενο του «Νέου Σχολείου» με το αίτημα της εισαγωγής της
δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση (Λαμπράκη, Παγανός 1994) και το πνεύμα των
εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, όσες φορές σχεδιάζονται, ψηφίζονται και εφαρμόζονται
στην περίοδο της διερεύνησης; Υπήρξαν ολοκληρωμένες εφαρμογές του παιδαγωγικού
νεωτερισμού και ποια συμπεράσματα προκύπτουν από αυτές στα σχετικά δημοσιεύματα;
Βασισμένοι στα άρθρα των εκπαιδευτικών εντύπων θα επιχειρήσουμε τη διερεύνησή τους.
Κάθε τροποποίηση των εκπαιδευτικών μεθόδων και της σχολικής ύλης είναι απόρροια
των κοινωνικών συνθηκών που αλλάζουν και μαζί μια προσπάθεια για τη θεραπεία των
αναγκών της καινούργιας κοινωνίας που σχηματίζεται, υποστηρίζει ο Αμερικανός J. Dewey
(Dewey, 1982), βασικός εισηγητής της παιδαγωγικής ανανέωσης, θεμελιωτής του κινήματος
της Νέας Αγωγής, και η θέση αυτή δοκιμάζεται και στην περίπτωση της ελληνικής ιστορίας
του παιδαγωγικού νεωτερισμού: οι Νεοέλληνες παιδαγωγοί κατέφυγαν και αυτοί σε νέες
θεωρίες για την Αγωγή όταν λόγοι εξωεκπαιδευτικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί έτειναν να
ανατρέψουν την τρέχουσα κατάσταση. Αναφέρουμε ενδεικτικά, για την περίοδο που
οριοθετεί την έρευνά μας, τον απόηχο από την πτώχευση του 1893 και τον πόλεμο του 1897,
το κίνημα στου Γουδή, τον Διχασμό αλλά και τη Μικρασιατική καταστροφή για να
περιοριστούμε στα πιο εμφανή ορόσημα που επηρέασαν, όπως θα ήταν αναμενόμενο, και την
κίνηση των εκπαιδευτικών πραγμάτων. Για το θέμα μας, η καθοριστική στιγμή, σε σχέση με
τον παιδαγωγικό νεωτερισμό, τοποθετείται στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 20ού αι., το
1908, όταν η πρωτοβουλία του γιατρού Δ. Σαράτση εξασφαλίζει την άδεια του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Παγασών, στο Βόλο, περιοχή, αφυπνισμένη στα κοινωνικά θέματα,
και έτσι ξεκινά η λειτουργία του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Θηλέων (Χαρίτος, 1989). Γιατί
όμως χαρακτηρίζεται «νέο» το συγκεκριμένο σχολείο; Ποιες αρχές κατευθύνουν τη
λειτουργία του; Την απάντηση μας τη δίνει το πρόσωπο που ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή, ο
Αλ. Δελμούζος, σε άρθρο του με τίτλο «Από το κρυφό σχολείο», που δημοσιεύεται στο
περιοδικό Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου (Δ.Ε.Ο.) το 1911, όταν η λειτουργία του
σχολείου είναι ήδη παρελθόν. Για να μορφωθή ένας άνθρωπος πρέπει πρώτα να έχη μυαλό να
σκέπτεται, να παρατηρή, να αυτενεργή. Κάθε παιδί έχει τις πνευματικές αυτές ιδιότητες, μα το
σχολείο πρέπει να τις καλλιεργήση, να τις αναπτύξη. Σιγά σιγά το μυαλό θα οδηγηθή ν΄
αποχτήση τις γνώσεις που είναι απαραίτητες […]. Που θα του εξηγήσουν τη φύσι, όπου ζη και
θα σκορπίσουν από το πνεύμα του τις δεισιδαιμονίες και τις προλήψεις […] Και τέλος πρέπει ν΄
αποχτήση τις πρακτικές γνώσεις τις απαραίτητες για κάθε ατομική και οικογενειακή ζωή[…]
Όλες όμως αυτές τις σκέψεις πρέπει να τις αποχτήση μόνο του το παιδί, με τη βοήθεια πάντοτε
του δασκάλου, αλλά και με τη δική του σκέψη και τη δική του παρατήρησι με αυτενέργεια, να
προετοιμαστή δηλ. έτσι ώστε όταν τελειώση το σχολείο να μπορή και να ποθή και να θέλη να
εξακολουθήση μόνο του την μόρφωσί του (Δ.Ε.Ο, 1911). Όσα αναφέρει ο Δελμούζος είναι η
αφομοιωμένη, από τον ίδιο, αντίληψη του κινήματος της Νέας Αγωγής, με την οποία ήρθε σε
επαφή την εποχή που βρισκόταν στη Γερμανία (Παπανούτσου, 1978, Τερζής, 1981) για
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μεταπτυχιακές σπουδές αλλά και η βιωμένη εμπειρία που απέκτησε κατά τη σύντομη
λειτουργία του σχολείου του. Σύμφωνα με όσα δηλώνονται σε σχετικές αναφορές των ξένων
παιδαγωγών, Ευρωπαίων και Αμερικανών, που συνέβαλαν στη διεθνή διαμόρφωση της
φυσιογνωμίας του Νέου Σχολείου, από το 1889-1921 και επηρέασαν και την ελληνική
εκδοχή του μπορούμε να κρατήσουμε ως βάση στην επιχειρούμενη διερεύνηση τον εξής
ορισμό του Νέου Σχολείου και την περιγραφή του: Το Νέο Σχολείο είναι οικοτροφείο,
οικογενειακά οργανωμένο, βρίσκεται στην εξοχή, και έχει τις προσωπικές εμπειρίες των
παιδιών για βάση της πνευματικής του εκπαίδευσης – σε συνδυασμό με χειροτεχνικές
δραστηριότητες – και της ηθικής του αγωγής – σε συνδυασμό με τη μαθητική αυτοκυβέρνηση.
Ως εκ τούτου τα χαρακτηριστικά του είναι: Βρίσκεται έξω από την πόλη- ο μαθητής είναι
οικότροφος και ζει σε οικογενειακό περιβάλλον- βάση της αγωγής των παιδιών είναι η
προσωπική εμπειρία- έχει σημασία η εργασία των χεριών- η πνευματική αγωγή στηρίζεται στις
αυθόρμητες ικανότητες του παιδιού- επιδιώκεται η σχετική αυτοδιοίκηση των μαθητών
(Κουντουράς, 1985).
Στο δημοσίευμά του όμως στο Δελτίο, ο Δελμούζος δεν αναφέρεται μόνο στις
παιδαγωγικές αρχές που διέπουν τη νέα αντίληψη της Αγωγής αλλά προβαίνει σε μια
επισήμανση που αποτελεί την προσωπική του συμβολή - δημιουργική του σύνθεση: συνδέει
τη θεωρία της Νέας Αγωγής, όπως προσπάθησε να την εφαρμόσει, με το κίνημα του
δημοτικισμού - στο οποίο είχε προσχωρήσει - και αποβλέπει μέσω αυτής, έγκαιρα, στη
θεραπεία ενός βασικού προβλήματος του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, την
πρόληψίν του απέναντι στη μητρική γλώσσα. Αλλά και ως προς αυτό το σημείο ο Δελμούζος
δεν καινοτομεί: στηρίζεται και επιβεβαιώνει τον Dewey, ο οποίος στο έργο του, Πώς
σκεπτόμεθα, (Dewey, 1930) περιλαμβάνει σχετικό κεφάλαιο με τίτλο «Η γλώσσα και η
αγωγή της σκέψεως» όπου πραγματεύεται την αμοιβαία σχέση τους και επισημαίνει το ρόλο
του σχολείου στην αρμονική ανάπτυξή τους. Ο Δελμούζος έχοντας συνειδητοποιήσει τη
συμβολή της μητρικής γλώσσας στην ολοκλήρωση της πνευματικής συγκρότησης του
παιδιού, θα φροντίσει ως θέμα να το επαναλαμβάνει συχνά, σε κάθε ευκαιρία, και με
σαφήνεια θα το δηλώσει αρκετά χρόνια αργότερα, το 1924, σε συνέντευξή του στο περιοδικό
Αυγή (1923-1925), όταν με την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μετά τη Μικρασιατική
καταστροφή, ως Ανώτερος Επόπτης θα έχει τη δύναμη και την ευθύνη να το συνδέσει άμεσα
με τον παιδαγωγικό νεωτερισμό, για τον οποίο ο ίδιος εργάζεται από το 1908. Μέχρι τότε
όμως το «Νέο Σχολείο», ως θεματική επιλογή, θα βρίσκει τη θέση του στα παιδαγωγικά
περιοδικά σε ποικίλα δημοσιεύματα που υπογράφουν διάφοροι συντάκτες.
Το Δελτίο βέβαια σε όλη τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αι. δίνει τον τόνο στα
δημοσιεύματα για την προώθηση γλώσσας και παιδαγωγικής. Διατρέχοντας τους τίτλους των
άρθρων που δημοσιεύονται σ΄ αυτό και μελετώντας το περιεχόμενό τους διαπιστώνουμε το
σταθερό προσανατολισμό των παιδαγωγών που δραστηριοποιούνται στον Εκπαιδευτικό
Όμιλο να ενισχύσουν θεωρητικά τους αναγνώστες τους, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας
(Χαραλάμπους, 1987, Δημαράς, 1994), για τη σημασία της νέας παιδαγωγικής αντίληψης, η
οποία, με όργανο τη δημοτική γλώσσα, μπορούσε να οδηγήσει στη βελτίωση του
περιεχομένου της εκπαίδευσης και στη διάπλαση υπεύθυνων και ενεργών πολιτών. Μπορεί οι
αρθρογράφοι του Δελτίου και μέλη του Ομίλου να μην έχουν όλοι τις ίδιες απόψεις για τη
διδασκαλία της δημοτικής, τα άρθρα όμως του περιοδικού που αναπτύσσουν την
παιδαγωγική καινοτομία, η οποία ανήκει στο πλαίσιο της Νέας Αγωγής,
αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν τον αναγνώστη να διαμορφώσει μία αρκετά σαφή
εικόνα για την ταυτότητα της παιδαγωγικής ανανέωσης και να προβληματιστεί με αφορμή
την εμπειρία που προέκυψε από την πρώτη εφαρμογή της στο Βόλο. Η αρθρογραφία του
Δελτίου, κρινόμενη σε σχέση με το «Νέο Σχολείο», αναδεικνύει τον διμέτωπο αγώνα που
ανέλαβαν οι παιδαγωγοί - συντάκτες των άρθρων του περιοδικού για παιδεία και γλώσσα:
θέτουν ως ζητούμενο τη διάπλαση ενός ηθικού χαρακτήρα, καταρτισμένου με σύγχρονες
γνώσεις που θα του επιτρέψουν να ζει δημιουργικά και δημοκρατικά. Το Δελτίο, σε όλη τη
διάρκεια της κυκλοφορίας του, παρέχει πολύτροπη υποστήριξη στον παιδαγωγικό
νεωτερισμό, με γλώσσα έκφρασης τη δημοτική. Οι συντάκτες δημοσιεύουν εισηγήσεις,
μεταφράσεις, βιβλιοκριτικές από τις οποίες αναδεικνύονται οι αρχές του «Νέου Σχολείου»,
ζητούμενο στο πλαίσιο της γενικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής που προτείνουν, όταν από
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θέσεις ευθύνης συμμετέχουν στις κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων, και προσπαθούν να
θεμελιώσουν, αρχικά ατελέσφορα, κατά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1913 και
αποφασιστικά το 1917 (Δημαράς, 1974, Φραγκουδάκη, 1984, Μπουζάκης, 1994))
Εκλαμβάνοντας το άρθρο του Δελμούζου στο Δελτίο του 1911 ως ολοκληρωμένη
κατάθεση που συνδυάζει τη θεωρία με την εμπειρία, θέτουμε το εύλογο ερώτημα για την
αφετηρία της διερεύνησης στο θέμα που μας απασχολεί: πώς αντιμετωπίστηκε η ιδέα της
παιδαγωγικής ανανέωσης στα δημοσιεύματα των περιοδικών της πρώτης δεκαετίας του 20ού
αιώνα: Υπάρχουν προδρομικές δημοσιεύσεις; Μέσα σε ποιο πλαίσιο συμφραζομένων
αναπτύσσονται; Μία συγκριτική διερεύνηση στα περιοδικά των αρχών του αιώνα μας
επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι το Δελτίο δεν είναι το πρώτο έντυπο, όπου δημοσιεύεται
κριτικός – παιδαγωγικός λόγος, με τον οποίο οι επαρκείς αναγνώστες, εκπαιδευτικοί κατά
βάση, έρχονται σε επαφή. Και τούτο διότι η προβληματική για την ανανέωση στην
Παιδαγωγική που αναπτύσσεται στην Ευρώπη και την Αμερική από το τέλος του 19ου αι.
διαχέεται, αφομοιωμένη και προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα, ως κριτική στην
κρατούσα εκπαιδευτική κατάσταση της εποχής, σε περιορισμένο αριθμό άρθρων που
δημοσιεύονται στην Εθνική Αγωγή (1898-1904), έντυπο που εκδίδεται στο γύρισμα του 20ού
αι. Το ένα από αυτά υπογράφει ο Γ. Δροσίνης, διευθυντής του περιοδικού στο οποίο, με τίτλο
«Η εθνική σημασία της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως», υποστηρίζει ότι το Δημοτικό σχολείο
πρέπει να είναι «αυτοτελές και απαλλαγμένο από τον ορμαθό των απεξηραμένων γραμματικών
κανόνων και φορτίου ασυνάρτητων ονομάτων και χρονολογιών προκειμένου ο μελλοντικός
πολίτης να μπορεί να αντιμετωπίσει τον αγώνα της ζωής, γιατί η ανατροφή και η εκπαίδευσις
δεν είναι κτήμα των λογίων αλλά όλου του έθνους (Εθνική Αγωγή, 1903). Όσα αναφέρονται
εδώ αποτελούν απόηχο ζητημάτων που θίγει το διεθνές κίνημα της Νέας Αγωγής, το οποίο
προφανώς δεν αγνοεί ο Δροσίνης, με την ενημέρωση και καλλιέργεια που διαθέτει, πράγμα
που του έχουν αναγνωρίσει οι ίδιοι οι συντελεστές του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Θηλέων,
Σαράτσης και Δελμούζος (Σαράτσης, 1939). Το άλλο άρθρο του ίδιου περιοδικού με
συντάκτη τον Ρ. Δημητριάδη και τίτλο «Εκ του αγροκηπίου μου» (Εθνική Αγωγή, 1901) μας
μεταφέρει στοιχεία από το σύστημα της Helen Key που συγκροτούν την παιδαγωγική της
θέση, συναφή με τις απόψεις των νεωτεριστών διεθνών εκπροσώπων του κινήματος της Νέας
Αγωγής.
Πέρα, όμως, από την Εθνική Αγωγή (1898-1904), τα άλλα παιδαγωγικά περιοδικά της
πρώτης δεκαετίας, Δημοτική Εκπαίδευσις (1901-1906), Το Δημοτικόν Σχολείον (1901-1903),
Μέση Εκπαίδευσις (1906-1907), Παιδαγωγικόν Δελτίον (1906-1914,) περιορίζονται σε άρθρα
που αναπαράγουν το παραδοσιακό πρότυπο της αγωγής, αυταρχικό, νοησιαρχικό,
εξαντλητικό και για τους δύο συντελεστές της διδακτική πράξης: δάσκαλο και μαθητή
(Μπαλτά, 2000).
Τα πράγματα αλλάζουν στη δεύτερη δεκαετία, στο πλαίσιο των γενικότερων
κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, στις οποίες πρωταγωνιστεί το κόμμα των Φιλελευθέρων από
το 1910. Ο προβληματισμός για τον παιδαγωγικό νεωτερισμό φιλοξενείται τώρα και σε άλλα
παιδαγωγικά περιοδικά, πέρα από το Δελτίο. Μέσα στην ένταση αντίθετων συναισθημάτων
που γεννούσε άλλοτε η ευφορία της νίκης των Βαλκανικών πολέμων και άλλοτε το μίσος του
Διχασμού, άρθρα για τους νεωτεριστές Ευρωπαίους παιδαγωγούς, βιβλιοκριτικές για έργα
τους που μεταφράζονται στα ελληνικά, παρουσίαση της λειτουργίας ευρωπαϊκών νέων
σχολείων εμφανίζονται στις σελίδες των περιοδικών αυτών, μετρημένα όμως και σποραδικά,
έτσι ώστε ο αναγνώστης τους να πάρει μία ενημέρωση στοιχειώδη για την προτεινόμενη
παιδαγωγική εφαρμογή. Τα συγκεκριμένα άρθρα, στα περιοδικά πέρα από το Δελτίο,
γραμμένα στην καθαρεύουσα, επίσημη άλλωστε γλώσσα του κράτους, σύμφωνα με το άρθρο
107 του Συντάγματος του 1911 (Φραγκουδάκη, 1977), εναλλάσσονται με όσα κινούνται στο
διαδεδομένο παραδοσιακό ερβαρτιανό πλαίσιο της αγωγής. Πρωτότυπες προσωπικές
συνθέσεις ή μεταφράσεις, τα δημοσιεύματα αυτά, παραβλέποντας το θέμα του γλωσσικού
οργάνου της διδασκαλίας, δημοτικής ή καθαρεύουσας, αναπτύσσουν βασικά χαρακτηριστικά
της νέας παιδαγωγικής θεωρίας, έτσι ώστε ο επαρκής αναγνώστης να συγκρατήσει θέσεις και
απόψεις, στοιχεία και ενδείξεις που συμβάλλουν στην αναζήτηση και ενισχύουν τον
προβληματισμό του για την ανάγκη αλλαγής των δεδομένων της εκπαιδευτικής πρακτικής.
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Δύο παραθέματα από σχετικά δημοσιεύματα της εποχής μας βοηθούν να συλλάβουμε τα
μηνύματα που ο εκπαιδευτικός θα αντλήσει μελετώντας τα.
Πρόκειται για το άρθρο του Χ. Λούπα «Χειροτεχνικαί εργασίαι» στον Εκπαιδευτικό
Ερευνητή του 1916 και του Δ. Ζήση «Το νέον σχολείον», μεταφρασμένο από τα γαλλικά και
δημοσιευμένο στην Εκπαιδευτική Επιθεώρησι του 1920. Στο πρώτο επιχειρείται μία γόνιμη
αντιπαραβολή του ευρωπαϊκού με τον αμερικάνικο παιδαγωγικό νεωτερισμό στο ζήτημα της
συμβολής της πρακτικής – χειροτεχνικής διαδικασίας στη μάθηση: στον λόγο των
Ευρωπαίων: «θέλομεν να κατανοή ο μαθητής ό,τι διδάσκεται», παραβάλλεται
συμπληρωματικά ο λόγος των Αμερικανών παιδαγωγών: «αι δια της μελέτης κτηθείσαι
γνώσεις δεν θα αφομοιωθώσιν αληθώς παρά μόνον όταν διέλθωσιν διά των μυών». Στο άρθρο
πάλι του Ζήση, δημοσιευμένο όταν έχει νομοθετηθεί η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση
του 1917 επιχειρείται η εννοιολόγηση του Νέου Σχολείου σε σύγκριση με το παλαιό: Στο
παλαιόν σχολείον προσφέρουν στο παιδίον λέξεις και επιβάλλουν την σιωπήν, το υποχρεώνουν
να αντιγράφη, να μιμήται. Αυτά όμως είναι πολύ ολίγα δι αυτό: εκείνο που χρειάζεται το παιδί
είναι πράγματα, πράξεις, κίνησις, εφαρμογαί δι΄ εκτελέσεως».
Στηριγμένοι στα προαναφερθέντα και σε άλλα σχετικά άρθρα, διαπιστώνουμε ότι
προκύπτει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που διαμορφώνουν θεωρητικά τη φυσιογνωμία του
«Νέου Σχολείου», που προτείνεται στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, το οποίο έχει τις
καταβολές του στους διεθνείς εισηγητές της Νέας Αγωγής, Montessori, Dewey,
Kerschensteiner αλλά παράλληλα από την πρώτη τουλάχιστον εφαρμογή του προσαρμόζεται
στα ελληνικά δεδομένα: Το Νέο-ελληνικό σχολείο, έχοντας στο ενεργητικό του την εμπειρία
από την εφαρμογή μικρής διάρκειας στον Βόλο (1908-1911), διαμορφώνεται και
υποστηρίζεται από τους παιδαγωγούς που δραστηριοποιούνται στον Εκπαιδευτικό Όμιλο και
εκφράζει κατά βάση την παιδαγωγική τους πρόταση στο παιδαγωγικό πρότυπο του
παρελθόντος. Η πρόταση αυτή θεμελιώνεται νομοθετικά το 1917 και έχει δύο όψεις:
γλωσσική και παιδαγωγική.
Στο πρότυπο όμως αυτό, όπως συγκεκριμενοποιείται και αρχίζει να εφαρμόζεται με την
εισαγωγή των νέων αναγνωστικών, γραμμένων στη δημοτική γλώσσα, σύμφωνα με τις
κυβερνητικές αποφάσεις του 1917, προκύπτουν δυσκολίες κατά την εφαρμογή του από το
σώμα των εκπαιδευτικών που είναι αμύητοι στη νέα προβληματική και από τους
ιδεολογικούς αντιπάλους του νεωτερισμού, παραδοσιακούς πολιτικούς, παιδαγωγούς,
εκπαιδευτικούς που υιοθετούν ένα συγκεκριμένο τρόπο για να αντιμετωπίσουν το
συνδυασμό δημοτικής γλώσσας και νέας παιδαγωγικής. Ο τρόπος αυτός καταγράφεται στα
έντυπα της εποχής και προσφέρεται για σχολιασμό: στην αρχή της δεύτερης δεκαετίας
υπάρχουν ολιγάριθμα περιοδικά, (Παιδαγωγικόν Δελτίον (1906-1914), Ασπίς (1910-1911),
Ανατολή (1911-1912)) που αγνοούν τον παιδαγωγικό νεωτερισμό. Άλλα, όπως τα δύο
προαναφερθέντα, (Εκπαιδευτικός Ερευνητής (1915-1916 και 1919-1920), Εκπαιδευτική
Επιθεώρησις (1917-1920)) δημοσιεύουν παράλληλα αλλά, όχι ισάριθμα, άρθρα
νεωτεριστικής και παραδοσιακής παιδαγωγικής αντίληψης. Στην ουσία αυτή η συνύπαρξη
του παραδοσιακού με το νεωτερικό πρότυπο μόνο επιφανειακά επιτρέπει στον εκπαιδευτικό
να αντιληφθεί τη νέα αντίληψη και τη δυναμική της για την ανατροπή της εκπαιδευτικής
πρακτικής και του προτύπου της αγωγής που το ισχύον σύστημα προτείνει και οι
εκπαιδευτικοί αναπαράγουν. Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάδειξη τριών τάσεων στην
αρθρογραφία της δεύτερης δεκαετίας. Η πρώτη τάση, την οποία εκφράζει το Δελτίο του
Εκπαιδευτικού Ομίλου, υποστηρίζει ενεργητικά και με συνέπεια την παιδαγωγική
καινοτομία, ως περιεχόμενο και μορφή. Η δεύτερη τάση αναπαράγει το πρότυπο του
παρελθόντος και αγνοεί το νεωτερισμό και η τρίτη τάση προσπαθεί να ισορροπεί ανάμεσα
στην παράδοση και την ανανέωση.
Για να ερμηνεύσουμε τη διαφορετική δυναμική των άρθρων που δημοσιεύονται στα
έντυπα της δεύτερης δεκαετίας είναι αναγκαίο να αναχθούμε στην πολιτική πραγματικότητα
στην οποία ζει η χώρα από το 1909. Με τους Φιλελεύθερους στην εξουσία, αναπτερώνεται η
ελπίδα διανοουμένων, παιδαγωγών εκπαιδευτικών που διεκδικούν τη μεταρρύθμιση των
εκπαιδευτικών πραγμάτων και προσχωρούν σε νεωτεριστικά κοινωνικά σχήματα, ομίλους και
κινήματα, στον Εκπαιδευτικό Όμιλο, στη Φοιτητική Συντροφιά, στον εκπαιδευτικό
δημοτικισμό. Ενημερώνονται, μελετούν, αρθρογραφούν και τα άρθρα τους είναι στοχευμένα
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και διεκδικητικά. Οι εκφραστές πάλι της παλαιάς αντίληψης για την αγωγή, την οποία
συνέδεαν με τη διατήρηση της καθαρεύουσας, όσο οι Φιλελεύθεροι δεν έπαιρναν μέτρα για
την ολοκληρωμένη κατοχύρωση γλώσσας και παιδαγωγικής ακολουθούν μια ήπια τακτική
στο θέμα που μας απασχολεί: ως συντάκτες άρθρων, εκδότες περιοδικών δημοσιεύουν στα
περιοδικά που διευθύνουν, άρθρα στα οποία αναπτύσσουν τις παιδαγωγικές θέσεις της Νέας
Αγωγής, παρακάμπτοντας το γλωσσικό μέσο. Από τη στιγμή, όμως, που το 1917
νομοθετείται η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αλλάζει και η τακτική των
συγκεκριμένων παραδοσιακών παιδαγωγών. Αρθρογραφούν επικρίνοντας γλώσσα και
περιεχόμενο, συσπειρώνονται και τελούν σε αναμονή. Είναι χαρακτηριστική και έχει
σχολιαστεί (Φραγκουδάκη, 1983) η πολεμική αρθρογραφία εναντίον των νέων
αναγνωστικών, για τη μορφή και το περιεχόμενό τους, για τη γλώσσα και την παιδαγωγική
τους.
Η εκλογική αποτυχία του Βενιζέλου το 1920 προσφέρει στους επικριτές της
γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917 απρόβλεπτο πεδίο δράσης. Η Επιτροπεία, η
διορισθείσα προς εξέτασιν της γλωσσικής διδασκαλίας των δημοτικών σχολείων διέταξε να
«εκβληθώσι τα αναγνωστικά εκ των σχολείων και να καώσι» και έτσι για δεύτερη φορά μετά
το 1911, που διακόπηκε ο νεωτερισμός του Βόλου, ο συνδυασμός δημοτικής γλώσσας και
νέας παιδαγωγικής ακυρώνεται: Το «Νέο Σχολείο», ως αποδέκτης και εκφραστής του
νεωτεριστικού σχεδιασμού, συμπαρασύρεται από την ακύρωση και δέχεται τα βέλη των
αντιπάλων, επικεντρωμένα και στα δύο συστατικά της ανανέωσης, τη γλώσσα και την
παιδαγωγική. Στα δημοσιεύματα των περιοδικών της εποχής, υπέρμαχων και αντιπάλων της
μεταρρύθμισης ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται τα αντικρουόμενα συναισθήματα και το
φορτισμένο λόγο των συντακτών τους (Φραγκουδάκη, 1983).
Η Μικρασιατική όμως καταστροφή και η αποκατάσταση της δημοκρατίας έχει και για
την εκπαίδευση αξιοσημείωτες συνέπειες, ως προς το θέμα που μας απασχολεί: οι υπεύθυνοι
του Ομίλου ξαναγυρίζουν στις θέσεις τους και επιδιώκουν συστηματικά και αποφασιστικά να
κατοχυρώσουν νομοθετικά τα εκπαιδευτικά μέτρα που ανατράπηκαν. Αυτό, στο βαθμό που
μας ενδιαφέρει εδώ, ισοδυναμεί με ένα αυξημένο αριθμό άρθρων σε παλαιότερα και νέα
έντυπα για τη νέα παιδαγωγική που το Νέο Σχολείο, ως εκπαιδευτικό πρότυπο μπορεί να
υλοποιήσει.
Η μελέτη, όμως, των άρθρων αυτών στα περιοδικά της τρίτης δεκαετίας δείχνει ότι ο
παιδαγωγικός νεωτερισμός στην περίοδο 1922-1930 δεν έχει μία ευθύγραμμη πορεία,
ανάλογη με αυτήν που διέγραψε μέχρι τότε, με δεδομένους υποστηρικτές και αντιπάλους.
Μέχρι το 1926, έτος που ολοκληρώνει τον κύκλο του το περιοδικό Εργασία (1923-1925),
έντυπο ιδιαίτερα ευαίσθητο στην προβολή του παιδαγωγικού νεωτερισμού, και διακόπτεται
η λειτουργία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Μαράσλειου Διδασκαλείου, ιδρυμάτων
προσανατολισμένων στην επιστημονική κατάρτιση νέων εκπαιδευτικών, ικανών να
προωθήσουν τη σύγχρονη αντίληψη για τη διδασκαλία, οι νεωτεριστές παιδαγωγοί,
διαμορφώνουν ένα ενιαίο σύνολο, απέναντι στο οποίο αντιτίθενται οι γνωστοί για τις
επιδιώξεις τους παραδοσιακοί παιδαγωγοί. Οι πρώτοι συμπίπτουν στην ανάπτυξη των αρχών
που διέπουν το Νέο Σχολείο, το οποίο σταδιακά στην αρθρογραφία το εμφανίζουν και ως
Σχολείο Εργασίας, για να υποδηλώσουν συγχρόνως την ακολουθούμενη μέθοδο διδασκαλίας.
Σ΄ αυτή τη φάση, πέρα από την Εργασία και το Δελτίο που συνεχίζει την έκδοσή του από το
1911 έως το 1924, δραστηριοποιούνται και άλλα περιοδικά. Σ΄ αυτά συμπεριλαμβάνονται η
Αυγή (1923-1925), Το Φως (1924-1926), το Διδασκαλικόν Βήμα (1924- ) και στα άρθρα τους
αποκρυσταλλώνονται όχι μόνο τα χαρακτηριστικά της νεοελληνικής εκδοχής του
παιδαγωγικού νεωτερισμού αλλά αναδύονται και οι τάσεις που θα αναπτυχθούν μετά το 1926
πιο διεξοδικά. Παράλληλα οριστικοποιούνται και οι προτιμήσεις των Ελλήνων παιδαγωγών
προς τους ξένους πρωτοπόρους του κινήματος. Πλεονάζουν οι μεταφράσεις και οι αναφορές
στους Montessori, Kerschensteiner, Claparède, Ferrière.
Στο σύνολο αυτό μετά το 1926, θα παρατηρηθούν ρωγμές και διασπάσεις και πρόσωπα
που έδιναν μαζί τον αγώνα θα βρεθούν σε διαφορετικές γραμμές, όπως συνέβη με τους δύο
υπέρμαχους της προτεινόμενης μέχρι τότε εκπαιδευτικής ανανέωσης, Δελμούζο και Γληνό
και αρκετών άλλων που συσπειρώνονταν δίπλα τους. Η ιδεολογική και παιδαγωγική αυτή
διαφοροποίηση στο χώρο των νεωτεριστών παιδαγωγών αποτυπώνεται στα νέα περιοδικά της
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εποχής στα οποία δημοσιεύονται άρθρα για το «Νέο Σχολείο» ή «Σχολείο Εργασίας»,
βιβλιοκρισίες για τα έργα των ξένων εκπροσώπων του κινήματος που μεταφράζονται ή
γίνονται απολογισμοί για την έκβαση που είχε η ατελέσφορη απόπειρα εφαρμογής
εκπαιδευτικών καινοτομιών, εν μέσω ενός γενικότερου κοινωνικού προβληματισμού για την
ακολουθούμενη πολιτική σε πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής. Τα περιοδικά που
επωμίζονται έναν σύνθετο κριτικό ρόλο και λόγο για τους τομείς της δημόσιας ζωής που
αλληλοσυνδέονται, την εκπαίδευση, τη μεταρρύθμιση, την οικονομία, τον πολιτισμό και
αναπτύσσουν ένα κοινωνιολογικό πρότυπο αγωγής, είναι η Αναγέννηση (1926-1928) και το
παράρτημά της, Σχολική Πράξη (1927-1928), η Νέα Αγωγή (1927-1928) και ο Νέος Δρόμος
(1928-1929), αλλά και το Σχολείο Εργασίας (1930-1931) που εκδίδεται στο τέλος της
τριακονταετίας στη Φλώρινα. Η περίοδος 1926 – 1930 είναι μία ιδεολογικά φορτισμένη
εποχή για τους εκπαιδευτικούς, τα κινήματα, τις ενώσεις, τους ομίλους.
Αποτιμώντας συνολικά τα παιδαγωγικά περιοδικά της τρίτης δεκαετίας ως προς τη
συμβολή των αρθρογράφων τους στην ανατροπή ή όχι του δεδομένου σχολικού πλαισίου, με
δημοσιεύσεις στις οποίες προτείνεται ή απορρίπτεται ο συνδυασμός δημοτικής γλώσσας με
τη νέα παιδαγωγική, διαπιστώνουμε ότι κυκλοφορούν έντυπα και των δύο βασικών τάσεων
με την ανάλογη απήχηση στους αναγνώστες τους. Η πλευρά των νεωτεριστών παρά τις
ιδεολογικές διαφοροποιήσεις παραμένει προσανατολισμένη στο παιδαγωγικό-γλωσσικό
δίπτυχο το οποίο διεκδικεί από την πρώτη εφαρμογή του Νέου Σχολείου στο Βόλο. Το
πρότυπο όμως αυτό οι αριστεροί το διεκδικούν τώρα στο πλαίσιο γενικότερων κοινωνικών
και πολιτικών αλλαγών που, όπως επισημαίνουν με κάθε ευκαιρία, οι πολιτικές δυνάμεις που
εναλλάσσονται στην εξουσία, στις οποίες από το 1928 ανήκουν πάλι οι Φιλελεύθεροι,
απροκάλυπτα και σε βάρος του λαού εγκαταλείπουν. Η πλευρά πάλι των παραδοσιακών,
επωφελούμενη από την αυξανόμενη μετά τη Μικρασιατική καταστροφή επιφύλαξη του
κοινωνικού συνόλου απέναντι στις καινοτομίες, εισηγείται στα δικά της έντυπα το
εκπαιδευτικό πρότυπο που αποδέχεται τη θεωρία της παιδαγωγικής ανανέωσης αλλά την
αποσυνδέει από τη δημοτική γλώσσα, διαμορφώνοντας μία υβριδική, θα λέγαμε σήμερα,
εκδοχή της. Στα περιοδικά αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται ο Ερμής (1920-1944) και ο
Παιδαγωγός (1921-1922), την παιδαγωγική αναπτύσσουν οι γνωστοί για τις ιδεολογικές και
παιδαγωγικές θέσεις τους πανεπιστημιακοί, Ν. Εξαρχόπουλος, Γ. Χατζιδάκις και ο Σπ.
Καλλιάφας, ο οποίος όμως προσχώρησε στην ομάδα μετά από ένα διάστημα συνεργασίας του
και με τον κύκλο των νεωτεριστών (Νούτσος, 1990).
Από την αρθρογραφία στην οποία εστιάσαμε προκύπτει ότι το θέμα «Νέο Σχολείο»
έχει θέση στα νεοελληνικά περιοδικά της εκπαίδευσης, η οποία διακρίνεται από ποσότητα και
ποιότητα. Η συγκριτική μελέτη των άρθρων που σταδιακά δημοσιεύτηκαν στα έντυπα της
τριακονταετίας επιτρέπει την ανάδειξη των χαρακτηριστικών του νεοελληνικού
παιδαγωγικού νεωτερισμού, την καταγραφή των τάσεων και των εκπροσώπων τους. Το
γεγονός ότι το θέμα προσεγγίστηκε και από τα δύο κυρίαρχα ιδεολογικά παιδαγωγικά
ρεύματα που στιγμάτισαν την πορεία των εκπαιδευτικών πραγμάτων στη χώρα μας γεννά το
εύλογο ερώτημα: το «νέο σχολείο», ως σύνθεση παιδαγωγική που στοχεύει στην ανάδειξη
του μαθητή, ως ενεργού υποκειμένου, μπορεί να υλοποιηθεί με ή χωρίς την υποστήριξη της
δημοτικής γλώσσας; Ο Δελμούζος στη συνέντευξή του στο περιοδικό Αυγή δίνει τη δική του
απάντηση, στο τεύχος 3 του 1924: Ας την προσέξουμε:
Όσο δε δίνεις στο σχολείο την ζωντανή του γλώσσα, το στερείς από το αμεσώτερο μέσο
επικοινωνίας δασκάλων και παιδιών. Το στερείς από το κυριώτερο εκφραστικό μέσο του
απιδιού. Κάνεις αδύνατη κάθε έννοια μορφώσεως. Τι θα πει μορφώνω το παιδί; Δίνω χέρι
στην εξέλιξή του, το βοηθώ να εξελιχτή, να πάρη αργότερα τη μορφή που ταιριάζει στην
ιδιοφυία του….. Η καθαρεύουσα δεν είναι γλώσσα φυσιολογικά αναπτυγμένη, όπως το δέντρο
από τη γη. Κανένα χείλος ελληνικού κεφαλιού, ούτε γλωσσολογικού ούτε παιδαγωγικού απ΄
αυτούς που ισχυρίζονται την παραπάνω γνώμη, δεν τη μίλησε ποτέ στις καθημερινές ανάγκες
της ζωής του. Είναι τεχνικό κατασκεύασμα, που μπορεί να πάρει κάποιες ενέσεις ζωής μόνο
ανάλογα με τα στοιχεία που παίρνει από τον ζωντανό προφορικό λόγο. Γι αυτόν ακριβώς τον
λόγο στη σύγκρουσή της με τη δημοτική δεν μπόρεσε να κρατηθή (Αυγή, 1924)
Ο παιδαγωγός ο οποίος, σε μια πρώιμη και για τα διεθνή δεδομένα εποχή, εφάρμοσε
στη χώρα μας, στο Ανώτερο Παρθεναγωγείου του Βόλου, τις αρχές του Νέου Σχολείου,
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αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος αλλά η εφαρμογή που εισηγήθηκε, δεν έχει μέχρι σήμερα,
δοκιμαστεί στο εύρος που θα έπρεπε. Μελετώντας προσεκτικά τα πρόσφατα επίσημα κείμενα
για τις αρχές του «Νέου Σχολείου», το οποίο ως πιλοτικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε έναν
αριθμό σχολείων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, και
συγκρίνοντάς τα με άρθρα των παιδαγωγικών περιοδικών που κυκλοφόρησαν κατά την
πρώτη τριακονταετία του 20ού αι. εντοπίσαμε τρία αποσπάσματα που θα μπορούσαν να
αναγνωσθούν με ενδιαφέρον διότι θίγουν κρίσιμα ζητήματα που μένουν ανοιχτά 100 χρόνια
μετά τη βίαιη διακοπή του πρώτου νεοελληνικού Νέου Σχολείου.
Το πρώτο έχει τίτλο, «Το παλαιόν και το νέον σχολείον» δημοσιεύεται στο περιοδικό
Εργασία σε δύο συνέχειες το 1923 και υπογράφεται από τον Σπ. Καλλιάφα, ο οποίος τα
αμέσως επόμενα χρόνια πέρασε στους καθαρολόγους παιδαγωγούς. Στο άρθρο του σε
καθαρεύουσα γλώσσα αντιπαραβάλλει το «παλαιόν» με το «σύγχρονον σχολείον» και με
περίτεχνο ύφος μέσα από αναφορές σε ερβαρτιανούς και νεωτεριστές παιδαγωγούς τάσσεται
υπέρ της νέας αντίληψης και σημειώνει: Σκοπός της παιδείας στο «παλαιόν σχολείον» είναι
«να προσδώση εις τον παίδα εκ των προτέρων ωρισμένην μορφήν, κατά σχέδιον ωσαύτως
προδιαγεγραμμένον». Στο σύγχρονο, αντίθετα, επιδιώκεται «να αναπτύσσεται εν αυτώ ο παις
εξ εαυτού, σωματικώς και ψυχικώς εις αξίαν λόγου προσωπικότητα, υποβοηθούντων του
διδασκάλου και της εξωτερικής οργανώσεως του σχολείου». Σχετικά μάλιστα με αυτήν
επισημαίνει: «Εις το νέον σχολείον ουδεμίαν θέσιν έχει το παράγγελμα «συμπλέξατε τας χείρας.
Δεν επιβάλλεται εις τα παιδία νεκρική σιγή, δεν απαιτείται παρά των μαθητών θέσις ωρισμένη
του κορμού, των χειρών, των ποδών κλπ… κατά το νέον εκπαιδευτικόν πνεύμα δρων πρόσωπο
είναι ο μαθητής».
Το δεύτερο άρθρο υπογράφεται από τον Μιχ. Παπαμαύρο, διευθυντή του ίδιου
περιοδικού, αναφέρεται στο ίδιο θέμα, «το σχολείο εργασίας», το οποίο ο συντάκτης
αναπτύσσει σε δημοτική γλώσσα, και το εντάσσει στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες
της εποχής. Εκκινώντας από το παρελθόν ο παιδαγωγός σημειώνει ότι τον Μεσαίωνα
«λειτουργούσε το σχολείο των λόγων», αργότερα προέκυψε «το ρεαλιστικό σχολείο ή των
πραγμάτων» στη σύγχρονη εποχή, τη δική του, το 1923, πρέπει να θεσμοθετηθεί «το σχολείο
εργασίας» που γνώρισμα της διδασκαλίας έχει τη δημιουργία έργων από το μαθητή. Αλλά για
να χαρακτηρισθεί αυτοτελής η εργασία του μαθητή δεν πρέπει «να μαθαίνει από το δάσκαλο,
να διδάσκεται, να παίρνει αλλά να ερευνά, να ανακαλύπτει».
Το τρίτο απόσπασμα προέρχεται από άρθρο της Ελμ. Παντελάκι, το οποίο είναι
μετάφραση ανάλογου άρθρου του Albert Richard, και δημοσιεύεται στο παράρτημα της
Αναγέννησης, Σχολική Πράξη το 1927. Το δημοσίευμα ξεκινά χαρακτηρίζοντας το σχολείο
εργασίας «καθολική μεταρρύθμιση», αναφέρεται στη σχέση «ανάπτυξης και ενέργειας» για
την οποία πιστεύεται ότι μόνο στο σχολείο εργασίας εξασφαλίζεται, επειδή «το παιδί
χρησιμοποιεί το ενδιαφέρον, εκείνη την ορμή της βούλησης που αιστάνεται και αναγνωρίζει ως
μέρος εαυτού του». Το άρθρο κλείνει με μία πρόταση που είναι οικεία και σήμερα στους
εκπαιδευτικούς αλλά αποτελεί ακόμη ανεφάρμοστο στόχο, εκπαιδευτικό ζητούμενο, αν και
βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα: «Το νέο σχολείο είναι το σχολείο όπου μαθαίνει κανείς να
μαθαίνει και να ενεργεί, συνεπώς να ζει. Τα παιδιά μορφώνονται με τη χαρά. Όχι γιατί μέσα
στο σχολείο διασκεδάζουν αλλά γιατί εκεί μέσα ζουν».
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Περίληψη
Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο της να μελετήσει τις μεταγλωσσικές απόψεις των
συνταγματαρχών της δικτατορίας του 1967, όπως αυτές διατυπώνονται σε ένα κείμενο 60 σελίδων, με
τίτλο « Εθνική Γλώσσα», έκδοση του Αρχηγείου των Ενόπλων Δυνάμεων το 1972 και σε δύο
επανεκδόσεις του τον επόμενο χρόνο, βελτιωμένες και επαυξημένες. Πρόκειται για ένα κείμενο –
μανιφέστο όσον αφορά το ελληνικό γλωσσικό πρόβλημα και τις επιλογές των συνταγματαρχών. Η
εργασία στοχεύει μέσα από τη μελέτη του συγκεκριμένου κειμένου και άλλων μεταγλωσσικών
δηλώσεων και διατυπωμένων θέσεων των πρωτεργατών της χούντας να αναδείξει τη σχέση ανάμεσα
στη γλώσσα και την ιδεολογία.

Abstract
The aim of the present paper is to study the metalanguage views of the Colonels of the dictatorship in
Greece in 1967, as put forward in a sixty-page text entitled “National Language” published by the
Hellenic National Defense General Staff (HNDGS) in 1972, and in the two improved and enlarged reeditions the following year. This text-manifesto pertains to the Greek language issue and the choices
made by the colonels. Through the study of the specific text, as well as other metalanguage statements
and formulated positions of the prime movers of the junta, this paper aims to show the relationship
between language and ideology.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η γλώσσα έχει συνδεθεί παντού και πάντα. με την εθνική ταυτότητα και τη διατήρηση “της
φυλής”. Θεωρείται μια από τις σημαντικότερες συνισταμένες του πολιτισμού καθώς και το
κυριότερο όργανο διάσωσής του. Η Ελλάδα για σχεδόν τρεις αιώνες κινήθηκε μέσα σε αυτό
το ιδεολογικό πλαίσιο και το πρόβλημα της διγλωσσίας (διμορφίας) που εμφανίστηκε στα
μέσα του 18ου αιώνα υπήρξε έντονο και καθοριστικό για την εξέλιξή της σε πολλούς τομείς.
Ας μην ξεχνάμε εξάλλου και το ότι η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα στον κόσμο που
έφτασε στο σημείο να θρηνεί νεκρούς έπειτα από γλωσσικές διαμάχες (Ευαγγελικά, 1901 και
Ορεστειακά, 1903).
Σε όλες τις φάσεις του ελληνικού γλωσσικού ζητήματος η σύγκρουση δεν αφορούσε
τόσο τη γλώσσα όσο θέματα εθνικής ταυτότητας, εφόσον η γλώσσα συνδέεται με το έθνος
και τη διάρκειά του ανά τους αιώνες. Ο 20ος αιώνας θα διχάσει την ελληνική κοινωνία γύρω
από το γλωσσικό ζήτημα. Tο κίνημα του δημοτικισμού θα επιχειρήσει να επιβάλει τη
δημοτική ως γλώσσα της εκπαίδευσης και ως μέσο εθνικής ομογενοποίησης σε αντίθεση με
τους υποστηρικτές της καθαρεύουσας που θα την πολεμήσουν χαρακτηρίζοντάς την «χυδαία»
και τους υποστηρικτές της «άθεους» και «προδότες του έθνους». Η ίδρυση του
Εκπαιδευτικού Ομίλου και η αριστερή στροφή του Γληνού θα πυροδοτήσουν την πολεμική
κατά του δημοτικισμού, ο οποίος θα συνδεθεί με τον κομμουνισμό. Η άποψη αυτή
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ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά από τον εμφύλιο. Η δημοτική ταυτίστηκε με την
αριστερή πολιτική ιδεολογία, ενώ η καθαρεύουσα με την εθνική νομιμοφροσύνη και τον
πατριωτισμό.
2. ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΡΙΛΙΑΝΗΣ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο της να μελετήσει τις γλωσσικές και μεταγλωσσικές
απόψεις των συνταγματαρχών της δικτατορίας του 1967, όπως αυτές διατυπώνονται σε ένα
βιβλίο 60 σελίδων αρχικά, με τίτλο « Εθνική Γλώσσα», έκδοση του Αρχηγείου των Ενόπλων
Δυνάμεων το 1972 και σε δύο επανεκδόσεις του τον επόμενο χρόνο, βελτιωμένες και
επαυξημένες. Ο αριθμός των σελίδων στις εκδόσεις αυτές ανέρχεται στις 160. Πρόκειται για
ένα κείμενο – μανιφέστο όσον αφορά το ελληνικό γλωσσικό πρόβλημα και τις επιλογές των
συνταγματαρχών.
Το καθεστώς της 21ης Απριλίου ακύρωσε από την πρώτη στιγμή τη μεταρρυθμιστική
προσπάθεια του 1964. Άλλαξε τους στόχους της εκπαίδευσης, κατήργησε μαθήματα, το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Ακαδημαϊκό Απολυτήριο, καθόρισε εκ νέου τα έτη της
υποχρεωτικής φοίτησης, θεσμοθέτησε το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας.
Όσον αφορά το θέμα της διδασκαλίας της γλώσσας στα σχολεία ο Α. Ν. 129/1967
καθόριζε ότι:
«Άρθρον 5.1.Eις τας τρείς πρώτας τάξεις του Δημοτικού Σχολείου διδάσκεται και
χρησιμοποιείται ως εκφραστικόν όργανον η μητρική γλώσσα εις την πανελλήνιον αυτής
μορφήν απηλλαγμένη ακροτήτων και ιδιωματισμών. Eις τας Δ', E' και ς' τάξεις διδάσκεται
και χρησιμοποιείται η απλή καθαρεύουσα.
2. H απλή καθαρεύουσα, επίσημος γλώσσα του Kράτους κατά διάταξιν συνταγματικήν,
είναι το όργανον εκφράσεως γραπτής και προφορικής, διδασκόντων και διδασκομένων, εις
τας Δ', E' και ς' τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, το Γυμνάσιον, τας Παιδαγωγικάς Aκαδημίας
και τας Aνωτέρας εν γένει Σχολάς.
3. Eις τας τρείς πρώτας τάξεις του Γυμνασίου (κατώτερος κύκλος) συνεχίζεται η
διδασκαλία της γραμματικής και της συντάξεως της απλής καθαρευούσης εν συναρτήσει
προς την της αττικής διαλέκτου, της οποίας η διδασκαλία άρχεται από της A' τάξεως.
5. Eις τας τρείς ανωτέρας τάξεις του Γυμνασίου (άνώτερος κύκλος) διδάσκεται
ευρύτερον και εις βάθος η γραμματική και η σύνταξις της Aττικής διαλέκτου εν συναρτήσει
προς τας νεωτέρας μορφάς εξελίξεως της ελληνικής γλώσσης (Περί οργανώσεως της Γενικής
παιδείας).
Στο Σύνταγμα του 1968, όπως και του 1973, στο άρθρο 6, οριζόταν η επίσημη γλώσσα
του κράτους. «Επίσημος γλώσσα του κράτους και της εκπαιδεύσεως είναι εκείνη, εις την
οποίαν συντάσσονται το Σύνταγμα και τα κείμενα της ελληνικής νομοθεσίας». Το άρθρο
αυτό στηρίχτηκε στο άρθρο 107 για τη γλώσσα των Συνταγμάτων του 1911 και του 1952 το
οποίο έλεγε: «Επίσημος γλώσσα του κράτους είναι εκείνη, εις την οποίαν συντάσσονται το
πολίτευμα και της ελληνικής νομοθεσίας τα κείμενα. Πάσα προς παραφθοράν ταύτης
επέμβασις απαγορεύεται».
Η απριλιανή δικτατορία μετά από μεγάλη και διεξοδική συζήτηση που προηγήθηκε
της ψήφισης του Συντάγματος, απέφυγε να ορίσει ρητά στο Σύνταγμα το είδος της επίσημης
γλώσσας, φοβούμενη μήπως, αν οριστεί η καθαρεύουσα, θα έβγαινε η δημοτική εκτός νόμου
με κίνδυνο, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του υπουργού Παιδείας Θ.
Παπακωνσταντίνου, «να την αφήσωμεν εις τον κομμουνισμόν, να τους την παραχωρήσωμεν»
(Πρακτικά συζητήσεων επί του Συντάγματος 1968).
H άποψη αυτή πρέπει να ήταν πολύ διαδεδομένη στους κύκλους των στρατιωτικών.
Ξαναακούστηκε από τα επίσημα χείλη του Μεταξά σε συνέντευξή του το 1936. «Aυτή η
σύγχυσις δεν επιτρέπεται πλέον, ( εννοεί τη σύγχυση ανάμεσα στο δημοτικισμό και τον
κομμουνισμό) διότι δεν ωφελεί παρά μόνον τους κομμουνιστάς” ( Mεταξάς, 1936). Οι
πραξικοπηματίες είχαν αρχίσει τη στρατιωτική τους σταδιοδρομία μέσα στη δικτατορία του
Μεταξά και είναι λογικό να έχουν διαμορφώσει τις ιδεολογικές τους θέσεις επηρεασμένοι
από τα πιστεύω και τα επιχειρήματά του αλλά και από την ιδεολογία της παραστρατιωτικής
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οργάνωσης του ΙΔΕΑ (Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών) (Λιναρδάτος, 1978), στην
οποία οι περισσότεροι ανήκαν.
Το απριλιανό καθεστώς αποφάσισε επίσης να αφαιρέσει την τελευταία φράση του
άρθρου 107 των Συνταγμάτων του 1911 και 1952 στο άρθρο 6 του Συντάγματος που αυτό
ψήφισε, γιατί και πάλι έμμεσα θα καταδίκαζε με αυτόν τον τρόπο τη δημοτική, αλλά και γιατί
το ίδιο το Σύνταγμα θα αυτοαναιρούταν, αφού σε κάποιες τάξεις της εκπαίδευσης καθιέρωνε
με τον ΑΝ 129 ως γλώσσα τη δημοτική. Δίσταζε επίσης να ταχτεί ανοικτά κατά της
δημοτικής και για έναν άλλο λόγο. Από ό,τι φαίνεται από τα Πρακτικά των συζητήσεων που
προηγήθηκαν, είχε αντιληφθεί ότι μετά από τη μεταρρύθμιση του 1964, η οποία καθιέρωσε
τη δημοτική ως γλώσσα της εκπαίδευσης, οι συνθήκες είχαν αλλάξει. Η δημοτική είχε
αρχίσει να καταξιώνεται στις συνειδήσεις των περισσοτέρων Ελλήνων. Στην περίπτωση αυτή
λοιπόν οι συνταγματάρχες δεν ήθελαν να προκαλέσουν το κοινό αίσθημα. Υπήρχαν πολλά
ανοικτά μέτωπα και γνώριζαν καλά ότι το καθεστώς που επέβαλαν δεν είχε αποκτήσει λαϊκό
έρεισμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν όχι μόνο τους συμπαθούντες αλλά
ούτε καν τους αντιπάλους τους. Οι αντιφρονούντες δεν προέρχονταν μόνο από τον αριστερό
χώρο ή από τα κατώτερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα αλλά και από την αστική και
μεγαλοαστική τάξη, η οποία είχε τη δύναμη να επηρεάζει καταστάσεις μέσα και έξω από την
Ελλάδα. Στους συγκεκριμένους αυτούς κύκλους που διέθεταν το οικονομικό προβάδισμα
επιδίωκαν οι συνταγματάρχες να στηριχτούν, για να δώσουν νέα ώθηση στην οικονομία με
την προσέλκυση επενδυτών και για να εξασφαλίσουν ευρύτερη νομιμοποίηση και ανοχή. Η
δικτατορία ως εκ τούτου προβάλλεται ως ο μόνιμος εγγυητής, συγκριτικά με τους
κομμουνιστές, της ειρήνης, της ασφάλειας, της ιδιοκτησίας και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Είναι αυτή που εξασφαλίζει ευνοϊκές συνθήκες για την αύξηση της παραγωγικότητας και την
ανάπτυξη της οικονομίας. Για τους λόγους αυτούς λοιπόν η συνεργασία με αυτούς τους
κύκλους θεωρείται αναγκαία και οι συνταγματάρχες δεν ήθελαν ούτε να προκαλέσουν αλλά
και ούτε να συγκρουστούν μαζί τους. Μπορούσαν με μικρές παραχωρήσεις να πετύχουν πιο
εύκολα το σκοπό τους. Για το λόγο αυτόν το 1970 η χούντα κάνει ακόμη μια υποχώρηση. Με
το ΝΔ 651 επεκτείνεται η διδασκαλία της Δημοτικής σε ακόμη μία τάξη του Δημοτικού.
Ένας επιπλέον λόγος αυτής της απόφασης ήταν και το ότι το 1970, κάτω από την
πίεση των διαμορφωμένων συνθηκών, η Χούντα, για να στηρίξει την εθνική οικονομία,
στράφηκε προς την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση. Έτσι το 1970 ίδρυσε τα ΚΑΤΕΕ και
το 1971 τις Μέσες Τεχνικοεπαγγελματικές Σχολές (Μπουζάκης, 2002). Στο πλαίσιο αυτό η
δημοτική κερδίζει ακόμη περισσότερο έδαφος, λόγω της κοινωνικής και οικονομικής
προέλευσης των φοιτώντων.
Το 1971 ο Γ. Παπαδόπουλος, για να χαράξει την εθνική εκπαιδευτική πολιτική,
θέσπισε ένα νέο όργανο, την Επιτροπή Παιδείας, η οποία αποφάσισε ότι η γλώσσα της
βασικής εκπαίδευσης θα έπρεπε να είναι η μητρική, την οποία μαθαίνει το παιδί με φυσικό
και αβίαστο τρόπο στο σπίτι του. Στο Γυμνάσιο θα διδάσκεται συστηματικά η καθαρεύουσα
στην απλοποιημένη της όμως μορφή, ώστε να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο γλωσσικό
αίσθημα. Η Ε.Π επεκτείνει λοιπόν τη διδασκαλία της Δημοτικής σε άλλες δύο τάξεις,
καλύπτοντας έτσι όλο το Δημοτικό. Αν και προχώρησε όμως σε αυτήν την απόφαση,
φαίνεται ότι και αυτή δεν συμφωνούσε με τη Γραμματική και τις γλωσσικές απόψεις του
Τριανταφυλλίδη ή δεχόταν άλλου είδους πιέσεις που δεν της επέτρεπαν να συμφωνήσει. Στα
πορίσματά της δεν αναφέρεται καθόλου στην εν λόγω γραμματική και προτείνει να
συνταχθεί νέα γραμματική «απηλλαγμένη από ακρότητες». (Πορίσματα Επιτροπής Παιδείας
1971-1973, σελ. 27).
3. ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1
Παρόλο το κύρος που ο Γ. Παπαδόπουλος προσέδωσε στην Επιτροπή Παιδείας, μέσα
στους κόλπους των χουντικών και φιλοχουντικών δεν συμφωνούσαν όλοι με τις γλωσσικές
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θέσεις της και με την ημινομιμοποίηση της δημοτικής στο χώρο της εκπαίδευσης. Για το λόγο
αυτόν μάλλον, στο καινούριο πλαίσιο που δημιουργήθηκε, πάρθηκε η απόφαση για τη
συγγραφή του βιβλίου που τιτλοφορείται «Εθνική Γλώσσα» και το οποίο έχει αναλάβει την
υπεράσπισή της.
Ο άγνωστος συγγραφέας του κειμένου,2 για την πατρότητα του οποίου θα αναφερθούμε
πιο κάτω, θεωρεί σκόπιμο να θέσει στην αρχή ένα θεωρητικό πλαίσιο επάνω στο οποίο θα
στηρίξει όλα του τα επιχειρήματα. Ξεκινάει τη μελέτη του γλωσσικού ζητήματος από τη
διευκρίνιση των εννοιών Έθνος και Λαός, γιατί « πολλά εγκλήματα διαπράττονται εν ονόματι
του έθνους και του λαού», όπως αναφέρει.
Στη συνέχεια ο συγγραφέας αναφέρεται στους δύο σπουδαιότερους όρους που πρέπει
να πληροί μια εθνική Γλώσσα. 1ον Πρέπει να συνδέεται με το εθνικό παρελθόν, διότι αν
αποκοπεί από αυτό παύει να είναι εθνική και 2ον Πρέπει να είναι κατανοητή από το λαό και
σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει, ο λαός πρέπει να την διδαχτεί και όχι να την
εγκαταλείψει, γιατί τότε χάνεται ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του έθνους. Μετά
από αυτή τη διευκρίνιση εισέρχεται στο θέμα που τον απασχολεί. «Σήμερον υπάρχουν εν
χρήσει τρεις γλώσσαι: η λαϊκή, η λογία (καθαρεύουσα) και η δημοτική (εις την
πραγματικότητα βεβαίως πρόκειται περί ιδιωμάτων και όχι περί ιδιαιτέρων γλωσσών)».
Κεντρικός άξονας του βιβλίου είναι η υποστήριξη της ανωτερότητας σε όλους τους
τομείς της καθαρεύουσας σε σχέση με τη δημοτική. Καταβάλλεται προσπάθεια να
ανασκευαστούν τα επιχειρήματα των δημοτικιστών και να αποδειχτεί η ανεδαφικότητά τους.
Η Λαϊκή γλώσσα μένει στο απυρόβλητο και αρκετές φορές μάλιστα γίνονται ευνοϊκές
αναφορές σ΄ αυτήν, εκ του ασφαλούς φυσικά.
Η κοινή δημοτική υποστηρίζει ο συγγραφέας ότι προήλθε από κάποια ιδιώματα της
Πελοποννήσου και αποτέλεσε τη βάση «της γραφομένης δημοτικής» η οποία επικράτησε στα
αστικά κέντρα. Επομένως η δημοτική δεν αποτελεί τη μητρική γλώσσα του ελληνικού λαού
αλλά ενός τμήματός του. Άρα το επιχείρημα των δημοτικιστών ότι «άλλη γλώσσα θα
μαθαίνει το παιδί από τη μάννα του και άλλη στο σκολειό» δεν ισχύει γιατί έτσι και αλλιώς
μιλούν διαφορετική γλώσσα, αν εξαιρέσουμε τα παιδιά και τις μαννάδες κάποιων αστικών
κέντρων. Τα υπόλοιπα παιδιά θα υποχρεωθούν να μάθουν στο σχολείο διαφορετική γλώσσα
από αυτήν που μαθαίνουν στο σπίτι, είτε σχολική γλώσσα είναι η δημοτική είτε η
καθαρεύουσα. Και υποστηρίζοντας το επιχείρημά του με πολλά παραδείγματα αντιστρέφει
το ερώτημα: Μήπως τα παιδιά της υπαίθρου και της επαρχίας, δηλαδή η πλειοψηφία των
παιδιών του λαού, είναι κατώτερα και δεύτερης ποιότητας και επομένως δεν πειράζει, εάν το
σχολείο καταστρέψει τη μητρική γλώσσα τους μια που από τη στιγμή που θα φοιτήσουν σε
αυτό θα μάθουν διαφορετική γλώσσα απ΄ αυτήν που μιλούν οι μαννάδες τους;
Στην πορεία δέχεται ότι τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο των ΜΜΕ, οι γλωσσικές
διαφορές μεταξύ των αστικών κέντρων και της επαρχίας τείνουν να περιοριστούν. Αυτό όμως
σημαίνει ότι ο λαός επιθυμεί να βελτιώσει τη γλώσσα του και ότι η υιοθέτηση αυτού του
ανώτερου γλωσσικού ιδιώματος δεν έχει ως αποτέλεσμα «τον σκοταδισμόν αλλά την
πνευματικήν άνοδον». Και για να τεκμηριώσει το επιχείρημά του αναφέρει το εξής
περιστατικό. Το 1964 ένα βουλευτής για να κολακεύσει τους κατοίκους ενός χωριού που
επισκέφτηκε τους είπε: ¨Τώρα η κυβέρνησις απεφάσισε να καθιερώση τη γλώσσα τη δική
σας, αυτή που μιλάει ο λαός, για να μας καταλαβαίνετε όλοι». Και ένας από αυτούς
διαμαρτυρόμενος λέει : Μας κουρουιδέβς; Τα πιαδιά μας τάστλαμ στου σκουλειό να μάθνι.
Τώρα συ μας λιές ότ’ θα γυρίστι πίσου και θ΄μλείτι τ’ γλώσσα π’ μπλάμι μεις οι αγράμματ;»
Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να ανασκευαστεί το επιχείρημα ότι «η γλώσσα είναι
‘ζων οργανισμός’ και ως τοιούτος υπόκειται εις εξέλιξιν όπως όλοι οι ζώντες οργανισμοί». Ο
συγγραφέας υποστηρίζει ότι τα περί ζώντος οργανισμού «δεν λέγονται σήμερον από
σοβαρούς ανθρώπους». Πρόκειται για μεταφορική έκφραση. Η γλώσσα μεταβάλλεται, δεν
εξελίσσεται. Νέες λέξεις προστίθενται και παλιές περιέρχονται σε αχρηστία. Η σημασία
πολλών λέξεων ευρύνεται, ενώ άλλων περιορίζεται. Η Γραμματική και το Συντακτικό τείνουν
προς την απλοποίηση και την εξομάλυνση της γλώσσας και συγχρόνως κατά τη μετάδοση
των λέξεων από γενιά σε γενιά παρατηρείται και το φαινόμενο της παραφθοράς, δηλαδή
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φθογγολογικές, μορφολογικές και φωνολογικές μεταβολές, οι οποίες αποτελούν βασικό
στοιχείο εξέλιξης μιας γλώσσας. (στο σημείο αυτό χρησιμοποιεί και ο ίδιος τον όρο εξέλιξη
και όχι μεταβολή που χρησιμοποίησε πιο πάνω).
Όσον αφορά δε το λεξιλόγιο και τη σημασία των λέξεων η λαϊκή γλώσσα δεν
εξελίχτηκε αλλά εκφυλίστηκε, διότι έχασε πάρα πολλά, συγκρινόμενη με την αρχαία και την
καθαρεύουσα. Όσον αφορά τη γραμματική, αυτή δεν εξομαλύνθηκε, αλλά απεναντίας
απέκτησε τόσες ανωμαλίες, ώστε δεν υπάρχει γραμματική. Οι φθογγικές μεταβολές
συνέβησαν κυρίως κατά την εποχή του αναλφαβητισμού, όταν ο λαός ήταν αγράμματος και
δεν υπήρχε κράτος και δημόσια εκπαίδευση, οπότε οι λέξεις μεταβιβάζονταν προφορικά από
γενιά σε γενιά και παραποιούνταν. Η αλλοίωση των λέξεων είναι κατά βάση τυχαία και
ανώμαλος και δεν ακολουθεί φυσικούς νόμους, όπως υποστηρίζουν οι δημοτικιστές.
Ακολουθεί ένας μεγάλος αριθμός παραδειγμάτων που κατά το συγγραφέα δεν επέβαλε
κανένας νόμος. (Ο απολωλός έγινε παλαβός, ο μωρολόγος μουρλός, το κινώ κουνάω κλπ).
Στη συνέχεια ο συγγραφέας προσπαθεί να καταρρίψει επιχειρήματα του Ροϊδη και του
Ψυχάρη με τις γλωσσικές απόψεις του οποίου έχει ιδιαίτερη εμμονή. «Έδωσε στο σύστημά
του μια επιστημονικοφάνεια με αποτέλεσμα οι δημοτικιστές να επιδοθούν με μεγαλύτερο
ζήλο στην παραφθορά των λέξεων», γράφει για τον Ψυχάρη.
Στο στόχαστρο της κριτικής του όμως βρίσκεται κυρίως ο Τριανταφυλλίδης και η
Γραμματική του. Οι δημοτικιστές υποστηρίζουν, αναφέρει, ότι η δημοτική έχει γραμματική
υπονοώντας τη Γραμματική του Τριανταφυλλίδη. Ο Τριανταφυλλίδης προσπάθησε να
ταξινομήσει τις λέξεις της δημοτικής σε τρεις κλίσεις, μία για κάθε γένος, αλλά δεν το
κατόρθωσε. Εκτός από τα άκλιτα και τα ελλειπτικά υπάρχουν τα αρχαιόκλιτα, τα ιδιόκλιτα,
τα διπλόκλιτα, τα διπλόμορφα, τα διπλοκατάληκτα, τα ανώμαλα, τα περισσότερα εκ των
οποίων κλίνονται κατά τη γραμματική της καθαρεύουσας. Επίσης πολλές λέξεις έμειναν και
έξω από την κατηγορία των ανωμάλων, γιατί δεν ήταν δυνατόν ούτε εκεί να ταξινομηθούν
και παρουσιάζονται ως εξαιρέσεις. Ακολουθούν πάρα πολλά παραδείγματα για όλες τις
περιπτώσεις που ανέφερε.
Και οι κανόνες της καθαρεύουσας έχουν εξαιρέσεις, συνεχίζει, αλλά είναι γνωστές και
αφορούν κατηγορίες λέξεων, ενώ οι εξαιρέσεις των κανόνων της δημοτικής αναφέρονται σε
μεμονωμένες λέξεις που δεν παρουσιάζουν κοινό γνώρισμα και τις οποίες κανένας δεν
γνωρίζει. Ούτε καν η ίδια η γραμματική της δημοτικής. Πρόκειται για μια απειθάρχητη
γλώσσα η οποία δεν μπορεί να μαθευτεί ούτε να ταξινομηθεί, εκτός, αν την αγνοήσει
κάποιος, και κατασκευάσει δική του γλώσσα, όπως έκανε εν μέρει ο Τριανταφυλλίδης. Από
τη στιγμή που εισήχθη η διδασκαλία της γραμματικής της δημοτικής στο σχολείο
παρατηρείται και το φαινόμενο της αγλωσσίας. Όσοι είχαν την τύχη να τελειώσουν το
δημοτικό την εποχή των ίων και των ωών έμαθαν περισσότερα γράμματα από αυτούς που
τελείωσαν το γυμνάσιο, διδασκόμενοι τη Γραμματική της δημοτικής. Δεν έμαθαν μεν πώς
κλίνεται ο μερακλής και ο τσακπίνης και «άλλα σκύβαλα της γραμματικής αυτής», αλλά δεν
υστερούν σε τίποτα. Και τα υπάρχοντα λεξικά όμως δεν βοηθούν, γιατί δεν δίνουν όλες τις
πτώσεις και όλους τους χρόνους. Γιαυτό ο καθένας γράφει τη δημοτική όπως θέλει.
Ακολουθούν παραδείγματα γραφής δημοτικιστών καθηγητών Πανεπιστημίου και
ακαδημαϊκών που διαφέρουν πολύ μεταξύ τους.
Στη συνέχεια ο συγγραφέας προσπαθεί να ανασκευάσει ένα άλλο επιχείρημα των
δημοτικιστών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η παραφθορά των λέξεων τελείται σύμφωνα με
σταθερούς κανόνες και ότι η γλώσσα εξελίσσεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Στην
περίπτωση αυτή όμως γεννάται το ερώτημα, γράφει ο συγγραφέας. Τότε γιατί οι
δημοτικιστές επεμβαίνουν και δεν την αφήνουν να εξελιχτεί μόνη της;
Μάταια
αντιτάσσονται προς τους φυσικούς νόμους.
Σύμφωνα με το συγγραφέα όλες οι αλλοιώσεις των λέξεων δεν είναι αποτέλεσμα μιας
φυσικής εξέλιξης, αλλά οφείλονται στην αγραμματοσύνη, κυρίως τον καιρό της
Τουρκοκρατίας. Οι απλές στην προφορά και την κλίση λέξεις επιβίωσαν αλώβητες στο
πέρασμα του χρόνου, ενώ οι πιο δύσκολες κατά την προφορική μετάδοσή τους από
αγράμματους σε αγράμματους αλλοιώθηκαν. Άλλες λέξεις πάλι τις παρέλαβε ο λαός από τη
γλώσσα του κατακτητή ή τις έπλασε σύμφωνα με τη γραμματική του. Λέξεις πολλές που
εξυπηρετούν τις πνευματικές ανάγκες των μορφωμένων λησμονήθηκαν ή διατηρήθηκαν μόνο
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στα κείμενα των λογίων. Η γλώσσα λοιπόν που ομιλείτο μετά τη δημιουργία του ελληνικού
κράτους ήταν μια γλώσσα ασύντακτη, ακαλλιέργητη και φτωχή που ανταποκρινόταν μόνο
στις καθημερινές πρακτικές ανάγκες. Άρα για ποια εξέλιξη μιλάμε; Ο όρος εξέλιξη δεν
παραπέμπει μόνο σε μια νεώτερη μορφή αλλά και σε μια τελειότερη. Υπό την έννοια αυτήν η
ελληνική γλώσσα δεν εξελίχτηκε, αλλά οπισθοδρόμησε. Η γλώσσα επίσης είναι όργανο
έκφρασης του ανθρώπου και δεν εξελίσσεται ανεξάρτητα από αυτόν. Όταν το έθνος
βρίσκεται σε πνευματική άνοδο, βελτιώνεται και η γλώσσα του, ενώ, αντίθετα σε περιόδους
παρακμής, παρακμάζει και αυτή.
Ένα άλλο επιχείρημα, σχετικά πρόσφατο, όπως υποστηρίζει, των δημοτικιστών είναι
αυτό που αναφέρεται στο «γλωσσικόν αίσθημα». Ο λαός διαθέτει ανεπτυγμένον γλωσσικόν
αισθητήριο και ως εκ τούτου πρέπει οι λέξεις της καθαρεύουσας να προσαρμοστούν προς τις
λαϊκές. Το γλωσσικό αίσθημα είναι ζήτημα συνήθειας υποστηρίζει ο συγγραφέας. Όλοι οι
νέοι τύποι αρχικά ενοχλούν. Εάν όμως επικρατήσουν, δημιουργούν καινούριο γλωσσικό
αίσθημα. Γιατί ο αγράμματος και ακαλλιέργητος να έχει πιο ανεπτυγμένο γλωσσικό αίσθημα;
Σε κάθε παράδειγμα υπέρ του λαϊκού γλωσσικού αισθήματος μπορεί κάποιος να φέρει
εκατοντάδες αντίθετα.
Αμέσως μετά αναλαμβάνει την υπεράσπιση της καθαρεύουσας. Μετά την
απελευθέρωση οι Έλληνες, γράφει, ονειρεύονταν το ένδοξο παρελθόν του έθνους και
ευτυχώς ορισμένοι φωτισμένοι άνδρες ανέλαβαν την εκκαθάριση της γλώσσας. Αυτοί όμως
ονομάστηκαν σκοταδιστές και υπεύθυνοι για την ανακοπή της πνευματικής προόδου του
έθνους και το σκοταδισμό της παιδείας. Σιγά - σιγά διαμορφώθηκε η σημερινή καθαρεύουσα
η οποία περιλαμβάνει λέξεις από την αρχαία ελληνική γλώσσα και λέξεις που πλάστηκαν από
αρχαίες λέξεις, σύμφωνα με τους γραμματικούς κανόνες της αρχαίας, για να αποδοθούν νέοι
όροι της επιστήμης, της τέχνης και της καθημερινότητας. Η καθαρεύουσα είναι η νέα
ελληνική στην οποία συντάσσονται οι νόμοι, τα επιστημονικά βιβλία, η κρατική
αλληλογραφία, είναι η γλώσσα της διοίκησης και των επιστημών. Όσον αφορά τις
καθημερινές ανάγκες χρησιμοποιείται μια πιο απλοποιημένη μορφή που προσεγγίζει προς τη
δημοτική αλλά χωρίς τις ακρότητές της. Η καθαρεύουσα έχει απλοποιηθεί και συνεχώς
απλοποιείται. Η απλοποίηση όμως δεν γίνεται με την παραφθορά των τύπων αλλά με την
εγκατάλειψη ορισμένων τύπων και την ανάπτυξη άλλων. Έτσι, ενώ η γλώσσα απλοποιείται,
δεν αλλοιώνονται τα μορφολογικά και φωνολογικά στοιχεία της και ως εκ τούτου δεν
μεταβάλλεται η φυσιογνωμία της. Η καθαρεύουσα έχει στενό δεσμό με το εθνικόν παρελθόν,
είναι συντεταγμένη και έχει απεριόριστες ικανότητες παραγωγής και σύνθεσης νέων λέξεων.
Και αμέσως μετά σε χωριστό κεφάλαιο τίθεται το ερώτημα: Είναι κατανοητή η
καθαρεύουσα από το λαό; Ο συγγραφέας απαντάει ξεκινώντας από την αρχή ότι για να
κατανοήσει κάποιος τη γλώσσα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το θέμα. Αναφέρεται
ενδεικτικά σε δύο θεωρήματα της γεωμετρίας που ο Ψυχάρης μετέτρεψε στη δημοτική.
Πρόκειται για το Πυθαγόρειο Θεώρημα και το Θεώρημα που αναφέρεται στο άθροισμα των
γωνιών ενός τριγώνου. Η προσπάθεια εκλαϊκευσης της διατύπωσης δεν οδηγεί πουθενά. Όχι
μόνο δεν καταλαβαίνει ο λαός αλλά ούτε και εκείνοι που γνωρίζουν ήδη τα θεωρήματα,
υποστηρίζει ο συγγραφέας. Οι μεταμφιέσεις της καθαρεύουσας σε δημοτική οδηγούν σε
αστείες καταστάσεις.
Ένα άλλο επιχείρημά του είναι επίσης το ότι οι πολιτικοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για
την ψήφο του λαού δεν χρησιμοποιούν ποτέ τη δημοτική( Θα εξαλείψωμεν την πενίαν, Θα
αξιοποιήσωμεν τον μόχθον του αγρότου). Ίσως ο λαός δεν θα τους καταλάβαινε ή θα τους
θεωρούσε αγράμματους και δεν θα τους εψήφιζε, υποθέτει ο συγγραφέας.
Οι δημοτικιστές χαρακτηρίζουν την καθαρεύουσα τεχνητή και νεκρά γλώσσα. Κατ’
αρχάς ο όρος τεχνητή ισχύει όπως και για όλες τις γλώσσες «γιατί καμιά δεν φυτρώνει αφ’
εαυτής αλλά επλάστηκε από τους ανθρώπους». Τεχνητές ονομάζονται οι γλώσσες που
πλάστηκαν για να εξυπηρετήσουν ειδικούς σκοπούς π.χ. η Εσπεράντο ή οι συνθηματικές
γλώσσες.
Νεκρά είναι η γλώσσα που ομιλούταν και γραφόταν στο παρελθόν και όχι σήμερα.
Π.χ. η αιγυπτιακή, η βαβυλωνιακή. Ζώσα γλώσσα είναι αυτή που χρησιμεύει για τις
σύγχρονες ανάγκες ενός λαού. Ολόκληρου του λαού και όλων των αναγκών, υλικών και
πνευματικών. «Ζώσαι και φυσικαί γλώσσαι είναι η καθαρεύουσα και η λαϊκή». Και η

805

καθαρεύουσα καλύπτει πολλούς περισσότερους τομείς των αναγκών του σύγχρονου βίου. Η
δημοτική παραπαίει κινούμενη μεταξύ των δύο. Η νεκρά γλώσσα είναι στατική. Η
καθαρεύουσα πλουτίζεται συνεχώς από την ακένωτον πηγήν της αρχαίας.
Οι δημοτικιστές ισχυρίζονται, συνεχίζει ο συγγραφέας, ότι πηγή της δημοτικής είναι η
γάργαρη πηγή της γλώσσας του λαού. Το νερό όμως αυτό είναι διαφορετικό από περιοχή σε
περιοχή. Ο Χατζιδάκις υποστήριζε ότι τον πλούτο μιας γλώσσας δεν τον απαρτίζει το πλήθος
των λέξεων αλλά και η σημασία αυτών και η μεταφορική των χρήση και η φρασεολογία και
η συντακτική πλοκή. Όλα αυτά προϋποθέτουν γλώσσα που να έχει καλλιεργηθεί από
λογοτέχνες και επιστήμονες για πολλές γενιές. Η λαϊκή γλώσσα δεν έχει υποστεί αυτήν την
καλλιέργεια. Οι δημοτικιστές, όταν λένε να καταργηθεί η καθαρεύουσα, εννοούν τη
γραμματική της και όχι τις λέξεις της, γιατί για αυτούς γλώσσα είναι η γραμματική. Η
γραμματική πρέπει να είναι ρυθμιστική και όχι περιγραφική, γιατί τότε θα είναι χειρότερη
από τη Γραμματική του Τριανταφυλλίδη. Όλες οι εκφράσεις και οι όροι μπορούν να
μεταφραστούν δια περιφράσεων στη δημοτική. Η επιστήμη όμως έχει ανάγκη από
ακριβολογία πυκνότητα εννοιών, σύνθετους συλλογισμούς.
Δέχεται όμως ότι η δημοτική έχει δημιουργήσει παράδοση στη λογοτεχνία. Η
λογοτεχνική γλώσσα είναι η γλώσσα του συναισθήματος και αποδίδει καλύτερα καταστάσεις
από ό,τι η καθαρεύουσα,. Πολλοί όμως συγγραφείς και στη λογοτεχνία προσπαθούν να
γίνουν λαϊκότεροι του λαού.
Και συνεχίζει λέγοντας ότι οι ξένοι επιστήμονες και οι πνευματικοί άνδρες εκτιμούν τη
μοναδική ικανότητα της Ελληνικής Γλώσσας για την απόδοση επιστημονικών εννοιών. Και
ευτυχώς οι Έλληνες παραλαμβάνουν έτοιμους από τους ξένους τους όρους και διατηρούν την
παράδοση, γιατί οι δημοτικιστές θα κατέληγαν σε γελοιότητες. Ακολουθούν πολλά
παραδείγματα. Και το βιβλίο κλίνει με την ευχή να μην εισαχθεί η δημοτική στην
εκπαίδευση. « Απαραίτητος όμως προϋπόθεσις δια την πραγματοποίησιν οιασδήποτε των
ανωτέρω ελπίδων, είναι ότι η γλώσσα των δημοτικιστών δεν θα εισαχθή εις την παιδείαν,
αλλά θα εξακολουθήση να διδάσκεται εκεί μία γλώσσα την οποίαν, οι μεγαλοφυέστατοι
άνδρες της αισθητικής του λόγου, ανήγαγον εις βαθμόν τελειότητος και η οποία εξακολουθεί
ν’αποτελή την ακένωτον πηγήν από την οποίαν η παγκόσμιος επιστήμη αντλεί τα λέξεις δια
την απόδοσιν των εννοιών της».

4. Η ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το όνομα του συγγραφέα παραλείπεται. Το βιβλίο παρουσιάζεται ως έκδοση του
Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων. Παρόλα αυτά ήταν ευρέως διαδεδομένο και την εποχή που
εκδόθηκε αλλά και σήμερα ότι συγγραφέας του κειμένου ή έστω εμπνευστής του υπήρξε ο
Οδυσσέας Αγγελής, αρχηγός του νεοσύστατου Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος είχε
ιδιαίτερη μόρφωση και ήταν γνωστός στους στρατιωτικούς κύκλους ως «Ο Ακαδημαϊκός».
Κυκλοφορεί επίσης η άποψη ότι εμπλεκόμενο στη συγγραφή του βιβλίου υπήρξε και δεύτερο
πρόσωπο, υπεύθυνο για τον εμπλουτισμό της δεύτερης και τρίτης έκδοσης, προερχόμενο από
τον πανεπιστημιακό χώρο. Η πρώτη έκδοση αποτελείτο από 60 σελίδες και οι δύο επόμενες
από 160, όπως ήδη αναφέρθηκε. Στις 100 αυτές επιπλέον σελίδες, ενώ η δομή του κειμένου
παραμένει η ίδια όπως και ο χωρισμός των κεφαλαίων, το κείμενο εμπλουτίζεται με πάρα
πολλά παραδείγματα, διευκρινίσεις και υποσημειώσεις. Έχουν προστεθεί επιπλέον ένα
κεφάλαιο και ένα υποκεφάλαιο, το πρώτο πολύ μεγάλο, 23 σελίδων κείμενο, με τον τίτλο Η
πηγή της Δημοτικής και το δεύτερο, ένα υποκεφάλαιο 5 σελίδων στο κεφάλαιο Πού
οφείλεται ο αγών κατά της ελληνικής γλώσσης, με τίτλο Η μίμησις των δημοτικών
τραγουδιών.
Όσον αφορά τη φήμη ότι συγγραφέας αυτού του βιβλίου πιθανόν να είναι και
κάποιος πανεπιστημιακός δεν είναι τελείως αβάσιμη. Όσο μορφωμένος, διαβασμένος και
καλλιεργημένος και αν είναι κάποιος στρατιωτικός δεν μπορεί να είναι τόσο καλός γνώστης
της επιστήμης της γλωσσολογίας, δεν μπορεί να παραθέτει τόσο πλούσια γλωσσικά
παραδείγματα, εξαιρέσεις και κανόνες και να εντοπίζει «τα «πραγματικά» κενά της
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Γραμματικής του Τριανταφυλλίδη. Επιπλέον ο συγγραφέας επικαλείται πολλά ονόματα και
αποσπάσματα έργων λογοτεχνών και μελετητών που μόνο κάποιος ειδικός θα μπορούσε να
γνωρίζει. Η αποδελτίωση επίσης λέξεων από λόγο πανεπιστημιακών δασκάλων καθώς και το
συγκεκριμένο παράδειγμα του ψηφίσματος φοιτητριών της Φιλοσοφικής, στο οποίο αναφέρει
ακόμη και την ημερομηνία του, δείχνει άνθρωπο που κινείται στον πανεπιστημιακό χώρο.
Ένα ερώτημα που τίθεται όσον αφορά την έκδοση του εν λόγω βιβλίου είναι: Γιατί και
με ποια ιδιότητα το Αρχηγείο των Ενόπλων Δυνάμεων εξέδωσε αυτό το βιβλίο κυρίως από τη
στιγμή που η κυβέρνηση στήριζε εν μέρει τη δημοτική, καθιστώντας την γλώσσα της
εκπαίδευσης στο δημοτικό, κατά παρέκκλιση μάλιστα του Συντάγματος. Κατά τη γνώμη μου
αυτό οφείλεται στις αντιπαλότητες που υπήρχαν στους κόλπους των στρατιωτικών που
κατείχαν ή διεκδικούσαν την εξουσία και στην έλλειψη κοινής πολιτικής φιλοσοφίας
(Μελετόπουλος, 2000). Η καθεστωτική ιδεολογία υπήρξε ένα συνοθύλευμα από αντιφατικά
και ετερόκλητα στοιχεία και οι «συνεπαναστάτες» πολλές φορές είχαν εκφράσει
διαφορετικές απόψεις για συγκεκριμένα θέματα (Clogg, 1976).
Η κλίκα του Παπαδόπουλου θεωρούταν ελαστική και ενδοτική από πολλούς
σκληροπυρηνικούς αξιωματικούς και όταν αυτός προχώρησε στην φιλελευθεροποίηση του
καθεστώτος και στην κήρυξη εκλογών για την αποκατάσταση της ομαλότητας,
χαρακτηρίστηκε ως προδότης των αρχών της επανάστασης. Για αυτό εξάλλου στις 25
Νοεμβρίου του 1973 έλαβε χώρα το πραξικόπημα του Ιωαννίδη με σκοπό να προσδώσει
στην επανάσταση την ιδεολογική καθαρότητά της (Διαμαντόπουλος, 2000).
Ο ίδιος ο Παπαδόπουλος επίσης, ενώ υποστήριζε ότι ο λαός σε κρίσιμες περιόδους
ανατρέχει στα στοιχεία εκείνα που προσδιορίζουν την ταυτότητά του, όπως είναι τα φυλετικά
χαρακτηριστικά, η θρησκεία και η εθνική συνείδηση, δεν αναφέρει τη γλώσσα. Στην
προσπάθειά του ίσως να προσεγγίσει τους απόδημους Έλληνες, κυρίως της Αμερικής,
επιφυλάσσεται να αναφερθεί στην ελληνική γλώσσα την οποία πιθανόν αυτοί να μην
γνώριζαν ή να μην μιλούσαν επαρκώς ( Βόγλη, 2007).
Ας μην ξεχνάμε ακόμη ότι από τους πρώτους μήνες του 1970 έσπασε η σιωπή πολλών
λογοτεχνών και η άρση της προληπτικής λογοκρισίας είχε ως αποτέλεσμα τη λειτουργία
πολλών εκδοτικών οίκων, νέων και παλιών, (Κάλβος, Κείμενα, Στοχαστής, Οδυσσέας, Νέοι
Στόχοι, Υδροχόος, Διεθνής Βιβλιοθήκη, Διεθνής Επικαιρότητα, Εκδόσεις '70, Επίκουρος,
Διογένης κ.ά) οι οποίοι έκαναν την εμφάνισή τους με μεταφρασμένα προοδευτικά έργα στην
αρχή (Μπρεχτ, Γκράμσι, Μαρκούζε, Μπαρτ) και στη συνέχεια με την επανέκδοση ελληνικών
κειμένων (Θεοτόκης, Κοραής, Ρήγας, Γληνός), τα οποία καλλιεργούσαν ένα κλίμα υπέρ της
δημοτικής.
Όσοι διαφωνούσαν λοιπόν με την πολιτική του Παπαδόπουλου, ανάμεσα στους
οποίους και οι νέοι πραξικοπηματίες, αντέδρασαν όσον αφορά τη γλώσσα, η οποία ένοιωθαν
ότι απειλείται, εκδίδοντας και επανεκδίδοντας το συγκεκριμένο βιβλίο.
Δεν είναι ακόμη τυχαίο το ότι μία από τις εκδόσεις του έγινε από την Εταιρεία Φίλων
του Λαού. Πρόκειται για μια Εταιρεία η οποία είχε ιδρυθεί πριν από 100 χρόνια,
συγκεκριμένα το 1865, με σκοπό « την ανύψωσιν του μορφωτικού επιπέδου του Λαού, τον
ηθικόν και εθνικόν φρονηματισμόν αυτού εν τω πνεύματι του ελληνοχριστιανικού
πολιτισμού». Μεταξύ των μέσων για την εκπλήρωση του στόχου της ήταν και η έκδοση
βιβλίων. Το πρώτο όμως που εξέδωσαν τα 100 αυτά χρόνια και το τελευταίο από ό,τι
γνωρίζω ήταν η Εθνική Γλώσσα. Το Αρχηγείο των Ενόπλων Δυνάμεων δεν «εμπιστεύτηκε»
τυχαία το βιβλίο στην Εταιρεία από τη στιγμή που πρόεδρος της Εταιρείας την εποχή εκείνη
ήταν ο Στυλιανός Κορρές, καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, πρύτανης του ίδιου πανεπιστημίου και υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων στην Κυβέρνηση Μαρκεζίνη, και Γενικός Γραμματέας ο Π. Γεωργούντζος, ο
οποίος διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Πρόεδρος της Εταιρείας
Ελλήνων Φιλολόγων και Υπεύθυνος του Περιοδικού Πλάτων, στο οποίο εκθειάζει το εν
λόγω βιβλίο γράφοντας « η χρησιμοποιηθείσα εις το βιβλίο του στρατιωτικού συγγραφέως
μέθοδος είναι καθαρά και συνεπής, η ανάλυσις ευρεία και συστηματική, τα παραδείγματα
άφθονα, αι πηγαί αδιάβλητοι, η αντικειμενικότητα αδιαμφισβήτητος, οι συλλογισμοί
άμεμπτοι και τα συμπεράσματα διαυγή και κατηγορηματικά ως αι λύσεις των μαθηματικών
θεωρημάτων. Το περί γλώσσης βιβλίον τούτον είναι από τα άριστα του είδους του. Τα

807

συμπεράσματά του στερεά και σύμφωνα με την κρίσιν παντός σώφρονος Έλληνος»
((Πλάτων, 1972, σελ. 379 ).
Ένας από τους Συμβούλους της Εταιρείας εξάλλου υπήρξε ο Γ. Κουρμούλης,
καθηγητής Πανεπιστημίου, πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων την ίδια περίοδο, ο
οποίος χαιρετίζει την ψήφιση του ΑΝ 129 κατά την 26η γενική τακτική συνέλευση της
εταιρείας (12/5 1968) αναφέροντας: «Η μεταρρύθμιση του 1964 επέφερε σάλον και σύγχισιν,
εισαγαγούσα ανατροπήν της Ελληνομαθείας αμελετήτως, φανατικώς, προχείρως,
ανεπιτρέπτως και σκορπίσασα εις τους εκπαιδευτικούς και όλους τους Έλληνας την
ανησυχίαν, την έκπληξιν και τον τρόμον. Ευτυχώς κατά το 1967 έπνευσε νέος άνεμος και η
Ελληνική Παιδεία απεκαταστάθη επί υγιούς βάσεως». (Πλάτων, 1968, σελ. 385)
5.

Συμπεράσματα
Το απριλιανό καθεστώς προσπάθησε να δημιουργήσει μια ιδεολογία που θα αγκάλιαζε
όλα τα κοινωνικά στρώματα και θα κάλυπτε όλες τις κοινωνικές αντιθέσεις, με στόχο να
νομιμοποιηθεί και να παραμείνει στην εξουσία. Για αυτόν το λόγο ακολουθεί μια μεσοβέζικη
στάση και προσπαθεί να τα έχει με όλους καλά. Προσφεύγει ως εκ τούτου σε ιδεολογήματα,
μιλώντας για την ενότητα του έθνους την αγάπη προς το συνάνθρωπο, τον κοινωνικό
εξαγνισμό. Παράλληλα προβάλλει έντονα πολλά εθνικιστικά στοιχεία με τις συνεχείς
αναφορές του στον περιούσιο λαό και στην ανωτερότητα του ελληνικού πολιτισμού, και της
ελληνικής φυλής. Οι Έλληνες θα έπρεπε να βρουν τα εσωτερικά στοιχεία που είχαν κάνει την
Ελλάδα μεγάλη και να αναγεννηθούν. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στον ελληνισμό που
γέννησε τον ελληνικό πολιτισμό που ξεκινά από την αρχαιότητα και φτάνει μέχρι τη
σύγχρονη εποχή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπαίνει και το θέμα της γλώσσας. Η
καθαρεύουσα είναι αυτή που έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική γλώσσα και
σηματοδοτεί τη συνέχεια του έθνους. Αν ο Σωκράτης αναστηνόταν θα καταλάβαινε τη
γλώσσα μας, αναφέρει ο συγγραφέας.
Γενικά ολόκληρο το βιβλίο παρουσιάζει μια αριστοκρατική αντίληψη για τη γλώσσα.
Παρατηρείται μια φανερή περιφρόνηση για τον αγράμματο λαό, ο οποίος, κατά την άποψη
του συγγραφέα, είναι ανίκανος να καταλάβει, να λάβει οποιοδήποτε μέτρο υπέρ της
γλώσσας, να πλάσει καινούριες λέξεις. Το μόνο στο οποίο συνετέλεσε ήταν η παραφθορά
των λέξεων, λόγω της αγραμματοσύνης του. Και ο συγγραφέας δεν περιορίζει τις αρνητικές
κρίσεις του μόνο στο επίπεδο της γλώσσας. Συχνά αναφέρεται επιτιμητικά στο επίπεδο του
ελληνικού λαού, στον τρόπο που διασκεδάζει, στη μουσική που ακούει, στα δημοτικά
τραγούδια που χορεύει.
Η καθιέρωση της δημοτικής δεν ήταν ποτέ λαϊκό αίτημα υποστηρίζει επίσης ο
συγγραφέας, παρόλο που γνωρίζει καλά ότι η γλώσσα προσδίδει δύναμη και εξουσία στα
άτομα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που αναφέρει με τον Μπάρμπα Κώστα ο οποίος
θαυμάζει τους γραμματιζούμενους, γιατί ο ίδιος δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα που μιλάνε.
(Φραγκουδάκη, 1987) Το αντιθετικό σχήμα της καλλιεργημένης καθαρεύουσας και της
ακατέργαστης δημοτικής που προβάλλεται συνεχώς στο κείμενο, της ανώτερης και
κατώτερης δηλαδή γλώσσας, παγιδεύει τους ανθρώπους με αποτέλεσμα να προβάλλουν οι
ίδιοι την κατωτερότητα της γλώσσας που μιλούν. Το κοινωνικό πρότυπο της γλώσσας οδηγεί
κατ’ αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική κυριαρχία.
Η δημοτική δεν έχει γραμματική τονίζει συνεχώς ο συγγραφέας. Η Γραμματική του
Τριανταφυλλίδη δεν είναι γραμματική, αλλά ένα συνοθύλευμα κανόνων με χιλιάδες
εξαιρέσεις ο καθένας τους. Και οι πιο θερμοί υποστηρικτές της, όταν ασχολήθηκαν
συστηματικά με αυτήν, το διαπίστωσαν και το ομολόγησαν.
Τελικά στο κείμενο παρουσιάζονται πολλαπλές συμβολικές χρήσεις της γλώσσας. Η
απειλή εκ μέρους της δημοτικής που προβάλλεται δεν αφορά αυτήν καθ’ αυτήν τη γλώσσα
ως γλωσσικό όργανο αλλά έχει να κάνει με την ιδεολογία, την πολιτική, την οικονομία, το
ίδιο το σύνταγμα. Οι φανατικές θέσεις του συγγραφέα υπέρ της καθαρεύουσας προστατεύουν
παραδοσιακές συμπεριφορές, τρόπους ζωής και ιδέες, ενώ οι προκλητικές του απόψεις για τη
δημοτική μεταθέτουν το θέμα από τον ελληνικό λαό και τη δύναμη που αυτός διαθέτει στη
σφαίρα της γλώσσας.
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Η γλώσσα του δημοτικού σχολείου και η αντιπαράθεση των
Γεωργίου Χατζηδάκι και Δημήτρη Γληνού με αφορμή το
συνέδριο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος το 1923
Περσεφόνη Α. Σιμενή
Δρ. Πανεπιστημίου Πατρών
«Επειδή, ως επληροφορήθην, η Ομοσπονδία των δημοδιδασκάλων έμελλε κατά τη
συνεδρίαν της προχθεσινής Τετάρτης να εξετάση το ζήτημα της εν δημοτικοίς σχολείοις
διδακτέας γλώσσης, ενόμισα καλόν να παραστώ κατ’ αυτήν. Εν αυτή παρετήρησα μετά τίνος
εκπλήξεως, ότι η πλειοψηφία των δημοδιδασκάλων εκηρύσσετο κατά τη διδασκαλίας της
συνήθους απλής καθαρευούσης, οποία γράφεται σήμερον, ολιγώτεροι δε υπέρ της διδασκαλίας
της μητρικής, η, ως έλεγον, δημοτικής εις τας δύο κατωτέρας τάξεις, της απλής δε συνήθως
γραφομένης εις τας λοιπάς». Με αυτόν τον τρόπο, ο γλωσσολόγος Γ. Χατζιδάκις (1848-1941),
καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετριοπαθής εκπρόσωπος
των καθαρευουσιάνων1, ξεκίνησε το άρθρο του στην εφημερίδα Εμπρός, που δημοσιεύτηκε στις
21 Απριλίου 1923, αμέσως μετά το πέρας των εργασιών του Γ΄ συνεδρίου της Διδασκαλικής
Ομοσπονδίας Ελλάδος, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αντιπαράθεσή του με τον Δημήτρη
Γληνό (1882-1943) για το γλωσσικό ζήτημα. Η αντιπαράθεση αυτή, στην οποία είναι
αφιερωμένη η σημερινή ανακοίνωση, αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημοσίευση κατόπιν στην
ίδια εφημερίδα, από την πλευρά του Γ. Χατζιδάκι, μίας σειράς άρθρων σχετικών με το γλωσσικό
ζήτημα και ειδικότερα, για το ποια γλώσσα πρέπει να διδάσκεται στο δημοτικό σχολείο.
Το γλωσσικό ζήτημα, μπλεγμένο με την εκπαίδευση, αποτέλεσε σημείο τριβής μεταξύ
δημοτικιστών και καθαρευουσιάνων κυρίως στις περιόδους της βενιζελικής διακυβέρνησης της
χώρας, με ιδιαίτερη τομή τη «γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση», όπως ονομάστηκε από τους
πρωτεργάτες της, του 1917. Αυτή αφορούσε στη νομοθετική εισαγωγή της δημοτικής ως
γλώσσας διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο (1917) και στη συνακόλουθη σε δημοτική γλώσσα
συγγραφή σχολικών βιβλίων (1917-1919), κυβερνητική παρέμβαση που δεν ήταν άσχετη από τα
πρόσωπα: την τριανδρία της «Εκπαιδευτικής Επιτροπής» του 19162. Ο Δημήτρης Γληνός,
γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο Αλέξανδρος Δελμούζος και ο Μανόλης
Τριανταφυλλίδης, ανώτεροι επόπτες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όλοι μέλη του
Εκπαιδευτικού Ομίλου, είχαν την πλήρη υποστήριξη του πρωθυπουργού, Ελευθερίου Βενιζέλου

1

Όπως γράφει ο Κωνσταντίνος Μηνάς για τον Γ. Χατζιδάκι: «καθιερώνεται ως εκπρόσωπος των
καθαρολόγων, χωρίς όμως ο ίδιος να χρησιμοποιεί απαρέμφατα, ευκτικές, γ΄ ενικό πρόσωπο
προστακτικής, απόλυτες μετοχές, μονολεκτικούς μέλλοντες, μέσους αορίστους, μονολεκτικούς
συντελικούς χρόνους και αρχαίες λέξεις, που ήταν άγνωστες στους περισσότερους συγχρόνους του».
Μηνάς, Κ. (2011). «Γλωσσικές αντιμαχίες: Κωνσταντίνος Ασώπιος – Παναγιώτης Σούτσος, Κωνσταντίνος
Κόντος – Κωνσταντίνος Ασώπιος, Δημήτριος Βερναρδάκης – Κωνσταντίνος Κόντος, Γεώργιος Χατζιδάκις
– Δημήτριος Βερναρδάκης». Στο Μπαμπινιώτης, Γ. (Επιμ.). Το γλωσσικό ζήτημα. Σύγχρονες προσεγγίσεις.
Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, σ. 249.
2
Τερζής, Ν. Π. (1988). Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: πρόγραμμα και
πραγματικότητα – πράγματα και πρόσωπα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, σ. 107-108.
Αναφορά στην «τριανδρία» που αποτελούσε την «Εκπαιδευτική επιτροπή», βλ. και στο εισαγωγικό
σημείωμα του Φίλιππου Ηλιού, στο Ηλιού, Φ. (Επιμ.). (1983). Δημήτρης Γληνός. Άπαντα. Αθήνα: Εκδόσεις
Θεμέλιο, τόμ. Α΄ (1898-1910), σ. ιζ.
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και τη συμπαράσταση του υπουργού Παιδείας, Δημητρίου Δίγκα3. Η επιχειρούμενη εισαγωγή της
δημοτικής γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο βρέθηκε στο στόχαστρο του εβδομηντάχρονου τότε
καθηγητή Γ. Χατζιδάκι4, ο οποίος ευνοημένος από την πρόσφατη ρύθμιση της Κυβέρνησης Ε.
Βενιζέλου (Νοέμβριος του 1917) ως προς το όριο ηλικίας των καθηγητών της Φιλοσοφικής
Σχολής5, θα παρέμενε στο Πανεπιστήμιο ακόμη πέντε χρόνια, μέχρι το τέλος του 1923.
Το Γ΄ συνέδριο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας διάρκειας έντεκα ημερών, από τις 16
έως τις 26 Απριλίου του 1923, φαίνεται να αποτέλεσε σημαντικό εκπαιδευτικό γεγονός, καθότι οι
εργασίες του δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο τύπο, την έναρξή τους κήρυξε ο Κωνσταντίνος
Γόντικας, που μόλις είχε αναλάβει την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας6, υπό την παρουσία του
αντιπροσώπου της Επαναστάσεως Βύρωνα Καραπαναγιώτη και τις παρακολούθησαν πρόσωπα
από την πολιτική σκηνή, ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, παιδαγωγοί της εποχής,
καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, επιθεωρητές, αντιπρόσωποι των επαρχιακών
διδασκαλικών συλλόγων. Μεταξύ των ονομάτων που μνημονεύονταν στον ημερήσιο τύπο και
συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου ήταν ο Γ. Παπανδρέου (υπουργός των Εσωτερικών) ο
Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο Γεωργακάκης (γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας), ο
Βαχαβιόλος (πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου) ο Κ. Σωτηρίου (τμηματάρχης της
δημοτικής εκπαιδεύσεως), ο Δ. Κακούρος (τμηματάρχης μέσης εκπαίδευσης), ο Καψάλης
(εκπαιδευτικός σύμβουλος), ο Δ. Γληνός, ο Α. Δελμούζος, ο Μιχ. Μιχαλόπουλος (παιδαγωγός), ο
Μωραΐτης (παιδαγωγός), ο Π. Οικονόμου (παιδαγωγός), ο Ζ. Ζαμάνης (παιδαγωγός), ο Αρ.
Ρουχωτάς, ο Αντ. Καραγιάννης (πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας), ο Αδ. Αδαμαντίου
(καθηγητής του Πανεπιστημίου), Ν. Εξαρχόπουλος (καθηγητής του Πανεπιστημίου)7.
Ζητήματα που απασχόλησαν το συνέδριο σχετίζονταν με την ίδια τη Διδασκαλική
Ομοσπονδία και με τη δομή και το περιεχόμενο του δημοτικού σχολείου. Στα πρώτα θα
εντάσσαμε το ζήτημα της σύνθεσης του Εποπτικού και Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, όπου
αποφασίσθηκε ο κλάδος να προσπαθήσει τη συμμετοχή και δημοδιδασκάλων αιρετών στο
Συμβούλιο8, το ζήτημα της ίδρυσης εκδοτικής εταιρείας για την έκδοση ημερήσιας εφημερίδας
της Ομοσπονδίας, όπου αποφασίστηκε να προτιμηθεί η διά συνεταιρισμών εκδοτική επιχείρηση
και την ένταξη των δασκάλων στον «πανυπαλληλικό νόμο»9. Ως προς τη δομή του δημοτικού
σχολείου, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον τύπο, το χαρακτήρα και τη μικτότητα του
σχολείου. Σε αυτήν συμμετείχαν ο Ν. Εξαρχόπουλος και ο Δ. Γληνός10. Η απόφαση που λήφθηκε
ήταν «η φοίτησις, γενικώς εξαετής, πάντα τα σχολεία μικτά, ο σκοπός του σχολείου

3
Βλ. Δημαράς, Α. (2003). Η εκπαίδευση 1909 – 1922. Μεγάλα εκσυγχρονιστικά σχέδια και αντιδράσεις.
Στην Ιστορία του νέου ελληνισμού 1770-2000, τ. 6, ό.π., σ.175
4
Βλ. «Η έντονος διαμαρτυρία του κ. Γ. Ν. Χατζιδάκι εναντίον της νομοθετούμενης γλωσσικής
μεταρρυθμίσεως». Πρόκειται για τον τίτλο που χρησιμοποιεί η εφημερίδα Ελεύθερος τύπος, υπό τον οποίο
δημοσιεύει, όπως αναφέρει, τα σημαντικά σημεία της διάλεξης του Γεώργιου Χατζιδάκι της 1ης Απριλίου
1918. Βλ. «Η έντονος διαμαρτυρία του κ. Γ. Ν. Χατζιδάκι εναντίον της νομοθετούμενης γλωσσικής
μεταρρυθμίσεως. “Καταγγέλλω αυτούς ότι παραβαίνουν τας επιθυμίας της Κυβερνήσεως”», στην εφ.
Ελεύθερος τύπος, 3/4/1918, σ. 1-2.
5
Ο νόμος 1063 «περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων των νόμων ΓΩΚΓ΄ και ΓΩΚΕ΄», που ψηφίστηκε το
Νοέμβριο του 1917, παρείχε τη δυνατότητα αποκλειστικά και μόνο στους καθηγητές της Φιλοσοφικής
Σχολής να μην αποχωρήσουν από το Πανεπιστήμιο με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 70 ετών,
αλλά να παραμείνουν στη θέση τους ακόμη πέντε χρόνια, μέχρι το 75ο έτος της ηλικίας τους. Βλ.
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθμός φύλλου 268, 21/11/1917, τεύχ. Α΄.
6
Ανέλαβε υπουργός της Παιδείας στις 3 Απριλίου 1923. Η θητεία του διήρκεσε έως τις 18 Οκτωβρίου του
ίδιου έτους. Τζιοβάρας, Γ. (1996). Τα υπουργεία μας. Αθήνα: Το ποντίκι, σ. 199.
7
Βλ. Εφημ. Εμπρός, 17/4/1923 έως 20/4/1923, σ. 4.
8
Βλ. Εφημ. Εμπρός, 17/4/1923, σ. 4.
9
Βλ. Εφημ. Εμπρός, από 17/4/1923 έως 27/4/1923.
10
Βλ. Εφημ. Εμπρός, 18/4/1923, σ. 2.
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ανθρωπιστικός και πρακτικός»11. Αν η τελευταία απόφαση για τη μορφή και τον τύπο του
δημοτικού σχολείου λήφθηκε χωρίς ιδιαίτερες αντιπαραθέσεις, το ζήτημα της γλώσσας
διδασκαλίας σε αυτό αποτέλεσε σημείο τριβής μεταξύ των συμμετεχόντων συνέδρων.
Την τρίτη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου, στις 18 Απριλίου 1923, στη συζήτηση
περί δημοτικής και καθαρεύουσας γλώσσας, ακούστηκαν φωνές υποστηρικτικές της δημοτικής,
που διακυμάνθηκαν από την πλήρη αποδοχή της (κυρίως από αντιπροσώπους των επαρχιακών
διδασκαλικών συλλόγων) έως τη χρήση της στις μικρές (α΄ και β΄, α΄ β΄ και γ΄, α΄ β΄ γ΄ και δ΄)
και την διατήρηση της καθαρεύουσας στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού. Ενδιάμεσες
απόψεις συνέδρων υποστήριζαν «απλήν την γλώσσαν του δημοτικού σχολείου, εξελισσομένην
εις την γλώσσαν του τύπου βαθμιαίως»12. Η καθαρεύουσα υποστηρίχθηκε από μειοψηφία
(άποψη του Π. Οικονόμου), γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Γ. Χατζιδάκι και έδωσε
αφορμή αντιπαράθεσης με τον Δ. Γληνό. Ο τελευταίος αποκάλεσε «φωτοσβέστη»13 τον
γλωσσολόγο εβδομηνταπεντάχρονο καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής και η συνεδρίαση
διακόπηκε. «Ο κ. Χατζιδάκις τέλος απαντά εις τους δημοτικιστάς και προκαλείται θόρυβος,
ένεκα του οποίου ο κ. Πρόεδρος της Συνελεύσεως διακόπτει την συνεδρίασιν περί ώραν 8 μ.μ.
διά να επαναληφθή σήμερον την πρωίαν», έγραψε η εφημερίδα Εμπρός την επομένη, στο φύλλο
της 19ης Απριλίου. Στην απογευματινή συνεδρίαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας την ίδια
ημέρα, η συζήτηση με θέμα το γλωσσικό, αποφασίστηκε να συνεχιστεί και να αφεθεί πλήρης
ελευθερία κατ’ αυτήν, «παρόντων όλων των εν Αθήναις παιδαγωγών, πολλών καθηγητών,
ποιητών και ανθρώπων των γραμμάτων»14. Οι περισσότεροι ομιλητές τάχθηκαν υπέρ της
δημοτικής15 και πάρθηκε η απόφαση τα βιβλία να γράφονται στη δημοτική γλώσσα16.
Η αντιπαράθεση εντούτοις των δύο ανδρών, του Γ. Χατζιδάκι και του Δ. Γληνού δεν
περιορίστηκε στις αίθουσες του συνεδρίου αλλά μεταφέρθηκε και στις στήλες του ημερήσιου
τύπου. Ο Γ. Χατζιδάκις σε μία υποσημείωση του άρθρου του στην εφημερίδα Εμπρός, στις 21
Απριλίου 1923, υποστήριξε πως ο Δ. Γληνός υπήρξε ο εισηγητής της νομοθετικής διάταξης με
βάση την οποία διορίζονταν στην εκπαίδευση ως προσωρινοί, δάσκαλοι με μόνο το απολυτήριο
γυμνασίου. Στην κατηγορία αυτή των δασκάλων, που πράγματι την εποχή αυτή υπηρετούσαν στα
δημοτικά σχολεία17, ενέταξε όσους στο συνέδριο τάχθηκαν υπέρ της δημοτικής ως αντιπρόσωποι
11

Βλ. Εφημ. Εμπρός, 20/4/1923, σ. 3.
Άποψη του Προφαντόπουλου και του Δαφέρμου, ο οποίος πρότεινε παράλληλα την κατάργηση των
τόνων. Βλ. Εφημ. Εμπρός, 19/4/1923, σ. 3.
13
Για την απόδοση στον Γ. Χατζιδάκι του χαρακτηρισμού αυτού, βλ. το άρθρο του Γ. Χατζιδάκι στην
εφημ. Εμπρός, 21/4/1923, σ. 1 και την απάντηση του Δ. Γληνού, επίσης στην εφημ. Εμπρός, 23/4/1923, σ.
1.
14
Βλ. Εφημ. Εμπρός, 20/4/1923, σ. 3.
15
Ονόματα που συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή: Παυλούρος (Ολυμπίας), Σακελλαρόπουλος,
Δαμασκηνός (Κωνσταντινουπόλεως), Αδαμαντίου (καθηγητής Πανεπιστημίου), Παπαϊωάννου,
Δεληγεώργης, Λιβαδάς, Ζυγούρης, Καραγκούνης, Τσασάκος και Αρ. Ρουχωτάς, ταχθέντες οι περισσότεροι
υπέρ της δημοτικής. Υποστηρικτές της δημοτικής ήταν στις ομιλίες τους και παιδαγωγοί: οι Δ. Κακούρος,
Α. Δελμούζος, Δ. Γληνός, Κ. Σωτηρίου. Υπέρ της καθαρεύουσας μίλησε ο Π. Οικονόμου. Υπέρ του μικτού
γλωσσικού τύπου τάχθηκε ο Αντ. Καραγιάννης, πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και ο Ζ.
Ζαμάνης, ειδικότερα υπέρ της μικτής ως μεταβατικής προς τη δημοτική. Βλ. Εφημ. Εμπρός, 20/4/1923, σ.
3.
16
Ανδρέου, Α. (1995). Όψεις του συνδικαλισμού των δασκάλων, -ισσών (1872-1927). Αθήνα: «Νέα
Σύνορα» Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, σ. 109.
17
Στην κατηγορία αυτή των δασκάλων, λίγο αργότερα, δόθηκε η δυνατότητα της εισαγωγής στα μονοτάξια
διδασκαλεία που ιδρύονταν με σχετικό διάταγμα του υπουργικού συμβουλίου (πρόεδρος Σ. Γονατάς) τον
Ιούλιο του 1923, έπειτα από εξετάσεις και λαμβάνοντας ετήσια εκπαιδευτική άδεια με πλήρεις αποδοχές.
Βλ. άρθρο 3 του βασιλικού διατάγματος της 27ης Ιουλίου 1923, «περί ιδρύσεως μονοτάξιων
διδασκαλείων», όπως παρατίθεται στο Μπουζάκης, Σ. & Τζήκας, Χ. (2002). Η κατάρτιση των δασκάλων –
διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών στην Ελλάδα. Τόμ. Α΄: Η περίοδος των διδασκαλείων 1834-1933.
Αθήνα: Gutenberg, σ. 546.
12
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των κατά τόπους διδασκαλικών συλλόγων18. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην επιχειρηματολογία
που χρησιμοποιήθηκε από την πλευρά των δασκάλων για να στηρίξει τη χρήση της δημοτικής
στο δημοτικό σχολείο, όπως την άποψη ότι ο δάσκαλος δεν μπορεί να επικοινωνήσει με την
ψυχή του μαθητή του διά της καθαρεύουσας και επομένως είναι ανάγκη να μεταχειρίζεται τη
δημοτική και στις έξι τάξεις του δημοτικού. Άλλες απόψεις έκαναν λόγο για την αντικατάσταση
της ιστορικής ορθογραφίας της γλώσσας με τη φωνητική, τη μη αναγκαιότητα της γραμματικής
αφού ούτε οι αρχαίοι είχαν γραμματική, τη διδασκαλία όχι των αρχαίου αλλά του νεοελληνικού
πολιτισμού, κ.ά. Αλλά και η γλώσσα στην οποία οι δάσκαλοι μίλησαν από το βήμα του
συνεδρίου, σχολιάστηκε από τον γλωσσολόγο καθηγητή, καθώς παρατήρησε στο άρθρο του: «τα
σοφά ταύτα οι περισσότεροι τα ανεγίνωσκον από χειρογράφου, φροντίζοντες ίνα πάση δυνάμει
απομακρύνωνται από της συνήθους λαλουμένης υπό των μορφωμένων ανθρώπων»19.
Αντικρούοντας τις παραπάνω απόψεις των δημοτικιστών δασκάλων, κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι «δεν είνε ορθόν χάριν ευκολίας της διδασκαλίας να διαστρέφεται ούτως ο σκοπός του
σχολείου, διότι το δημοτικόν σχολείον καθήκον έχει όχι να κατασκευάση γλώσσαν οιανδήποτε
[…] αλλά να διδάξη την υπάρχουσαν, την γλώσσαν η οποία συνδέει τους Έλληνας όλων των
μερών της ελευθέρας […] Ελλάδος […] την καθ’ αυτό ε θ ν ι κ ή ν γλώσσαν [η υπογράμμιση στο
πρωτότυπο]»20. Πρόκειται για το «θεωρητικό δίδαγμα του Χατζιδάκι», όπως γράφει ο Γεώργιος
Μπαμπινιώτης, «περί του ενιαίου χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας»21, χαρακτήρα που ο ίδιος
ο Γ. Χατζιδάκις, δε διέκρινε στη γλώσσα των αναγνωστικών βιβλίων της μεταρρύθμισης 1917192022.
Η απάντηση στο ζήτημα των προσωρινών δασκάλων ήρθε από τη Διδασκαλική
Ομοσπονδία, η οποία ανέφερε ως «τεραστίαν ανακρίβειαν»23 το γεγονός πως η πλειοψηφία των
συνέδρων προέρχονταν από αυτή την κατηγορία δασκάλων. Για το ίδιο ζήτημα, ο Δ. Γληνός
αρνήθηκε την πατρότητα της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την πρόσληψη προσωρινών
δασκάλων στα σχολεία, με μόνο το απολυτήριο γυμνασίου24. Από την πλευρά του, απέδωσε την
αντίδραση του Γ. Χατζιδάκι κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας
(στις 18 Απριλίου 1923), στο γεγονός ότι με «έκπληξιν και δυσφορίαν, είδεν ο κ. καθηγητής να
παρελαύνουν από το βήμα κατά σειράν οι αντιπρόσωποι των επαρχιακών συλλόγων πάσης της
Ελλάδος, να εξαγγέλλουν τα ομόφωνα ψηφίσματά των υπέρ της εισαγωγής της δημοτικής
γλώσσης εις τα σχολεία και να αναπτύσσουν τα επιχειρήματα, τα οποία εκ των πραγμάτων πλέον
και κατόπιν και της εφαρμογής της μεταρρυθμίσεως του 1917-20 και της επαναφοράς των
βιβλίων της καθαρευούσης υπό του μετέπειτα καθεστώτος, έπεισαν όλον σχεδόν τον
δημοδιδασκαλικόν κόσμον της Ελλάδος να ζητήσει την εισαγωγήν της δημοτικής γλώσσης εις τα

18

«Γλωσσικά ζητήματα. Το συνέδριον των δημοδιδασκάλων και το ζήτημα της γλώσσης», στην εφημ.
Εμπρός, 21/4/1923, σ. 1.
19
«Γλωσσικά ζητήματα. Το συνέδριον των δημοδιδασκάλων και το ζήτημα της γλώσσης», στην εφημ.
Εμπρός, 21/4/1923, σ. 1.
20
«Γλωσσικά ζητήματα. Το συνέδριον των δημοδιδασκάλων και το ζήτημα της γλώσσης», στην εφημ.
Εμπρός, 21/4/1923, σ. 1.
21
Μπαμπινιώτης, Γ. (2011). «Γεώργιος Χατζιδάκις: η θέση του στο γλωσσικό ζήτημα και η συμβολή του
στην αποκατάσταση της γλωσσικής μας ταυτότητας». Στο Μπαμπινιώτης, Γ. (Επιμ.), ό.π., σ. 453.
Γενικότερα, για τη ζωή και το επιστημονικό έργο του, βλ. τη μελέτη του Βαγιακάκου Δικαίου (1977).
Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις (1848-1941). Βίος και έργον. Ακαδημία Αθηνών-Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού
Λεξικού, Λεξικογραφικόν Δελτίον, παράρτημα 2 Α, Αθήνα.
22
Κρίνοντας τα Ψηλά βουνά (1919) του Ζ. Παπαντωνίου, παρατήρησε «πλήθος ξένων λέξεων και τελεία
απόσπασις ουχί μόνον από του αρχαίου και του Βυζαντινού, αλλά και από του χθεσινού ακόμη
παρελθόντος ημών». Χατζιδάκις, Γ. Ν. «Το γλωσσικόν ζήτημα. Κακών διδαγμάτων χειρότεροι καρποί»,
στην εφημ. Εμπρός, 29/4/1923, σ. 1.
23
Βλ. «Ανακοίνωσις του διδασκαλικού συνεδρίου», στην εφημ. Εμπρός, 22/4/1923, σ. 1.
24
«Ο κ. Γλυνός απαντά εις τον κ. Χατζιδάκην», στην εφημ. Εμπρός, 23/4/1923, σ. 2.
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σχολεία, ως πραγματικήν πνευματικήν απολύτρωσιν του λαού»25. Αναφερόμενος και στο
χαρακτηρισμό «φωτοσβέστης», που απηύθυνε προς το πρόσωπο του Γ. Χατζιδάκι, έγραψε πως
αυτός διέκρινε το γλωσσολόγο («μελετητήν και ερευνητήν της γλωσσολογίας») από τον
συζητητή του γλωσσικού ζητήματος, «όστις ως γνωστόν δεν είναι διόλου ο ίδιος με τον
πρώτον»26. Στο τελευταίο επιχείρημα, ο Γ. Χατζιδάκις απάντησε λίγες ημέρες μετά, στο άρθρο
του «Κακών διδαγμάτων χειρότεροι καρποί», που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εμπρός στις 29
Απριλίου, σημειώνοντας: «δεν είναι αληθές ότι εγώ διαλαμβάνων περί του γραπτού ημών λόγου
σκέπτομαι και είμαι διάφορος από τον διαλαμβάνοντα και ερμηνεύοντα επιστημονικώς τα
φαινόμενα της γλώσσης ημών»27. Ο ίδιος τοποθέτησε τον εαυτό του όχι στους «αρχαιομανείς»,
αλλά σε εκείνους που υποστήριζαν, όπως σημείωσε, «την ζωντανήν λαλιάν, την συνήθη και
εύχρηστον λαλουμένην και γραφομένην υπό των μορφωμένων τάξεων και κάμνω τούτο από του
1883, ήτοι από 40 ετών»28.
Η ύπαρξη μιας κοινής για όλους του Έλληνες, δημοτικής γλώσσας αμφισβητήθηκε από
το γλωσσολόγο καθηγητή, όπως και η χρήση του όρου «δημοτικιστής» από τους υποστηρικτές
της. Μάλιστα, αντιμαχόμενος την πρόταση της διδασκαλίας της δημοτικής στις έξι τάξεις του
δημοτικού σχολείου και της συγγραφής των αναγνωστικών βιβλίων στη γλώσσα αυτή,
διατύπωσε την άποψη ότι το συνέδριο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας δεν ήταν άλλο παρά
σκηνοθετημένη «συνάθροισις ομοφρόνων δημοδιδασκάλων εις τας Αθήνας […] ίνα τα περί της
γλώσσης ταύτης γνώμαι αυτών εμφανισθώσιν εις το υπουργείον ως γνώμαι και αποφάσεις των
δημοδιδακάλων!»29. Προς επίρρωση του ισχυρισμού του για την ανυπαρξία μιας τέτοιας κοινής
γλώσσας για όλους, ανέφερε το γεγονός ότι όσοι ομιλητές χρησιμοποίησαν την απλή
καθαρεύουσα «ηγόρευον από στόματος», ενώ εκείνοι που μεταχειρίστηκαν τη δημοτική
«ηναγκάζοντο από χειρογράφου να τα αναγινώσκουν, δηλ. τα είχον πρότερον συνθέσει […]»30.
Στο άρθρο του της 29ης Απριλίου, το πρώτο από μία σειρά τεσσάρων αφιερωμένων στο
γλωσσικό ζήτημα, άσκησε κριτική στο αναγνωστικό βιβλίο της «γλωσσοεκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης», «Τα ψηλά βουνά» (του Ζαχαρία Παπαντωνίου), εστιάζοντας, εκτός από τη
γλωσσική μεταβολή και στο υπό διαφορετικής ιδεολογικής και παιδαγωγικής οπτικής
περιεχόμενό του. Τα νέα πρότυπα μέσα από την καθημερινή ζωή των παιδιών, τα οποία το βιβλίο
πρόβαλε, ήταν πρόσωπα «μετριότητες», κατά το χαρακτηρισμό του Γ. Χατζιδάκι: «Ουδείς
γενναίος χαρακτήρ και ουδεμία ηθική αρχή εξαίρεται», επισήμανε στο κείμενό του, κάνοντας
λόγο για απουσία των «μεγάλων ιδανικών της πατρίδος και της θρησκείας». Υποστηρίζοντας ως
«παιδαγωγικό αξίωμα» πως στα αναγνωστικά βιβλία του δημοτικού σχολείου «αντικατοπτρίζεται
πιστότατα η ποιότητις της παιδεύσεως, την οποίαν παιδεύεται και εις ην εισάγομεν την νέαν
γενεάν»31, πρότεινε την επανέκδοση και τη χρήση του ως αναγνωστικού, του βιβλίου του
Λέοντος Μελά ο «Γεροστάθης», το οποίο, κατά τον ίδιο, και από την άποψη του εθνικού
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«Ο κ. Γλυνός απαντά εις τον κ. Χατζιδάκην», στην εφημ. Εμπρός, 23/4/1923, σ. 1.
Βλ. την εξιστόρηση του γεγονότος από την κάθε πλευρά, στο Χατζιδάκις, Γ. Ν. «Γλωσσικά ζητήματα.
Το συνέδριον των δημοδιδασκάλων και το ζήτημα της γλώσσης», στην εφημ. Εμπρός, 21/4/1923, σ. 1, και
«Ο κ. Γλυνός απαντά εις τον κ. Χατζιδάκην», στην εφημ. Εμπρός, 23/4/1923, σσ. 1-2.
27
Βλ. Χατζιδάκις, Γ. «Το γλωσσικόν ζήτημα. Κακών διδαγμάτων χειρότεροι καρποί», στην εφ. Εμπρός,
29/4/1923, σ. 1.
28
Χατζιδάκις, Γ. Ν. «Το γλωσσικόν ζήτημα. Δ. Όχι γλωσσικόν αλλ’ εκπαιδευτικόν το ζήτημα», στην εφημ.
Εμπρός, 3/5/1923, σ. 1.
29
Χατζιδάκις, Γ. Ν. «Το γλωσσικόν ζήτημα. Β. Οι γνήσιοι δημοτικισταί», στην εφημ. Εμπρός, 29/4/1923,
σ. 1.
30
Χατζιδάκις, Γ. Ν. «Το γλωσσικόν ζήτημα. Γ. Όχι δημοτική αλλά μαλλιαρή γλώσσα εισάγεται εις τα
σχολεία», στην εφημ. Εμπρός, 2/5/1923, σ. 1.
31
Βλ. Χατζιδάκις, Γ. «Το γλωσσικόν ζήτημα. Κακών διδαγμάτων χειρότεροι καρποί», στην εφ. Εμπρός,
29/4/1923, σ. 1.
26
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φρονήματος και της χριστιανικής ηθικής και από την άποψη της γλώσσας ήταν ικανοποιητικό32.
Την απάντηση στο θέμα του νέου πνεύματος και των προτύπων που τα αναγνωστικά της διετίας
1917-1919 έφεραν, έδωσε ο Δημήτρης Γληνός, ως Αντώνης Γαβριήλ, στο γνωστό βιβλίο του «Οι
χοίροι υΐζουσιν. Τα χοιρίδια κοΐζουσιν. Οι όφεις ιΰζουσιν» (1924): «Η διδασκαλία των φθόγγων
και όλων των αναγνωστικών στοιχείων», έγραφε, «παρουσιάζεται ως εξάρτημα μιας ζωής
σπαρταριστής, ζωής παιδιών [...] Και από την πρώτην στιγμήν, από τον πρώτον φθόγγον και το
πρώτον γράμμα, παν ό,τι παρέχεται ως μέσον διδασκαλίας, αναγνώσεως και γραφής, είναι ένα
επεισόδιον από την ζωήν των παιδιών, ένας λόγος των, ένα επιφώνημα χαράς, ένα πείραγμα, ένα
αστείον, ένα παιχνίδι, μία περιγραφή, ένα τραγουδάκι, μία εντύπωσις, ένα χαριτωμένον συμβάν,
μία συναισθηματική εκδήλωσις, ένα φυσικόν φαινόμενον, μία ενέργεια, μία πράξις γενναία»33.
Η αντιπαράθεση Χατζιδάκι-Γληνού αντανακλούσε οπωσδήποτε τη διαφορετική
ιδεολογική οπτική των δύο, καθαρευουσιάνων και δημοτικιστών, ως προς τη συλλογική και
ατομική ζωή των Ελλήνων. Το διακύβευμα δεν ήταν απλώς και μόνο η γλώσσα, αλλά μέσω
αυτής ο ευρύτερος προσανατολισμός της εκπαίδευσης. Η εισαγωγή της δημοτικής στο δημοτικό
σχολείο και η συγγραφή αναγνωστικών στη γλώσσα αυτή αντιμετωπίστηκαν ως πλήγμα στο
θεωρητικό (κλασικό) προσανατολισμό αυτής της βαθμίδας. Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος που
έβαλε ο Γ. Χατζιδάκις στο τέταρτο και τελευταίο δημοσιευμένο άρθρο του για το γλωσσικό
ζήτημα στην εφημερίδα Εμπρός (3 Μαΐου 1923): «Όχι γλωσσικόν αλλ’ εκπαιδευτικόν το
ζήτημα». Χαρακτηριστικός και διαφωτιστικός της διένεξης αυτής ήταν και ο ισχυρισμός του στο
ίδιο κείμενο, πως εν τέλει «το ζήτημα δεν είνε αν η νέα γενεά η διαδεχομένη ημάς μετ’ ολίγον θα
διδαχθή την γλώσσαν ημών, την γλώσσαν εις την οποίαν έχουν καταθέσει τους πνευματικούς
θησαυρούς των ο Κοραής, ο Θεοτόκης […]», και άλλοι. Το κύριο ζήτημα ήταν το τι θα διδαχθεί
αυτή η νέα γενιά, το περιεχόμενο της διδασκαλίας και των αναγνωστικών βιβλίων. «Θα
γράψωμεν ημείς άλλα [εννοεί αναγνωστικά βιβλία], έσπευσε ν’ απαντήση ο κ. Γληνός», έγραψε
ο Γ. Χατζιδάκις στο άρθρο του, μεταφέροντας τα λόγια του Δ. Γληνού και συνέχισε: «Ως
έκαστος βλέπει, η τοιαύτη μεταβολή της γλώσσης, και αν ποτέ ήθελον επαληθεύσει αι
υποσχέσεις αύται [εννοεί του Δ. Γληνού], δεν είναι μικρόν και άσημον, αλλ’ αυτόχρημα
μεταβολή ολοκλήρου συστήματος μορφώσεως των νέων. Αρχάπολιτείας νέων τροφά, έλεγον οι
αρχαίοι και φαίνεται να ήξευραν κάτι. Λοιπόν και η τροφή και παιδεία των νέων αυτό και μόνον
αυτό είνε το ζήτημα και περί τούτου είνε ημίν ο λόγος»34. Σε αυτό ακριβώς συμφωνούσε και ο Δ.
Γληνός, σημειώνοντας πως «ο δημοτικισμός δεν είναι μόνο μορφολογικός»35. Σκοπεύει στην
αλλαγή της ψυχής και για να το πετύχει, πρέπει «να ρίξη το σπόρο των νέων ιδεών σε χώμα
παρθένο, πάει στο παιδί, στις αχάλαστες ψυχές»36.
Το ζήτημα λοιπόν, ξέφευγε από τα σύνορα της γλωσσολογίας, διαπερνούσε την
εκπαίδευση και έφτανε στην ελληνική κοινωνία. Την περίοδο 1917-1920, η θεσμική εμπλοκή του
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Χατζιδάκις, Γ. Ν. «Το γλωσσικόν ζήτημα. Δ. Όχι γλωσσικόν αλλ’ εκπαιδευτικόν το ζήτημα», στην εφημ.
Εμπρός, 3/5/1923, σ. 1.
33
Βλ. Αντ. Γαβριήλ [=Δημήτρης Γληνός]. (1924). Οι χοίροι υΐζουσιν. Τα χοιρίδια κοΐζουσιν. Οι όφεις
ιΰζουσιν. (2η έκδ.). Αθήνα: Εκδοτικός οίκος Δ. & Π. Δημητράκου. [Ανατύπωση, 1995, Αθήνα: Εκδόσεις
Επικαιρότητα], σ. 29. Η πρώτη έκδοση του βιβλίου γίνεται το 1921, ενώ ο τίτλος του είναι παρμένος από
το «Ελληνικόν Αλφαβητάριον εγκριθέν εν τω διαγωνισμώ των διδακτικών βιβλίων διά την πενταετίαν 19081911» (μέρος Α΄) του Χαρίσιου Παπαμάρκου. Βλ. το σχετικό απόσπασμα από το αναγνωστικό του Χ.
Παπαμάρκου, στο Αντ. Γαβριήλ [=Δημήτρης Γληνός]. (1924), ό.π., σ. 50.
34
Χατζιδάκις, Γ. Ν. «Το γλωσσικόν ζήτημα. Δ. Όχι γλωσσικόν αλλ’ εκπαιδευτικόν το ζήτημα», στην εφημ.
Εμπρός, 3/5/1923, σ. 1.
35
Γληνός, Δ. (1924). «Η κρίση του δημοτικισμού», στο Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, τόμ. 11, αρ. 1-4
(1923-1924), Αθήνα, σ. 8.
36
Γληνός, Δ. (1924). «Η κρίση του δημοτικισμού», στο Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, τόμ. 11, αρ. 1-4
(1923-1924), Αθήνα, σ. 9.
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Εκπαιδευτικού Ομίλου με τους εξουσιαστικούς μηχανισμούς του βενιζελικού κράτους37, έφερε
τους υποστηρικτές της καθαρεύουσας μπροστά σε αδυναμία δράσης. Ο «εθνικός διχασμός» που
είχε προηγηθεί (1915-1916)38, επέτρεψε στην Κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου την “πολυτέλεια” των
συγκρούσεων με αντίθετες ιδεολογικά ως προς το εγχείρημα εισόδου της δημοτικής γλώσσας στο
σχολείο, ομάδες. Η ανάμιξη των τελευταίων στα εκπαιδευτικά πράγματα, έγινε εφικτή μετά την
ανατροπή του Ε. Βενιζέλου, μέσω της συγκροτημένης από τη φιλοβασιλική παράταξη (υπουργός
Παιδείας Θ. Ζαΐμης) επιτροπής για την εξέταση της γλωσσικής διδασκαλίας στο Δημοτικό
σχολείο το 1921. Η τελευταία πέτυχε την “αποκατάσταση” των πραγμάτων στην πριν από το
1917 κατάσταση με τη συμμετοχή δύο καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής, από το πλέον
συντηρητικό, γλωσσικά τουλάχιστον, κομμάτι της Σχολής39, του Ν. Εξαρχόπουλου και του Α.
Σκιά. Το 1923, σε μία περίοδο όπου η φιλοβασιλική παράταξη βρέθηκε στο πολιτικό περιθώριο
μετά τη μικρασιατική καταστροφή, η «εκπαιδευτική κοινότητα» που αντιπροσωπευόταν από το
1922 από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος40, έθεσε εκ νέου ζητήματα που είχαν
απασχολήσει έντονα την εκπαίδευση, όπως η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής των
αναγνωστικών βιβλίων. Στην παρούσα συγκυρία, εξάλλου, τα προβλήματα είχε οξύνει η είσοδος
μεγάλου αριθμού προσφύγων στο σχολείο, είσοδος η οποία τροποποιούσε τα εκπαιδευτικά
μεγέθη41. Η Επαναστατική Κυβέρνηση του Στυλιανού Γονατά42 επανέφερε τη δημοτική γλώσσα
στο δημοτικό σχολείο με διάταγμα τον Ιούλιο του ίδιου έτους43. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Γ.
Χατζιδάκις ζήτησε τη συνδρομή του Πανεπιστημίου της Αθήνας στην προσπάθεια να αποτραπεί
η εκ νέου μεταβολή του γλωσσικού καθεστώτος στο δημοτικό σχολείο, τονίζοντας στην
επιστολή-πρόσκλησή του προς την Πρυτανεία το Μάιο του 1923, ότι το ζήτημα «συνδέεται
στενώς με την μόρφωσιν και τας τύχας των νεωτέρων και της πατρίδος»44. Στη συνεδρίαση της
37

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος, γράφει ο Γ. Κόκκινος, από ομάδα διανοουμένων ή αλλιώς από «όμιλος
στοχασμού», ο οποίος επεξεργάστηκε ιδέες και προτάσεις για την αναγκαιότητα της γλωσσικής
μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, μετασχηματίστηκε σε
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Συγκλήτου στις 5 Μαΐου 1923, ο Σίμος Μενάρδος, από τη θέση του κοσμήτορα της Φιλοσοφικής
Σχολής, πρότεινε την παρέμβαση της Συγκλήτου προς την εκτελεστική εξουσία, ώστε διά
υπομνήματος «να παραστήση την ανάγκην όπως ακουσθή εις το ζήτημα τούτο και το
Πανεπιστήμιον, εκπροσωπούν την Πολιτείαν των γραμμάτων, την μη παρασυρομένην εκ
πολιτικών μεταβολών», θεωρώντας «ολεθριωτάτην την τάσιν προς μεταβολήν των
αναγνωστικών βιβλίων της δημοτικής εκπαιδεύσεως καθ’ εκάστην μεταβολήν του πολιτικού
καθεστώτος»45. Οι αλλαγές στη γλωσσική διδασκαλία στο επίπεδο του Δημοτικού σχολείου, που
συνέβησαν από το 1921 και έπειτα επιβεβαίωσαν για άλλη μία φορά την προφητική ρήση της
εφημερίδας Ελεύθερος τύπος, όταν στο φύλλο της 16ης Ιανουαρίου 1921, έγραφε: «Αρχαί, ιδέαι,
αγώνες, μεταρρυθμίσεις… πίσω απ’ αυτά δεν υπάρχει εδώ πέρα παρά το κόμμα. […] Τους τα
είχαμε πη, σαν προφήτες […] αυτών των χριστιανών, του εκπαιδευτικού ομίλου, ότι, από τη
στιγμή πούκαναν το γλωσσικό ζήτημα εκπαιδευτικό και το εκπαιδευτικό πολιτικό, τα
κατέστρεφαν όλα. Τα έκαναν κόμμα. Και το κόμμα δεν είνε αιώνιο. Το κόμμα πέφτει. […] Ας
παρηγορηθούμε!… Το κόμμα δεν είνε αιώνιο. Θα πέση κι’ αυτό. Και θάρθη το δικό σας. […]
Είνε ωραίο αυτό: Κάθε κόμμα θάχη το διευθυντή της τραπέζης του, τον αρχιστράτηγό του, το
μητροπολίτη του και τη γλώσσα του»46.
Κλείνοντας να σημειώσουμε ότι στα τέλη Μαΐου του 1923, η νομοθετική ρύθμιση της
Επαναστατικής Κυβέρνησης που έθετε ως υποχρεωτικό όριο αποχώρησης των τακτικών
καθηγητών από το Πανεπιστήμιο το 70ο έτος της ηλικίας τους, έθετε και εκτός των
πανεπιστημιακών τειχών τον Γεώργιο Χατζιδάκι47. Αντίθετα, ο διορισμός του Δημήτρη Γληνού
στη διεύθυνση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας κατά τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της (19241925)48, επιχειρούσε, όπως γράφει και ο Αλέξης Δημάρας, «ένα συνδυασμό εφαρμογής και
θεωρητικής θεμελίωσης του εκπαιδευτικού δημοτικισμού»49. Έδινε μάλλον προβάδισμα στο
δημοτικισμό, καθώς το νέο ίδρυμα θα μετεκπαίδευε πτυχιούχους των «καθηγητικών σχολών»
του μοναδικού έως τότε Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι προορίζονταν να διδάξουν τους
μελλοντικούς δασκάλους στα Διδασκαλεία.
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“Γλώσσα ψεύτικη και τρισάθλια”: Οι απόψεις των
δημοτικιστριών στη συζήτηση για το γλωσσικό ζήτημα
Πασχαλίνα ΧΑΤΖΗΜΠΕΗ
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Α.Π.Θ.
pasxalina.cha@hotmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το γλωσσικό ζήτημα είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα στην ιστορίας του ελληνικού
σχολείου που έχει απασχολήσει πολλούς/ -ές ιστορικούς της Εκπαίδευσης. Το ζήτημα της γλώσσας
στο πλαίσιο του κινήματος του ‘Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού’ αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα,
προκειμένου να επιτευχθούν οι αναγκαίες αλλαγές οι οποίες σύμφωνα με τις προοδευτικές δυνάμεις
της εποχής θα οδηγούσαν στην πρόοδο και στον εκσυγχρονισμό της χώρας. Η διαμάχη μεταξύ
καθαρεύουσας και δημοτικής γλώσσας συνδέθηκε άμεσα με την εκπαίδευση, καθώς κυριαρχούσε η
άποψη ότι η γλωσσική αλλαγή στο σχολείο θα προωθούσε την επικράτηση της δημοτικής και στη
νεοελληνική κοινωνία. Στις προσπάθειες των εκπροσώπων του κινήματος για την επίλυση του
γλωσσικού ζητήματος, ξεχωρίζει η δράση ορισμένων σημαντικών γυναικών παιδαγωγώνεκπαιδευτικών, οι οποίες μέσα από τα κείμενά τους, τις εκδόσεις τους και την παιδαγωγικήεκπαιδευτική τους δράση εντοπίζουν και επισημαίνουν τα αρνητικά σημεία του γλωσσικού ζητήματος
στην εκπαίδευση (γλωσσική διδασκαλία, σχολικά εγχειρίδια και μαθησιακή διαδικασία). Παράλληλα,
συμβάλουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος με τη συγγραφή «Αναγνωστικών» και παιδικών
βιβλίων, τα οποία υιοθετούν τις βασικές γλωσσικές και παιδαγωγικές αρχές του κινήματος.
ABSTRACT
The Greek language question is one of the most significant issues in the History of Modern
Greek Education and has concerned many historians of Education. During the movement of the
‘Educational Demoticism’ in the first decades of the 20th century the question of language was an
important factor in order the necessary changes, which according to the progressive people were
needed for country’s development and modernization, to be succeeded. The conflict between the
oratical (katharevousa) and the demotic language was directly connected to education, because the
dominate idea was that the change of school’s language creates propitious circumstances for the
dominance of the demotic language also in the Modern Greek society. Among the efforts of the
delegates of the movement for the resolution of the language question, the activity of several women
educators- teachers is significant. These women through their writings, editions and educational and
pedagogical activity, highlight the negative points of the language question in education (teaching of
language, school text books and learning procedure), and at the same time promote its resolution by
writing Reading books and books for children which adopt the basic principles of ‘ Educational
Demoticism’ for the language and the Pedagogy.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Η ανακοίνωση αυτή αποσκοπεί στην παρουσίαση των βασικότερων σημείων του
προβληματισμού των γυναικών εκπαιδευτικών- παιδαγωγών του κινήματος του
‘Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού’ σχετικά με το γλωσσικό ζήτημα και αποτελεί μέρος της
διπλωματικής εργασίας με τίτλο: «Οι πρωτεργάτριες του ‘Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού’ στην
Ελλάδα: Συμμετοχή στο κίνημα, παιδαγωγικές απόψεις, εκπαιδευτική- κοινωνική δράση».1
Το κίνημα του ‘Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού’ εμφανίζεται στις αρχές του 20ού αιώνα,
την περίοδο που στη νεοελληνική κοινωνία επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες- πολιτικές,
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κοινωνικές κι οικονομικές, ώστε να προωθηθούν οι απαραίτητες αλλαγές, οι οποίες σύμφωνα
με τις προοδευτικές δυνάμεις της εποχής θα οδηγούσαν στον εκσυγχρονισμό και στην πρόοδο
της χώρας. Ο ‘Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός’ εντάσσεται στο γενικότερο κίνημα του
‘Δημοτικισμού’ και περιλαμβάνει δύο στοιχεία: από τη μια τη γενικότερη φιλοσοφία του
‘Δημοτικισμού’ που επιδιώκει την στροφή από το παρελθόν στο παρόν και από την άλλη την
αποδοχή και την εφαρμογή της ‘Νέας Αγωγής’ στην εκπαίδευση (Τερζής, 2010: 295-298).
Στο πλαίσιο αυτό το 1910 ιδρύεται ο ‘Εκπαιδευτικός Όμιλος’2, ένα συλλογικό όργανο,
το οποίο συντονίζει τις ενέργειες και τη δράση των μεμονωμένων προοδευτικών δυνάμεων με
σκοπό τη μεταρρύθμιση του ελληνικού σχολείου. Ο Όμιλος προσελκύει το ενδιαφέρον
ανθρώπων απ’ όλους τους χώρους της νεοελληνικής κοινωνίας, οι οποίοι πίστευαν ότι η
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αποτελεί σημαντικό μοχλό για την αναγέννηση της νεοελληνικής
κοινωνίας και παράλληλα, καθώς μέσω της εκπαίδευσης επεδίωκαν να προωθήσουν τις
απαραίτητες αλλαγές, ώστε το ελληνικό σχολείο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
κοινωνικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται . Οι αλλαγές αυτές αφορούσαν σε όλο το φάσμα
της οργάνωσης και της λειτουργίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης3, αφού το ελληνικό
σχολείο στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα ήταν ένα παραδοσιακό και συντηρητικό
σχολείο, προσκολλημένο στο παρελθόν και στην καθαρεύουσα και δεν συμβάδιζε με το
μεταβατικό χαρακτήρα της νεοελληνικής κοινωνίας (Τερζής, 2004: 39).
Η συμμετοχή των γυναικών εκπαιδευτικών- παιδαγωγών στον Όμιλο αποτελεί το
πρώτο επίπεδο εμπλοκής τους στο κίνημα του ‘Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού, η οποία
εμπλουτίζεται και ενισχύεται ακολούθως με την περαιτέρω παιδαγωγική- εκπαιδευτική και
κοινωνική τους δραστηριότητα. Η πολυδιάστατη δράση τους αποδεικνύει την ευρύτητα του
προβληματισμού τους, βασικό άξονα του οποίου αποτελεί η εφαρμογή της ‘Νέας Αγωγής’
στο ελληνικό σχολείο. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την διάδοση της νέας παιδαγωγικής
θεωρίας, κεντρικό θέμα αποτέλεσε το γλωσσικό ζήτημα4, το οποίο δεν είχε επιλυθεί ακόμη.
Το θέμα της γλώσσας στο πλαίσιο του ‘Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού’ απέκτησε ιδιάζουσα
σημασία, καθώς οι εκπρόσωποί του, γυναίκες και άνδρες, απέδωσαν στην αλλαγή της
γλώσσας του σχολείου σπουδαίο ρόλο για την επίτευξη των προσπαθειών τους. Η δράση των
γυναικών εκπροσώπων του κινήματος για την προώθηση του γλωσσικού ζητήματος
εντοπίζεται σε δύο επίπεδα: α) επισημαίνουν τα προβλήματα που προκαλεί η καθαρεύουσα
των Αναγνωστικών στη γλωσσική διδασκαλία και στη μαθησιακή διαδικασία, όπως επίσης,
και στην εκφραστική λειτουργία των παιδιών, β) συμμετέχουν έμπρακτα στις σχετικές
προσπάθειες του Ε. Ο., στη συγγραφή παιδικών και σχολικών βιβλίων στη δημοτική γλώσσα,
σύμφωνα με τις βασικές αρχές του ‘Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού’.
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι βασικές απόψεις των γυναικών
εκπροσώπων του κινήματος για τη γλώσσα που εντοπίστηκαν σε κείμενά τους στον
περιοδικό τύπο της εποχής, στις εκδόσεις και στις δημοσιεύσεις τους και στα προσωπικά τους
αρχεία, όπως η αλληλογραφία της Π. Δέλτα και της Π. Χριστάκου. Οι πληροφορίες που
παίρνουμε από τις πηγές δίνουν μια σαφή εικόνα για το ποια ήταν η θέση των γυναικών
εκπαιδευτικών- παιδαγωγών σχετικά με το γλωσσικό ζήτημα.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ‘ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΌΜΙΛΟ’
Η συμμετοχή των Ελληνίδων στον Όμιλο,
όπως προκύπτει από τον κατάλογο του Α. Δημαρά5
Μέλη Εκπαιδευτικού
υπήρξε σημαντική, καθώς από τα 890 συνολικά μέλη
Ομίλου
που έχει ο Όμιλος την περίοδο 1910-1927 τα 160 18%
ήταν γυναίκες. Η δραστηριοποίηση των γυναικών
στον Όμιλο δεν περιορίζεται απλώς στη συμμετοχή
Άνδρες
τους σε αυτόν, καθώς κατέχουν σημαντικές θέσεις
μέλη
στην οργάνωσή του, όπως το παράδειγμα της Γ.
Καζαντζάκη και της Αύρας Θεοδωροπούλου, οι
Γυναίκες
οποίες το 1927 είναι μέλη της επταμελούς
μέλη
Διοικητικής Επιτροπής του Ομίλου. Αξίζει να
82%
σημειωθεί ότι ο Ε.Ο. συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη
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προτίμηση των Ελληνίδων εκείνων που αποφασίζουν να συμμετάσχουν σε μια
συλλογικότητα, σε σχέση με άλλα σωματεία κι οργανώσεις που ιδρύονται και λειτουργούν
την ίδια περίοδο όπως για παράδειγμα ο Διδασκαλικός Σύλλογος και ο Εκπαιδευτικός
Σύνδεσμος.
Είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον να σκιαγραφηθεί το προφίλ της ομάδας των γυναικών που
δραστηριοποιούνται στον Όμιλο ως προς: α) την επαγγελματική τους ιδιότητα και β) την
κοινωνική τους προέλευση. Στον κατάλογο υπάρχουν πλήρη στοιχεία για την επαγγελματική
δραστηριότητα των 65 γυναικών μελών, δηλαδή για το 40% του συνόλου. Η επεξεργασία του
καταλόγου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στον Όμιλο συμμετέχουν γυναίκες με ποικίλη
επαγγελματική ιδιότητα, καθώς είναι εγγεγραμμένες εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι,
καλλιτέχνιδες, λογοτέχνιδες, φοιτήτριες, στελέχη οργανώσεων κ.ά.
Όπως παρουσιάζεται στο
διπλανό γράφημα ο χώρος της
Επαγγελατική ιδιότητα γυναικών- μελών
εκπαίδευσης και των γραμμάτων
του Ομίλου
τροφοδοτεί το σωματείο με τις
περισσότερες
εκπροσώπους,
καθώς
η
πλειοψηφία
των
γυναικών
που
δραστηριοποιούνται στον Όμιλο
είναι εκπαιδευτικοί και των δύο
Λοιπές
Εκπαιδευ
Εκπαιδευτικοί
βαθμίδων (38%), ενώ ακολουθεί η
ειδικότητε τικοί 38%
Λογοτέχνιδες/λόγιες
κατηγορία των λόγιων και
ς 39%
λογοτέχνιδων (23%). Σημαντικές
Λοιπές ειδικότητες
εκπρόσωποι από τον εκπαιδευτικό
Λογοτέχνι
χώρο που διακρίνονται για τη
δες/
γενικότερη
παιδαγωγική
και
λόγιες
εκπαιδευτική τους δράση την
23%
περίοδο αυτή είναι: η Ρόζα
Ιμβριώτη, η Μυρσίνη ΚλεάνθουςΠαπαδημητρίου και η Πηνελόπη Χριστάκου. Από το χώρο της λογοτεχνίας συμμετέχουν
γνωστές Ελληνίδες λογοτέχνιδες, οι οποίες παρουσιάζουν έντονη συγγραφική και εκδοτική
δραστηριότητα, όπως η Πηνελόπη Δέλτα, η Γαλάτεια Καζαντζάκη, η Ελένη Ουράνη, η
Ιουλία Δραγούμη, η Ιουλία Περσάκη και η Λιλή Ζαρίφη. Παράλληλα, από το χώρο των
τεχνών εντοπίζονται η γνωστή μουσικός Μέλπω Μερλιέ-Λογοθέτη και η αρχαιολόγος Σεμνή
Παπασπυρίδη. Ακόμη, μεταξύ των μελών συγκαταλέγονται ορισμένες από τις πρωτεργάτριες
της φεμινιστικής κίνησης στην Ελλάδα, όπως η Αύρα Θεοδωροπούλου, η Μαρία Σβώλου, η
Καίτη Ζέγγελη, η Καίτη Κατσογιάννη και η Άννα Παπαδημητρίου.
Όσον αφορά στην κοινωνική προέλευση των μελών, πρόκειται για γυναίκες οι οποίες
κατάγονται από μεγάλες αστικές οικογένειες της αθηναϊκής κοινωνίας, γνωστές για τη
γενικότερη δράση που επιδεικνύουν στα κοινωνικά και πνευματικά δρώμενα της εποχής και
το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν σε αυτά. Ενδεικτικά αναφέρεται η συγγενική σχέση
της Γαλάτειας Καζαντζάκη, της Μαρίας Σβώλου και της Ελένης Ουράνη, οι οποίες ήταν
σύζυγοι γνωστών ανδρών της εποχής, της Σμαράγδας Δημαρά μητέρας του Κ.Θ. Δημαρά και
της Ελένης Παρασκευοπούλου, αδελφής του Κωνσταντίνου Θεοτόκη (Δημαράς, 1994: 55).
Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των γυναικών μελών προέρχεται από το χώρο της
εκπαίδευσης και των γραμμάτων είναι ενδεικτικό του περιεχομένου και της φιλοσοφίας του
κινήματος του ‘Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού’. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των
λογοτέχνιδων αποδεικνύει ότι το κίνημα του ‘Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού’ αφορούσε τόσο
στην εκπαίδευση, όσο και στη γενικότερη πνευματική κίνηση της χώρας. Οι γυναίκες
εκπαιδευτικοί- παιδαγωγοί αποδέχονται τις βασικές παιδαγωγικές αρχές του κινήματος και
προσπαθούν μέσω του διδακτικού τους έργου να τις εφαρμόσουν στο ελληνικό σχολείο. Από
την άλλη, οι λογοτέχνιδες χρησιμοποιώντας ως γλωσσικό εργαλείο τη δημοτική γλώσσα στη
συγγραφική τους παραγωγή προωθούν την επικράτησή της στη νεοελληνική κοινωνία. Η
δημοτική γλώσσα ήταν η γλώσσα του λαού, η οποία χρησιμοποιούνταν σε όλες τις εκφάνσεις
της ζωής του και με την οποία μπορούσε να εκφράσει αυθόρμητα τον εσωτερικό του κόσμο,
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ήταν η γλώσσα την οποία καταλάβαιναν όλοι και όλες χωρίς δυσκολία και αντιπροσώπευε
την ταυτότητα του παρόντος και του μέλλοντος.
Οι Ελληνίδες, λοιπόν, που συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται στον Όμιλο,
επιδεικνύουν πλούσια παιδαγωγική- εκπαιδευτική και κοινωνική δράση, αρθρογραφούν στα
παιδαγωγικά περιοδικά, γράφουν σχολικά και παιδικά βιβλία, δραστηριοποιούνται στις
κοινωνικές διεκδικήσεις των Ελληνίδων συμμετέχοντας πολυδιάστατα στο κίνημα του
‘Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού’. Πρόκειται για γυναίκες οι οποίες αξιοποιώντας το θετικό
περιβάλλον του Μεσοπολέμου προωθούν την ανάπτυξη της γυναικείας εκπαίδευσης και την
αναβάθμιση της κοινωνικής θέσης των Ελληνίδων (Ζιώγου, 2006: 182).
‘ΤΟ ΑΛΥΤΟΝ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ ΕΙΣ
ΟΛΑΣ ΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑΣ…’6
Το πρώτο σημείο κριτικής των γυναικών εκπροσώπων του κινήματος αποτελεί η
καθαρεύουσα που χρησιμοποιείται στο ελληνικό σχολείο και στα σχολικά εγχειρίδια στις
αρχές του 20ού αιώνα. Η χρήση της καθαρεύουσας αποτελεί μια από τις βασικότερες αιτίες
της αναποτελεσματικότητας του ελληνικού σχολείου ενισχύοντας έτσι τη σημασία της
γλωσσικής διδασκαλίας, η οποία την περίοδο αυτή παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση
και καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας.
Αναγνωρίζονται και επισημαίνονται οι δυσκολίες που δημιουργεί η χρήση του
συγκεκριμένου γλωσσικού κώδικα στα παιδιά κατά τη διδασκαλία και τη μαθησιακή
διαδικασία και υποστηρίζεται ότι η έλλειψη ενός σταθερού γλωσσικού οργάνου μεταξύ
σπιτιού και σχολείου προκαλεί γλωσσική σύγχυση και μορφωτική παραμόρφωση στα παιδιά.
Η Πηνελόπη Χριστάκου σχολιάζει χαρακτηριστικά στο ‘Δελτίο’ του Ομίλου: «Η διανοητική
στείρωσις που παρατηρείται εις την κατωτέραν και μέσην εκπαίδευσιν, η ακαμψία εις την
έκφρασιν των μαθητών, ή γραπτώς ή προφορικώς εκφράζονται, και η έλλειψις σταθερού
γλωσσικού τύπου με τον οποίον να κατορθώνουν να διατυπώνουν ό, τι θέλουν, εκεί βέβαια
έχουν την αρχήν των. Το άλυτον γλωσσικόν πρόβλημα βλάπτει την εκπαίδευσιν εις όλας τας
βαθμίδας, απείρως περισσότερον την δημοτικήν[…]» (Χριστάκου, 1911: 175).
Το ενδιαφέρον της κριτικής εστιάζεται στο Δημοτικό σχολείο και στα Αναγνωστικά
που χρησιμοποιούνται πριν τη μεταρρύθμιση του 1917-1920, καθώς η γλωσσική διαμόρφωση
των παιδιών ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της φοίτησής τους στο σχολείο και επίσης, το
πρόγραμμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης όφειλε να ξεκινήσει από τη βάση
εκπαιδευτικού συστήματος, την κατώτερη βαθμίδα. Έτσι, υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία στο
Δημοτικό πρέπει να γίνεται στην «ανεπιτήδευτον και φυσικήν γλώσσαν με την οποίαν γίνεται η
προφορική συνεννόησις εις τον καθ’ ημέραν βίον» (Χριστάκου, 1911: 169), διότι η χρήση της
καθαρεύουσας επιδρά αρνητικά στην εκφραστική λειτουργία των μαθητών/-τριών, καθώς
κάθε φορά που θέλουν να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους βρίσκονται αντιμέτωποι/ -ες με το
δίλημμα ποιον γλωσσικό τύπο να επιλέξουν, τον «νεκρό τύπο» ή τον «ζωντανό». Το μάθημα
της Έκθεσης και των Συνθέσεων αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της ακαταλληλότητας της
καθαρεύουσας όχι μόνο στο Δημοτικό, αλλά και στην ανώτερη εκπαίδευση, καθώς τα
κείμενα που παράγουν τα παιδιά χαρακτηρίζονται από έλλειψη ζωντάνιας, εκφραστικότητας,
φυσικότητας κι ουσίας και αυτό διότι, όπως επισημαίνεται: «Η αιτία που δεν αφήνει τα παιδιά
να εκδηλωθούνε είναι η γλώσσα. Τα παιδιά μας γράφουν ακατανόητα πράγματα και ψέματα,
γιατί η καθαρεύουσα τους ψεύτισε και τη διάνοια και τη ψυχή. Και όσο το εμπόδιο αυτό
εξακολουθεί να υπάρχη δεν αίρεται ολωσδιόλου, ας μη περιμένουμε από τα παιδιά μας όχι μόνο
δημιουργήματα καλλιτεχνικά μα ούτε απλώς να ξέρουν τι τους γίνεται» (Οικονόμου, 1924:
209).
‘Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΥ’7
Κοινή διαπίστωση αποτελεί, η άποψη ότι: «το ελληνικό αναγνωστικό ως τώρα δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της παιδαγωγικής» (Δέλτα, 1913: 232), διότι
τα ελληνικά Αναγνωστικά δεν επιτρέπουν στο παιδί να προσεγγίσει μόνο του τη γνώση και
να την κατακτήσει χωρίς να καταλάβει ότι πρόκειται για μάθημα (Δέλτα, 1913: 233-236).
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Μία από τις βασικότερες αιτίες του προβλήματος είναι η καθαρεύουσα που χρησιμοποιείται,
η οποία δεν προωθεί τη γλωσσική, διανοητική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών/τριών. Η Δέλτα υποστηρίζει ότι «Τέλεια Αναγνωστικά είναι αδύνατο να γίνουν όσο
επιβάλλεται στο σχολικό βιβλίο η καθαρεύουσα» (Δέλτα, 1913: 232). Η καθαρεύουσα των
Αναγνωστικών είναι μια γλώσσα άγνωστη και δυσνόητη για τα παιδιά και για την κατανόησή
της απαιτείται η μετάφραση, μια διαδικασία ιδιαιτέρως κοπιαστική κι απαιτητική, με
αποτέλεσμα τα παιδιά να αποστηθίζουν και να παπαγαλίζουν. Αναγκάζονται, έτσι να
καταφύγουν στην απομνημόνευση λέξεων και τύπων χωρίς να καταλαβαίνουν το νόημα και
τη σημασία τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών και των
βιβλίων. Οι λέξεις που μαθαίνουν χρησιμοποιούνται παροδικά και μόνο μέσα στο σχολείο,
καθώς πουθενά αλλού εκτός αυτού, το παιδί δε θα πει «νήσσα» την πάπια και «τέφρα» τη
στάχτη.
Το άλυτο γλωσσικό πρόβλημα προκαλεί προβλήματα και στο διδακτικό έργο των
εκπαιδευτικών, οι οποίοι/-ες καλούνται να παίξουν το ρόλο του/της διερμηνέα, προκειμένου
τα παιδιά να καταλάβουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας και των σχολικών βιβλίων. Είναι
χαρακτηριστικές οι μαρτυρίες εκπαιδευτικών που καταγράφει η Δέλτα σε άρθρο της. Μια
δασκάλα αναφέρει: «Όταν ανοίξω και διαβάσω το αναγνωστικό, δε μου κάνει εντύπωση η
γλώσσα, την έχω συνηθίσει, μα σαν πιάσω να εξηγήσω του παιδιού που διαβάζει… ποπό: μου
έρχεται να τραβήξω τα μαλλιά μου». Μία άλλη διευθύντρια Παρθεναγωγείου αναφέρει
χαρακτηριστικά ότι όταν προσπάθησε να εξηγήσει τις άγνωστες λέξεις του κειμένου, ήταν
τόσες πολλές που απελπίστηκε και είπε στα παιδιά: «διαβάζετε τώρα και μη γυρεύετε να
καταλάβετε» (Δέλτα, 1913: 232-233).
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η καθιέρωση της δημοτικής στο σχολείο δε σήμαινε την
επιτυχία των σκοπών του. Η αλλαγή της γλώσσας ήταν απαραίτητη, αλλά όχι επαρκής
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Η γλωσσική
μεταρρύθμιση του 1920 που όριζε ως γλώσσα των Αναγνωστικών την «κοινήν ομιλουμένη
γλώσσαν απηλλαγμένη παντός αρχαϊσμού και ιδιωματισμού» (Μακρυνιώτη, 1986: 61-63).
αποτελούσε την αφετηρία για μια σειρά αλλαγών που θα οδηγούσαν στην τελική ανανέωση
του ελληνικού σχολείου. Η Δέλτα πιστεύει ότι η «η ψευτιά που κτυπήθηκε αποτελεσματικά στη
γλώσσα, πρέπει να επίσης αποτελεσματικά να κτυπηθή και στην ουσία, αν θέλωμε η γλωσσική
μεταρρύθμιση να καταντήση μονάχα αλλαγή τύπων» (Δέλτα, 1920: 45). Έπρεπε να συμβούν
ριζικές αλλαγές στη λειτουργία και στην οργάνωση της εκπαίδευσης οι οποίες θα την
αποδέσμευαν από τη συντηρητικότητα και τον παραδοσιακό της χαρακτήρα. Η εφαρμογή
νέων διδακτικών μεθόδων, ο επαναπροσδιορισμός των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη, η
ανανέωση του Αναλυτικού Προγράμματος με την προσθήκη νέων μαθημάτων, η σύνδεση της
κοινωνίας με το σχολείο, ήταν ζητήματα που σχετίζονταν άμεσα με την εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση.
Σχετικά με τα Αναγνωστικά οι αλλαγές πέρα από τη γλώσσα αφορούσαν στο
περιεχόμενο που επιλεγόταν και στον τρόπο που πρόσφεραν τη γνώση. Τα Αναγνωστικά που
βρίσκονται σε χρήση χαρακτηρίζονται ως «γραμμένα βιομηχανικά, δηλαδή επίτηδες για να
πετύχουν στο διαγωνισμό, και από ανθρώπους όχι συγγραφείς από εσωτερική ανάγκη, αλλά
μόνο για την περίσταση, τους λείπει λοιπόν κάθε εμορφιά και κάθε πρωτοτυπία» (Λέκκα, 1913:
320). Τα νέα σχολικά εγχειρίδια πρέπει να περικλείουν εκείνες τις γνώσεις, οι οποίες
ενεργοποιούν το ενδιαφέρον, προκαλούν ευχαρίστηση και καλλιεργούν την
παρατηρητικότητα, τη σκέψη, την αυτενέργεια και την κριτική ικανότητα
των παιδιών (Δέλτα, 1917-1919: 65). Ουσιαστική προσπάθεια στον τομέα
της συγγραφής Αναγνωστικών πραγματοποιήθηκε από σημαντικές
εκπροσώπους του κινήματος, όπως η Γαλάτεια
Καζαντζάκη η οποία έγραψε τα εξής Αναγνωστικά: α)
Οι τρεις φίλοι: Ελληνικόν αναγνωσματάριον προς
χρήσιν των μαθητών της δευτέρας τάξεως του δημοτικού
σχολείου (1914), β) Τα δύο βασιλόπουλα: Ελληνικόν
αναγνωσματάριον προς χρήσιν των μαθητών της τρίτης
τάξεως του δημοτικού σχολείου (1916), γ) Ο νέος
γεωργός: Αναγνωστικόν τετάρτης τάξεως των δημοτικών σχολείων (1914),

823

δ) Ο στρατιώτης: Αναγνωστικόν της πέμπτης τάξεως του δημοτικού σχολείου (1916), ε)
Μεγάλη Ελλάς: Ελληνικόν αναγνωσματάριον της έκτης τάξεως του δημοτικού σχολείου
(1914).8
Εξίσου συστηματική δράση στην παραγωγή Αναγνωστικών που διαπνέονται από τη
νέα παιδαγωγική θεωρία και προωθούν τους εκπαιδευτικούς στόχους
του ‘Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού’ επέδειξαν η Ρόζα Ιμβριώτη και η
Μυρσίνη Κλεάνθους-Παπαδημητρίου. Η Ιμβριώτη είτε μόνη είτε σε
συνεργασία με άλλους παιδαγωγούς συνέγραψε τέσσερα
Αναγνωστικά, προσπαθώντας να αλλάξει την εκπαιδευτική πρακτική
σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Για την Α’ Δημοτικού
ήταν μέλος της συγγραφικής ομάδας μαζί με τους Δ. Δούκα, Δ.
Δεληπέτρου για το «Αλφαβητάριο, μέρος Α, Αναγνωστικό της Α’ τάξη»
και το «Ο κόσμος του παιδιού, Αναγνωστικό για τη Β΄τάξη» το 1932.
Μια χρονιά αργότερα συγγράφουν το «Η ζωή του παιδιού,
Αναγνωστικό για την Γ’ τάξη» και το 1944 δρώντας στη κίνημα της
Εθνικής Αντίστασης γράφει το «Τα Αετόπουλα, το Αναγνωστικό του ΕΑΜ για την Γ’ και Δ’
τάξη»,9 η Κλεάνθους έγραψε τα εξής δύο Αναγνωστικά: Τα παιδιά: αναγνωστικό για τη Β΄
Δημοτικού (1925) και Η χαρά του παιδιού: αναγνωστικό για τη Β΄ Δημοτικού (1934).10 Η
νεωτεριστική αξία των Αναγνωστικών αυτών έγκειται στη νέα παιδαγωγική και διδακτική
φιλοσοφία που υιοθετούν, αφού το περιεχόμενό τους περιλαμβάνει εικόνες από την
πραγματική ζωή και παρουσιάζεται στα παιδιά με μεγαλύτερη ζωντάνια και γεμάτο δράση,
είναι γραμμένα στη δημοτική, ενεργοποιούν και εξάπτουν τη φαντασία συνδυάζοντας
παράλληλα τη γνώση με τη ψυχαγωγία. Τα νέα Αναγνωστικά προωθούν την άποψη ότι «το
παιδί έχει ανάγκη από χαρά και από γέλια και το βιβλίο που θα του προξενήσει αυτήν την
ευχαρίστηση θα γίνει αχώριστός του φίλος» (Λέκκα, 1913: 321).
Πέρα από τη σημασία των Αναγνωστικών, κεντρική θέση στην παιδαγωγική σκέψη
των γυναικών παιδαγωγών έχει η επίδραση του παιδικού βιβλίου στον εσωτερικό κόσμο και
την ψυχολογία του παιδιού. Κατανοώντας τη συναισθηματική και ψυχολογική επίδραση των
παιδικών αναγνωσμάτων, ορισμένες εκπρόσωποι επέδειξαν αξιόλογο έργο στην παραγωγή
και συγγραφή παιδικών βιβλίων και παραμυθιών. Κοινή πεποίθηση αποτελεί το γεγονός ότι:
«από την Ελλάδα λείπει το βιβλίο για τα παιδιά» (Καζαντζάκη, 1913: 218). Η παιδική
λογοτεχνία δεν ήταν ιδιαιτέρως δημοφιλής με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ελληνικά
παιδικά βιβλία και το κενό να καλύπτεται από ξένα βιβλία και μεταφράσεις. Άλλωστε ένας
από τους στόχους του ‘Εκπαιδευτικού Ομίλου’ ήταν η δημιουργία παιδικής βιβλιοθήκης. Οι
γυναίκες εκπρόσωποι του κινήματος κατανοούν τη συναισθηματική και ψυχολογική
επίδραση που έχει το παιδικό βιβλίο στο παιδί. Παράλληλα, κρίνουν ότι η γλώσσα και το
περιεχόμενο των παιδικών αναγνωσμάτων που κυκλοφορούν την περίοδο αυτή, δεν
προκαλούν το ενδιαφέρον και τη συγκίνησή του παιδιού, αφού αυτά γράφονται σε: «μια
γλώσσα που είναι αδύνατον να διαβαστή, σε μια ύλη που δεν έχει καμία σχέση με τη
λογοτεχνία» και χρησιμοποιούν «μια ξερότατη αρθρογραφία, μια περιγραφή από γεγονότα
δίχως ψυχή και τρυφερότητα, που θα σταθή στο παιδί εντελώς αδύνατο να βρη έστω και το
παραμικρό ενδιαφέρον. Τι αδειοσύνη, τι αναισθησία! Προξενεί αγανάχτηση ο τρόπος που
μιλάει για τα πιο γλυκά και τα πιο πλησίον στην ψυχή του παιδιού» (Καζαντζάκη, 1913: 216,
227-228). Είναι εμφανής η ακαταλληλότητα των παιδικών αναγνωσμάτων αυτών, καθώς δεν
πρόκειται για κείμενα που ανταποκρίνονται και ικανοποιούν τις ανάγκες της παιδικής
ψυχολογίας και ψυχοσύνθεσης, αφού δεν καταφέρνουν να πλησιάσουν το παιδί και
επιδράσουν στο συναισθηματικό του κόσμο.
Η λογοτέχνιδα που διακρίθηκε στον τομέα του παιδικού βιβλίου είναι η Πηνελόπη
Δέλτα, η οποία εντόπισε πολύ νωρίς την απουσία παιδικού βιβλίου στην Ελλάδα και
προσπάθησε να καλύψει το κενό με διηγήματα για παιδιά που χαρακτηρίζονται για την
παιδοκεντρικότητά τους και τον σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της παιδικής ηλικίας. Η
απήχηση και η αποδοχή του έργου της ήταν εξαιρετική τόσο από τον κύκλο των
δημοτικιστών/τριών, όσο και από το σύνολο του πνευματικού κόσμου της χώρας. Η
αλληλογραφία της με σημαντικούς εκπροσώπους του κινήματος αποκαλύπτει τον θαυμασμό
που τους προκαλεί το έργο της και της εκφράζουν απερίφραστα την εκτίμησή τους, καθώς
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αποδεικνύεται δεινή γνώστρια της Παιδικής ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής. Τα βιβλία της
Π. Δέλτα διακρίνονται για τη δομή, την απλή και γρήγορη πλοκή, τη λιτή γλώσσα και ύφος
και για το περιεχόμενο, αφού οι ήρωες τους είναι γεμάτοι/-ες δράση και κίνηση, όπως
ακριβώς οι παιδικές ψυχές. Τα βιβλία της Δέλτα χαρακτηρίζονται από εκείνα τα στοιχεία που
είναι απαραίτητα για ένα πραγματικά παιδικό βιβλίο. Γι’ αυτό το λόγο, θεωρήθηκε ότι ο
πρωτοποριακός τρόπος γραφής της Δέλτα θα αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση και για
άλλους/-ες συγγραφείς.
Στο σημείο αυτό κρίνουμε απαραίτητο να παραθέσουμε ενδεικτικά την άποψη του Δ.
Γληνού για το βιβλίο της «Τ’ Ανεύθυνα» που εκδόθηκε το 1921, που αποδεικνύει τα ταλέντο
της Δέλτα στη συγγραφή παιδικών βιβλίων.
«Και δώσατε την αγάπη Σας για στο παιδί με όλα Σας τα έργα. Μα
ιδιαίτερα με το τελευταίο (Τ’ Ανεύθυνα). Τι στοργή διαπνέει το βιβλίο αυτό.
Πώς μπήκατε στους πόνους των μικρών ψυχών! Πώς ενοιώσατε τους
καϋμούς των!» (Λευκοπαρίδης, 19972: 377).
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ: ‘Η ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΕ ΣΚΟΠΌΣ, ΕΙΝΕ
ΜΕΣΟΝ’11
Η αλληλογραφία της Π. Δέλτα την περίοδο που βρίσκεται στο εξωτερικό (1906-1940)
με σημαντικούς εκπροσώπους του ‘Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού’, όπως τον Αλ. Δελμούζο,
Δ. Γληνό, Μ. Τριανταφυλλίδη και Φ. Φωτιάδη είναι αποκαλυπτική για τις γλωσσικές της
απόψεις. Από τη μια δίνει μια σαφή εικόνα για τις θέσεις της ίδιας σχετικά με το γλωσσικό
ζήτημα κι από την άλλη παρουσιάζει τη διάσταση που υπήρχε μεταξύ των δημοτικιστών για
τη γλώσσα. Την περίοδο αυτή η Δέλτα κάνει τα πρώτα της βήματα στο χώρο της λογοτεχνίας
και ζητά τη γνώμη των αλληλογράφων της για τα κείμενά της. Η προσεκτική μελέτη των
επιστολών της αποδεικνύει την εμμονή της λογοτέχνιδας στη σωστή χρήση της γλώσσας,
καθώς σε πολλές από αυτές ζητά γλωσσικές παρατηρήσεις και επισημάνσεις από τους
παραλήπτες τους. Οι περισσότερες απαντήσεις που δέχεται αφορούν σε λεπτομερείς και
σχολαστικές παρατηρήσεις, προτάσεις και διορθώσεις για τη σωστότερη ορθογραφία ή
γλωσσική μορφή κάποιας λέξης ή ενός τύπου. Η αλληλογραφία της λογοτέχνιδας,
αποκαλύπτει τη διάσταση του γλωσσικού ζητήματος για τους/ τις ίδιους/ -ες τους/ τις
εκπροσώπους του κινήματος, καθώς, η σταδιακή αλλαγή για κάποιους/ -ες θεωρείται δειλία
και έλλειψη αποφασιστικότητας, αλλά για κάποιους/ -ες αναπόφευκτη λύση, καθώς
προκύπτει φυσικότερα (Λευκοπαρίδης, 1997).
Η γλώσσα της Δέλτα, όπως η ίδια παραδέχεται στα γράμματά της, είναι ένα γλωσσικό
«ανακάτωμα», το οποίο προκύπτει διατηρώντας στη δημοτική ορισμένα στοιχεία της
καθαρεύουσας. Αυτό το γλωσσικό «ανακάτωμα» είναι για τη λογοτέχνιδα η πραγματική
μορφή της δημοτικής που μιλιέται, καθώς η γλώσσα βρίσκεται σε μία μεταβατική περίοδο,
κατά την οποία η πλήρης αντικατάσταση της καθαρεύουσας από τη δημοτική ούτε άμεση
αλλά ούτε κι εύκολα εφικτή είναι. Η μικτή γλώσσα, θεωρεί ότι ανταποκρίνεται περισσότερο
στην πραγματικότητα της εποχής της, αφού αυτή η μορφή της γλώσσας χρησιμοποιείται και
είναι κατανοητή από τους περισσότερους. Γι’ αυτό και την επιλέγει στα κείμενά της, καθώς
πιστεύει ότι προσεγγίζει και κερδίζει τα παιδιά όταν τους μιλά σε μια γλώσσα «που μιλούν
από το πρωί ως το βράδυ με τη μάνα τους και αναμεταξύ τους, λοιπόν η γλώσσα αυτή που
μιλούν τα παιδιά, που μιλούμε όλοι μας, δεν είναι η κανονισμένη γλώσσα του Ψυχάρη, αλλά η
ανακτωμένη αυτή όπου καθαρεύουσα και δημοτική γίνεται μια σαλάτα» (Λευκοπαρίδης, 1997:
100-101).
Ο μικτός γλωσσικός κώδικας της Δέλτα δέχεται τα αρνητικά σχόλια των
δημοτικιστών συναδέλφων της, κυρίως, του Φωτιάδη και του Τριανταφυλλίδη. Ο
Τριανταφυλλίδης την κρίνει αυστηρά για το γλωσσικό «ανακάτεμα» και σε επιστολή του της
τονίζει ότι η επιτυχία του κινήματος απαιτεί την αποκλειστική χρήση της δημοτικής και δεν
επιτρέπονται γλωσσικές παραχωρήσεις (Λευκοπαρίδης, 1997: 328). Ανάλογη είναι κι η
άποψη του Φωτιάδη, ο οποίος αρνείται τα στοιχεία της καθαρεύουσας που διατηρεί στο λόγο
της και την παροτρύνει να τα απομακρύνει. Είναι ενδεικτικό, αν και κάπως υπερβολικό, το
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σχόλιο που της κάνει για την εμμονή της σε στοιχεία της καθαρεύουσας: «Κρίμα! Κρίμα! Η
γλώσσα! Αμελημένη! Δε μπορείτε να ξεφορτωθείτε αφτήν την καθαρεύουσα; Κουνηθείτε,
σειστείτε, τινάξτε καλά τα ρούχα σας να πέσει όση κάθεται πάνω σας σα σκόνη. Κάμετε
μεγάλους περιπάτους να δρώσετε καλά, και πάρτε ιδρωτικά και πάρτε λουτρά ζεστά να
δρώσετε, να σας φύγει απ’ όλους τους πόρους, όση σας μπήκε μες τα όργανα και τα πότισε»
(Λευκοπαρίδης, 1997: 100).
Μια κάπως πιο μετριοπαθή κριτική δέχεται από τον Αλ. Δελμούζο, ο οποίος κρίνει τα
βιβλία της από παιδαγωγική σκοπιά και υποστηρίζει ότι: «Ως προς τη γλώσσα συμφωνώ με
την τάσι που δείχνετε να κάνωμε μετρημένες και λογικές παραχωρήσεις στη λόγια παράδοση.
Αλλά οι παραχωρήσεις αυτές ανάγκη να γίνωνται συστηματικά και όχι σύμφωνα με το
συναίσθημα. Όσο πεζό και αν φαίνεται το θέμα αυτό, είναι σπουδαιότατο, άμα συλλογιστούμε
πως με το έργο μαζί θέλομε να δώσωμε στο παιδί και τη γλώσσα του την περιφρονημένη»
(Λευκοπαρίδης, 1997: 203). Ο Τριανταφυλλίδης δέχεται τη μετριοπάθεια στη γλώσσα όταν
πρόκειται για «την ορθογραφία […]σάλλα, για ένα σχολείο κι ένα πείραμα», αλλά όταν
πρόκειται για ένα κίνημα με πρόγραμμα και σκοπό πρέπει να τηρείται αποφασιστικά και
σταθερά μια τακτική (Λευκοπαρίδης, 1997: 320).
ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ
Στην εισήγησή μου αυτή προσπάθησα να αποτυπώσω αδρομερώς τη θέση των
γυναικών εκπροσώπων του κινήματος του ‘Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού’ για το γλωσσικό
ζήτημα. Η γλώσσα αποτέλεσε πρόβλημα για τις ίδιες, αφού η αποκλειστική χρήση της
δημοτικής δεν ήταν εύκολη υπόθεση, κυρίως στα πρώτα χρόνια της δράσης του Ομίλου. Από
τα κείμενα που μελετήθηκαν φαίνεται ότι η απότομη και άμεση αντικατάσταση της
καθαρεύουσας δεν ήταν εύκολη υπόθεση, όπως το άρθρο της Π. Χριστάκου στο ‘Δελτίο’ το
1911. Παρόλο που οι εκπρόσωποι μάχονται υπέρ της δημοτικής δημοσιεύουν άρθρα
γραμμένα είτε στην καθαρεύουσα είτε σε μια δημοτική που κρατάει πολλά στοιχεία από την
καθαρεύουσα. Ορισμένες, επίσης, όπως η Δέλτα παραδέχεται ότι είναι συνειδητή η
διατήρηση καθαρευουσιάνικων στοιχείων στη γλώσσα, καθώς η γλωσσική μορφή που
χρησιμοποιεί αντικατοπτρίζει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από το σύνολο των ανθρώπων
της εποχής της. Είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται αβίαστα και φυσικά από τους/ τις
περισσότερους. Η άμεση αλλαγή των δύο γλωσσών δεν ήταν εφικτή για τις ίδιες τις
εκπροσώπους του κινήματος, πόσο μάλλον για τον απλό λαό. Το ζήτημα εξομαλύνεται με το
πέρασμα του χρόνου και όσο οι απαραίτητες ζυμώσεις σχετικά με το γλωσσικό προχωρούν,
αφού σε μεταγενέστερα κείμενα εντοπίζουμε μια απλουστευμένη δημοτική, απλοποιημένη
και απαλλαγμένη από ισχυρά στοιχεία της καθαρεύουσας.
Σχετικά με τη γλώσσα του σχολείου, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί- παιδαγωγοί, οι
περισσότερες ως εκπαιδευτικοί της πράξης, έρχονται σε άμεση επαφή με τα προβλήματα που
δημιουργεί η καθαρεύουσα στη διαδικασία μάθησης στα παιδιά και επισημαίνουν την
αναγκαιότητα χρήσης της δημοτικής στη γλωσσική διδασκαλία, στα Αναγνωστικά και στα
παιδικά βιβλία. αποτελέσματα που της χρήσης της καθαρεύουσας στη μορφωτική διαδικασία,
στη διδασκαλία και τα σχολικά βιβλία Επισημαίνουν έντονα τη διαστρεβλωτική επίδραση
στη γνωστική και εκφραστική ικανότητα των παιδιών, αφού η καθαρεύουσα στερεί από το
λόγο τους τη φυσικότητα και την ουσία. Οι προσπάθειες που σημειώνονται στη συγγραφή
Αναγνωστικών και παιδικών βιβλίων αποσκοπούν στη δημιουργία αναγνωσμάτων
κατάλληλων για τα παιδιά αυτής της ηλικίας που υιοθετούν τις βασικές παιδαγωγικές αρχές
του ‘Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού’, για τη γλώσσα και το περιεχόμενό.
Η συστηματική δράση των Ελληνίδων εκπαιδευτικών- παιδαγωγών για την επίλυση
του γλωσσικού ζητήματος, αποδεικνύει από τη μια τη σπουδαιότητα του ζητήματος και από
την άλλη, το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η σημασία της γλώσσας στη διαδικασία επίτευξης
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Η γλωσσική αλλαγή αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι επαρκή
προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος του
κινήματος.
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Διδακτική της γλώσσας:
το λογοτεχνικό κείμενο ως διδακτικό υλικό και η εξέλιξη της
προσέγγισής του στα εγχειρίδια διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως
δεύτερης / ξένης γλώσσας.
ΑΓΑΘΟΣ Θανάσης, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Βασιλική, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Βαρβάρα,
ΡΟΥΜΠΗΣ Νικόλαος, ΤΣΟΤΣΟΡΟΥ Αλίκη.

H Nέα Ελληνική ως ξένη διδάσκεται στα ελληνικά πανεπιστήμια ήδη από τη δεκαετία του
1950. Πολλά εγχειρίδια έχουν γραφτεί για το αρχάριο, το μέσο και το προχωρημένο επίπεδο. Η εξέλιξη
της διδακτικής μεθόδου έχει συντελέσει σε ουσιώδεις αλλαγές των εγχειριδίων, ακολουθώντας τις
επιταγές της επικοινωνιακής μεθόδου και με τα πρότυπα διδακτικής των ευρωπαϊκών γλωσσών. Σε
αυτή την ανακοίνωση θα δώσουμε ορισμένες ιστορικές παραμέτρους σχετικά με τη διδασκαλία της
Ελληνικής ως ξένης /δεύτερης γλώσσας. Μολονότι παλαιότερα οι γραμματοσυντακτικές δομές
θεωρούνταν τα κύρια ζητήματα στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, τα σημερινά εγχειρίδια,
ακολουθώντας το επικοινωνιακό μοντέλο, λειτουργούν ως πηγές πληροφοριών για ιστορικά δεδομένα,
κοινωνικές δομές, συμπεριφορές, τρόπους σκέψης, καθώς και συγκεκριμένα πολιτισμικά στοιχεία του
περιβάλλοντος στο οποίο η Ελληνική ομιλείται ως Γ1 – στοιχεία-κλειδιά στην κατάκτηση της
γλώσσας. Οι εξελίξεις στη διδακτική τεχνική οδήγησαν στη διαφοροποίηση της προσέγγισης στα
θέματα της λογοτεχνίας και του πολιτισμού ως διδακτικών υλικών. Αντίθετα από τα εγχειρίδια του
1970 και του 1980 καθώς και των αρχών της δεκαετίας του 1990, στα οποία η έμφαση δινόταν στην
εμπέδωση της γραμματικής και την εκμάθηση νέου λεξιλογίου, το πρόσφατο διδακτικό υλικό
επικεντρώνεται στις δεξιότητες της ανάγνωσης και της κατανόησης του κειμένου καθώς και στις
δυνατότητες της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
Modern Greek as a Foreign Language forms part of Greek universities syllabi since the 1950s.
Course books have been composed for all levels of students: beginners, intermediate, advanced.
Developments in teaching methods led Greek language course books to substantially renewed forms,
since they have followed communicative method techniques and models as practiced in major
European languages. In this paper we will give certain historical parameters concerning the teaching of
Greek as L2. Though grammatical and syntactical structures were considered major topics in foreign
language teaching, recent course books, constructed according to the communicative model, function
as a source of information for historical data, social structures, behaviour, modes of thought, as well as
particular cultural features of the environment in which Greek is spoken as L1 – all key elements to
language acquisition. Developments in teaching techniques led to the differentiation of approaching
literature as teaching material, as well as to culture teaching. Contrary to course books of the 1970s and
the 1980s as well as those of the early 1990s, when the emphasis in teaching Greek as a foreign
language was in grammar and vocabulary acquisition, more recent teaching material is centered around
reading skills and intercultural communication.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας
γνωρίζει τα τελευταία χρόνια αξιοσημείωτη άνθηση λόγω των ιδιαίτερων
κοινωνικοπολιτικών συνθηκών και της μετακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού. Ιστορικά
ανάγεται σε βάθος εξήντα περίπου χρόνων (δεκαετία του 1950), περιοριζόμενη αρχικά στον
χώρο των Πανεπιστημίων, με κύριο στόχο τη γλωσσική υποβοήθηση των ελληνόφωνων
σπουδών των αλλοδαπών φοιτητών. Σήμερα, βέβαια, ασκείται από δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς (σχολεία, πανεπιστήμια, ιδιωτικά ινστιτούτα, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης
κ.λπ.) και απευθύνεται σε ποικίλες ηλικιακές (και όχι μόνο) ομάδες, αποσκοπώντας τόσο στη
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μετάδοση στοιχείων του γραμματικοσυντακτικού συστήματος της γλώσσας όσο και στη
βαθμιαία εισαγωγή των σπουδαστών στο νεοελληνικό πολιτισμικό σύμπαν.
Στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία της Ελληνικής σε αλλοδαπούς σπουδαστές
περιλαμβάνει, τουλάχιστον όσον αφορά στο επίπεδο επάρκειας και στο προχωρημένο
επίπεδο, και επεξεργασία αποσπασμάτων ή και ολόκληρων έργων της νεοελληνικής
λογοτεχνίας, καθώς και στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού.
Από θεωρητική άποψη, η αξιοποίηση της λογοτεχνίας στη διδακτική των ζωντανών
γλωσσών σχετίζεται σήμερα αφ’ ενός με την πληρέστερη κατάκτηση της γλώσσας (εμπέδωση
σύνθετων γραμματικών φαινομένων, εμπλουτισμός του λεξιλογίου, αύξηση της
αναγνωστικής ικανότητας κ.λπ.) (Carter & Long 1991:2, Carter & McRae 1996:16-40,
Αγάθος, Γιαννακού, Δημοπούλου, Μοντζολή, Ρουμπής, Τσοτσορού 2011β:1-2) και αφ’
ετέρου με την ευρύτερη διανοητική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη των σπουδαστών (Cook
19922:4, Hall 2005:71), καθώς και με τη δημιουργία μιας διαλεκτικά ανοικτής και
πλουραλιστικής πολιτισμικής ταυτότητας (Κοντός, Ιακώβου, Μπέλλα, Μόζερ, ΧειλάΜαρκοπούλου, 2002:15, Δενδρινού 2004:54, Αγάθος, Γιαννακού, Δημοπούλου, Μοντζολή,
Ρουμπής, Τσοτσορού 2011α:4-5). Ωστόσο, τα τρία αυτά αλληλένδετα και ισοδύναμα
παιδαγωγικά επίπεδα – το γλωσσικό, το προσωπικό και το (δια)πολιτισμικό – εμφανίζονται
στο παρελθόν πλήρως διαχωρισμένα και ετεροβαρή, με το τρίτο να παραμερίζεται ή, στην
καλύτερη περίπτωση, να υποτάσσεται στις ανάγκες του πρώτου και (εν μέρει) του δεύτερου.
Σε κάθε περίπτωση, στις έξι περίπου δεκαετίες που διδάσκεται η Νέα Ελληνική ως
δεύτερη / ξένη γλώσσα, το νεοελληνικό λογοτεχνικό κείμενο αντιμετωπίστηκε εξ αρχής ως
αυτόνομο εκπαιδευτικό υλικό, αφού για λόγους χρονολογικούς (και όχι μόνο) αποφεύχθηκε η
ασφυκτική κυριαρχία της αρχαίας λογοτεχνίας και της «ανυπέρβλητης» κλασσικής
παράδοσης που παρατηρείται τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα στην ελληνόφωνη
εκπαίδευση (Αποστολίδου 2002:335, Κουντουρά 2002:351). Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι
η αξιοποίηση της νεοελληνικής λογοτεχνίας στα διδακτικά εγχειρίδια της Νέας Ελληνικής ως
δεύτερης / ξένης γλώσσας υπήρξε ουδέτερη ή αθώα, αφού ορισμένα από αυτά πέφτουν στις
παγίδες της πεπαλαιωμένης παραδοσιακής προσέγγισης, κατά μίμηση – ίσως – αντίστοιχων
εγχειριδίων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των φυσικών ομιλητών, ενώ άλλα παλινωδούν
ανάμεσα στον ακαδημαϊσμό και στην ανάγκη επικοινωνιακής χρήσης των κειμένων. Τέλος,
υπάρχουν και οι αξιόλογες καινούργιες προσπάθειες που επιχειρούν να φωτίσουν και την
πολιτισμική παιδευτική συνιστώσα της νεοελληνικής λογοτεχνίας και αυτό αποτυπώνεται και
στα εγχειρίδια. Ωστόσο, το συγκεκριμένο θέμα παραμένει ένα από τα ζητήματα που αίρουν
μεγάλες διαφωνίες στο πεδίο της διδακτικής των ξένων γλωσσών (Maley 2001: 180).
2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Η λογοτεχνία θεωρούνταν ανέκαθεν βασικό
συστατικό της μελέτης της γλώσσας (Maley 2001: 180), κυρίως στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες και η διδασκαλία της μητρικής
γλώσσας τηρούσε σχεδόν ευλαβική στάση απέναντί της, καθώς θεωρούταν ως η βέλτιστη
δυνατή μορφή γραπτής γλωσσικής παραγωγής σε μία γλώσσα (Maley 2001: 180). Τα
λογοτεχνικά κείμενα μεταφέρουν ένα σημαντικό γλωσσικό, ιστορικό και πολιτισμικό φορτίο
και αποτελούν παραδείγματα χρήσης της γλώσσας μίας συγκεκριμένης ομάδας σε
συγκεκριμένες ιστορικοκοινωνικές συνθήκες.
2.1.Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960. Σημείο αφετηρίας για την
ένταξη της λογοτεχνίας στη διδακτική της δεύτερης / ξένης γλώσσας αποτελούν οι
παιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές του 19ου αιώνα περί ύπαρξης «υψηλής» λογοτεχνίας
και «λογοτεχνικού κανόνα», αποτελούμενου από τα κλασσικά κείμενα κάθε γλώσσας (Maley
2001: 180 -181). Η αντίληψη αυτή μεταφέρθηκε στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών από τη
μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής, η οποία γινόταν κατά το «κλασικό
ουμανιστικό» πρότυπο. Σύμφωνα με αυτή, οι σπουδαστές οφείλουν να μελετήσουν την
υψηλή λογοτεχνία, προκειμένου να καλλιεργήσουν το ήθος και να διευρύνουν τους
πνευματικούς τους ορίζοντές (Hall 2005:49). Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι κάποιος που
διδασκόταν Αγγλικά έπρεπε να γνωρίσει τη γλώσσα μέσα από τα έργα του Σαίξπηρ, ενώ
κάποιος που μάθαινε Γερμανικά έπρεπε να μελετήσει τον Γκαίτε. Με την τακτική αυτή,
όμως, ο υψηλός πολιτισμός που εκφραζόταν μέσω της λογοτεχνίας έπαιρνε το προβάδισμα
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απέναντι στην ικανότητα για ευχέρεια και αποτελεσματικότητα στη χρήση της ξένης
γλώσσας (Maley 2001: 180).
Στη θετική της εκδοχή, η παραδοσιακή αυτή προσέγγιση ευδοκίμησε – και συνεχίζει
να ευδοκιμεί – σε πανεπιστημιακά περιβάλλοντα, άρα αφορά ενήλικα, καλλιεργημένα άτομα,
τα οποία επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη λογοτεχνία της γλώσσας-στόχου για
τους δικούς τους υπαρξιακούς ή επαγγελματικούς λόγους, ενώ για την κατάκτηση της
γλώσσας αυτής καθαυτής επαφίενται σε προσωπικές, δοκιμασμένες στρατηγικές (V.Cook
1992:134). Στην αρνητική της εκδοχή συνιστά στείρο ακαδημαϊσμό, στον οποίο κυριαρχούν
τα βιογραφικά σημειώματα, οι ανθολογίες, οι έτοιμες αναλύσεις και τα βοηθήματα, οι
προκατασκευασμένες κριτικές και οι ερωτήσεις – κλειδιά για τις εξετάσεις (Hall 2005:50),
όλα εκείνα τα στοιχεία, δηλαδή, που μικρή μόνο σχέση έχουν με την ουσιαστική γνώση της
λογοτεχνίας και της γλώσσας.
Εξέλιξη της προσέγγισης αυτής ή, ορθότερα, υλοποίησή της σε περιβάλλοντα πέρα των
ακαδημαϊκών αποτελεί η λεγόμενη μέθοδος της γραμματικής και της μετάφρασης (grammartranslation method), η οποία στηρίχτηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στην παρουσίαση και εξέταση
λογοτεχνικών κειμένων και κυριάρχησε στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών κατά μεγάλο
μέρος του 20ου αιώνα (Larsen-Freeman 1986: 4-17, Richards & Rodgers 1992:3-7, Cook
19922:133-135). Απώτερος στόχος παραμένει η ικανότητα των σπουδαστών να εκτιμούν τα
κορυφαία έργα της λογοτεχνίας της ξένης γλώσσας και δι’ αυτών να αναπτύσσονται
πνευματικά και ίσως να κατακτούν πληρέστερα και ουσιαστικότερα και τη μητρική τους
γλώσσα. Ωστόσο, σημειώνονται αλλαγές στο διδακτικό υλικό, ώστε να προσαρμόζεται στις
δυνατότητες και το επίπεδο του μέσου σπουδαστή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στη
διδασκαλία κυριαρχεί το λογοτεχνικό απόσπασμα, το οποίο υφίσταται διεξοδική επεξεργασία
ως προς τη γραμματική και συντακτική του δομή και οφείλει να μεταφραστεί από τους
σπουδαστές από την ξένη προς τη μητρική τους γλώσσα προς διασφάλιση της κατανόησης
και εν είδει διανοητικής άσκησης. Η όλη προσπάθεια συνοδεύεται και από αφειδώλευτη
παροχή γραμματικών κανόνων, παραδειγμάτων, εξαιρέσεων κ.λπ., έτσι ώστε, αντίθετα προς
τον καθορισμένο σκοπό, η λογοτεχνία να εξυπηρετεί την παρουσίαση της δομής της
γλώσσας-στόχου, δηλαδή να υποτάσσεται πλήρως στη διδασκαλία της γραμματικής και της
σύνταξης. Εξυπακούεται, φυσικά, ότι δεν δίδεται έμφαση στον ρόλο της λογοτεχνίας ως
ζωντανής χρήσης της γλώσσας ούτε ως πεδίου πολιτισμικών και διαπολιτισμικών ζυμώσεων.
Το αποτέλεσμα είναι, προφανώς, η κυριαρχία του σχολαστικισμού εις βάρος της
λογοτεχνικής και γλωσσικής συνειδητοποίησης.
Γι’ αυτή την πρώτη περίοδο δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία ιστορικού τύπου για τη
διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας, πρώτα και κύρια επειδή δεν
είχαν δημιουργηθεί αντίστοιχα εγχειρίδια. Είναι, όμως, λίγο ως πολύ κοινή γνώση όλων μας,
μέσα από τις εμπειρίες διδασκόντων και διδαχθέντων τη Νέα Ελληνική ως ξένη μέχρι το
1960 ότι το λογοτεχνικό κείμενο, αν και όποτε χρησιμοποιούνταν, διδόταν με πρωτοβουλία
του διδάσκοντα και χωρίς μέθοδο ή επεξεργασία – απλώς και μόνο για την τέρψη του
ακροατηρίου του.
2.2. Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1970. Ωστόσο, αυτή η διδακτική τακτική σύντομα
αποδείχτηκε αναποτελεσματική για την εκμάθηση των ζωντανών γλωσσών και τη χρήση τους
για επικοινωνιακούς σκοπούς σε περιβάλλοντα όπου η γλώσσα-στόχος ομιλείται ως μητρική
και σε γλωσσικές ανταλλαγές στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής. Με άλλα λόγια,
αποκαλύφθηκε ότι το γλωσσικό επίπεδο των λογοτεχνικών κειμένων, η εκφραστική
πρωτοτυπία τους λόγω των ποικίλων μη κυριολεκτικών εκφράσεων και σχημάτων λόγου, η
σύνδεση του κειμένου με τον κόσμο του συγγραφέα, ο οποίος πιθανόν είναι άγνωστος στο
μαθητή – όλα αυτά τα στοιχεία καταλήγουν να αποτελούν μειονεκτήματα για την
αποτελεσματική εκμάθηση της ξένης γλώσσας, επομένως ο ρόλος της λογοτεχνίας στην
κατάκτηση της επικοινωνιακής διάστασης της γλώσσας-στόχου δεν είναι ιδιαίτερα
σημαντικός. Σύμφωνα με μια τέτοια αντίληψη, η οποία κυριάρχησε στο χώρο της διδακτικής
τη δεκαετία του 1970, η λογοτεχνία και κάθε είδους κείμενο με πολιτισμική πληροφόρηση
θεωρήθηκαν άχρηστα και ακατάλληλα και κυριολεκτικά εξοστρακίστηκαν από τη
διδασκαλία της δεύτερης / ξένης γλώσσας, πολύ περισσότερο εφόσον την εποχή εκείνη
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κυριαρχεί ακόμη η δομιστική θεώρηση στην ανάλυση της γλώσσας, βάση της οποίας αποτελεί
η λέξη και η πρόταση και όχι το κείμενο.
Αυτό αποτυπώνεται και στα εγχειρίδια της δεκαετίας του 1970, τα οποία δεν περιέχουν
αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων, αλλά και γενικότερα αυθεντικού υλικού. Αρκετά συχνά
η διδακτική ενότητα περιορίζεται σε ένα κατασκευασμένο, μικρό σε έκταση κείμενο ή
παρατηρείται και πλήρης αντικατάσταση του κειμένου από μία σειρά το ασύνδετων
νοηματικά προτάσεων. Και τα δύο στοχεύουν αποκλειστικά στην επαφή του μαθητή με τις
γραμματικοσυντακτικές δομές της γλώσσας και δεν έχουν σκοπό να παρουσιάσουν άλλες
διαστάσεις της, π.χ. την επικοινωνιακή, τη συναισθηματική, την κοινωνική και την
πολιτισμική. Σχεδιασμένο με αυτή ακριβώς την οπτική είναι το εγχειρίδιο ‘Τα Νέα Ελληνικά
για ξένους’, που είναι το πιο γνωστό (αν όχι το μοναδικό) για τα ελληνικά δεδομένα αυτής
της περιόδου. Το εγχειρίδιο αυτό ξεχωρίζει για τη συνέπειά του προς τις αρχές του δομισμού,
γι’ αυτό και αποτέλεσε πρότυπο και για αρκετά εγχειρίδια της επόμενη δεκαετίας, ενώ δεν
έχει πάψει να χρησιμοποιείται μέχρι τις μέρες μας.
2.3. Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1980. Η επανάσταση στη διδακτική της λογοτεχνίας στο
πλαίσιο της δεύτερης / ξένης γλώσσας ήρθε στη δεκαετία του 1980, όταν η επικοινωνιακή
προσέγγιση (communicative approach, approche communicative), που ανέτρεψε τα δεδομένα
και χάραξε καινούργια πορεία στην αντίληψη για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, αρχίζει
να εφαρμόζεται στη διδακτική πράξη. Δύο στοιχεία αποτελούν τη βάση της προσέγγισης
αυτής και τη διαφοροποιούν από τις προηγούμενες: α) Η έμφαση στην επικοινωνία στην ξένη
γλώσσα και β) η στροφή προς τη χρήση αυθεντικού υλικού στη διδασκαλία.
Με άλλα λόγια, η διδασκαλία εστιάζει πλέον στη ζωντανή χρήση της γλώσσας και
βασικός σκοπός της καθίσταται η απόκτηση και η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας
(Larsen-Freeman 1986:123, Cook 19922:138-145, Calliabetsou-Coraca 1995:171, Σπανός
2001:189-190, Μπέλλα 2007:223). Η επικράτηση της επικοινωνιακής προσέγγισης στη
διδασκαλία των ξένων γλωσσών ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους,
με τον διδάσκοντα, με τους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας-στόχου, καθώς και με το
διδακτικό υλικό. Αυτό σημαίνει ότι το υλικό πρέπει να δίνει ερεθίσματα στους μαθητές να
εξασκήσουν τις δομές της ξένης γλώσσας που έχουν κατακτήσει και τις δεξιότητες που
σχετίζονται με αυτές. Στο πλαίσιο αυτό η λογοτεχνία, η οποία πλέον γίνεται αντιληπτή ως
τύπος συνομιλίας (discourse), μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετικά πλούσια διδακτική πηγή,
καθώς παρέχει λεξιλογικό πλούτο, εκφραστική ποικιλία, διαφορετικά είδη και επίπεδα λόγου
κ.λπ. – δηλαδή στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν έναν ιδιαίτερα δυναμικό γλωσσικό
οπλισμό για τον ξένο σπουδαστή, εφόσον τα εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά. Επιπλέον, τα
λογοτεχνικά κείμενα οδηγούν τον διδασκόμενο στη συναισθηματική, αναλυτική και κριτική
σκέψη, στη διατύπωση απόψεων και επιχειρημάτων και κατά συνέπεια και στο διάλογο,
επομένως στην επικοινωνία (Maley 2001:182, Lazar 1993:3).
Οι τάσεις αυτής της περιόδου αποτελούν σαφή απομάκρυνση από τον ακαδημαϊσμό
και το σχολαστικισμό – άρα αποτιμώνται θετικά. Όμως, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής
προσέγγισης η λογοτεχνία εξισώνεται πρακτικά με τα υπόλοιπα είδη κειμένων, τα οποία
απαρτίζουν το corpus μιας γλώσσας (Hall 2005:49) και συνεπώς, στην ίδια τη διδακτική
πράξη, το λογοτεχνικό προϊόν δεν αντιμετωπίζεται με βάση την ειδική φύση και ποιότητά του
και αποτελεί απλώς μία από τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο διδάσκων, προκειμένου
να κεντρίσει το ενδιαφέρον των σπουδαστών για τη γλώσσα-στόχο και να τους διευκολύνει
στην κατάκτηση των διαφόρων στοιχείων (σύνθετων νοημάτων, συνυποδηλώσεων,
υπαινιγμών κ.λπ.) της απαιτητικής επικοινωνίας.
Οι συγκεκριμένες τάσεις καταγράφονται με σαφή τρόπο στα εγχειρίδια της Νέας
Ελληνικής ως ξένης αυτής της περιόδου. Έτσι, ενώ βλέπουμε να απουσιάζει η λογοτεχνία
μέχρι τότε, κατά τη δεκαετία του 1980 παρουσιάζονται εγχειρίδια που περιέχουν μεγάλο
αριθμό λογοτεχνικών αποσπασμάτων, όπως, για παράδειγμα το ‘Περισσότερα Ελληνικά’ και
το ‘Πλουτίζω τα Ελληνικά μου’ και το ‘Πολιτιστικό Πανόραμα’. Επιπλέον, σε όλα τα βιβλία,
ακόμη και σε αυτά που δεν είναι αρκετά τολμηρά για να συμπεριλάβουν λογοτεχνία στο
υλικό τους, υπάρχουν κείμενα με πολιτισμικές πληροφορίες, τα οποία αναφέρονται στις
ελληνικές γιορτές, σε έθιμα και συνήθειες των Ελλήνων, σε εκδηλώσεις και τελετές και σε
μέρη ή κτίρια με πολιτισμικό χαρακτήρα. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα κείμενα, ιδίως στην
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περίπτωση που είναι αυθεντικά, δεν τυγχάνουν της επεξεργασίας που τους αξίζει και
κατευθύνονται περισσότερο στην παρουσίαση των γραμματικών φαινομένων, στην εξάσκηση
σε αυτά και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου παρά στην πολιτισμική ευαισθητοποίηση των
σπουδαστών, με άλλα λόγια ακολουθείται το γλωσσικό μοντέλο διδασκαλίας της λογοτεχνίας
(Maley 2001: 182, Savvidou 2004). Το αποτέλεσμα είναι ότι στα σχεδιασμένα με βάση την
επικοινωνιακή προσέγγιση εγχειρίδια αυτής της περιόδου, συχνά υποτιμάται ο πολλαπλός
πολιτισμικός ρόλος των κειμένων και η πνευματική, άρα ουσιαστικά παιδευτική διάσταση
της λογοτεχνίας.
2.4. Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990. Την περίοδο αυτή στο ενδιαφέρον για την
επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας προστίθεται και το αντίστοιχο για τις εσωτερικές
διαδικασίες της μάθησης, και ιδίως για τη λεγόμενη γλωσσική συνειδητοποίηση (language
awareness). Η λογοτεχνία και τα κείμενα πολιτισμικού περιεχομένου μπορούν πραγματικά να
προσφέρουν πολλά στον τομέα αυτό, καθώς φέρνουν τον σπουδαστή σε επαφή με διάφορους
τύπους και μορφές της γλώσσας που αποκλίνουν από την καθημερινή χρήση (Lazar 1993),
ενώ επιπλέον, τον βοηθούν να αντιληφθεί τη σχέση του κώδικα με τις δραστηριότητες
πολιτισμικής δημιουργίας της αντίστοιχης γλωσσικής κοινότητας.
Έτσι, στα εγχειρίδια της δεκαετίας του 1990, ο μαθητής κατευθύνεται, πέρα από την
καθαρά γλωσσική εξέταση, προς στην ερμηνευτική προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου,
γι’ αυτό και υπάρχουν ανάλογες δραστηριότητες. Βεβαίως, η εστίαση στις γραμματικές και
συντακτικές δομές και στα νέα λεξιλογικά δεδομένα διατηρείται, αλλά το κείμενο
κυριολεκτικά «σαρώνεται» με ερωτήσεις που αφορούν τα γεγονότα και την πλοκή τους, τα
πρόσωπα και τους χαρακτήρες, τις απόψεις και τις προθέσεις του λογοτέχνη και τα
συναισθήματα που προκαλούνται στον αναγνώστη-σπουδαστή. Η τάση αυτή αποτυπώνεται
έντονα στο τρίτο και το τέταρτο βιβλίο της σειράς ‘Τα Ελληνικά για ξενόγλωσσους – γλώσσα
και πολιτισμός’. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από τα εγχειρίδια αυτής της περιόδου
δεν περιέχουν καθόλου λογοτεχνικά κείμενα, ενώ όσα περιέχουν απευθύνονται αποκλειστικά
στα προχωρημένα επίπεδα Ελληνομάθειας. Για παράδειγμα, τo βιβλίο των Παναγοπούλου Α. Χατζηπαναγιωτίδου, ‘Ελληνικά για Προχωρημένους, Γ΄ κύκλος’, περιέχει λογοτεχνικά
αποσπάσματα που στην πλειοψηφία τους λειτουργούν αποκλειστικά ως υλικό των θεματικών
ενοτήτων. Επίσης, στο τρίτο βιβλίο της σειράς ‘Επικοινωνήστε Ελληνικά’ των Κλεάνθη και
Φρόσως Αρβανιτάκη επιζητείται η βασική επαφή του σπουδαστή με το πλαίσιο της
λογοτεχνίας και όχι η διαδραστική επεξεργασία των κειμένων.
2.5. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ ΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ. Κατά την
πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα η διδακτική της λογοτεχνίας επηρεάζεται θεωρητικά από την
εστίαση της προσοχής στον ρόλο του πολιτισμικού πλαισίου και στη διαμόρφωση της
σύνθετης έννοιας της διαπολιτισμικότητας. Όσον αφορά στη δεύτερη / ξένη γλώσσα, αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι η κατάκτηση ενός γλωσσικού κώδικα νοείται, εκτός από γνώση του
συστήματος αυτού καθαυτού, και ως απόκτηση μίας νέας πολιτισμικής ταυτότητας για τον
σπουδαστή, η οποία του δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στον πολιτισμό της γλώσσαςστόχου, δηλαδή στις κοινωνικές και λοιπές δραστηριότητες των φυσικών ομιλητών. Η
λογοτεχνία θεωρείται πλέον κατάλληλο υλικό για να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια και μέσα,
στον σπουδαστή, προκειμένου αυτός να έχει πρόσβαση στον πολιτισμό της γλώσσας-στόχου
(Lazar 1993:16). Επιπλέον, έξω από τα ατομικά όρια του μαθητή, η συγκεκριμένη διάσταση
διδασκαλίας της ξένης γλώσσας οδηγεί στη λεγόμενη διαπολιτισμική προσέγγιση ατόμων και
λαών, η οποία απορρέει από τη συνειδητοποίηση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ
του περιβάλλοντος της μητρικής γλώσσας και αυτού της ξένης. Το ζητούμενο είναι η
δημιουργία ενός πολιτισμού υβριδικού τύπου, ο οποίος υπόκειται σε συνεχή αναθεώρηση από
τον κάθε χρήστη (Ιακώβου & Μπέλλα 2004:8, Hall 2005:66). Μέσα από αυτό το πρίσμα, το
λογοτεχνικό διδακτικό υλικό δεν γίνεται πλέον αντιληπτό ως πηγή μονοδιάστατου νοήματος,
αλλά θεωρείται ερέθισμα που προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις ανάλογα με την ηλικία, το φύλο,
τη φυλή, την εθνικότητα κ.λπ. του αναγνώστη και νοηματοδοτείται και ερμηνεύεται
αναλόγως (Πασχαλίδης 2002:324-325, Hall 2005:49). Από διδακτική άποψη επιδιώκεται
ευαισθητοποίηση των σπουδαστών στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του κάθε
λογοτεχνήματος (Scholes 2005:45), στο πλαίσιο ωστόσο ενός αναλυτικού προγράμματος
(syllabus) που έχει συγκροτηθεί προσεκτικά με βάση το εννοιολογικό και αξιακό περιεχόμενο
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των κειμένων (Abety 1991:93). Όπως αναφέρεται και στους Carter and Long (1991) η
διδασκαλία της λογοτεχνίας μέσω ενός πολιτισμικού μοντέλου καθιστά το μαθητή ικανό να
κατανοήσει και να εκτιμήσει κουλτούρες και ιδεολογίες που προέρχονται από διαφορετικά
χωροχρονικά πλαίσια από αυτά που ο ίδιος ζει, καθώς και να αντιληφθεί την παράδοση ενός
λαού στη διανόηση, στο συναίσθημα και στην μορφή των Τεχνών (Maley 2001 182,
Savvidou 2004). Συνολικά, η πολιτισμική προσέγγιση συνιστά επανατοποθέτηση της
λογοτεχνίας στη θέση που της αξίζει και αποτελεί τη σημαντικότερη μέχρι στιγμής πρόταση
διδασκαλίας, αν συνδυαστεί με μία ευφυή και στοχευμένη διδακτική αξιοποίηση της
γλώσσας των λογοτεχνικών κειμένων.
Στο πλαίσιο μιας τέτοιας σχέσης γλώσσας και λογοτεχνίας τα εγχειρίδια που
εκδόθηκαν την τελευταία δεκαετία παρουσιάζουν σαφή και συνειδητή ενσωμάτωση
λογοτεχνικών κειμένων στο υλικό τους. Στα βιβλία Β΄ και Γ΄ επιπέδου των Ε. Δεμίρη –
Προδρομίδου, Ρ. Καμαριανού –Βασιλείου ‘Νέα Ελληνικά για Μετανάστες, Παλιννοστούντες,
Πρόσφυγες και Ξένους’ η επεξεργασία των κειμένων αφορά κατά κύριο λόγο το λεξιλογικό
επίπεδο. Στα εγχειρίδια ‘Συνεχίζοντας…’, ‘Η γλώσσα που μιλάμε στην Ελλάδα. Τα Ελληνικά
ως ξένη γλώσσα’ και ‘Μαθαίνω την Ελληνική Γλώσσα’ η παρουσία της λογοτεχνίας
εντάσσεται στο θεματικό υλικό των ενοτήτων με ανάλογες ασκήσεις κατανόησης, αλλά και
με ασκήσεις συνδέονται με την εκμάθηση των συντακτικών δομών και την επέκταση του
λεξιλογίου.
Σε πιο πρόσφατα εγχειρίδια της δεκαετίας (π.χ. ‘Ανακαλύπτοντας το Κείμενο’,
‘Ακολουθώντας το Κείμενο’) περιλαμβάνονται περισσότερα αποσπάσματα, πιο προσεκτικά
επιλεγμένα, με βάση τόσο το θέμα όσο και τον βαθμό δυσκολίας, αλλά και με εκτενέστερη
επεξεργασία στο πεδίο των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, το λογοτεχνικό κείμενο γίνεται
αφορμή τόσο για προφορική όσο και για γραπτή παραγωγή λόγου. Παράλληλα, υπάρχουν
ορισμένα νέα δεδομένα στην επιλογή του λογοτεχνικού υλικού, καθώς τα κριτήρια επιλογής
αλλάζουν: δεν επιλέγονται οι ‘κλασικοί’ ή οι πιο γνωστοί συγγραφείς και τα πιο γνωστά
έργα, αλλά εκείνα που είναι κατάλληλα για το γνωστικό επίπεδο των σπουδαστών και από
την άποψη της γλωσσικής κατάκτησης και από την πλευρά της πολιτισμικής – ιστορικής
γνώσης (Maley 2001:181). Με άλλα λόγια, στην επιλογή των λογοτεχνημάτων αρχίζουν να
τηρούνται οι αρχές της αναγνωσιμότητας (readability) της εκμεταλλευσιμότητας
(exploitability) και της καταλληλότητας του περιεχομένου (suitability of content) (Nutall, 1982,
Grellet, 1981). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τάση εκ μέρους των συντακτών των εγχειριδίων να
επιλέγονται κείμενα που είτε προέρχονται από τη σύγχρονη πραγματικότητα είτε μπορούν να
συσχετιστούν με αυτή, χωρίς να απαιτούν γνώση συγκεκριμένου χρονικού ή
ιστορικοκοινωνικού πλαισίου, για να γίνονται κατανοητά από τους σπουδαστές, ενώ από την
άποψη του περιεχομένου είναι πάντοτε στενά συνδεδεμένα με την θεματική ενότητα στην
οποία ανήκουν. Στο πιο πρόσφατο εγχειρίδιο της περιόδου αυτής ‘Μαθαίνουμε ελληνικά
ακόμα καλύτερα!’, υπάρχουν επιπλέον ασκήσεις που θέτουν ζητήματα διαπολιτισμικού
περιεχομένου καθώς και ερωτήσεις διαδραστικής εμπλοκής, που καλούν για την κατάθεση ή
συμπλήρωση απόψεων εκ μέρους του σπουδαστή.
Στο σημείο αυτό θα προσεγγίσουμε ορισμένα από τα εγχειρίδια των τελευταίων
δεκαετιών, συγκρίνοντάς τα, προκειμένου να παρατηρήσουμε πιο άμεσα την παρουσία της
λογοτεχνίας και την εξέλιξη της χρήσης της στη διδασκαλία της γλώσσας.
Στη δεκαετία του 80 το εγχειρίδιο Πλουτίζω τα ελληνικά μου, του Σχολείου Νέας
Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ., ήταν ένα από τα πλέον βασικά για την εκμάθηση της Νέας
Ελληνικής. Σε αυτό συναντάμε αρκετά δείγματα λογοτεχνίας, προερχόμενα από τον πεζό
κυρίως λόγο: αποσπάσματα από το Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά του Καζαντζάκη, Ο
κύριός μου ο Αλκιβιάδης του Βλάχου, Το τρίτο στεφάνι του Ταχτσή, τα διηγήματα Οι
νικημένοι του Η. Βενέζη, Το ποδήλατο του Αντ. Σαμαράκη, Λόγια της πλώρης, του Ανδρ.
Καρκαβίτσα, Τα Γραφικά Χριστούγεννα του Ψαθά. Όλα τα κείμενα παρουσιάζονται αυτούσια
και όχι διασκευασμένα με αποτέλεσμα να απευθύνονται στον προχωρημένο σπουδαστή της
ελληνικής γλώσσας που έχει διδαχτεί τα κύρια γραμματικά φαινόμενα και διαθέτει πλούσιο
λεξιλόγιο. Οι λεξιλογικές επεξηγήσεις που υπάρχουν στο τέλος κάθε ενότητας διευκολύνουν
τον αναγνώστη να ανταποκριθεί καλύτερα στα εκτενή και υφολογικά σύνθετα κείμενα. Τα
κείμενα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με στόχο την εκμάθηση απαιτητικού και ιδιαίτερου

835

– σε ορισμένες περιπτώσεις και αδόκιμου- λεξιλογίου, ενώ υπάρχουν εξίσου απαιτητικές
ερωτήσεις κατανόησης. Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ αποτελούν εναρκτήρια κομμάτια της
κάθε ενότητας, εντούτοις δε λειτουργούν ως αφόρμηση για τη διδασκαλία φαινομένων της
γραμματικής και του συντακτικού που έπονται.
Αντίθετα, στη δεκαετία του 2000 τα εγχειρίδια διδασκαλίας της γλώσσας διέπονται
από ένα άνοιγμα στην αξιοποίηση της λογοτεχνίας. Τα εγχειρίδια
Ανακαλύπτοντας το
Κείμενο και Ακολουθώντας το κείμενο, το οποίο αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου,
εμπεριέχουν πλήθος λογοτεχνικών αποσπασμάτων που εστιάζουν κυρίως στη σύγχρονη
λογοτεχνία. Αποσπάσματα από τον Καζαντζάκη (Καπετάν Μιχάλης), την Κατίνα Παπά (Σε
ένα Γυμνάσιο Θηλέων και Στη συκαμιά από κάτω), τη Σ. Τριανταφύλλου (Αύριο, μια άλλη
χώρας), τη Φακίνου (Αστραδενή), τον Τατσόπουλο (Η καρδιά του κτήνους), τον Κουμανταρέα
(Η φανέλα με το Εννιά), τον Θεοτοκά (Αργώ), τη Μάρω Δούκα (Η αρχαία σκουριά), τη Μ.
Ιορδανίδου (Η Αυλή μας), τον Ταχτσή (Τρίτο Στεφάνι), διηγήματα του Αντ. Σαμαράκη από τη
συλλογή Ζητείται Ελπίς, αξιοποιούν τη λογοτεχνία σε βασικό αρωγό στη διδασκαλία της
γλώσσας. Τα κείμενα συνοδεύονται από ερωτήσεις κατανόησης και από ερωτήσεις που
επιτρέπουν στους σπουδαστές να εκφράσουν σχετικές εμπειρίες. Επιπλέον, υπάρχει ποικιλία
λεξιλογικών ασκήσεων –παραγωγή συνωνύμων, αντιθέτων, νέων λέξεων. Αξιοσημείωτο
είναι ότι δεν υπάρχουν λεξιλογικές επεξηγήσεις, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον
αναγνώστη να διερευνήσει το περικείμενο περιβάλλον. Γενικά τα δύο εγχειρίδια περιέχουν
κείμενα που εξυπηρετούν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες με αποτέλεσμα και τα
λογοτεχνικά αποσπάσματα να εντάσσονται μέσα σε αυτές, χωρίς κάποιο περαιτέρω κριτήριο.
Ωστόσο, εξαιτίας αυτής της ποικιλίας και του διαφορετικού υφολογικού εύρους του κάθε
συγγραφέα, μπορεί κανείς να συναντήσει λογοτεχνικά κείμενα που βρίσκουν ανταπόκριση
από το χρήστη βασικού λεξιλογίου της Νέας Ελληνικής, μέχρι και πιο σύνθετα, που
ικανοποιούν έναν καλό γνώστη της γλώσσας.
Ένα βήμα παραπέρα στην αξιοποίηση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της γλώσσας
γίνεται με το πρόσφατο εγχειρίδιο Mαθαίνουμε ελληνικά: Ακόμα καλύτερα. Στο βιβλίο αυτό ο
σπουδαστής συναντά αποσπάσματα, αποκλειστικά από τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.
Έτσι τα κείμενα της Ζατέλη (Και με το φως του λύκου επανέρχονται), της Καραπάνου (Η
Κασσάνδρα και ο Λύκος), του Ρίτσου (Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού), του Ο. Ελύτη (Τα
ρω του έρωτα), του Φρ. Γερμανού (Κατάστασις απελπιστική, αλλά όχι σοβαρή) αλλά και του
Δ. Σαββόπουλου (Χάριν Παιδιάς) χρησιμοποιούνται είτε ως ασκήσεις κατανόησης κειμένου
αλλά και ως αφόρμηση για τη διδασκαλία γραμματικών φαινομένων. Χαρακτηριστικό είναι
το απόσπασμα που επιλέγεται από τη Ζατέλη και αναφέρεται στα νυχτερινά σχολεία, ένα
θέμα που επιτρέπει την επέκταση και σε άλλα συναφή και επίκαιρα θέματα, το κείμενο του
Ελύτη, στο οποίο ο σπουδαστής καλείται να δημιουργήσει ο ίδιος ένα τραγούδι (στίχους ή
και μουσική) και το κείμενο του Γερμανού, στο οποίο εξετάζονται τα πολιτισμικά
χαρακτηριστικά ως προς τη θέση των δύο φύλων. Χαρακτηριστική είναι και η αξιοποίηση
του λογοτεχνικού κειμένου για την εκμάθηση της γραμματικής. Με παραδείγματα μέσα από
το ίδιο το κείμενο διδάσκεται το άμεσο και το έμμεσο αντικείμενο.
3. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.
Η διαχρονική εξέταση των εγχειριδίων αποκαλύπτει τα διαδοχικά στάδια από τα οποία
πέρασε η λογοτεχνία και οδηγεί σε σημαντικές διαπιστώσεις για το ρόλο του λογοτεχνικού
κειμένου στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας:
α. Το λογοτεχνικό κείμενο, από την αρχική του χρήση ως όχημα παρουσίασης των
γραμματικοσυντακτικών φαινομένων, έγινε φορέας ιστορικών, κοινωνικών και πολιτισμικών
πληροφοριών και αφορμή εξάσκησης των γλωσσικών δεξιοτήτων, που κατακτά ο μαθητής,
αλλά και της επικοινωνιακής του ικανότητας στην ξένη γλώσσα (communicative competence,
Canale and Swain, 1980, Widdowson, 1978). Σήμερα πλέον αναγνωρίζεται και ως πεδίο
διαπολιτισμικής προσέγγισης (Αγάθος κ.ά, 2011α).
β. Επιπλέον, έχουν μεταβληθεί τα βασικά κριτήρια επιλογής των λογοτεχνικών
κειμένων που περιλαμβάνονται στα διδακτικά εγχειρίδια. Ενώ σε παλαιότερες εποχές τα
λογοτεχνικά κείμενα ήταν έργα διακεκριμένων συγγραφέων, σταδιακά οι συγγραφείς
εγχειριδίων άρχισαν να αναζητούν κείμενα με περιεχόμενο πλούσιο σε ιστορικές ή / και
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κοινωνικοπολιτισμικές πληροφορίες, ενώ στις μέρες το πιο σημαντικό, ίσως, κριτήριο είναι η
θεματική συσχέτιση των κειμένων με τις ενότητες των εγχειριδίων. Επίσης, στο σχεδιασμό
των σύγχρονων εγχειριδίων τα λογοτεχνικά κείμενα που επιλέγονται ως διδακτικό υλικό για
τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας οφείλουν, επιπλέον, να τηρούν τις
βασικές αρχές επιλογής κειμένου που προορίζεται για την εξάσκηση στη δεξιότητα της
αναγνωστικής κατανόησης, δηλαδή καταλληλότητα ως προς το γλωσσικό επίπεδο και ως
προς το πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών, καθώς και να διαθέτουν συνάφεια με τα
ενδιαφέροντά τους (Nuttal, 1982:25, Lazar 1993:3).
γ. Τέλος, τα εγχειρίδια της Νέας Ελληνικής δεν έχουν φτάσει, μέχρι στιγμής, στο
επίπεδο της πλήρους αξιοποίησης της λογοτεχνίας στην διαπολιτισμική και στην παιδευτική
της διάσταση. Διακρίνεται, δηλαδή, η τάση να μένουν αναξιοποίητες οι δυνατότητες
σημαντικών λογοτεχνικών κειμένων ή αποσπασμάτων, καθώς τα περισσότερα από αυτά
εξετάζουν και εκμεταλλεύονται τη λογοτεχνία μονόπλευρα, είτε από την άποψη της
γλωσσικής επέκτασης είτε από την πλευρά της (δια)πολιτισμικής ανάπτυξης του μαθητή.
Επιπλέον, δεν φαίνεται να έχει συντελεστεί κάποια σημαντική αλλαγή προς την κατεύθυνση
της ενίσχυσης της συμβολής της λογοτεχνίας στη γενικότερη ανέλιξη των μαθητών, ως
προσωπικοτήτων, από μορφωτικής, ψυχολογικής αλλά ακόμη και – γιατί όχι; – από ηθικής
απόψεως (Lazar 1993:3). Γενικά, τα κείμενα δεν είναι επεξεργασμένα σύμφωνα με το
μοντέλο προσωπικής ανάπτυξης (personal growth model), το οποίο έχει ως βάση τη
δυνατότητα των μαθητών να αναπτύσσουν μια σχέση αλληλεπίδρασης με το λογοτεχνικό
κείμενο τόσο στο επίπεδο των συναισθημάτων όσο και στο επίπεδο της εμπειρίας της
ευχαρίστησης που προέρχεται από την ανάγνωσή ενός λογοτεχνικού κειμένου (Maley
2001:184).
4. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ. Η πορεία της λογοτεχνίας στα εγχειρίδια της Νέας Ελληνικής
ως ξένης γλώσσας ακολουθεί τα βήματα των ‘μεγάλων’ ευρωπαϊκών γλωσσών (λ.χ. της
γαλλικής ή της αγγλικής), με μία σημαντική διαφορά, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και
προνομιακή συνθήκη: επειδή η Νέα Ελληνική άρχισε να διδάσκεται ως δεύτερη / ξένη πολύ
αργότερα από άλλες γλώσσες, αποφεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα σφάλματα του πρώτου
σταδίου και η διδακτική της πέρασε πολύ σύντομα από την παραδοσιακή στην επικοινωνιακή
και την πολιτισμική προσέγγιση. Σταδιακά, ο ρόλος της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της
Νέας Ελληνικής έχει αλλάξει ριζικά: το λογοτεχνικό κείμενο, από την περιφέρεια της
διδακτικής ενότητας, όπου είχε τοποθετηθεί με μοναδικό σκοπό την παρουσίαση των δομών
της γλώσσας, ήρθε στο προσκήνιο ως δείγμα αυθεντικού λόγου και συνδέθηκε θεματικά με
τα λοιπά στοιχεία των ενοτήτων των εγχειριδίων, προκειμένου να αποτελέσει μέσο προβολής
του ιστορικού, κοινωνικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι. Σήμερα πλέον έχει αναδειχθεί σε
σημαντικό διδακτικό υλικό και έχει καταλάβει την περίοπτη θέση που του αξίζει τόσο στο
επίπεδο των εγχειριδίων όσο και στο επίπεδο της διδακτικής πράξης γενικότερα. Η
ολοκλήρωση της πορείας αυτής θα συντελεστεί με την προβολή περισσότερων των
λογοτεχνημάτων σε όλα τα επίπεδα εκμάθησης της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας,
πράγμα εφικτό, αφού η πλούσια, υψηλής ποιότητας και αδιαμφισβήτητης αξίας νεοελληνική
λογοτεχνική παραγωγή προσφέρει αφειδώς πολυάριθμα δείγματα με απεριόριστες
δυνατότητες αξιοποίησης,, στο πλαίσιο και του πιο απαιτητικού μοντέλου διδασκαλίας.
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Γλώσσα και Διδασκαλία στα Σχολεία της πόλης των Ιωαννίνων
το 18ο - 19ο αιώνα.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Μαρία, εκπαιδευτικός, υποψήφια διδάκτωρ Katholiek
Universiteit Leuven, Βελγίου
Abstract
The present study is focused on the classroom history as this was shaped throughout the language and the
teaching within the schools of the town of Ioannina in 18th-19th c., is planned by the case study methodology and is
targeted to the understanding of the social mental affairs throughout the theory of ‘educationalization’.

Περίληψη
Η παρούσα μελέτη εστιάζεται στην ιστορία της σχολικής αίθουσας όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσω της
διδασκαλίας και της γλώσσας στα σχολεία της πόλης των Ιωαννίνων το 18ο-19ο αιώνα, σχεδιάζεται με τη
μεθοδολογία της μελέτης περίπτωσης (case study) και σκοπεύει στην κατανόηση της κοινωνικών αναζητήσεων
μέσω της θεωρίας της ‘εκπαιδευτικοποίησης’.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πολιτική των προνομίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτέλεσε κινητήρια δύναμη
για την οικονομική ανάπτυξη της πόλης των Ιωαννίνων που μέσα από ένα δυναμικό πλέγμα
συντεχνιών παραγωγής αγαθών ισχυροποιήθηκε ως το σημαντικότερο εμπορικό κέντρο των
Βαλκανίων κατά το 18ο και 19ο αιώνα. Παράλληλα η δημιουργία ηπειρωτικών παροικιών στο
εξωτερικό εφοδίασε τη μητρόπολη με πρόσθετο πλούτο βοηθώντας ουσιαστικά στην
κοινωνική ανέλιξη του πληθυσμού μέσω της κατασκευής, επάνδρωσης και εμπλουτισμού
σχολείων. Η σύνδεση της ελληνικής σκέψης με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό που σχετίζεται
άμεσα με την ελληνική αναγέννηση πραγματοποιήθηκε στα πολιτιστικά κέντρα της Βόρειας
Ελλάδας και κυρίως στα σχολεία των Ιωαννίνων με πρωτεργάτες δασκάλους που είχαν
συνεχίσει τις σπουδές τους σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ταυτόχρονα η πόλη των
Ιωαννίνων την ίδια εποχή αποτελεί το κέντρο της εμπορίας βιβλίων ενώ ο Lord Byron
επισημαίνει πως στα Ιωάννινα και στην Κωνσταντινούπολη ομιλείται η καθαρότερη και
πλουσιότερη ελληνική γλώσσα. Ο δάσκαλος Αθανάσιος Ψαλίδας εισάγει για πρώτη φορά στην
ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα τη δημοτική γλώσσα ως εργαλείο διδασκαλίας και
μάθησης στην Καπλάνειο Σχολή ενώ η προσέγγισή του ακολουθείται και από δασκάλους στη
Ζωσιμαία Σχολή. Ο Νεόφυτος Δούκας αναφέρει πως από τις σχολές των Ιωαννίνων ξεχύνεται
το νερό που θα ξεδιψάσει την Ελλάδα και πως το 18ο αιώνα οι συγγραφείς ήταν Γιαννιώτες ή
μαθητές των σχολών των Ιωαννίνων.
1.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιχειρείται στην παρούσα μελέτη σχετικά με την ανάλυση
των δεδομένων της εκπαιδευτικής πραγματικότητας στα σχολεία της πόλης των Ιωαννίνων το
18ο -19ο αιώνα, βασίζεται στην αποδοχή της ποιοτικής έρευνας στην ιστορία της εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται η κείμενο-κεντρική έρευνα, η ανάγκη ανάλυσης φυσικών
ρυθμίσεων, η ανάγκη κατανόησης της ολότητας της εμπειρίας και της ερμηνείας και
επεξήγησης της ερμηνείας (Edson 1988). Η κείμενο-κεντρική έρευνα υπογραμμίζει τη
σπουδαιότητα του γραπτού λόγου στην ιστορική έρευνα από τότε που ο Ferdinand de Saussure
υποστήριξε πως οι ισχυρισμοί μιας ιστορικής εποχής εγγράφονται και συνυφαίνονται στα
κείμενα (Tuchman G., 1998).
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Η ανάλυση του γραπτού λόγου προσδιορίζεται και ταυτοποιείται από τον Bruner και
ολοκληρώνεται από τον Polkinghorne: «…στην ανάλυση του γραπτού λόγου, ο ερευνητής
κατηγοριοποιεί γεγονότα και δράσεις δείχνοντας τον τρόπο που αυτά συμμετέχουν στην
εξέλιξη ενός σχεδίου. Το σχέδιο αποτελεί θεματική γραμμή του γραπτού λόγου και επίσης
κατασκευή του γραπτού λόγου που είναι δείκτης των διαφορετικών γεγονότων που
δημιουργούν το γραπτό λόγο. Η γραφή του ερευνητικού πεδίου εμπεριέχει μια αναλυτική
ανάπτυξη, ένα διάλογο μεταξύ των δεδομένων και του σχεδίου. Το αποτέλεσμα δεν είναι
απολογισμός ενεργών συμβάντων από αντικειμενική σκοπιά, αλλά αποτέλεσμα μιας σειράς
κατασκευών…» (Smeyers P. & Verhesschen P., 2001)
Ταυτόχρονα η παρούσα μελέτη προσδιορίζει το πλαίσιο των φυσικών συνθηκών εντός του
οποίου παρουσιάζονται τα δεδομένα. Συγκεκριμένα προσεγγίζονται οι κοινωνικές δομές εντός
των οπίων εδράζεται η ανάπτυξη των κειμενικών δεδομένων.
Η κατανόηση της ολότητας της εμπειρίας στηρίζεται στην παραδοχή πως ο « ιστορικός
ερευνητής οφείλει να ερευνά το παρελθόν αλλά και το μυθικό παρελθόν γιατί και τα δυο
επηρέασαν την πορεία των γεγονότων, η ολότητα της περασμένης εμπειρίας πρέπει να
παρουσιαστεί με τους όρους των πεποιθήσεων και ισχυρισμών εκείνης της χρονικής στιγμής»
(Edson 1988).
Η ερμηνεία των δεδομένων ισχυροποιείται από τη θέση του Wittgenstein πως στις
ανθρωπιστικές επιστήμες «αυτό που είναι εκεί για μας»(what is there for us) είναι συνδεδεμένο
με «αυτό που έχει αξία για μας»(what has value for us) FACTS-VALUES (Smeyers P.
&Marshall J., 1995)
Το θεωρητικό πλαίσιο καθοδηγείται από τη θεωρία της μικρό-ιστορίας της εκπαίδευσης και
υποστηρίζεται από τη θεωρία της «εκπαιδευτικοποίησης» του Marc Depaepe. Με τον όρο
μικρο-ιστορία της εκπαίδευσης ορίζεται η μελέτη των εκπαιδευτικών διαδικασιών εντός της
αίθουσας διδασκαλίας, η διδασκαλία, το αναλυτικό πρόγραμμα ως αποτελεσματικά εργαλεία
κατανόησης της ιστορίας της σχολικής αίθουσας. Η έρευνα της μικρο-ιστορίας επιτρέπει στον
ερευνητή μετά από μελέτη σε μίκρο-επίπεδο να συντάξει συμπεράσματα που αντανακλούν
ανοιχτότερες κοινωνικά απαντήσεις (Steele H 2011). Έτσι, με άλλα λόγια, η έρευνα σε μίκροεπίπεδο δεν πρέπει να αποσπάται σε δομές και κυβερνητικές στρατηγικές αλλά να
επικεντρώνεται σε ζητήματα του ατόμου (Depaepe M.et al. 2000).
Αποδεχόμενη το παραπάνω μεθοδολογικό πλαίσιο η μελέτη:
Α. θα αναλύσει τις κοινωνικές δομές στα Ιωάννινα, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο
Β. θα επικεντρωθεί στις σπουδές των εκπαιδευτικών που δίδαξαν στα σχολεία συγκρίνοντάς
τους με τους σύγχρονους συναδέλφους τους στη Γαλλία και στην Αγγλία.
Γ. θα συγκρίνει τα διδασκόμενα μαθήματα, τη μέθοδο διδασκαλίας καθώς και τη γλώσσα της
διδασκαλίας στα διαφορετικά σχολεία της πόλης των Ιωαννίνων
1. ΠΗΓΕΣ
Οι πηγές που χρησιμοποιούνται ταξινομούνται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς. Ως
πρωτογενείς χαρακτηρίζονται: Βιβλία που γράφτηκαν από τους διδασκάλους των σχολείων,
Κώδικας λειτουργίας της Καπλανείου Σχολής, Αρχείο Γεωργίου Σταύρου, κείμενα των
πρωτεργατών στο περιοδικό Λόγιος Ερμής της Βιέννης και στην εφημερίδα Εφημερίς της
Βιέννης, κείμενα περιηγητών.
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Ως δευτερογενείς χαρακτηρίζονται αρχεία και έρευνες που εντοπίστηκαν σε περιοδικά
μετέπειτα χρόνων όπως τα Ηπειρωτικά Χρονικά, η Εστία, το Δελτίο Ιστορικής και
Εθνολογικής Εταιρείας, τα Ελληνικά
Η αναζήτηση του υλικού πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Ηπειρωτικών
Μελετών, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, στη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη και σε Βιβλιοθήκη ιδιωτικής συλλογής της πόλης των
Ιωαννίνων.
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
Στη διεθνή βιβλιογραφία οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική προσπάθεια στο χώρο της
εκπαίδευσης διασαφηνίζεται ως εσωτερική μεταρρύθμιση σχετιζόμενη με το αναλυτικό
πρόγραμμα, τη μεθοδολογία, τα βιβλία και τη διδασκαλία. Στον τομέα της έρευνας του
παιδαγωγικού κλίματος εντός της σχολικής μονάδας, η επικέντρωση στην παιδαγωγική
πραγματικότητα σε μικρο-επίπεδη κλίμακα, αποτελεί ουσιαστική παράμετρο για την ιστορία
της εκπαίδευσης. Έτσι, εξετάζεται και καταγράφεται το σύνολο των κανονιστικών δομών και
κανόνων που οργανώνουν τη διδασκαλία, το οποίο είναι γνωστό με τον όρο «γραμματική του
σχολισμού» (grammar of schooling), και χαρακτηρίζει την κουλτούρα της διδασκαλίας (Tyack
& Tobin 1994). O όρος στηρίχτηκε στην έρευνα του Larry Cuban (1984) σχετικά με τις
μεθόδους και προσεγγίσεις της διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς στην Αμερική μεταξύ
των ετών 1890-1980. O Cuban μελέτησε τις διδακτικές φόρμες που επικράτησαν,
καταλήγοντας στο συμπέρασμα, πως ο κυρίαρχος παράγοντας αυτής της επικράτησης είναι η
συμπεριφορά του δασκάλου, που εμπεριέχει και τη δυναμική της περιθωριοποίησης κάθε
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης εισαγόμενης στην εκπαίδευση, από τους φορείς της
εκπαιδευτικής πολιτικής. Δηλαδή, είναι εμφανές, πως ενώ οι μεταρρυθμιστές πιστεύουν πως
με τις οδηγίες τους θα αλλάξουν τα σχολεία, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουν πως τα σχολεία
αλλάζουν τις μεταρρυθμίσεις (Tyack & Tobin 1994). Μ’ αυτό τον ισχυρισμό συνδέεται άμεσα
οποιαδήποτε μεταρρύθμιση με την καθημερινή πραγματικότητα εντός της σχολικής αίθουσας.
Μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στη σχολική κουλτούρα επιχειρήθηκαν τα χρόνια
αμέσως μετά τη Γαλλική Επανάσταση και το Διαφωτισμό σε ένα σημαντικό αριθμό χωρών
στην Ευρώπη. Η χειραφέτηση του ελεύθερου ανθρώπου μέσω της γνώσης και της
εκπαίδευσης απόκτησε ουσιαστικό περιεχόμενο. Οι σιωπηροί κανόνες που κυβέρνησαν τη
σχολική αίθουσα και το σχολείο ήταν άμεσα συνδεδεμένοι με τον εκσυγχρονισμό της
κοινωνίας, καλύτερα με την «εκπαιδευτικοποίηση» (educationalization) της κοινωνίας που
αναζητούσε τάξη και ομαλότητα (Depaepe 2000). Η «εκπαιδευτικοποίηση» σύμφωνα με το
Marc Depaepe (1998) διαμορφώνεται και ως συνεχιζόμενη εκπαίδευση στους κόλπους της
κοινωνίας, με αφετηρία τη σχολική αίθουσα. Έτσι η «γραμματική της εκπαιδευτικοποίησης»
(grammar of educationalization) εμπεριέχει και την εθνο-ιστορία της εκπαίδευσης όπου
οικολογικά, εθνολογικά και ανθρωπολογικά συστήματα βρίσκονται σε κεντρική, διακεκριμένη
θέση. Σε αυτό το πλαίσιο, το σχολικό κλίμα πρέπει να ανακατασκευαστεί στο ιστορικό του και
κοινωνικό του περιεχόμενο στη βάση των ‘πληροφοριοδοτών’ (informants), των δασκάλων και
μαθητών, μέσω των διαθέσιμων εγγράφων( όπως βιογραφίες, εκθέσεις και επιστολές).
Έρευνες στο τομέα του αναλυτικού προγράμματος ως κοινωνικο-ιστορικό προϊόν (Goodson
1988) κατέδειξαν πως η υποκειμενική εφαρμογή του από τους εκπαιδευτικούς επηρεάζει το
παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική αίθουσα. Για την πληρέστερη ιστορική μελέτη προτείνεται η
κειμενική ανάλυση περιεχομένου των βιογραφιών των εκπαιδευτικών.
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Στην κατεύθυνση της ανακατασκευής των παιδαγωγικών σχέσεων της καθημερινότητας στη
σχολική αίθουσα προβάλλεται ως αναγκαιότητα η μελέτη των παιδαγωγικών περιοδικών της
εποχής γιατί «μας επιτρέπουν να παρατηρήσουμε τις πρακτικές στη σχολική αίθουσα και να
εκτιμήσουμε τη στρατηγική, τα κίνητρα, τα κρυμμένα νοήματα πίσω από την παιδαγωγική και
διδακτική πρακτική» (Depaepe 2000).
Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιούνται περιοδικά της εποχής καθώς και βιβλία που
παρήγαν οι εκπαιδευτικοί. Δυστυχώς πυρκαγιές που ακολούθησαν, στα σχολεία των
Ιωαννίνων κατά το 19ο αιώνα, είχαν σαν αποτέλεσμα να χαθούν βιβλιοθήκες με πλούσιο υλικό
σε χειρόγραφα, έντυπα και δελτάρια μαθητών.
3. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3.1 ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΡΟΝΟΜΙΑ
Στις 09.10.1430 τα Ιωάννινα, η πρωτεύουσα της Ηπείρου, παραδόθηκαν στον Τούρκο Σινάν
Πασά (Βρανούσης & Σφυρόερας 1975). Σύμφωνα με τη συμφωνία παράδοσης,
αναγνωρίστηκε στους κατοίκους του Κάστρου το δικαίωμα της κατοχής της ακίνητης
περιουσίας τους. Το υπόλοιπο της γης χαρακτηρίστηκε ‘εραζίε-μιρινιε’ και ανήκε στους
σουλτάνους (Σιωμόπουλος 1963). Τα προνόμια που εδόθησαν στην πόλη από το Σουλτάνο
έδωσαν τη δυνατότητα ώστε να συνεχιστεί η οικονομική και πνευματική δραστηριότητα που
είχε ξεκινήσει το 1204, όταν ευγενείς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετοίκησαν από την
Κωνσταντινούπολη (Βρανούσης & Σφυρόερας 1975).
Παράλληλα, οι Ηπειρώτες που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη παρενέβησαν στο Σουλτάνο
ώστε να διατηρηθούν τα προνόμια και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου. Γεωγραφικά, η Ήπειρος
αποτελούσε δυτικό κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επικοινωνώντας μ’ αυτόν τον
τρόπο πιο εύκολα με τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό βοήθησε στην αύξηση των εμπορικών
συναλλαγών και στην ανάπτυξη της οικονομίας γεγονός που επέτρεψε στον Αλή Πασά στη
δημιουργία ανεξάρτητου κρατιδίου εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Το 1814 ο Άγγλος θεολόγος Thomas S. Hughes επισκέφτηκε την Οθωμανική Αυτοκρατορία
και φιλοξενήθηκε στα Ιωάννινα. Εντυπωσιάστηκε από τα θρησκευτικά προνόμια που
απολάμβαναν οι κάτοικοι. Στις σημειώσεις του αναφέρει πως τα Ιωάννινα είναι η μόνη πόλη
στην οποία οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούν (Hughes T. S.1820).
Στην πόλη κατά τη διάρκεια του 18ου ό πληθυσμός αυξήθηκε σημαντικά λόγω του εμπορίου.
Σε έρευνα που έγινε το 1731 καταγράφηκαν 8000 οικογένειες, δηλαδή περίπου 40.000
κάτοικοι (Αραβαντινός 1856). Μείωση του πληθυσμού παρατηρείται μετά το 1822 λόγω της
πτώσης του Αλή Πασά από τον τουρκικό στρατό, εξάπλωσης επιδημίας και ληστειών. Το
1878 η Ήπειρος μετρούσε 249.750 κατοίκους από τους οποίους 207.000 ήταν χριστιανοί,
35.000 μουσουλμάνοι και 7.750 εβραίοι (Πρωτοψάλτη 1980).
3.2 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ
Η Ήπειρος παρουσίασε ιδιαίτερη εμπορική κίνηση και τα Ιωάννινα από τις αρχές του 16ου
αιώνα αποτελούσαν ένα από τα σημαντικότερα διαμετακομιστικά κέντρα των Βαλκανίων. Από
τις ευρωπαϊκές χώρες προϊόντα έφθαναν με πλοία στα ηπειρώτικα λιμάνια και με καραβάνια
στα Ιωάννινα. Από κει μεταφέρονταν στην υπόλοιπη Οθωμανική Αυτοκρατορία και στα
Βαλκάνια. Αντίθετη πορεία ακολουθούσαν τα προϊόντα προς εξαγωγή. Για παράδειγμα τα
χρυσαφικά και τα ασημικά πραγματοποιούσαν τη διαδρομή: Ιωάννινα-Γρεβενά-ΚοζάνηΒελέσα-Σκόπια-Κουμανίβο-Βελιγράδι-Πράγα-Βιέννη, και συνέχιζε άλλη διαδρομή
Βελιγράδι-Βουκουρέστι-Ιάσιο-Βεσσαραβία-Ρωσία,
και
ακόμη
Ιωάννινα-Κοζάνη-
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Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Κωνσταντινούπολη-ΣόφιαΒουκουρέστι,
Κωνσταντινούπολη προς Σμύρνη και Μέκκα (Νικολαϊδου 1981).

και

από

την

Η μεσογειακή υπερδύναμη της εποχής, Γαλλία, το 1702, εξαιτίας της έντονης εμπορικής
κίνησης στην Ήπειρο, εγκαθιστά πρόξενο στην Άρτα. Την κίνηση αυτή θα ακολουθήσουν η
Αγγλία και η Ολλανδία (Σιώροκας 1981). Την ίδια χρονιά ο Γάλλος πρόξενος Baenoit Garnier
ισχυρίζεται πως τα Ιωάννινα είναι η Μασσαλία της Ανατολής (Μαξίμου 1980).
Ουσιαστικά η πρωτογενής παραγωγή και η βιοτεχνία παρουσίασαν αξιοσημείωτη ανάπτυξη.
Το 1887 η αιγοτροφία αριθμούσε 3000000 ζώα, ενώ η εξαγωγή ερίων κάλυπτε τα 2/3 της
συνολικής παραγωγής (Παπαγεωργίου 1984). Η κύρια παραγωγή μεταξιού εξαγόταν στην
Αυστρία, Γαλλία και Ιταλία, ενώ το κάρβουνο προμήθευε όλη την αυτοκρατορία και κυρίως
την Κωνσταντινούπολη (Παπαγεωργίου 1984).
Η άνθιση της βιοτεχνίας ήταν συνδεδεμένη με την οργάνωση των συντεχνιών. Μεταξύ του
17ου και 18ου αιώνα οι συντεχνίες τελειοποίησαν την οργανωτική τους διαμόρφωση και
λειτούργησαν με τους όρους ‘ισναφ’ ή ‘ρουφετ’. Οι συντεχνίες κατέβαλαν τους φόρους
σύμφωνα με τον τουρκικό νόμο, αλλά απολάμβαναν την αυτονομία τους και λειτουργούσαν με
τους δικούς τους νόμους και τις δικές τους συνήθειες (Παπαγεωργίου 1982). Στην πόλη
αποκαλούνταν ‘ισνάφια’ και αποτελούνταν από χρυσοχόους, μαστόρους, αρτοποιούς,
γουναράδες, κλπ. Από το 1670 ο αρχηγός των ‘ισναφιών’ διατελούσε ως βασικό μέλος της
διακεκριμένης κοινωνίας της πόλης (Σαλαμάγκας 1959). Οποιοσδήποτε εργαζόταν στα
‘ισνάφια’ κατέβαλε ένα ποσό στο ταμείο της συντεχνίας, το οποίο χρησίμευε για την
οικονομική στήριξη των σχολείων, των φτωχών, των ανύπαντρων κοριτσιών που στερούνταν
προίκας και των ορφανών (Σαλαμάγκας 1959).
Το 1812 στην πόλη υπήρχαν 54 συντεχνίες χρυσοχόων και ένα χρόνο μετά 49
(Παπαγεωργίου 1982). Το 1666 ο περιηγητής Spon καταγράφει έντονη εμπορική κίνηση (Spon
1688) και το 1670 ο Ελβιά Τσελεμπή μετρά 1900 εργαστήρια (Σούλης 1944), αλλά έναν αιώνα
περίπου μετά ο Ψαλίδας μετρά 1000 εργαστήρια. Στο κράτος του Αλή Πασά η συντεχνία των
βυρσοδεψών ήταν η πολυπληθέστερη. Το 1813 ο Sir William Turner κατά το ταξίδι του στα
Ιωάννινα, εντυπωσιάστηκε από τον πλούτο και την ποικιλία των αγαθών (Παπασταύρος 2005).
Ο Άγγλος γιατρός Henry Holland αναφέρει μια περίπτωση οικογένειας όπου ο μεγαλύτερος
γιος διατηρούσε τον εμπορικό οίκο στα Ιωάννινα, ο δεύτερος στη Μόσχα, ο τρίτος στην
Κωνσταντινούπολη και ο τέταρτος στη Γερμανία, αναπτύσσοντας δίκτυο συναλλαγών
(Holland 1817).
To 1822 ο τουρκικός στρατός, καταπνίγοντας την αποστασία του Αλή Πασά, κατέστρεψε
σπίτια, δημόσια κτίρια και εργαστήρια. Μετά από λίγες μέρες ο Σουλτάνος παρείχε αμνηστία
και τα εργαστήρια ανακατασκευάστηκαν. Το 1869 πυρκαγιά κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος
της αγοράς και ο Τούρκος διοικητής Αχμέτ Ρασίμ Πασάς ανέθεσε στο Γερμανό αρχιτέκτονα
Holts την ανακατασκευή της (Παπαδοπούλου 1998).
3.3 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πολλές θεωρίες από την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης οριοθετούν επιστημολογικά μοντέλα
στα οποία η εκπαίδευση ερμηνεύεται ως κοινωνικό δεδομένο με ειδικά έμφαση στην ανάλυση
μεταξύ αντικειμενισμού και υποκειμενισμού. Οι κύριες θεωρίες που συντελούν στην
κατανόηση του περιεχομένου της σχολικής αίθουσας και εν γένει της εκπαιδευτικής
λειτουργίας στα σχολεία των Ιωαννίνων το 18ο και 19ο αιώνα, είναι ο δομικός λειτουργισμός,
οι αναπαραγωγικές θεωρίες και κυρίως οι μικρο-κοινωνικο-ερμηνευτικές προσεγγίσεις.
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Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του δομο-λειτουργισμού, το σχολείο είναι ένας οργανισμός
με οριοθετημένη δομή που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη διασύνδεση θέσεων και ρόλων
και συμπληρώνεται με συγκεκριμένες κοινωνικές λειτουργίες: α) την κοινωνικοποίηση μέσω
της υιοθέτησης κυρίαρχων αξιών, και β) της κοινωνικής επιλογής και αξιολόγησης των ρόλων
που οι μαθητές θα παίξουν στην ενηλικίωση (Λάμνιας 2001). Ιδιαίτερα η εκπαίδευση αποτελεί
το σημαντικότερο μηχανισμό κοινωνικοποίησης και εκμάθησης των κοινωνικών ρόλων (Fend
1989).
Κατά τη δεκαετία του 70 και υπό την επίδραση της Μαρξιστικής θεωρίας διαμορφώθηκαν τα
κύρια σημεία της θεωρίας της κοινωνικής αναπαραγωγής. Οι εκπρόσωποι υπογράμμισαν τη
συνεισφορά της εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή και στη διαιώνιση του κεφαλαίου και του
κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Οι κοινωνικοί νόμοι δεν είναι γραμμικοί με μηχανικές
σχέσεις αλλά διαδραστικοί της κοινωνικής ζωής και παρουσιάζονται με τη μορφή τάσεων,
είναι κατασκευασμένοι σε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή μέσω ποικιλίας δυνάμεων και τελικά
δημιουργούν ένα αντικειμενικά οριοθετημένο πλέγμα ικανοτήτων (Πατέλης 1995). Ο
Bourdieu προχώρησε περισσότερο από αυτό. Ισχυρίστηκε πως το ντετερμινιστικό αποτέλεσμα
της κοινωνικής δομής είναι το «πολιτισμικό κεφάλαιο», η «ελεύθερη κουλτούρα» και το
«ήθος» των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων (Bourdieu 1999).
Οι μικρο-κοινωνικο-ερμηνευτικές προσεγγίσεις πηγάζουν από τη θεωρία του Weber
«κατανοώντας την κοινωνιολογία» όπου έδωσε έμφαση στη μελέτη της πνευματικής βάσης
των ιδεολογικών κινήτρων των ατομικών κοινωνικών δράσεων ως υποκείμενα. Στο ίδιο
πλαίσιο η συμβολική διαδραστική θεωρία ισχυρίζεται πως η διάδραση μεταξύ ατόμων
πραγματοποιείται μέσω κώδικα επικοινωνίας και συμβολισμού και κυρίως με τη ‘γλώσσα’. Η
αντίδραση του περιβάλλοντος διαμορφώνει την ατομική συμπεριφορά που μπορεί να
ερμηνευτεί εντός συγκεκριμένου πλαισίου σχέσεων (Γκότοβος 1995). Για τη θεωρία του
Wittgenstein είναι ‘η γλώσσα-και-ο-κόσμος’ (language-and-the-world) που συντελεί στην
κατανόηση κάθε ανθρώπινης ενέργειας (Smeyers & Marshall 1995).
Για τα τουρκοκρατούμενα Ιωάννινα η εκπαίδευση αποδείχτηκε το αντικείμενο με τη
μεγαλύτερη αξία που συντέλεσε στην ταυτοποίηση ενός ολόκληρου έθνους. Όπως ο
φιλόσοφος G.W.E. Hegel ισχυρίστηκε «ο αυτό-καθορισμός του ατόμου συμβαίνει μόνο όταν
το άτομο αντιμετωπίζει τα αντικείμενα με μια σημασία. Ο αγώνας για ζωή και ελευθερία δε
γεννά την ιδέα της ελευθερίας. Αντίθετα, το άτομο που διαλέγει τη ζωή είναι σκλαβωμένο σε
εκείνον που επιθυμεί να θυσιαστεί για χάρη της τιμής» (Scruton 2005).
Στην πόλη η οικονομική ανάπτυξη βοήθησε ουσιαστικά στην πνευματική ανάπτυξη και
στήριξη των σχολείων που αποτέλεσε το ζωτικό παράγοντα της δημιουργίας της εθνικής
συνείδησης και εθνικής ελληνικής ταυτότητας (Clogg 2002). Οι οικονομικοί παράγοντες της
πόλης πρόσφεραν χρήματα στα σχολεία, στις βιβλιοθήκες και επιχορηγούσαν εκδόσεις. Ο
Holland αναφέρει, πως η οικονομική πρόοδος έφερε την πολιτισμική πρόοδο. Η πόλη των
Ιωαννίνων ήταν το κέντρο της ελληνικής βιβλιο-αγοράς .Όλα τα βιβλία που τυπώνονταν στη
Βενετία, Βιέννη και Μόσχα, μεταφέρονταν στα Ιωάννινα και μετά διανέμονταν σε όλη την
αυτοκρατορία Οι κάτοικοι είχαν ευρωπαϊκές συνήθειες και μιλούσαν πολλές γλώσσες.
Γνώρισε τον έμπορο Ιωάννη Μελά που μιλούσε άπταιστα πολλές γλώσσες και είχε στη
βιβλιοθήκη του τα έργα του Laplace μεταφρασμένα (Holland 1817).
Σημαντική οικονομική συνεισφορά υπήρξε και από τις ηπειρωτικές παροικίες του εξωτερικού
οι οποίες είχαν σαν πρωταρχικό τους στόχο την εκπαιδευτική ανέλιξη των Ηπειρωτών.
Στα μέσα του 16ου αιώνα καταγράφτηκαν 200 ηπειρωτικοί εμπορικοί οίκοι στην Αγκόνα της
Ιταλίας ενώ στο Λιβόρνο από το 1775 λειτουργούσε Ελληνική Σχολή (Βρανούσης &
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Σφυρόερας 1997). Η πόλη της Βενετίας αποτελούσε πόλο έλξης για τους Ηπειρώτες. Γνωστοί
για τις εμπορικές τους επιτυχίες οι Ζώτος, Τσιγαράς, Σουγδουρής, Φιλανθρωπινός, Γκιούμας
(Βρανούσης & Σφυρόερας 1975). Τρεις έμποροι από τα Ιωάννινα ίδρυσαν τυπογραφεία: ο
Νικόλαος Γλυκύς, ο Νικόλαος Σάρρος και ο Δημήτριος Θεοδοσίου (Ευαγγελίδης 1913). Το
τυπογραφείο του Γλυκύ λειτούργησε από το 1670 μέχρι το 1854 και εξέδωσε περίπου 1200
εκδόσεις δηλαδή περισσότερα από 150.000 αντίτυπα. Το τυπογραφείο του Σάρρου
λειτούργησε από το 1681 μέχρι το 1778 και εξέδωσε 200 εκδόσεις, ενώ το τυπογραφείο του
Θεοδοσίου λειτούργησε από το 1755 μέχρι το 1823 και εξέδωσε 400 εκδόσεις.
Από τα μέσα του 17ου σημαντικές παροικίες καταγράφονται στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες,
στη Ρωσία και στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες Γιαννιώτες
στελέχωσαν τις βασιλικές αυλές και μερικοί δίδαξαν στις Ηγεμονικές Ακαδημίες του
Βουκουρεστίου και Ιασίου. Στη Ρωσία σημαντικά παροικιακά κέντρα Ηπειρωτών αποτέλεσαν
η Μόσχα, η Νίζνα και η Οδησσός. Μεγάλος αριθμός Ηπειρωτών καταγράφηκε στη Βιέννη και
στην Αίγυπτο.
Όλες οι Ηπειρωτικές παροικίες πρόσφεραν αξιοσημείωτες υπηρεσίες στην αναγέννηση της
πατρίδας. Κυρίως, επιχορήγησαν σχολεία και βοήθησαν στις σπουδές αξιόλογους μαθητές που
είχαν ανάγκη οικονομικής στήριξης για την αποπεράτωση των σπουδών τους. Στη συνέχεια
προσωπικές χορηγίες και ιδρύματα που δημιουργήθηκαν με εντολές των διαθετών ενίσχυσαν
ουσιαστικά την ανέλιξη της παιδείας στην πόλη των Ιωαννίνων.
4. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟ 18Ο-19Ο ΑΙ. ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Στο ταξίδι του στα Ιωάννινα ο Lord Byron διέκρινε άριστη απόδοση της ελληνικής
προφορικής γλώσσας στα Ιωάννινα και στην Κωνσταντινούπολη (Byron 1935), ενώ ο
Hobhouse ανέφερε πως η γλώσσα που μιλιόταν στα Ιωάννινα είχε μιαν αρχαία προφορά που
ήταν πιο καθαρή από αυτή που μιλιόταν στην Κωνσταντινούπολη (Hobhouse 1855). To 1811
ο Άγγλος περιηγητής Frederick S.N. Douglas κατέγραψε πως ‘αυτή η πόλη είναι η Αθήνα της
σύγχρονης Ελλάδας’ και «στα Ιωάννινα θα συναντήσεις τους πιο μορφωμένους Έλληνες. Στα
σχολεία της πόλης οι μαθητές διδάσκονται όλες τις σύγχρονες γλώσσες. Οι άνθρωποι μιλούν
με πολύ καθαρή προφορά και έχουν εντυπωσιακή γνώση πάνω σε παγκόσμια ζητήματα. Στα
σχολεία παρατηρείς συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των μαθημάτων». (Douglas
F.S.N. 1813). O Henry Holland συνάντησε το συγγραφέα και γιατρό του Αλή Πασά Γεώργιο
Σακελάριο ο οποίος είχε εκδώσει την ‘Ελληνική Αρχαιολογία’ και 2 τραγωδίες το 1795 στη
Βιέννη. Στα Ιωάννινα είχε μεταφράσει την ‘Ελληνική Ιστορία» γραμμένη από το ‘Cousin d’
Espreaux’, 16 τόμων(Holland 1817) .
4.1 ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Καταγράφονται εδώ τα σχολεία της πόλης κατά το 18ο και 19ο χωρίς να γίνεται ιδιαίτερη
αναφορά στη δομή της εκπαίδευσης τους προηγούμενους αιώνες που θεωρείται αρκούντος
σημαντική λόγω του εν γένει δυσβάσταχτου κλίματος κατά τους πρώτους αιώνες της
κατάκτησης
o

Η Επιφάνειος Σχολή Ιδρύθηκε από τον έμπορο στη Βενετία Επιφάνειο Ηγούμενο το
1647 μετά το κλείσιμο της Σχολής του Στρατηγόπουλου που λειτουργούσε στο νησί
της λίμνης Παμβώτιδας.

o

Η Μαρούτσειος Σχολή Το 1742 οι αδερφοί Σίμων και Λάμπρος Μαρούτσης
ανασύστησαν με τις χορηγίες τους την Επιφάνειο Σχολή, με νέο όνομα. Ο πρώτος
διδάσκαλος ήταν ο Ευγένιος Βούλγαρης που εισήγαγε για πρώτη φορά τα μαθήματα
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της Φυσικής και Αστρονομίας. Το 1779 το κληροδότημα καταστράφηκε οικονομικά
λόγω της εισβολής του Ναπολέοντα στη Βενετία και η Μαρούτσειος Σχολή έκλεισε
οριστικά (Μιχαλόπουλος 1850).
o

Η Γκιούμα Σχολή Η Σχολή Γκιούμα ιδρύθηκε από τον έμπορο στη Βενετία Μάνο
Γκιούμα το 1676 και ονομάστηκε και ‘Μεγάλη Σχολή’ και ‘Πρώτη Σχολή’. Μετά το
θάνατο του Γκιούμα διευθύνθηκε από Επιτροπεία της Ελληνικής Αδελφότητας στη
Βενετία σε συνεργασία με το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Η Σχολή Γκιούμα
διέθετε υλικά για διδασκαλία, φαγητό και ρουχισμό δωρεάν στους μαθητές.
Φημισμένοι δάσκαλοι ήταν ο φιλόσοφος Βησσαρίωνας Μακρής, που έγραψε δική του
γραμματική, ο Γεώργιος Σουγδουρής, που πρωτοδίδαξε την Αριστοτελική φιλοσοφία,
ο φιλόσοφος Μεθόδιος Ανθρακίτης και ο Βαλάνος Βασιλόπουλος που μετονόμασε τη
Σχολή σε Μπαλαναία ή Βαλάνειος το 1725 (Παπαγεωργίου 1950).

o

Η Βαλάνειος ή Μπαλαναία Σχολή Η Βαλάνειος ή Μπαλαναία Σχολή λειτούργησε για
περίπου ένα αιώνα 1725-1820. Η βιβλιοθήκη της Σχολής αποτελούσε πραγματικό
θησαυρό βιβλίων και χειρογράφων τα οποία χάθηκαν κατά την πυρκαγιά του 1820
(Βακαλόπουλου 1992).

o

Η Καπλάνειος Πατριαρχική Σχολή Το 1805 ο έμπορος στη Ρωσία Ζώης Καπλάνης
ανασύστησε τη Μαρούτσειο Σχολή με την ονομασία Καπλάνειος Πατριαρχική Σχολή
λόγω της αναγνώρισής της από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Τη Σχολή
διεύθυνε ο διδάσκαλος και φιλόσοφος Αθανάσιος Ψαλίδας. Το 1820 το κτίριο της
Σχολής καταστράφηκε από πυρκαγιά που οφειλόταν σε εμπρησμό πολλών κτιρίων της
πόλης από τον τουρκικό στρατό.

o

Η Ζωσιμαία Σχολή Ιδρύθηκε το 1828(Ευαγγελίδης 1936) από τη Ζωσιμαία
Αδελφότητα και επιχορηγήθηκε η λειτουργία της από τον έμπορο στη Ρωσία Νικόλαο
Ζωσιμά.

o

Τα κοινά σχολεία Μετά τη μεγάλη καταστροφή του 1820 οι σχολές Καπλάνειος,
Μπαλαναία, Μαρούτσειος και Παυλίδειος λειτουργούσαν ως δημοτικά σχολεία με
φοίτηση 4 ετών. Οι μαθητές μπορούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Ζωσιμαία
Σχολή.

o

Παρθεναγωγείο Το πρώτο Παρθεναγωγείο ιδρύθηκε το 1847 και ονομάστηκε
Ελισαβέτειο λόγω της χορηγίας που λάμβανε από την ευεργέτιδα Ελισάβετ
Καστρισόγια για τη λειτουργία του. Διέθετε Διδασκαλικό Τμήμα του οποίου οι
απόφοιτες δίδασκαν στα σχολεία της Ηπείρου (Οικονόμου 1987). Το 1892
καταγράφονται 3 Παρθεναγωγεία στην πόλη.

o

Θεολογική Σχολή Στο νησί της λίμνης Παμβώτιδας λειτουργούσε Θεολογική σχολή με
την επωνυμία Αβακούμειος Ιεραρχική Σχολή, μέχρι το 1876. Η Σχολή μεταφέρθηκε
στο Μοναστήρι Βελλάς το 1930 (Παπαγεωργίου 1950).

4.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Τα αναλυτικά προγράμματα των Σχολών παρουσιάζουν σημαντική διακύμανση σχετικά με το
επίπεδο συντηρητικότητας στην επιλογή των διδασκομένων μαθημάτων καθώς και στη μέθοδο
διδασκαλίας.
Στη Σχολή Γκιούμα οι μαθητές διδάσκονταν τη Γραμματική του Βησσαρίωνα Μακρή,
ταυτόχρονα με ρητορική, λογική, γεωμετρία και αστρονομία (Ευαγγελίδου 1936). Σημαντική
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προσπάθεια ανανέωσης των διδασκομένων μαθημάτων παρουσιάστηκε από το σπουδαγμένο
στην Ιταλία, Μεθόδιο Ανθρακίτη που δίδαξε γεωμετρία, άλγεβρα, τριγωνομετρία γεωγραφία,
αστρολάβιον, αστρονομική και φιλοσοφία του Descartes και Malebranche. Η διδακτική του
προσέγγιση τον οδήγησε στην καταδίωξη, αφορισμό και κάψιμο των βιβλίων του από το
Πατριαρχείο γιατί «δίδασκε διαφόρως προς τους Αριστοτελικούς», επηρεασμένος από το Γαλλικό
Διαφωτισμό. Τον διαδέχτηκε ο Κωνσταντίνος Μπαλάνος, συγγραφέας της Οδού
Μαθηματικής, ο οποίος ‘παρά τω Μεθοδίω εξεπαιδεύθη εις τας μαθηματικάς επιστήμας (Ηπειρωτικά
Χρονικά 1936). Παρ’ ότι διακρίθηκε ως άριστος μαθηματικός (Ζαβίρας 1872),
χαρακτηρίστηκε «συντηρητικός προς τα νεώτερα φιλοσοφήματα και ενέμενε μονομερώς εις τα
παραδεδομένα μαθήματα, θεωρών ως καταδικαστέα πάσαν νεωτέραν θεωρίαν και εμπνέων μάλιστα την
κατά νεωτέρων μεθόδων αποστροφήν» (Ηπειρωτικά Χρονικά 1930). Ο γιος του Κοσμάς

Μπαλάνος και ο εγγονός του Κων/νος συνέχισαν τη συντηρητική παράδοση. Ειδικά για τον
Κοσμά Μπαλάνο αναφέρεται από τον Δημήτριο Αθανασίου πως «έπρεπε να έχει μαθητάς τους
πάππους και προπάππους μας…εις το σχολείον του άλλα βιβλία δεν έχουν χώρα ει μη η Εγκυκλοπαίδεια
του Πατούσα, το τέταρτον του Θ. Γαζή, η ιδική του Ανθολογία και η Λογική του Κορυδαλέως…εμποδίζει
τας Ευρωπαϊκάς διαλέκτους, λέγων ότι αυταί γέμουσαι από άθεα βιβλία, κάμνουν να αθεΐζουν, όσοι τας
μανθάνουσι.» (Ερμής ο Λόγιος 1817).

Η Μαρούτσειος Σχολή ιδρύθηκε με σκοπό τη λειτουργία ‘έδρας ιερών και κοσμικών επιστημών
ελληνιστί και λατινιστί παραδομένων (Ηπειρωτικά Χρονικά 1936). Ο πρώτος διευθυντής της
Ευγένιος Βούλγαρης εισήγαγε γαλλικές παιδαγωγικές μεθόδους τις οποίες αφομοίωσε κατά τη
διάρκεια των σπουδών του. Δίδασκε Ελληνικά, λατινικά, φιλοσοφία και φυσικές επιστήμες
(Ευαγγελίδου 1936).
Στην Καπλάνειο Πατριαρχική Σχολή δεσπόζει η φυσιογνωμία του Αθανάσιου Ψαλίδα. Η
αλληλογραφία του με τον ευεργέτη Ζώη Καπλάνη σχετικά με τη λειτουργία της Σχολής είναι
αποκαλυπτική: «…παραδίδω επτά κλάσεις, 4 φιλοσοφικά, 2 λατινικά και μιαν γαλλικήν…» (ΔΙΕΕ
1962). Ταξινομούσε τους μαθητές του σε επτά κλάσεις σύμφωνα με το γνωστικό τους επίπεδο.
Σε αγγελία που εκδόθηκε στα Ιωάννινα και με ημερομηνία 25.10.1799 πληροφορεί τους
κατοίκους για τα βιβλία που πρόκειται να εκδώσει και χρησιμοποιήσει στη διδασκαλία του:
«…η Λογική ης και η εμπειρική ψυχολογία προτέτακται και αι κατηγορίαι του περιφήμου Γερμανού
Καντίου προσετέθησαν η Μεταφυσική ης μέρη τέσσερα, Οντολογία, Κοσμολογία, Ψυχολογία και Φυσική
Θεολογία κατά τον Λεϊβνίτιον τον έξοχον των φιλοσόφων. Η πρακτική φιλοσοφία ήγουν η Ηθική ης μέρη
τα επόμενα: το Φυσικόν Δικαίωμα, το Ηθικόν, το Πολιτικόν, και Οικονομικόν. Η Μαθηματική ης μέρη η
Αριθμητική, η Άλγεβρα, και η Γεωμετρία. Και τέλος πάντων η Πειραματική Φυσική ης τα πλείστα μέρη
πραγματεύονται κατά τον κλεινόν Λαβουαζιέ και μάλιστα η ανάλυσις του ύδατος εις αέραν και ανάπαλιν..»

(ΔΙΕΕ 1962). Ένας «εκ των διασημότερων μαθητών της Καπλανικής Σχολής» ο Χριστόφορος
Φιλητάς σε χειρόγραφο με ημερομηνία 05.06.1812 αναφέρει τα εξής μαθήματα:
Αον. Στοιχεία φιλοσοφίας κατά τους νεωτέρους μεταφυσικούς της Ευρώπης, Λώκιον, Κάντιον, κλπ.
Βον. Στοιχεία μαθηματικά του διδασκάλου της Μαθηματικής εν Βιέννη Μετζβούργου, μεταφρασμένης εις
το ελληνικόν ιδίωμα.
Γον. Φυσικήν Πειραματικήν του Χορβάτη, διδασκάλου εις το Γενικόν Σχολείον της Πέστης, εξηγών τα
κεφάλαια διά πειραμάτων, όσα συγχωρεί η παρούσα κατάστασις.
Δον. Γεωγραφίαν Μαθηματικήν και Πολιτικήν ερανισμένην από τους καλυτέρους νεωτερικούς
γεωγράφους.
Εον. Την λατινικήν γλώσσαν με όλη την ακρίβειαν..
«Η Άλγεβρα και η Γεωμετρία είναι χειρόγραφα εις την παράδοσιν, τα οποία θέλουν τυπωθή εντός ολίγου
και μ’ αυτά θέλουν τυπωθή και τα φιλοσοφικά του συγγράμματα η Λογική, η Μεταφυσική, η Ηθική, η

848

Φυσικοχημική, καθώς και η Σφαιρική Γεωγραφία, η Πολιτοφυσική, και μάλιστα της Ηπείρου με χάρτην
νέον υπ’ αυτού σχεδιασμένον ακριβέστατα…» (Εστία 1879).

Ως αρχιδιδάσκαλος Πατριαρχικής Σχολής ο Ψαλίδας ήταν υποχρεωμένος να υποβάλει στον
Πατριάρχη το αναλυτικό πρόγραμμα με κάθε λεπτομέρεια. Έτσι σε επιστολή του προς το
Πατριαρχείο του 1815, παρουσιάζει τη διδακτέα ύλη. Στο μάθημα της Ελληνικής Φιλολογίας
διδάσκονταν ο Αίσωπος, ο Αιμιλιανός, ο Ηρωδιανός, ο Λουκιανός, ο Πλούταρχος, ο Ξενοφών,
ο Ισοκράτης, ο Δημοσθένης, ο Θουκυδίδης, ο Ευριπίδης, ο Σοφοκλής, ο Όμηρος, ο Ησίοδος, ο
Πίνδαρος. Στο μάθημα της Ιεράς Κατήχησης διδάσκονταν η Ορθόδοξος Ομολογία. Στην
ιστορία διδάσκονταν γενική κριτική ιστορία των αρχαίων φυλών. Ακόμη δίνονταν μαθήματα
Ελληνικής Αρχαιολογίας, Πολιτικής, Φυσικής και Σφαιρικής Γεωμετρίας, Λατινικής και
Ιταλικής γλώσσας. Ταυτόχρονα παρατηρώντας την έντονη εμπορική κίνηση της πόλης και
συμβάλλοντας στη διασύνδεση της Σχολής του με την παραγωγικότητα δίδασκε «άπαν το
εμπορικό σύστημα». Στον τομέα της Φιλοσοφίας εμπεριέχονταν τα μαθήματα της λογικής, της
μεταφυσικής, της Ηθικής, της Πειραματικής Φυσικής του Βαρδαλάχου, της Αριθμητικής, της
Άλγεβρας και της Γεωμετρίας του Θεοτόκη. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται πως οι δάσκαλοι
και υποδιδάσκαλοι ήταν τέσσερις και «ακροαταί εβδομήκοντα και τρεις» (ΔΙΕΕ 1962).
Ειδικά στην Εφημερίς (1791) της Βιέννης ο Ψαλίδας ανήγγειλε την έκδοση της Αριθμητικής
του Metzburg σε δική του μετάφραση με τίτλο: «Αριθμητική εις χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων
μεταφρασθείσα εκ της Λατινίδος εις την απλήν ημών διάλεκτον» που θα εκδοθεί τελικά στη Βιέννη το
1794 και θα χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο κατά τη διδασκαλία του στην Καπλάνειο.
Ταυτόχρονα ο Ψαλίδας εμπλούτισε τη Βιβλιοθήκη της Σχολής: «…απερχόμενος εκ Βιέννης είχε
φέρει μετ’ αυτού όργανα ιδιόκτητα προς διδασκαλίαν της Φυσικής…ήσαν κατά τον ανά χείρας ημών
ευρυσκόμενον ιδιόχειρον κατάλογον, μηχαναί αεροστατικαί, ηλεκτρικαί, πνευματικαί και οπτικαί..τα
Ιωάννινα είδον από της παρελθούσης εκατονταετηρίδος την Φυσικήν διδασκομένην διά πειραμάτων, διότι
πρώτος ο Ψαλίδας εδίδαξεν αυτήν..»(Εστία 1879).
Στη Ζωσιμαία Σχολή ο πρώτος Σχολάρχης της Γεώργιος Κρανάς, πρώην μαθητής και
υποδιδάσκαλος του Ψαλίδα, σχημάτισε τα πρώτα χρόνια λειτουργίας 2 τάξεις διαχωρίζοντας
τους μαθητές σε επίπεδα. Στην πρώτη τάξη στο μάθημα της Ελληνικής Φιλολογίας
διδάσκονταν «τους ευληπτοτέρους Έλληνας συγγραφείς» και τη Γραμματική. Στη δεύτερη τάξη
Πλούταρχο, Θουκυδίδη, ρήτορες, ποιητές, συντακτικό και ετυμολογία (Γούδας 1870). Το 1832 οι
Επίτροποι της Σχολής με επιστολή τους πληροφορούν το Νικόλαο Ζωσιμά πως στο Σχολείο
παραδίδονταν τα Ελληνικά, Φιλοσοφικά και ξένες γλώσσες, με ξεχωριστό δάσκαλο για την
αλληλοδιδακτική (Εργολάβος 1993). Το 1844 σε άλλη επιστολή οι έφοροι της Γενικής
Ελληνικής Σχολής πληροφορούν το Ν. Ζωσιμά πως «τα παραδιδόμενα εν Σχολή Μαθήματα
διηρημένα εις 7 τάξεις των οποίων αι τρεις ανώτεραι θεωρούνται γυμνασιακαί, είναι μετά της Ελληνικής
Γλώσσης, η Γαλλική, η Λατινική και Ιταλική, η Γεωγραφία, η Γενική Ιστορία, η Θεολογία, η Αριθμητική, η
Γεωμετρία, η Άλγεβρα, η Φυσική, η Ψυχολογία, η Λογική και η Ηθική (Εργολάβος 1993). Ο

Παναγιώτης Αραβαντινός δάσκαλος της Ζωσιμαίας Σχολής αναφέρει πως το 1852 η Σχολή
είχε 400 μαθητές από την Ήπειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία. Τα μαθήματα που διδάσκονταν
ήταν Ελληνική και Γαλλική Φιλολογία, Λατινική και Ιταλική Γλώσσα, Μαθηματικά,
Γεωγραφία, Ιστορία, Ιερά Κατήχησις, Δογματική Θεολογία, Ιδεολογία, Αρχικαί Γνώσεις
Φυσικής με εμπλουτισμένο εργαστήριο. Οι μαθητές που αποφοιτούσαν δίδασκαν στην
Ήπειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία (Αραβαντινός 1856). Ο κανονισμός της Σχολής
καταδεικνύει τον τρόπο λειτουργίας της. Κάθε Ιούνιο συνέρχονταν οι εκπαιδευτικοί ώστε να
επιλέξουν τη διδακτέα ύλη. Συνήθως ακολουθούνταν το πρόγραμμα των Γυμνασίων και
Ελληνικών Σχολείων της ελεύθερης Ελλάδας, αλλά με τροποποιήσεις (Εργολάβος 1993). Με
ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά το 1860, οι απόφοιτοι της
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Ζωσιμαίας Σχολής είχαν το δικαίωμα να εγγράφονται ‘ανεξετάστως’ στο Πανεπιστήμιο
(Βλάχος, www.zosimaia.gr).
Σχετικά με τη μέθοδο διδασκαλίας που χρησιμοποιούσαν οι ανωτέρω σχολές διευκρινίζονται
δύο είδη: η ψυχαγωγική μέθοδος ή ψυχαγωγία και η αλληλοδιδακτική μέθοδος. Η ψυχαγωγία
ήταν γνωστή από την εποχή του Βυζαντίου. Οι μαθητές έγραφαν το κείμενο και πάνω από
κάθε λέξη σημείωναν 5-6 συνώνυμες λέξεις. Σταδιακά χρησιμοποιούνταν ένα συνώνυμο και
πραγματοποιήθηκε μετακίνηση από την πολλαπλή στη μονολεκτική ψυχαγωγία. Με
παρέμβαση του Μεθοδίου Ανθρακίτη η ψυχαγωγία περιορίσθηκε στις κατώτερες τάξεις
(Αραβαντινός 1856).Η αλληλοδιδακτική η λεγόμενη «του Λαγκαστέρου και Βέλλου» (Ερμής ο
Λόγιος 1816) συνίσταται «εις το να διδάσκονται τα παιδία αναμεταξύ των αμοιβαίως: τα
πλέον προκομμένα τα ολιγότερον» (Ερμής ο Λόγιος, 1819).
Στον Ερμή το Λόγιο (1819) Ο Κούμας παραινεί τους δασκάλους να ακολουθήσουν τη
διδακτική του μέθοδο: διδασκαλία με επαναλήψεις, να μη δείχνουν πολυμάθεια αλλά ανάλογα
με τις δυνάμεις τους, το μάθημα να διαρκεί για την πρώτη τάξη μισή ώρα και για τις επόμενες
μία ώρα, την επόμενη μέρα να γίνεται εξέταση του μαθήματος της προηγούμενης με κλήρο, να
δίνονται έπαινοι ή μέτριες επιπλήξεις, να δίνονται δημόσιες εξετάσεις και να βραβεύονται οι
επιμελείς. Ή έρευνα δείχνει πως στις Σχολές των Ιωαννίνων, οι μέθοδοι διδασκαλίας
διαφέρουν διαμετρικά από τη μία Σχολή στην άλλη.
Στη Μαρούτσειο Σχολή ο Ευγένιος Βούλγαρης δίδασκε Ελληνικά «άνευ ψυχαγωγίας» ενώ
χρόνια αργότερα στη Μπαλαναία ο Κοσμάς Μπαλάνος χρησιμοποίησε την ψυχαγωγία
«θλιβερά μέθοδος των σχολαστικών της Ελλάδος χρόνων, της οποίας την χρήσιν εξόρισαν όλα σχεδόν της
Ελλάδος τα σχολεία» (Ερμής ο Λόγιος 1817). Οι πληροφορίες για τις μεθόδους διδασκαλίας και
παιδαγωγικής που χρησιμοποιούσε ο Μπαλάνος παρουσιάζονται ιδιαίτερα: Όταν ο δάσκαλος
έμαθε πως μαθητές του λάμβαναν ιδιαίτερα μαθήματα για την εκμάθηση της Ιταλικής
γλώσσας, τους εξόρισε από τη Σχολή του, τους έσκισε τα ρούχα έξω από τα κελιά τους και
τους ονόμασε άθεους και νεωτεριστές. Συγκεκριμένα κατά την ώρα της διδασκαλίας «άλλα τον
ρωτούν οι μαθηταί και άλλα αυτός αποκρίνεται» (Ερμής ο Λόγιος 1817). Ο Γούδας αναφέρει την
περίπτωση μαθητή που λόγω της ψυχαγωγίας και των συχνών ραβδισμών εγκατέλειψε τη
Μπαλαναία Σχολή και κατατάχθηκε στην Καπλάνειο Σχολή (Γούδας 1869). Εκεί ο Ψαλίδας
«εισήγαγε εις την Ήπειρον ευμέθοδον διδασκαλίαν των τε ελληνικών γραμμάτων, άλλων ξένων γλωσσών
και τινών επιστημών» (Γούδας 1870). «Προσεπάθει διά της διδασκαλίας να διεγείρη τον τρυφερόν του
ανθρωπισμού πυρήνα και όχι να ερμηνεύει τα άγνωστα διά των αγνώστων και διά μεθόδου σχολαστικής
όπως έκαναν οι προκάτοχοί του» (Σούρλας 1952). Εδώ πρέπει να προστεθεί πως ο Ψαλίδας
αποκαλούσε τους μαθητές του «φιλτάτους» και «ευγενεστάτους» (Ηπειρωτικά Χρονικά 1976) για

να σχηματιστεί μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της κουλτούρας του Σχολείου του.
Στη Ζωσιμαία Σχολή οι μαθητές του Ψαλίδα, που στελέχωσαν το διδακτικό προσωπικό,
ακολούθησαν τη δική του πορεία διδασκαλίας εισάγοντας την αλληλοδιδακτική μέθοδο που
εκείνη την εποχή θεωρούνταν εκσυγχρονιστική του σχολικού κλίματος.
4.3 Η ΓΛΩΣΣΑ
Η ανάπτυξη των ελληνικών σχολείων από δασκάλους και λόγιους που περάτωσαν της
σπουδές τους στις ευρωπαϊκές χώρες και ήρθαν σε επαφή με τις ιδέες του Γαλλικού
Διαφωτισμού και την άνοδο της επιστημονικής κατεύθυνσης του εμπειρισμού, δημιούργησε
νέα ζητούμενα στην αντιμετώπιση της διδασκόμενης ύλης. Ο 18ο αιώνας είναι εποχή έντονων
πνευματικών ζυμώσεων, αντιθέσεων. Είναι η εποχή που εμφανίζεται στο προσκήνιο το
‘περίφημο’ γλωσσικό ζήτημα και αποτελεί το κυρίαρχο σημείο της ιδεολογικής πνευματικής
σύγκρουσης για παραπάνω από δυο αιώνες. Έτσι δημιουργούνται τρεις τάσεις: α) οι χυδαϊστές,
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ή οπαδοί της δημώδους γλώσσας, ή οπαδοί της απλής γλώσσας του λαού, β) οι Κοραϊστές, ή
οπαδοί της μέσης οδού, και γ) οι αρχαϊστές, ή οπαδοί της αρχαίας γλώσσας ή μακαρονιστές.
Πώς όμως χρησιμοποιούνται αυτές οι γλώσσες στις σχολές των Ιωαννίνων;
Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης είναι ο πρώτος δάσκαλος που εισάγει τη δημώδη γλώσσα, ενώ ο
Ευγένιος Βούλγαρης παρόλο που δεν εναντιώθηκε στη χρήση της δημώδους γλώσσας στη
λογοτεχνία και στα κείμενα που απευθύνονταν στο λαό, ήταν απόλυτα αντίθετος στη χρήση
της στη φιλοσοφία και γενικά στις επιστήμες (Χαριλάου 1999). Στη συντηρητική Μπαλαναία
Σχολή η παράδοση των αρχαϊστών συνεχίζεται. Η μεγάλη αλλαγή, όμως, παρουσιάζεται στην
Καπλάνειο Σχολή υπό τη Σχολαρχία του Αθανάσιου Ψαλίδα.
Ο Ψαλίδας ήταν πρωτοπόρος του δημοτικισμού στα Ιωάννινα. Ο Χρήστος Σούλης, μετά από
μελέτη στα έργα του Ψαλίδα, αναφέρει πως στο πρώτο του βιβλίο ‘Αληθής Ευδαιμονία’ η
γλώσσα του δεν είναι η λογιοτακίστικη της εποχής. Ίσως για τη στροφή του στο δημοτικισμό
επέδρασαν οι γλωσσικές ιδέες του Ρήγα που συνδεόταν στενά με τον Ψαλίδα. Το 1795
εκτύπωσε το βιβλίο του ‘Καλοκινήματα, ήτοι εγχειρίδιον κατά φθόνου και κατά Λογικής του
Ευγενίου’. Πρόκειται για κριτική στο βιβλίο ‘Λογική’ του Βούλγαρη. Εκτός από την αντίθεσή
του στα ζητήματα της φιλοσοφίας, υποστηρίζοντας τη φιλοσοφία του Καντ, τον κατακρίνει και
για την αρχαϊζουσα γλώσσα στη φιλοσοφία γιατί ‘η αλήθεια είναι κοινή πάσιν και πάσαι τοις
διαλέκτοις απλώς’ (Ηπειρωτικά Γράμματα 1944). Η γλώσσα των πρώτων βιβλίων του Ψαλίδα
ήταν μεικτή. Αργότερα κατά τη διδασκαλία του χρησιμοποιούσε στο γραπτό αλλά και στον
προφορικό λόγο μόνο την καθαρή δημοτική. Η Γεωγραφία του (1817) ήταν γραμμένη στη
δημοτική καθώς και οι επιστολές του. Σε επιστολή του προς το Σπυρίδωνα Τρικούπη γράφει:
‘Του κάκου αν δε σπάσετε τα κεφάλια των λογιοτάτων κι αν δεν αποδεχτείτε την κοινή γλώσσα, ως
γλώσσα εθνική’ (Μιχαλόπουλου 1930). Το 1824 σε γράμμα προς το Μαυροκορδάτο, σταλμένο
από την Κέρκυρα γράφει: ‘τα απλά ελληνικά φωτίζουν όλο το γένος μου’ (Ηπειρωτικά γράμματα
1944). Σε επιστολή του στον Ιωάννην Ζαμπέλιον το 1812 γράφει: ‘…αποβλέπει ο λόγος μου εις
την αφαίρεσιν της ορθογραφίας, αναγκαίας εις την παλαιάν και περιττής εις την νέαν των Γραικών
γλώσσαν, και πολλών ακόμη γραμμάτων, αχρήστων εις ημάς...Έλληνες ήσαν οι Έλληνες και προ της
ευρέσεως του η και του ω. Έλληνες θέλουν είναι πάλιν, όχι αν τα φυλάξουν, χωρίς να χρειάζονται, αλλά
αν τα απορρίψουν ως περιττά…’ (Εστία 1879). Σε άλλη επιστολή του προς το Νεόφυτο Δούκα
χαρακτηρίζει τους αρχαϊστές ‘νεκρόμυαλους προκομμένους του γένους’ που αδιαφορούν για τις

διαλέκτους του λαού και κατηγορεί τους λογιότατους πως γράφουν σε γλώσσα που δε μιλιέται
πουθενά, ούτε μιλήθηκε ποτέ (Νέα Εστία 1973).
Οι ιδέες του Ψαλίδα επηρέασαν όλους τους μαθητές του που πολλοί απ’ αυτούς δίδαξαν
αργότερα στη Ζωσιμαία Σχολή χρησιμοποιώντας στη διδασκαλία τους τη δημοτική γλώσσα.
Σημαντικός δημοτικιστής υπήρξε ο μαθητής του, γιατρός και ποιητής Ιωάννης Βηλαράς. Με
προτροπή του δασκάλου ο Βηλαράς έγραψε και δημοσίευσε την-για άλλους- χυδαία
γραμματική της Ρωμέηκης Γλώσσας, όπου απέκλεισε τα ταυτόφωνα φωνήεντα και τους
ταυτόφωνους διφθόγγους (Γούδας 1870).
5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η εκπαιδευτική προσπάθεια στις Σχολές των Ιωαννίνων
το 18ο-19ο επιχειρείται μια συγκριτική μελέτη των διδασκόντων στις χώρες, Γαλλία, Αγγλία
και στην πόλη των Ιωαννίνων την ίδια χρονική περίοδο. Επιλέχτηκαν οι παραπάνω δυο χώρες
γιατί τη συγκεκριμένη περίοδο χρησιμοποιείται και στις δυο η αλληλοδιδακτική μέθοδος
διδασκαλίας μέσα στο ευρύ πλαίσιο των ιδεών του Διαφωτισμού.
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18ος-19ος αι.
Φορέας
Σχολείων

Αγγλία

Γαλλία

for Propagating
ίδρυσης Society
Knowledge (Εκκλησία)

Christian Εκκλησία
1792-Δημόσια Σχολεία
Ιδιωτικά σχολεία Εταιρειών

Διδασκόμενα
Μαθήματα

Γραφή, Ανάγνωση, Θρησκευτικά

Γραφή, Ανάγνωση, Αριθμητική,
Θρησκευτικά

Μέθοδος
Διδασκαλίας

Αλληλοδιδακτική

Ατομική-αλληλοδιδακτική

Σπουδές δασκάλων

Δημοτικό Σχολείο

1793-Παιδαγωγική Ακαδημία

Ειδικά στην Αγγλία την πατρίδα της αλληλοδιδακτικής μεθόδου, το αγγλικό σύστημα
συνέχισε να στηρίζεται και να ελέγχεται από την Εκκλησία. Βέβαια διαφορετική εκπαίδευση
λάμβαναν τα παιδιά της αριστοκρατίας σε ιδιωτικά σχολεία. Στη Γαλλία η Γαλλική
Επανάσταση άλλαξε τα εκπαιδευτικά δεδομένα. Τα σχολεία, τα πρώτα χρόνια μετά την
επανάσταση, ήταν κρατικά, ενώ αργότερα ιδιωτικές εταιρείες ίδρυσαν σχολεία μιας και το
οικονομικό βάρος της συντήρησής τους αποδείχτηκε δυσβάσταχτο. Το 1793 ιδρύθηκε
Παιδαγωγική Ακαδημία με σκοπό την εκπαίδευση των δασκάλων και καθηγητές φιλοσόφους
και επιστήμονες.
Σχολάρχες
Μεθόδιος
Ανθρακίτης

Σπουδές
Ιωάννινα, Επιφάνειος Σχολή,
Βενετία: γεωμετρία, τριγωνομετρία, γεωγραφία, αστρονομία, φυσική, μηχανική

Ευγένιος
Βούλγαρης

Πατάβιο, Βόννη, Βιέννη, Λειψία: Θεολογία, Φιλοσοφία, Αρχαία Ελληνική
Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Εβραϊκή Φιλολογία, Φυσική, Μαθηματικά, Lock,
Leibnitz

Μπαλάνος
Βασιλόπουλος

Ιωάννινα, Σχολή Γκιούμα, μαθητής του Μεθοδίου Ανθρακίτη
Ιωάννινα, Μπαλαναία Σχολή, μαθητής και γιος του Μπαλάνου Βασιλόπουλου

Κοσμάς Μπαλάνος
Κων/νος
Μπαλάνος
Αναστάσιος
Μπαλάνος
Αθανάσιος
Ψαλίδας

Ιωάννινα, Μπαλαναία Σχολή

Ιωάννινα, Μπαλαναία Σχολή
Ιωάννινα, Μπαλαναία Σχολή
Παλτάβα, Βιέννη: ιατρική, ξένες γλώσσες, ελληνική φιλοσοφία, φυσική,
μαθηματικά, φυσική πειραματική

Γεώργιος Κρανάς

Ιωάννινα, Καπλάνειος Σχολή, μαθητής του Ψαλίδα

Αναστάσιος
Σακελλάριος

Ιωάννινα, Καπλάνειος Σχολή, μαθητής του Ψαλίδα
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Στα Ιωάννινα, οι περισσότεροι σχολάρχες είχαν ανώτερη μόρφωση. Το έργο τους βοηθούσαν
υποδιδάσκαλοι που τις περισσότερες φορές ήταν απόφοιτοι των συγκεκριμένων σχολών. Οι
επιδόσεις των μαθητών, και ιδιαίτερα της Καπλανείου Σχολής, η διάκρισή τους σε πανελλήνιο
επίπεδο είναι ενδεικτικά της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής καινοτομίας στη
διδασκαλία, στη γλώσσα και στα προγράμματα. Σχετικά οι μαθητές του Ψαλίδα διέπρεψαν σε
πολλούς επιστημονικούς τομείς. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν:
Ο Κων/νος Ασώπιος καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών, οι ιατροί Λουκάς Βάγιας, Ευάγγελος
Μέξης, Δημήτρης Νίτζος, Δημήτριος Τσαλακώστας και Χριστόφορος Φιλητάς (φοιτητής του
Cambridge), ο υποστράτηγος Θανασούλας Βαλτινός, ο Αδάμ Δούκας υπουργός, Στέφανος
Δούκας γραμματέας του Αλή Πασά, ο Ιωσήφ Βελλάς επίσκοπος Βελλάς, ο Κων/νος Κροκίδας
πρόξενος, ο Θανάσης Λιδωρίκης γερουσιαστής και συγγραφέας, ο Νικόλαος Μανιάκης
δικηγόρος, ο Ιωάννης Μελάς έμπορος, ο Βασίλειος Μπίτζας έμπορος, οι δάσκαλοι Κων/νος
Βοστινιώτης, Αναστάσιος Γκίνος, Χριστόδουλος Γκιούρτης, Βασίλειος Δόβας, Γεώργιος
Κρανάς (Σχολάρχης Ζωσιμαίας), ο Ιωάννης Μυρτίλος, Γρηγόριος Παλιουρίτης, Ιωάννης
Σάββας, Αναστάσιος Σακελλάριος (Διευθυντής Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και
Γυμνασιάρχης Ζωσιμαίας Σχολής), ο Γεώργιος Αναγνώστης Ιατρίδης δήμαρχος και
συγγραφέας, ο ιατρός και πρωθυπουργός Ιωάννης Κωλέττης, ο ιδρυτής και ισόβιος διοικητής
της Εθνικής Τράπεζας Γεώργιος Σταύρου, και πολλοί άλλοι.
Συμπεράσματα
Στην κοινωνία των Ιωαννίνων το 18ο-19ο αι., η εκπαίδευση κατείχε μείζονα θέση. Η
οικονομική ευμάρεια ενίσχυσε τις δομές των σχολείων και δημιούργησε αξιοθαύμαστες
προοπτικές για τους σκλαβωμένους κατοίκους. Αντίστροφα η εκπαίδευση ‘εκπαίδευσε’ μια
ολόκληρη κοινωνία και επαναπροσδιόρισε την εθνική ταυτότητα σε επίπεδο
αυτοπραγμάτωσης. Η θεωρία της ‘εκπαιδευτικοποίησης’ επαληθεύεται μέσα από ένα πλαίσιο
αναβάθμισης και χειραφέτησης μιας ουσιαστικά ενεργής και πρωτοπόρου- για την εποχή τηςεκπαιδευτικής λειτουργίας εμποτισμένης από τις ιδεολογικές αναζητήσεις του Διαφωτισμού.
Συνάμα οι δυνάμεις της Γραμματικής του Σχολισμού αποδείχτηκαν για μια ακόμη φορά
συνεχείς και ακατάπαυστες παρουσιάζοντας εμμένουσες παραδοσιακές μορφές που
διακόπτουν κάθε πορεία εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Η εμμονή των Μπαλάνων για 100
περίπου χρόνια σε διδακτικές προσεγγίσεις ξεπερασμένες για την εποχή και η άρνησή τους για
οτιδήποτε συνδεόταν με το Διαφωτισμό σε εκείνη την ιστορική στιγμή δεν είχε θέση γιατί η
απόφαση του έθνους για αλλαγή και αγώνα είχε πλέον εδραιωθεί στα γονίδια όλων των
Ελλήνων. Η διδασκαλία του Ψαλίδα δεν ήταν απλώς μια αποδοχή των παραδοχών του
Διαφωτισμού αλλά ήταν η οδός για την αληθινή ευδαιμονία, την αυτό-δικαίωση, την
ανεξαρτησία. Την πορεία του ακολουθούν οι μαθητές του που θα διαπρέψουν αργότερα στις
επιστήμες, στην εκπαίδευση, στην αναγέννηση του Νέου Κράτους. Στα Ιωάννινα η Ζωσιμαία
Σχολή θα συνεχίσει τη λειτουργία της με την ίδια ποιότητα και στον 20ο αιώνα, ενώ η φήμη
της θα εξακολουθήσει να απλώνεται σε όλες τις ελληνικές κοινότητες.
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«Η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στην Ελλάδα την περίοδο
της αλληλοδιδακτικής μεθόδου 1827-1880»
Ευαγγελία ΚΑΥΚΟΥΛΑ, Δασκάλα,
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής,
Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο συγκεκριμένο άρθρο εξετάζεται το γλωσσικό μάθημα κατά την περίοδο που
κυριαρχούσαν στην Ελλάδα η αρχαΐζουσα γλώσσα και η αλληλοδιδακτική μέθοδος
διδασκαλίας (1827 – 1880). Όπως είναι γνωστό, η εκπαίδευση στο νεοσύστατο ελληνικό
κράτος οργανώθηκε με βάση το γερμανικό συγκεντρωτικό μοντέλο οργάνωσης εδραιώθηκε
η προγονολατρεία, επιβλήθηκε η αρχαιομάθεια, και η περιφρόνηση προς τη γλώσσα του
λαού. Υποχρεωτική φοίτηση δεν υπήρχε τα κτίρια που υπήρχαν ήταν σε άθλια κατάσταση
και η μόρφωση των δασκάλων ήταν ελλιπής. Στο γλωσσικό μάθημα κυριαρχούσε ο
γλωσσικός τύπος της αρχαίας και της αρχαΐζουσας γλώσσας και η διδασκαλία στηριζόταν
στην αλληλοδιδακτική μέθοδο. Οι μαθητές καταπονούνταν για να μαθαίνουν γλωσσικούς
κανόνες και τύπους τους οποίους δεν κατανοούσαν και δεν θα χρησιμοποιούσαν ποτέ. Η
ανάγνωση γινόταν με βάση τους πίνακες της αλληλοδιδακτικής. Για να μάθουν τα παιδιά
τους πίνακες χρειάζονταν τρία με τέσσερα χρόνια. Παρόλο που το δημοτικό ήταν τότε
τέσσερα χρόνια υπήρχαν μαθητές που φοιτούσαν έξι, επτά και οχτώ χρόνια ή εγκατέλειπαν
το σχολείο από τις πρώτες κιόλας τάξεις. Η γραμματική διδασκόταν ως ξεχωριστό μάθημα,
χωρίς ουσιαστική σύνδεση με το κείμενο της ανάγνωσης. Τα αλφαβητάρια και τα
αναγνωστικά, που εκδόθηκαν μέχρι το 1880, ήταν επηρεασμένα από την αλληλοδιδακτική
μέθοδο και ήταν γραμμένα σε αρχαΐζουσα γλώσσα.
ABSTRACT
This article describes the language course when ancient Greek and the method according to
which the students taught each other (Lancaster’s method ) were predominant in Greece
(1827-1880). As it is known, education, since the establishment of the Modern Greek State,
was organized according to the centralized German model. Great love for the past, will to
learn from it and indifference to the Common Modern Greek language were evident.
Moreover, studies weren’t obligatory, schools were in a bad condition and teachers’ training
was insufficient. Ancient Greek was predominantly used in the language course and teaching
was based on students teaching each other. (Lancaster’s method ). Students had to learn the
difficult grammar rules which they never used or understood. Instead of books, students had
to teach each other using tables. Children studied them for three or four years. Although
students had to attend primary school for four years, there were students who attended it for
six, seven or eight years if they hadn’t already, abandoned it from the first years. Grammar
was a separate course which was not necessarily connected to the reading text. All text books
published up to 1880 were influenced by this teaching method (Lancaster) and were written in
ancient Greek.
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1. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η εκκλησία αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το ρόλο
του φορέα της παιδείας με διδακτικό προσωπικό τους κληρικούς και μοναχούς ή
Kανδηλανάπτες, οι οποίοι γνώριζαν ανάγνωση και γραφή (Παπαδόπουλος, 1857, σ. 175). Η
ανάγνωση άρχιζε με την απομνημόνευση των γραμμάτων του αλφαβήτου (ονοματολογική
μεθοδος) και για αναγνωστικά χρησιμοποιούσαν την Οκτώηχο και το Ψαλτήρι (Βουγιούκας,
1994, σ.78 & Κανάκης 1995, σ. 17)). Στις αρχές του 18ου αιώνα άρχισε να εισάγεται και στην
Ελλάδα η αλληλοδιδακτική μέθοδος η οποία αυτή την περίοδο κυριαρχούσε στην Ευρώπη.
Η αλληλοδιδακτική μέθοδος εφευρέθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα στη Γαλλία, μετά
διαδόθηκε στην Αγγλία, όπου βελτιώθηκε από τoν Lancastre, και επανήλθε βελτιωμένη στην
Γαλλία, όπου στις αρχές του 18ου αιώνα τελειοποιήθηκε από τον Sarazin. Ονομάζεται
αλληλοδιδακτική, γιατί πολλά παιδιά με την εποπτεία ενός μόνο δασκάλου δίδασκαν τους
λιγότερο προχωρημένους και ικανούς μαθητές και φρόντιζαν για την τήρηση της τάξεως, τις
ώρες λειτουργίας του σχολείου. Απώτερος στόχος της μεθόδου ήταν η παροχή στοιχειωδών
γνώσεων ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής και θρησκευτικών στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό
μαθητών, στον ελάχιστο χρόνο και με το ελάχιστο κόστος (Φωτεινόπουλος, 1967, σσ. 141 144 & Λέφας, 1942, σ. 128 & Λ. Παπαδάκη, 1992).
Στο μικρό διάστημα που κυβέρνησε ο Καποδίστριας, φρόντισε για τη θεμελίωση της
δημοτικής εκπαίδευσης, και ίδρυσε ένα σημαντικό αριθμό δημοτικών σχολείων (Μωραϊτης,
1927, σ. 264 & Μπαμπούνης, 1998, σ. 69). Επιπλέον στην Δ΄ Εθνοσυνέλευση του Άργους,
το 1829, αποφασίζει συστηματικά «να ενθαρρύνει την πρόοδον της αλληλοδιδακτικής
(Δασκαλάκης , 1968, σ. 247, Δημαράς , 1973, σ. 24), γι΄αυτό το σκοπό η κυβέρνηση εγκρίνει
τη μετάφραση «Του περί της αλληλοδιδακτικής εγχειριδίου του Sarazin» (Λέφας, 1942, σ. 8,
Μήτσης, 1999, σ.55) και διατάσσει την εισαγωγή του μεταφρασμένου εγχειριδίου στα
δημοτικά σχολεία.
Κατά την περίοδο αυτή, αλλά και μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια μέχρι το 1834 τα
σχολεία λειτουργούσαν χωρίς σύστημα. Δεν υπήρχαν, ούτε βιβλία εγκεκριμένα, ούτε
αναλυτικά προγράμματα, ούτε μαθήματα, αλλά ούτε το διδακτικό προσωπικό είχε τα
κατάλληλα προσόντα (Λέφας, 1942, σ. 8) .
Μετά την άφιξη του Όθωνα με το Β.Δ 22-3-1833 η εκπαίδευση στο νεοσύστατο
ελληνικό κράτος οργανώθηκε με βάση το γερμανικό συγκεντρωτικό μοντέλο οργάνωσης
(Νόμος 6/18-2-1834 «Περί δημοτικών σχολείων», ΦΕΚ 11/ 3-3-1834), χωρίς τα στοιχεία που
χαρακτήριζαν τη νεοελληνική πραγματικότητα. Διαμορφώθηκε έτσι ο μονοδιάστατος
χαρακτήρας της εκπαίδευσης, εδραιώθηκε η προγονολατρεία, επιβλήθηκε η αρχαιομάθεια, η
αρχαΐζουσα γλώσσα και η περιφρόνηση προς τη γλώσσα του λαού. Υποχρεωτική φοίτηση
υπήρχε μόνο στα επίσημα έγγραφα, αφού τα σχολεία ήταν ανύπαρκτα, τα κτίρια που υπήρχαν
ήταν σε άθλια κατάσταση και η μόρφωση των δασκάλων ήταν ελλιπής (Μπουζάκης, 2000, σ.
11).
Η διδασκαλία στηριζόταν στην αλληλοδιδακτική μέθοδο η οποία εφαρμοζόταν
σύμφωνα με τον οδηγό της αλληλοδιδακτικής του Ι. Κοκκώνη, ο οποίος με το Β.Δ. 10409/194-1836, είχε εισαχθεί επίσημα σε όλα τα σχολεία της επικρατείας. O Κοκκώνης, εξέδωσε το
1842 το «Νέο Οδηγό» (Κοκκώνης , 1842) της αλληλοδιδακτικής στη μικτή μέθοδο, τον οποίο
επανέκδοσε το 1850 (Κοκκώνης, 1850). Σ’ αυτόν προστέθηκαν και ορισμένες τροποποιήσεις
για να προσαρμοστεί στις νεώτερες υποδείξεις και μεταρρυθμίσεις που προήλθαν από την
Ευρώπη και προστέθηκε και ένα νέο κεφάλαιο «Περί του κατ’ οίκον μαθήματος και περί
αναπτύξεως ιδεών». Το 1860 (Κοκκώνης, 1860) πραγματοποιήθηκε η τρίτη έκδοση του
«Νέου Οδηγού», η οποία συμπεριλαμβάνει τις τροποποιήσεις σύμφωνα με το διάταγμα του
1856 (ΦΕΚ 38/ 17-8-1856) και επεκτείνεται σε αλλαγές που αφορούν την οργάνωση της
διδασκαλίας των μαθητών στο «κατώτερον» και στο «ανώτερον» τμήμα.
Ο Κοκκώνης, στο νέο «Οδηγό» σ’ ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη διαίρεση
του σχολείου σε κατώτερο και ανώτερο τμήμα (Κοκκώνης, 1842, σ. 26-36). Στο κατώτερο
εξακολουθούσε να επικρατεί η αλληλοδιδακτική μέθοδος, ενώ στο ανώτερο, που ήταν για
τους προχωρημένους μαθητές, έπρεπε να διδάσκει ο δάσκαλος. Το κατώτερο τμήμα
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αποτελούνταν από τις πρώτες επτά κλάσεις δηλαδή από την Α΄ μέχρι τη Ζ΄. Οι μαθητές όταν
έφταναν στην Η΄ κλάση, αρχικά εξασκούνταν για τρεις μήνες στην ανάγνωση εδαφίων από
το Ευαγγέλιο και το Β΄ μέρος του αλφαβηταρίου, ώστε να μάθουν να διαβάζουν άπταιστα.
Όσοι μετά από αυτό το προκαταρκτικό στάδιο κρίνονταν ικανοί, προβιβάζονταν στο ανώτερο
τμήμα, όπου η διδασκαλία γίνονταν σύμφωνα με τη συνδιδακτική μέθοδο, και όπου οι
μαθητές κατατάσσονταν σε εξάμηνες τάξεις που διαρκούσαν 2 χρόνια. Όμως οι επαναλήψεις,
οι εμπεδωτικές ασκήσεις και η προετοιμασία του νέου μαθήματος, που θα δίδασκε ο
δάσκαλος, εξακολουθούσαν να γίνονται στα ημικύκλια ή στα θρανία υπό την επίβλεψη του
πρωτόσχολου (Κοκκώνης, 1860, σ. 257).
Ο «Οδηγός» του Ι. Κοκκώνη προδιέγραφε με κάθε λεπτομέρεια τη διαρρύθμιση του
χώρου και την οργάνωση της διδασκαλίας (Κοκκώνης, 1830, ό.π., σ. 1). Οι μαθητές
κατατάσσονταν σε «8 κλάσεις» (Α΄-Η΄), ανάλογα με τις γνώσεις τους. Την Α΄ κλάση
αποτελούσαν οι αρχάριοι μαθητές που κάθονταν πάντοτε κοντά στην έδρα, και την Η΄ κλάση
οι πιο προχωρημένοι. Οι κλάσεις Α΄ και Η΄ είχαν από δυο τμήματα, οι άλλες από ένα (ό.π.,
σσ. 15-16). Η διδασκαλία των μαθημάτων γινόταν στα θρανία και στα ημικύκλια. Τα θρανία
ήταν τριών κατηγοριών. Τα «διάμμια» γραφεία που χρησιμοποιούνταν από τους μαθητές των
κατώτερων κλάσεων για την γραφή υποδειγμάτων πάνω στην άμμο, τα γραφεία για τα
«αβάκια», που ήταν πλάκες που τις χρησιμοποιούσαν οι μεσσαίες κλάσεις αντί για χαρτί και
τα γραφεία για χαρτί, που ήταν για τις ανώτερες κλάσεις. Εκτός από τη διδασκαλία στα
θρανία υπήρχε και η διδασκαλία στα ημικύκλια, όπου οι μαθητές διδάσκονταν από πίνακες.
Τα ημικύκλια γίνονταν από ξύλινες ράβδους καμπυλωμένες, που προσαρμόζονταν στη βάση
του τοίχου περιμετρικά της αίθουσας, έτσι ώστε να ανοίγουν και να κλείνουν όποτε
χρειάζονταν. Στους τοίχους της αίθουσας πάνω από τα ημικύκλια κρέμονταν οι πίνακες της
ανάγνωσης, της γραμματικής, της ιχνογραφίας της αριθμητικής κ.ά. (ό.π., σσ. 5-9).
Σύμφωνα με την αλληλοδιδακτική μέθοδο η ουσιαστική διδασκαλία των μαθημάτων
επαφιόταν στους πρωτόσχολους, ο οποίοι επιλέγονταν ανάμεσα από τους καλύτερους και
περισσότερο προχωρημένους μαθητές, ήταν απαραίτητοι βοηθοί του δασκάλου και είχαν την
ευθύνη της σωστής λειτουργίας του αλληλοδιδακτικού σχολείου. Ο πρωτόσχολος κάθε
θρανίου, ο «υπαγορευτής» καθόταν στην άκρη, υπαγόρευε λέξεις ή συλλαβές στους μαθητές,
τους διόρθωνε και τους επιτηρούσε, ενώ ο πρωτόσχολος κάθε ημικυκλίου, ο «ερμηνευτής»,
στεκόταν στο κέντρο του ημικυκλίου, διάβαζε από τον κρεμασμένο πίνακα και έδειχνε με το
δείκτη, που κρατούσε με το αριστερό του χέρι (Κοκκώνης, 1830, σσ. 85-87).
2. Η ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
2.1 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ Η ΟΔΗΓΟΝ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ»
Σύμφωνα με το «Εγχειρίδιον ή Οδηγόν της Αλληλοδιδακτικής μεθόδου», η ανάγνωση,
η γραφή, η γραμματική και η έκθεση διδάσκονταν ως εξής:
α) Ανάγνωση
Για την ανάγνωση και γραφή οι 8 κλάσεις (τάξεις), έμεναν χωριστές και οριζόταν
διαφορετική διδακτέα ύλη για κάθε κλάση:
Α΄ κλάση: Με τους πίνακες διδάσκονταν τα γράμματα (κεφαλαία και μικρά) με τις
υποδιαιρέσεις τους και οι δίφθογγοι.
Β΄ κλάση: Διδάσκονταν συλλαβές από ένα φωνήεν και ένα σύμφωνο (αβ), ένα σύμφωνο και
ένα φωνήεν (βα), ένα σύμφωνο και μια δίφθογγο (βαι), δύο σύμφωνα και ένα φωνήεν (πλα).
Γ΄ κλάση: Διδάσκονταν συλλαβές από ένα φωνήεν ή μια δίφθογγο μεταξύ δύο συμφώνων
(πας , παις) ή μεταξύ δύο αρχικών και ενός τελικού συμφώνου (σπαρ, ).
Δ΄ κλάση: Διδάσκονταν συλλαβές από τρία σύμφωνα και ένα φωνήεν ή δίφθογγο με ή χωρίς
τελικό σύμφωνο (στρα, στρον), λέξεις δισύλλαβες και τόνοι.
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Ε΄ κλάση: Άρχιζε στον πίνακα η συνδεδεμένη ανάγνωση δισύλλαβων λέξεων (ρόδα, φυτά,
μήλα κ.ά.).
ΣΤ΄: Διδάσκονταν λέξεις πολυσύλλαβες, λέξεις με δύσκολη προφορά, και φράσεις με δύο ή
περισσότερες λέξεις.
Ζ΄ κλάση: Διδάσκονταν τα μέρη του λόγου, λέξεις αντίθετες, ονόματα και ρήματα πρωτότυπα
και παράγωγα και φράσεις μεγαλύτερες.
Η΄ κλάση: Στο α΄ τμήμα της Η΄ κλάσης άρχιζε στους πίνακες η συνεχής ή χύμα ανάγνωση με
φράσεις πραγματογνωστικού περιεχομένου και στο β΄ τμήμα της Η΄ κλάσης άρχιζε η συνεχής
ανάγνωση στο βιβλίο με υγιεινά και ηθικά παραγγέλματα, χριστιανική διδασκαλία και μικρά
ποιήματα (Κοκκώνης, 1830, σσ. 23-25).
Η ανάγνωση διδασκόταν δύο φορές την ημέρα και σ’ όλες τις κλάσεις, εκτός της Η΄
κλάσης, γινόταν από τους πίνακες στα ημικύκλια. Στα ημικύκλια οι μαθητές τοποθετούνταν
ως εξής: Μέσα στο ημικύκλιο υπήρχε ο πίνακας, δεξιά από αυτόν στεκόταν ο πρωτόσχολος
ερμηνευτής και αριστερά στεκόταν ο πρώτος μαθητής, δηλαδή αυτός που πρώτευσε μεταξύ
των μαθητών κάθε κλάσεως. Οι 9 μαθητές κάθε χορείας στέκονταν στα ημικύκλια με τα
χέρια δεμένα πίσω και τα βλέμματα προσηλωμένα στον πίνακα. Η θέση των μαθητών στα
ημικύκλια καθοριζόταν βάση της απόδοσής τους. Όταν δινόταν η διαταγή ν’ αρχίσει η
ανάγνωση ο ερμηνευτής δείχνοντας στον πίνακα ένα σημείο του μαθήματος έλεγε « ο
πρώτος». Ο πρώτος από τους μαθητές διάβαζε το σχετικό σημείο και αν το διάβαζε σωστά, ο
ερμηνευτής έδειχνε άλλο σημείο και έλεγε «ο δεύτερος» και ούτω κάθε εξής. Αν ο πρώτος
μαθητής δε διάβαζε σωστά, ο πρωτόσχολος «ερμηνευτής» έδινε την εντολή «ο κατόπιν» στο
δεύτερο, ο οποίος, αν διάβαζε σωστά, με την εντολή «ανάβα» έπαιρνε τη θέση του πρώτου,
ενώ ο μαθητής που είχε υποβιβαστεί διάβαζε τη συνέχεια της συλλαβής, της λέξεως ή της
φράσεως και εξακολουθούσε η ανάγνωση με τον ίδιο τρόπο (Κοκκώνης, 1830, σσ. 24-25,
Κοκκώνης, 1850, σσ. 116-117).
Για τη διδασκαλία της ανάγνωσης, από τους ερμηνευτές στα ημικύκλια, αναφέρονται
στους «Οδηγούς» τρεις τρόποι διδασκαλίας των μαθητών: α) όλοι οι μαθητές διαβάζουν μαζί
με τον πρωτόσχολο από τους πίνακες της ανάγνωσης, αλλά με πολύ χαμηλή φωνή για να μην
παρενοχλούνται οι άλλες κλάσεις, β) ο ερμηνευτής δείχνει ένα γράμμα στο μαθητή για να το
προφέρει, γ) ο ερμηνευτής προφέρει ένα γράμμα και καλεί το μαθητή να του το δείξει στον
πίνακα (Κοκκώνης, 1850, σσ. 116-117, Παπαδάκη, 1992, (Κοκκώνης, 1839, σ. 97).
Η μέθοδος αυτή είχε σημαντικά ελαττώματα. Το κυριότερο είναι ότι κατακερμάτιζε
τη μεταδιδόμενη γνώση και δεν πρόσφερε στο μαθητή μια σφαιρική άποψη του
διδασκόμενου αντικειμένου. Για να μάθουν τα παιδιά τους πίνακες χρειαζόταν τρία εως
τέσσερα χρόνια. Παρόλο που το δημοτικό τότε ήταν τέσσερα χρόνια δεν ήταν σπάνιο οι
μαθητές να φοιτούν έξι, επτά και οχτώ χρόνια.
Για να μάθουν τα παιδιά τους πίνακες χρειαζόταν τρία έως τέσσερα χρόνια. Παρόλο
που το δημοτικό τότε ήταν τέσσερα χρόνια δεν ήταν σπάνιο οι μαθητές να φοιτούν έξι, επτά
και οχτώ χρόνια. Όσοι από τους μαθητές κατόρθωναν να φτάσουν στην όγδοη κλάση
διδάσκονταν το μάθημα από το δάσκαλο, τα καθήκοντα του οποίου κυρίως περιοριζόταν
στην ανάγνωση του νέου μαθήματος και στην ακρόαση των μαθητών, οι οποίοι θα
εξετάζονταν στο προηγούμενο μάθημα. Η ανάγνωση γινόταν σε Ευαγγέλια ή σε βιβλία
γραμμένα στην αρχαία ελληνική γλώσσα και επειδή οι μαθητές δεν εννοούσαν το
περιεχόμενο οδηγούνταν στην απομνημόνευση, ενώ αναγκάζονταν να αποστηθίζουν
τροπάρια, προσευχές κλπ. (Κοκκώνης, 1850, σ. 169 & Κοκκώνης, 1860 σ. 140.
Ευαγγελόπουλος, 1985).
Αν και ο Ι. Κοκκώνης στους νέους «Οδηγούς» καταδίκαζε την απομνημόνευση και
επανάλαμβανε ότι δεν «συγχωρείται να μανθάνη ο μαθητής ως μηχανή, και να αποστηθίξη ως
ψιττακός» (Κοκκώνης, 1860, σ. 234), οι τρόποι που προτείνονται στη συνδιδακτική
διδασκαλία ουσιαστικά δεν διέφεραν από την αλληλοδιδακτική μέθοδο και συνέβαλλαν και
αυτοί στη μηχανική απομνημόνευση.
Σ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του, το μαθητή τον ακολουθούσε μια απέραντη
λεξιμανία με ασύνδετες λέξεις και γνωμικά, χωρίς να του προσφέρει τίποτε ουσιαστικό στην
όλη του κατάρτιση. Μερικές από τις λέξεις που διάβαζαν τα παιδιά στα αλφαβητάρια ή στους
εγκεκριμένους πίνακες ήταν:
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«Ο Κρης, η στυξ, το φως, ο θως, η Κλεις, ο γυψ, γρυψ, ή Αιξ, το πυρ, o Ζευς, ο συς, η φλοξ, η
ναυς, η νυξ, η σφιγξ, , ο χνους, ο λυγξ, ή φλεψ, ή σαρξ, ή δραξ, ποτόν, οσφύς, μηροί, θυρίς,
ίον , Σάρξ, σκώληξ, ελμινς, αλς, ύσπληγξ, φόρμιγξ, κ.τ.λ.».
Τι σήμαιναν όμως όλα αυτά; Ο σκοπός βέβαια ήταν να μάθει το παιδί διάφορες λέξεις
μονοσύλλαβες, έπειτα δισύλλαβες καθώς και με συνδυασμούς διαφόρων συμφώνων, με
λέξεις παρμένες από το λεξικό της αρχαίας, αλλά «...πολλάκις ίσως ούδ’ αυτός ο συλλέγων
ήξευρε πρότερον την σημασίαν. Αλλά το πτωχόν παιδί εννοεί τίποτε από αυτά; Τόσον με
φαίνεται, όσον θα ενόει και αν του έβαζες εις την θέσιν των Κινέζικα […] Το παιδί λοιπόν των
επαρχιών και των δήμων πάντων δεν τα νοεί, απλούστατα διότι δεν είνε η μητρική του γλώσσα.
Ν’ αναγινώσκη δε επί διετίαν και τριετίαν γλώσσαν τοιαύτην σκοτόνεται πνευματικώς.» (
Ξανθόπουλος, 1861).
Το αναγνωστικό της όγδοης κλάσης δεν ήταν συλλογή από προτάσεις ασυνάρτητες,
αλλά περιείχε ενιαία ύλη. Τα πιο γνωστά ήταν, «Ο καλός πατήρ», «Η καλή μήτηρ» και ο
ξακουστός «Γεροστάθης», ενώ αργότερα έμπαιναν και στην Χρηστομάθεια του Ραγκαβή
όπου διάβαζαν ρητά, γνωμικά, αισώπειους μύθους κ.ά. Η γλώσσα βέβαια ήταν ακατανόητη
υπερκαθαρεύουσα (Ανδρεάδης, 1932, σ. 267).
β) Γραφή
Η γραφή διδασκόταν δύο φορές την ημέρα σ’ όλες τις κλάσεις. Με τον Οδηγό του
1860 γίνεται μεταφορά του μαθήματος της γραφής μετά το μάθημα της ανάγνωσης, έτσι ώστε
οι κανόνες της ανάγνωσης να βοηθούν στην κατανόηση των κανόνων γραφής.
Για τη διδασκαλία της γραφής: Η Α΄ κλάση χωριζόταν σε δύο τμήματα. Στο α΄ τμήμα
της Α΄ κλάσης τα παιδιά χάρασσαν τα γράμματα στην άμμο. Στο β΄ τμήμα έγραφαν στο
αβάκιο γράμματα που υποδεικνύονταν από τον πρωτόσχολο. Στη Β΄ κλάση οι μαθητές
έγραφαν στο αβάκιο διγράμματες συλλαβές, στη Γ΄ κλάση έγραφαν τριγράμματες συλλαβές,
ενώ στη Δ΄ κλάση έγραφαν στο αβάκιο τετραγράμματες συλλαβές ή και με περισσότερα
γράμματα συλλαβές ή λέξεις μονοσύλλαβες. Στην Ε΄ κλάση οι μαθητές έγραφαν λέξεις
δισύλλαβες, στη Στ΄ κλάση έγραφαν λέξεις τρισύλλαβες και στη Ζ΄ κλάση έγραφαν λέξεις
τετρασύλλαβες σε χαρτί με υπαγόρευση του πρωτόσχολου και με υποδείγματα. Στο α΄ τμήμα
της Η΄ κλάσης έγραφαν λέξεις πεντασύλλαβες ή μικρές προτάσεις σε χαρτί με υπαγόρευση
του πρωτόσχολου και με υποδείγματα. Στο β΄ τμήμα της Η΄ κλάσης έγραφαν λέξεις σε χαρτί
με υποδείγματα μεν, αλλά χωρίς υπαγόρευση του πρωτόσχολου, (Κοκκώνης, 1830, σ. 15-16).
Στον οδηγό υπήρχαν και «κανόνες γραψίματος». Σύμφωνα με τους κανόνες, όταν
έγραφαν οι μαθητές, έπρεπε να κρατούν το κορμί τους ίσιο, με λίγη κλίση προς τα αριστερά,
το κεφάλι σηκωμένο και όχι χωμένο στους ώμους και τους ώμους κατεβασμένους (ό.π., 21).
Στους κανόνες αναγράφονταν ακόμη με λεπτομέρεια οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμάτων
των λέξεων, των περιόδων κ.ά. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων έπρεπε να επικρατεί
απόλυτη σιωπή. Μόνο η φωνή του υπαγορευτή έπρεπε να ακούγεται. Όλοι οι μαθητές έπρεπε
να κάθονται «μετά σιωπής μεγάλης και προσοχής», ενώ οι πρωτόσχολοι επιβλέπουν την
τήρηση της τάξεως και πειθαρχίας σημειώνοντας τους «ατακτούντας» (ό.π., σ.21). Μια φορά
την εβδομάδα γινόταν και διαγωνισμός των μαθητών στην καλλιγραφία. Ο δάσκαλος αφού
βαθμολογούσε τα τετράδια επέλεγε τα καλύτερα για να τα δείχνει στους επισκέπτες του
σχολείου (Κοκκώνης, 1860,σ.116).
Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ο υπαγορευτής της Η΄, υπαγόρευε μια λέξη η μια
πρόταση από το υπόδειγμα της κλάσης του «το κρεμάμενον εις τον πινακοστάτην του».
Έστρεφε το πρόσωπό του προς τους μαθητές και απάγγελλε, π.χ. τη λέξη «ματαιότατος», ως
εξής: «μα ται ό τα τος, μα, μ-α, ται, τ-αι (ζυγόν) ό (μικρόν) με οξείαν τα, τ-α, τος, τ-ο
(μικρόν) - ς ματαιότατος, με οξείαν εις την προπαραλήγουσαν» (Κοκκώνης, 1830, σ.17 και
1850, σ. 87). Ο πρωτόσχολος δηλαδή απάγγειλε τη λέξη στην αρχή αργά για να διακριθούν οι
συλλαβές, μετά συλλαβιστά για να διακριθούν τα γράμματα και τέλος τη διάβαζε γρήγορα.
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Όταν οι μαθητές έγραφαν με υπόδειγμα ο γενικός πρωτόσχολος έδινε το πρόσταγμα
στην Ζ΄ κλάση, κατόπιν στη ΣΤ΄, Ε΄, Δ΄, Γ΄, Β΄, και Α΄. Το υπόδειγμα, που αντιγραφόταν
στην Η΄ κλάση, περιλάμβανε λέξεις και προτάσεις άσχετες, τη μία από την άλλη, και πάντα
στην υπερκαθαρεύουσα όπως: «Τον θεόν φόβου», «Τον βασιλέα τίμα» κ.ά. Οι μαθητές
αντέγραφαν το υπόδειγμα «μετά σιωπής μεγάλης και προσοχής» τις πιο πολλές φορές χωρίς
οδηγίες (Κοκκώνης, 1830, σ. 21).
Όσον αφορά τη διόρθωση των γραπτών ασκήσεων οι μαθητές δεν αποκόμιζαν κανένα
όφελος απ’ αυτήν, εφόσον οι πρωτόσχολοι « διορθώνουσι σύροντες γραμμών πλαγίον επάνω
εις τινά άσχημα γράμματα και γράφοντες άλλα εις τα διάστιχα, χωρίς να κάμνωση καμία
παρατήρησιν ή να λέγωσι τίποτε προς του μαθητές» (ό.π., σ. 19). Με την εισαγωγή της μικτής
μεθόδου έγινε προσπάθεια να βελτιωθεί ο τρόπος διόρθωσης των γραπτών, γι’αυτό στο «νέο
Οδηγό» αναφέρεται ότι ο δάσκαλος διορθώνει διερχόμενος στα θρανία μίας κλάσεως κάθε
φορά, εξηγώντας και το λόγο που γίνεται η διόρθωση ( Κοκκώνης, 1860, ό.π., σ. 159).
γ) Γραμματική
Η γραμματική διδασκόταν στις δύο τελευταίες κλάσεις τρεις φορές την εβδομάδα. Οι
κλάσεις αυτές χωρίζονταν σε 8 τμήματα:
Στο Α΄ τμήμα διδάσκονταν τα φωνήεντα τα σύμφωνα, τα πνεύματα, οι τόνοι κ.ά.
Στο Β΄ τμήμα τα μέρη του λόγου, στο Γ΄ τα άρθρα και τα ονόματα, στο Δ΄ τα επίθετα, στο Ε΄
οι αντωνυμίες, στο ΣΤ΄ τα ρήματα και οι μετοχές, στο Ζ΄ τα άκλιτα μέρη του λόγου και στο
Η΄ τμήμα διδάσκονταν η παραγωγή, η σύνθεση και η στίξη (Κοκκώνης, 1830, ό.π., σ. 55).
Με την έκδοση του Οδηγού του 1850 το πρώτο τμήμα της γραμματικής σχηματίζεται
από τη Ζ΄ κλάση της ανάγνωσης, ενώ στον Οδηγό του 1842 η πρώτη κλάση της γραμματικής
σχηματίζεται από τη ΣΤ΄της ανάγνωσης. Η μετατόπιση αυτή έγινε, διότι θεωρήθηκε ότι οι
μαθητές έχουν ήδη εξοικειωθεί με τα μέρη του λόγου από το μάθημα της ανάγνωσης, στο
οποίο έχουν διδαχθεί και τους γραμματικούς πίνακες στοιχειωδώς, οπότε η διδασκαλία της
γραμματικής είναι πιο κατανοητή. Βέβαια, η πραγματική διδασκαλία της γραμματικής
γίνεται στο συνδιδακτικό τμήμα, όπου δυστυχώς μετατρέπεται σε τάξεις του ελληνικού. Το
παιδί επιφορτίζεται με πολλούς ανύπαρκτους για την ομιλούμενη γλώσσα τύπους, τους
οποίους προσπαθεί επίμονα να τους μάθει φθείροντας το νου του (Χασιώτης, 1874, σ.107).
Στον Οδηγό του 1850 αναφέρεται ότι ο μαθητής για να κατανοήσει τη γραμματική της
αρχαίας γλώσσας, πρέπει να αρχίσει από τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, δηλαδή της
καθαρεύουσας, διότι έτσι καταλαβαίνει καλύτερα την έννοια των μερών του λόγου (
Κοκκώνης 1850, σ. 214). Όμως, λίγο αργότερα, με το Β.Δ. της 23 Ιουλίου 1856
αποφασίστηκε να διδάσκεται υποχρεωτικά η γραμματική της αρχαίας γλώσσας σε όλες τις
τάξεις του δημοτικού σχολείου από την Α΄ μέχρι και την Η΄ δύο συνεχείς ώρες την
εβδομάδα, και στα σχολεία που είχαν υποδιδάσκαλο τέσσερις ώρες, δυο πρωινές και δύο
απογευματινές. Ορίζεται ακόμη ότι πρέπει να γίνεται αντιπαραβολή της καθομιλουμένης με
την αρχαία γλώσσα και να γίνεται διδασκαλία συντακτικού και ετυμολογικού. Έτσι
καθιερώνεται οριστικά πλέον ο κλασικιστικός χαρακτήρας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
που καταδίκαζε τους μαθητές να παίρνουν γνώσεις, τις οποίες ελάχιστα θα χρησιμοποιούσαν
στη μετέπειτα ζωή τους (Παπαδάκη, 1992, σ. 139).
Η ελληνική γλώσσα με τα χρόνια γινόταν όλο και καθαρότερη και πιο κλασσική, αφού
παλαιοί γραμματικοί τύποι, χαμένοι ολόκληρους αιώνες, ξαναμπήκαν στην καθημερινή
χρήση. Αλλά όχι μόνο το λεξιλόγιο και το τυπικό της σχολικής γλώσσας ήταν της αρχαίας,
αλλά και η σύνταξη. Κύριος στόχος όλων αυτών ήταν η αναβίωση αρχαίων λέξεων οι οποίες
δεν χρησιμοποιούνταν πια και η επιστροφή στα γλώσσα των αρχαίων Ελλήνων.
Οι μαθητές καταπονούνταν για να μάθουν κανόνες και τύπους τους οποίους δεν θα
χρησιμοποιούσαν ποτέ. Άλλη γλώσσα μίλαγαν στο σπίτι τους και άλλη γλώσσα μάθαιναν στο
σχολείο και ενώ πάνω από το 50% των σχολικών ωρών διδασκαλίας ήταν αφιερωμένες στη
γλωσσική διδασκαλία, τα παιδιά διάβαζαν μετά βίας. Στην καλύτερη περίπτωση κατόρθωναν
να διαβάσουν, χωρίς να κατανοούν το περιεχόμενο. Το χειρότερο, όμως, ήταν ότι πολλά
παιδιά εγκατέλειπαν το σχολείο από τις πρώτες κιόλας τάξεις.
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Στον «Οδηγό» γράφεται και ο τρόπος της διδασκαλίας της γραμματικής, στον οποίο
παρατηρούμε ότι η διδασκαλία προχωρεί αντίστροφα από τον κανόνα προς το παράδειγμα.
Δηλαδή ο κανόνας δεν προκύπτει από τα παραδείγματα σε όμοια φαινόμενα της γλώσσας,
όπως άλλωστε σε κάθε γενίκευση, αλλά προϋπάρχει, πράγμα παράλογο για την αντίληψη των
παιδιών. ( Κοκκώνης, 1830, ό.π., σ. 56).
Στις μεγάλες κλάσεις ο ερμηνευτής υπαγορεύει σε κάθε μαθητή στον μαυροπίνακα,
για να γράψει μία πρόταση της οποίας πρέπει να κάνει πρώτα τη γραμματική ανάλυση, και
έπειτα πρέπει να εφαρμόσει σ’ αυτή τους κανόνες. Ο περισσότερος χρόνος αφιερωνόταν
στην τεχνολογία. Αλλά και για την αποστήθιση των κανόνων τονισμού επαναλάμβαναν
συνεχώς τους κανόνες τονισμού, όταν έγραφαν τις λέξεις όπως: «“κρημνός” έχει οξείαν εις
την λήγουσαν, διότι η λήγουσα αύτη δεν είναι συνηρημένη, ουδέ γενικής ή δοτικής πτώσεως
γράφεται το ος, με μικρόν, διότι κλίνεται εις το λόγος» (ό.π., σσ. 216-217).
Απαραίτητο συμπλήρωμα της γραμματικής ήταν και η «λεξιλογία», όπου διαβάζονταν
από τους πίνακες διάφορες λέξεις και ο δάσκαλος εξηγούσε στα παιδιά τη σημασία τους
(ό.π., σ. 233). Η κατάσταση, όμως, στη διδασκαλία της γραμματικής έγινε χειρότερη, όταν
εμφανίστηκε το εγχειρίδιο της γραμματικής, οπότε άρχισε τότε να κυριαρχεί η αποστήθιση
και η τεχνολογία, ενώ σκοτωνόταν κάθε τάση του παιδιού για αυτενέργεια (Οικονόμου, 1932,
σ. 102).
Μια φορά την εβδομάδα οι εργασίες έπρεπε να διορθώνονται και από το δάσκαλο. Η
διόρθωση των άλλων γραπτών γινόταν τις περισσότερες φορές από τους μαθητές με
ανταλλαγή των τετραδίων τους, ως εξής: ο υπαγορευτής διάβαζε δυνατά, συλλαβίζοντας τις
λέξεις με την ορθογραφία τους, κάνοντας και την παρατήρηση πού εφαρμοζόταν ο κανόνας
της γραμματικής και οι μαθητές διόρθωναν όσα λάθη έβρισκαν στα τετράδια. Μετά το τέλος
της διόρθωσης έπαιρναν πίσω τα δικά τους τετράδια (ό.π., σ. 218).
Ο δάσκαλος όριζε επίσης στους μαθητές και την κατ’ οίκον μελέτη. Στον «Οδηγό»
αναφέρεται ότι οι μαθητές έπρεπε να μπορούν την επόμενη ημέρα να διαβάσουν σωστά το
μάθημα ή να το πουν από μνήμης ή να επαναλάβουν το νόημά του, όπως ακριβώς το είχαν
διδαχθεί. Ο μαθητής που ήταν αδιάβαστος όφειλε την επόμενη ημέρα να ξαναδιαβάσει το
παλιό μάθημα και να εξεταστεί και στα δύο (ό.π. σ. 226). Οι μαθητές κατατάσσονταν σε
χορείες και εξετάζονταν οι μικρότεροι μαθητές καθημερινά από τους πρωτόσχολους και δυο
τρεις φορές τη βδομάδα από το δάσκαλο, ενώ οι μεγαλύτεροι από τον δάσκαλο ή τον
υποδιδάσκαλο (ό.π., σ. 231).

δ) Έκθεση
Στη δεύτερη έκδοση του «νέου Οδηγού» που έγινε το 1850, στο νέο κεφάλαιο που
προστέθηκε «Περί του κατ’ οίκον μαθήματος και περί αναπτύξεως ιδεών» ( Κοκκώνης, 1850,
σσ. 192-201), προτείνεται να εισαχθεί η έκθεση ιδεών ως κύριο μάθημα στο αλληλοδιδακτικό
τμήμα.
Σύμφωνα με το «Οδηγό» το μάθημα της έκθεσης θεωρείται συμπλήρωμα της
γραμματικής, διότι η γραμματική διδάσκει κανόνες και η έκθεση είναι η εφαρμογή της
γραμματικής. Πριν οι μαθητές αρχίσουν να εκθέτουν τις ιδέες τους, πρέπει να αποκτήσουν
«ιδέας πραγμάτων και γνώσεις». Η διδασκαλία των άλλων μαθημάτων συμβάλλει στην
απόκτηση των απαραιτήτων γνώσεων και έτσι όταν αποκτήσουν την ικανότητα να γράφουν
και να εκφράζονται σωστά, τότε είναι ικανοί να εκθέτουν τις ιδέες τους και γραπτώς. Η
έκθεση πρέπει να γράφεται δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα στο σχολείο ή στο σπίτι.
Σύμφωνα με τον Οδηγό ο δάσκαλος είναι αυτός, που θα φροντίσει για την καλλιέργεια των
διανοητικών δυνάμεων των παιδιών, ώστε να προκύψει «η γύμνασις της κρίσεως, η ορθότης
των αποκτημένων γνώσεων και η ευκρίνεια των ιδεών» (Κοκκώνης, 1850, σ. 197). Οι
ασκήσεις με τις οποίες οφείλουν οι δάσκαλοι να εξασκούν τους μαθητές τους είναι οι εξής:
α) Γραφή ονομάτων σ’ όλες τις πτώσεις και αριθμούς.
β)Γραφή κατ’ αρχήν προτάσεων απλών αποτελουμένων από υποκείμενο και κατηγορούμενο
και βαθμηδόν προσθέτουν το πού, πότε, πώς κ.ά.
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γ) Γραφή σύνθετων προτάσεων
δ) Μετατροπή ερωταποκρίσεων σε πεζό λόγο και γράψιμο περιλήψεων.
ε) Προφορική ή γραπτή αφήγηση μικρών ιστοριών, διηγημάτων, βιογραφιών, μύθων,
περιγραφών τύπων, περιπάτων ή αντικειμένων.
στ) Γραφή επιστολών και έκθεση κοινωνικών περιστατικών ή ηθικών διδασκαλιών που
ακούν από το δάσκαλο ( Κοκκώνης, 1860, σ. 226-227).
Τους πιο αδύνατους μαθητές ο δάσκαλος οφείλει να τους βοηθήσει από πριν γι’ αυτά
που πρέπει να γράψουν, στους πιο δυνατούς μαθητές λέει μόνο τις κυριότερες έννοιες του
θέματος, ενώ στους εξασκημένους δίνει μόνο το θέμα (ό.π., σ. 227). Οι εκθέσεις
διορθώνονταν από το δάσκαλο στο τέλος των μαθημάτων. Όμως δύο φορές την εβδομάδα
έπρεπε να τις διορθώνει, ενώπιον όλων των μαθητών. Οι μαθητές τις διορθωμένες εκθέσεις
έπρεπε να τις αντιγράψουν σωστά και την επόμενη μέρα να τις δείξουν στο δάσκαλο (ό.π., σ.
225).
2.2 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ ΜΕΣΑ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΊΑ
Για τον τρόπο που γινόταν η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος (μέθοδο, μορφή
και πορεία διδασκαλίας) μέσα στα σχολεία δεν έχουμε επίσημες πληροφορίες. Όσες
πληροφορίες έχουμε είναι αφηγήσεις παλαιών εκπαιδευτικών που στηρίζονται σε αναμνήσεις
και βιώματα από τα μαθητικά τους χρόνια ή σε απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και
πληροφορίες εκπαιδευτικών, που δεν μπορούν να τεκμηριωθούν με συγκεκριμένα στοιχεία.
Έτσι σύμφωνα με τις αναμνήσεις του Δημοσθένη Ανδρεάδη η διδασκαλία του
γλωσσικού μαθήματος, τα πρώτα 50 χρόνια γινόταν κάπως έτσι (Ανδρεάδης, 1832, σσ. 259):
«Με την εγγραφή μου κατατάχτηκα στον «Άμμο», δηλ. στο πρώτο τμήμα της Πρώτης
τάξης που, προτού αρχίσει να διαβάζει ο πρωτοπροσερχόμενος, έπρεπε να μάθει πρώτα να
γράφει την αλφαβήτα – πράγμα, το οποίο νομιζόταν τότε πολύ σπουδαίο ή πολύ δύσκολο, αφού
στην απόκτηση της μοναδικής αυτής γνώσης περιοριζόταν ένα ολόκληρο εξάμηνο όλη η
διδασκαλία των μαθητών του τμήματος ετούτου.
Επάνω σε αυτόν τον άμμο προσπαθούσαμε οι νεοφερμένοι να μάθωμε να γράφωμε όλα τα
γράμματα της ελληνικής αλφαβήτας με την οδηγία ενός πρωτόσκολου, καινούργιου κάθε μέρα,
μαθητή μιανής από τις δύο ανώτερες τάξεις του σκολείου, μ’ αυτό τον τρόπο: Ανεβαίνοντας ο
πρωτόσκολός μας επάνω σ’ ένα ψηλό σκαλοπάτι, χτισμένο στη μέση της μπροστινής μεριάς της
έδρας, άρχιζε να ξεφωνίζει δυνατά σ’ εμάς, τους μαθητές του: «Γράψατε το γράμμα α!» κι
έδειχνε σύγκαιρα με το δείχτη του δεξιού χεριού του το περίγραμμα του κεφαλαίου
καλλιγραφικού Α στον αέρα. Κοιτάζοντας προσεκτικά εμείς, οι υποταχτικοί του, το αγέρινο
αυτό διάγραμμα, προσπαθούσαμε να εντυπωθούμε όλες τις κινήσεις του χεριού του
πρωτόσκολού μας, για να μπορέσωμε να γράψωμε ύστερα στον άμμο το ίδιο περίγραμμα.
[…]Επειδής οι μαθητές του 2ου, του 3ου, του 4ου, του 5ου και του 6ου τμήματος δεν είχαν
όλοι τις ίδιες δυνάμεις στην Ανάγνωση και στην Αριθμητική, οι πρωτόσκολοι, βγάζοντάς τους
από τα θρανία με ιδιαίτερη προσταγή του δασκάλου και μοιράζοντάς τους σε μικρές ομάδες,
τους δίδασκαν όρθιους ώρες πολλές κάθε μέρα κοντά στους τοίχους του διδαχτηρίου με αυτό
τον τρόπο:
Αφού ο κάθε πρωτόσκολος τοποθετούσε την ομάδα του σε σκήμα μισού κύκλου ή
ημικυκλίου, - όπως τόλεγαν τότε – μπροστά σε μια ξύλινη μεγάλη πινακίδα, επάνω στην οποία
ήταν κολλημένο έντυπο φύλλο χαρτιού με πολύ μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία και είχε τυπωμένο
κάποιο γύμνασμα είτε αναγνώσεως είτε αριθμήσεως, άρχιζε, δείχνοντας την αρχή της πρώτης
σειράς του γυμνάσματος μ’ έναν χοντρό και μακρύ ξύλινο δείχτη, να ξεφωνεί δυνατά κάθε
κομμάτι της σειράς αυτής. … Οι μαθητές από τις απανωτές αυτές επαναλήψεις κατώρθωναν
ύστερ’ από κάμποσες ημέρες να εντυπώνουν στο νου τους όλο το περιεχόμενο της πινακίδας και
να το διαβάζουν χωρίς λάθη, μα μονάχα όταν ζητούσε κανείς να διαβάσουν την πινακίδα στη
σειρά. Ανακατεμένες ή ξεμοναχιασμένες συλλαβές ή λέξεις από τη μαθημένη έτσι πινακίδα ήταν
αδύνατο να διαβάσουν (ό.π., σ. 262)[…].
Μ’ ας δούμε πως και τι διδάσκονταν όσοι από τους μαθητές εκείνους κατώρθωναν
ύστερ’ από το έχτο τμήμα να προβιβαστούν στην Έβδομη και κατόπι στην Όγδοη τάξη! Αυτοί,
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μπαίνοντας πια στα ψιλά γράμματα, έμπαιναν από δω και πέρα και στα πιο ψηλά βάσανα. Από
τους πρωτόσκολους, τους υποφερτούς υποδιδασκάλους των, που μπορούσαν, όταν δεν ήξεραν
το μάθημα, πάντα να τους μαλακώνουν με κανένα μικρό φιλοδώρημα, παραδίνονταν τώρα στην
εξουσία του φοβερού και άπονου αρχιδεσμοφύλακα του σχολείου – του δασκάλου- . … Το
Αναγνωστικό της Εβδόμης δεν ήταν πια συλλογή φράσεων και προτάσεων ασυνάρτητων, όπως
όλες οι προηγούμενες φυλλάδες και οι αναγνωστικοί πίνακες, αλλά ενιαία ύλη αναγνωστική με
ψιλότερα τυπογραφικά στοιχεία τυπωμένη (ό.π., σ. 266).
Κρατώντας ο δάσκαλος ανοιχτό το αναγνωστικό ή το εγχειρίδιο, ξέταζε πρώτα έναν ένα
μαθητή στο προηγούμενο μάθημα. Αλίμονο σε όποιον απ’ αυτούς που, διαβάζοντας ή
αποστηθίζοντας το μάθημα, δεν έτρεχε η γλώσσα του σαν το νερό στ’ αυλάκι! Εξόν από την
ολοήμερη νηστεία, έπρεπε να περιλουστεί και με τις πιο χυδαίες βρισιές και να ξυλοδαρθεί
αλύπητα! Όταν τελείωνε το βάσανο της επαναλήψεως του προηγούμενου μαθήματος, άρχιζε ο
δάσκαλος να διαβάζει το νέο, σπάνια εξηγώντας καμία λέξη ή φράση απ’ αυτό. Αμέσως ύστερ’
απ’ αυτό έπρεπε να διαβάσουν το ίδιο νέο μάθημα και 2-3 μαθητές και να πουν το νόημά του
(ό.π., σ. 267)[….]
Μονάχα στην Τεχνολογία άλλαζε ο παραπάνω στερεότυπος τρόπος της διδασκαλίας, για
να γίνει... χειρότερος! Και να, γιατί! Θέλοντας ο δάσκαλος να μπάσει τους μαθητές του στην
Τεχνολογία, διάλεγε μια ωρισμένη πρόταση από το αναγνωστικό τους – συνήθως την πρώτη
πρώτη -. Έπειτα, διαβάζοντας ο ίδιος, μία μία, τις λέξεις της προτάσεως αυτής, άρχιζε να ρωτά
και ν’ απαντά μονάχος του πρώτα τι μέρος του λόγου είναι η κάθε λέξη, κι αμέσως ν’ αραδιάζει
ο ίδιος όλ’ αυτά τα περίφημα μέρη του λόγου. Ύστερ’ απ’ αυτό, αν η λέξη ήταν κλιτή, έπρεπε να
δηλώσει και ποίας κλίσεως, πτώσεως και ποιανού αριθμού ήταν, καθώς και πως κλινόταν.
Μετά απ’ όλα αυτά ξέταζε – μοναχός του πάλι – και τον τονισμό και τον πνευματισμό της
τεχνολογούμενης λέξης, προσφέρνοντας στο μεταξύ και ό,τι άλλο γνώριζε από τη Γραμματική
του Γ. Γενναδίου για τους τόνους, για τα πνεύματα και γι’ αυτά ακόμα τα γράμματα της
ελληνικής γλώσσας. Κι όλ’ αυτά σε μια ατέλειωτη σειρά και χωρίς καμία εξήγηση! …Aντί να
διορθώσει τον τρόπο της διδασκαλίας του, εκείνος, νομίζοντας πως όλα αυτά συμβαίνουν από
την απροσεξία των μαθητών του, άρχιζε πάλι το ξυλοφόρτωμα.
Κι ετούτο, για να συνηθίσουν να τεχνολογούν, γρήγορα και στις εξετάσεις μπροστά στον κόσμο
κι όταν θα επισκέφτονταν το σχολείο τους οι εφοροεπίτροποι και ο Δεσπότης της περιφέρειας,
που ήταν δα και πρόεδρος όλων των σχολικών επιτροπών. Γιατί πρέπει να μάθη ο αναγνώστης,
αν δε το ξέρη, πως ο καλός καταρτισμός των μαθητών στην Τεχνολογία ήταν από τα κυριώτερα
συστατικά του γραμματισμένου και ικανού δασκάλου της εποχής εκείνης· και είχε γι’
αποτέλεσμα ή τη διατήρηση στη θέση του ή την τοποθέτησή του σε άλλη πιο καλή, και μαζί μ’
αυτό και το μεγάλωμα του χρονιάτικου μιστού του.[…] (ό.π., σ. 269).
Αλλά και οι Σ. Τζουμελέας και Δ. Παναγόπουλος αναφερόμενοι στη διδασκαλία του
γλωσσικού μαθήματος της τελευταίας τάξης, επισημαίνουν ότι η γραμματική έπαιρνε τη
μερίδα του λέοντος και κυρίως η ψυχοφθόρος τεχνολογία:
«[…]Έμπαιναν οι μαθηταί της τελευταίας τάξης στη γραμμή κοντά στην έδρα με τα βιβλία
στα χέρια. Αρχίζει ένας μαθητής να διαβάζει και μόλις τελειώσει μια παράγραφος, αρχίζει η
τεχνολογία. Ούτε εξήγηση του κειμένου ούτε απόδοση της έννοιας, τεχνολογία και μόνον
τεχνολογία, γιατί αυτή είταν το άπαντο της σοφίας και των δασκάλων και των μαθητών. Αλλά
και η τεχνολογία γινότανε χωρίς σύστημα και χωρίς κανένα σκοπό. Στο ίδιο μάθημα εγίνονταν
ερωτήσεις για τους κανόνες του τονισμού για την εκθλίψη, για τη συναίρεση για τα ουσιαστικά,
επίθετα, αντωνυμίες, ρήματα κλπ. […]. » ( Τζουμελέα - Παναγόπουλου, 1933, σ. 4).
Παρατηρούμε ότι ούτε καν γίνονταν λόγος για ασκήσεις που να αποβλέπουν στη
βελτίωση της γλωσσικής έκφρασης των παιδιών και τον πλουτισμό του λεξιλογίου. Τα μέρη
του λόγου παρουσιάζονταν ξεκομμένα χωρίς να επισημαίνεται η σημασία τους στη δομή και
τη λειτουργία του απαρτισμένου. Το παν ήταν η τεχνολογία και τόσο ο δάσκαλος όσο και οι
μαθητές πίστευαν ότι η ανάγνωση γινόταν γι’ αυτό το σκοπό.
Η μέθοδος αυτή είχε σαν αποτέλεσμα η αγωγή των παιδιών να αφήνεται σε άπειρα
παιδιά καταργώντας έτσι τη μορφωτική επίδραση του δασκάλου προς τους μαθητές, αλλά και
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να εξαφανίζεται κάθε πρωτοβουλία, να καταδικάζονται οι νοητικές δυνάμεις των μαθητών
σε αδράνεια και να μεταβάλλεται η διδασκαλία σε ανιαρή επανάληψη και μηχανική
απομνημόνευση νεκρών γνώσεων (Φωτεινόπουλος, 1967).
Αναλυτικά Προγράμματα δεν υπήρχαν, ούτε επίσης και Επιθεωρητές για να
καθοδηγήσουν τους δασκάλους σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας. Η διδασκαλία γινόταν
όπως ήθελε ο κάθε δάσκαλος, με βάση τον «Οδηγό» της αλληλοδιδακτικής μεθόδου, τον
οποίο όμως ερμήνευε σύμφωνα με τις αντιλήψεις του. Το ωρολόγιο πρόγραμμα, που
επίσημα έπρεπε να ισχύει σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας, ήταν αυτό το οποίο
δημοσιευόταν στον «Οδηγό» της αλληλοδιδακτικής μεθόδου ( Λέφας, 1942, σ. 91&
Παπαδημητρίου, 1850, σσ. 33-39).
Ως αναγνωστικά βιβλία σε πολλά σχολεία εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν την
Οκτώηχο και το Ψαλτήρι. Τα αλφαβητάρια και τα αναγνωστικά, που εκδόθηκαν μέχρι το
1880, ήταν επηρεασμένα από την αλληλοδιδακτική μέθοδο και κυριαρχούνταν από
διδακτισμό, αυταρχισμό, και ηθικολογία και ήταν γραμμένα σε αρχαΐζουσα γλώσσα.
Εκτός βέβαια από τις δυσκολίες που συναντούσαν οι μαθητές από τις αντιπαιδαγωγικές
μεθόδους διδασκαλίας, τα ακατάλληλα κτήρια και τους επαγγελματικά ανεπαρκείς, αλλά και
λιγοστούς δασκάλους, είχαν να αντιμετωπίσουν και τα αυστηρά παιδονομικά μέσα (Δημαράς,
1973, σ. 154). Αλλά και το σύστημα εξετάσεων είχε αποκτήσει μια τυπικότητα, εφόσον οι
εξετάσεις ήταν δημόσιες και γίνονταν ενώπιον επιτροπής και γονέων και τελείωναν με
απονομή βραβείων και επαίνων ( Β.Δ. 6/18 – 2 – 1834, κεφ. Ε΄, άρθρο 56).
3. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΝΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Δυστυχώς οι συνεχείς βελτιώσεις της αλληλοδιδακτικής μεθόδου δεν έφεραν
αποτέλεσμα. Αρκετοί δάσκαλοι εφάρμοζαν τον «Οδηγό» παραδειγματικά και έδειχναν
αληθινό ζήλο δείχνοντας έτσι και την απαραίτητη σημασία στην δημοτική εκπαίδευση. Οι
περισσότεροι όμως προτιμούσαν να μαθαίνουν σε λίγους μαθητές ορισμένους γραμματικούς
κανόνες ή να τους αναγκάζουν να απομνημονεύουν ολόκληρα κείμενα με σκοπό την
επίδειξη, παρά να μαθαίνουν στο σύνολο των παιδιών τις απαραίτητες γνώσεις ανάγνωσης
και γραφής.
Το υπουργείο Παιδείας με την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 1837/1857 βλέποντας την
αθλιότητα που επικρατούσε στα σχολεία έκανε έκκληση στους δασκάλους να συμβάλλουν
στη βελτίωση της μεθόδου με την πολύχρονη πείρα τους (Χριστόπουλος, 1857). Δυστυχώς
όμως ούτε αυτό το μέτρο δεν έφερε τα ποθούμενα αποτελέσματα.
Η κατάσταση αυτή κατακρίθηκε και από το «Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών
Γραμμάτων», ο οποίος σε έκθεσή του στις 3 Μαΐου 1872 αναφερόμενος στην
αλληλοδιδακτική μέθοδο «γράφει ότι προκαλεί ζημία εν τοις δημοτικοίς σχολείοις» και ζητά
να εγκαταλειφθεί (Λέφας, 1942, σ. 116). Γι΄αυτό το σκοπό προκηρύσσει διαγωνισμό για την
επιλογή υποτρόφων που θα στέλνονταν στη Γερμανία, με σκοπό να διδαχθούν τις νέες
μεθόδους στη διδακτική και παιδαγωγική επιστήμη. Οι παιδαγωγοί που επέστρεψαν στην
Ελλάδα από τις σπουδές τους στο εξωτερικό προπαρασκεύασαν το έδαφος για την
κατάργηση της αλληλοδιδακτικής ( μεθόδου και την εισαγωγή του ερβαρτιανού συστήματος.
Έτσι με το νόμο ΧΘ΄/1878 (ΦΕΚ 7/24-1-1878) καθιερώνεται στην εκπαίδευση η
καθαρεύουσα, επανιδρύεται το Διδασκαλείο σε νέες βάσεις και αρχίζει να εφαρμόζεται για
πρώτη φορά στην Ελλάδα η συνδιδακτική μέθοδος στην εκπαίδευση των δασκάλων. Στη
συνέχεια με Βασιλικό Διάταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου του 1880 «Περί μεθόδου διδασκαλίας
εν τοις δημοτικοίς σχολείοις, καταργείται η αλληλοδιδακτική μέθοδος και καθιερώνεται
επίσημα η χρήση της «συνδιδακτικής» μεθόδου.
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Διαπιστώνουμε ότι ένα από τα βασικά γνωρίσματα στην εξέλιξη του γλωσσικού
μαθήματος είναι, ότι μέσω αυτής αντανακλώνται οι περιπέτειες της σχολικής γλώσσας, αλλά
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και του γλωσσικού ζητήματος γενικότερα, οι οποίες με τη σειρά τους καθορίζονται από τις
κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις της χώρας.
Την περίοδο που εξετάζουμε επίσημη γλώσσα διδασκαλίας ήταν η αρχαία ελληνική
γλώσσα, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην κατανοούν τη σχολική γλώσσα, αφού ήταν
διαφορετική από τη λαλούμενη. Σημαντικό γνώρισμα της διδασκαλίας ήταν και η συμβολική
υποτίμηση της λαϊκής γλώσσας, εφόσον η καθαρεύουσα δεν εμφανίζεται σαν απόρροια της
δημοτικής, αλλά αντίθετα εμφανίζεται ως ένα όργανο διαφορετικό, που ανήκει σ’ ένα άλλο
σύστημα κωδικοποιημένης επικοινωνίας (Bernstein, 1992, & Τσουκαλάς, 1982). Κατά
συνέπεια, μέσα σ’ ένα μονοδιάστατο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως ήταν τότε το ελληνικό,
που δεν έχει άλλους μηχανισμούς κοινωνικής επιλογής, η επίδοση στη γλώσσα και στη
συγκεκριμένη περίπτωση την καθαρεύουσα, αλλά και οι άνισες δυνατότητες που έχουν τα
κοινωνικά στρώματα για την εκμάθησή της, ενδέχεται να παίξουν «το ρόλο των έμμεσων
μηχανισμών κοινωνικής επιλογής» (Τζάνη, Παμουκτσόγλου, σ. 68 & Μακρυνιώτη, 1985,
σ.53).
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Η διδακτική της ελληνικής γλώσσας ως αντικείμενο Διαγωνισμού
(1869). Η πείρα και η δοκιμή (1873) του Μαρίνου Δ. Βεργωτή
Δήμητρα Γ. Μόσχου, Δρ. Ιστορίας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ο «Πρός Διάδοσιν των Ἑλληνικῶν Γραμμάτων Σύλλογος» στις 15 Σεπτεμβρίου
1869 ανακοίνωσε πρόγραμμα του Διαγωνισμού «Περί τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς
Γλώσσης»1, «βουλόμενος νά συντελέσῃ τό καθ’ ἑαυτόν εἰς τήν παρ’ ὑμῖν ταχυτέραν καί
τελειοτέραν διδασκαλίαν καί διάδοσιν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης». Το πρόγραμμα
Διαγωνισμού υπέγραφαν ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γ.Α. Βασιλείου και ο
Γραμματέας Γ.Γ. Παππαδόπουλος.
Το ιδιωτικό αυτό σωματείο στον πρώτο κιόλας χρόνο της λειτουργίας του
προκήρυξε αυτόν το διαγωνισμό για τη συγγραφή μελέτης προκειμένου να επισημάνει τις
«ἐλλείψεις τῆς κατωτέρας καί μέσης δημοσίας παιδείας» και παράλληλα να προτείνει
«τα καταλληλότερα θεραπευτικά μέσα».
Η αγωνοδίκης Επιτροπή είχε συλλάβει το μεγάλο ζήτημα της γλώσσας ως
θεμελιώδες πρόβλημα στην παρεχόμενη παιδεία και έθεσε για τον σκοπό αυτό τον
συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ορίζει ως ζητήματα επεξεργασίας των μελετητών τον
σκοπό της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία, τα όρια και την
αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας της διδασκαλίας της και την αναζήτηση των
αιτιών αποτυχίας της σπουδής της ελληνικής γλώσσας. Με την προκήρυξη του
διαγωνισμού η Επιτροπή προσπαθεί να κινητοποιήσει τους μελετητές στη διατύπωση
συγκεκριμένων προτάσεων της διδακτικής πρακτικής, καθώς και της βελτίωσης των
διδακτικών βιβλίων σε όλες τις βασικές βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Ο διαγωνισμός άρχισε στις 15 Οκτωβρίου 1870 και ολοκληρώθηκε στις 15
Απριλίου 1871. Απευθυνόταν σε δασκάλους, καθηγητές και λόγιους. Η Επιτροπή, που θα
αξιολογούσε τα έργα που θα υποβάλλονταν, συγκροτήθηκε στις 20 Απριλίου 1871.
Γίνεται γνωστό ότι είχαν κατατεθεί δύο έργα, αλλά η Επιτροπή επέλεξε το ένα, γιατί το
άλλο «παρέπεσεν»2 κατά τη διανομή στα μέλη. Το γεγονός αυτό γνωστοποιήθηκε στις
εφημερίδες στις 2 Νοεμβρίου 18713 για να επανακατατεθεί μέσα σε ένα τρίμηνο, δηλαδή
ώς τις 2 Φεβρουαρίου 1871, αλλά νέα κατάθεση του απολεσθέντος έργου δεν έγινε.
Η Έκθεση-Αξιολόγηση της Επιτροπής των Αγωνοδικών δημοσιεύτηκε στις 3
Μαρτίου 1872 και έκρινε παμψηφεί ότι το «Δοκίμιον περί τῆς διδασκαλίας τῆς ἑλληνικῆς
γλώσσης» του Μαρίνου Δ. Βεργωτή « εἶναι οὐ μόνον ἄξιον ἐπαίνου , ἀλλά καί
δημοσιεύσεως»4.
Το 1873 το έργο δημοσιεύεται στην Αθήνα σύμφωνα με τις οδηγίες της
Επιτροπής5. Η Επιτροπή αποτελούνταν από τους Κων. Κοντογόνη, Σ.Κ. Οικονόμο, Γ.Γ.
Παππαδόπουλο, τον Ι. Πανταζίδη, που ήταν και ο εισηγητής της Επιτροπής για την
κρίση-αξιολόγηση του έργου του Μαρίνου Βεργωτή, τον ιστορικό Κ. Παπαρρηγόπουλο,
1

Βλ. Πρόγραμμα του Διαγωνισμού στο ««Δοκίμιον περί τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης» ὑπό
Μαρίνου Βεργωτῆ, ἐν Ἀθήναις 1873, σελ. α΄- δ΄ [σχ. μεγάλο 8ο, σ. 211+ια΄+1λ+1 εξώφ.].
2
Βλ. Ἒκθεσις τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν περί τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης Ἀγωνοδικῶν, στο «Δοκίμιον..», ό. π.,
σελ. ε΄.
3
Βλ. «Δοκίμιον..», ό. π., σελ. στ΄.
4
Βλ. «Δοκίμιον..», ό. π., σελ. ια΄.
5
Βλ. «Δοκίμιον..», ό. π., σελ. ια΄.
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τον λόγιο φιλόλογο Δ.Χ. Σεμιτέλο και τον αρχαιολόγο Στέφανο Κουμανούδη, ιδιαιτέρως
ευαίσθητο στο ζήτημα της γλώσσας, από τα λεξικά που δημοσίευσε, όπως «Το
Ὁμηρικόν», « Τό Λατινοελληνικόν» και τη «Συναγωγή Λέξεων ἀθησαυρίστων»6.
Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1870, όπου επαναπροβάλλεται η Μεγάλη Ιδέα7, η
οποία είχε πρωτοεμφανιστεί στις 14 Ιανουαρίου 1844 από τον Ιωάννη Κωλέττη σε ομιλία
του στην Εθνοσυνέλευση για τη διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων. Η συνεχής
ιδεολογική αναφορά του νεοσύστατου ελληνικού κράτους τίθεται στην προοπτική της
εθνικής ολοκλήρωσης ως σημείο αναφοράς. Η Μεγάλη Ιδέα λειτουργεί ως προγεφύρωμα
για τις εκσυγχρονιστικές και παραδοσιακές τάσεις της ελληνικής κοινωνίας ώς τα τέλη
του 19ου αιώνα. Η διάχυτη άποψη του γεωγραφικού επεκτατισμού συνδυάζεται με τον
μετασχηματισμό των ιδεών και των αξιών σε όλα τα επίπεδα της εσωτερικής και
εξωτερικής πολιτικής.
Ο κοινωνικός ιστός της Ελλάδας επανακαθορίζεται και ο τομέας της εκπαίδευσης
συσχετίζεται με την ανάγκη ομοιογένειας σε θρησκευτικό, αλλά κυρίως σε γλωσσικό
επίπεδο.
Γίνεται προσπάθεια να συσταθούν σχολεία στην ενδοχώρα, αλλά και έξω από τα
όρια της ελληνικής επικράτειας σε μια δυναμική εξελληνισμού των βαλκανικών
πληθυσμών.
Στη νέα Ελλάδα, ο πληθυσμός αρχίζει να διαφοροποιείται από αγροτικός, που
είναι κατά βάση, αναζητεί δυναμικούς ρόλους, όχι μόνο στα κοινωνικοοικονομικά
ζητήματα, αλλά και σε θέματα παιδείας. Έχει γίνει αντιληπτό ότι η εκπαίδευση είναι ο
βασικός εκείνος φορέας, που μπορεί να αλλάξει την κοινωνία πέρα από τη Μεγάλη Ιδέα.
Η παιδεία θα διαδώσει αξίες και ιδέες και θα συμβάλει καθοριστικά στην πνευματική
καλλιέργεια των πολιτών με τη σπουδή της μητρικής γλώσσας.
Στο πλαίσιο αυτό, εμφανίζεται συγκροτημένο μελέτημα μέσα από το οποίο
αναδεικνυόταν η αναγκαιότητα της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας.
Ο Μ. Βεργωτής, συντάκτης του Δοκιμίου, έδωσε μεγάλη σημασία στη διδασκαλία
της νεοελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα γραμματικές και λεξικά8.
Θεώρησε τη γλώσσα κοινωνικό φαινόμενο, που εξελίσσεται, από την αρχαία, την
αττική, την αλεξανδρινή, τη βυζαντινή, τη μεταβυζαντινή ώς την νεότερη και τη
δημοτική. Είναι γι’ αυτόν πράξη και στάση ζωής.
Ο Κεφαλλονίτης λόγιος, μέσα από το έργο του τονίζει τα προβλήματα της
εκπαίδευσης και τη βελτίωσή της. Μελετά σε βάθος τις βασικές παιδαγωγικές αρχές, που
είναι αναγκαίες για την ολόπλευρη καλλιέργεια του παιδιού και λαμβάνοντας υπόψη τα
στοιχεία των ξένων παιδαγωγικών συστημάτων, των γαλλικών, ελβετικών, αγγλικών και
γερμανικών9, τονίζει τη σπουδή της μητρικής γλώσσας10, ενώ παράλληλα, δεν περιφρονεί
τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής11.
Για τον Βεργωτή η αρχαία ελληνική γλώσσα θεωρείται ως η αρχαιότερη φάση
της νέας, ως γλώσσα προγονική, που ήταν κάποτε η μητρική γλώσσα του ελληνικού
έθνους και πρέπει να διδάσκεται ως επακόλουθη της νέας ελληνικής σε μαθητές που ήδη
τη χρησιμοποιούν από την ημέρα της γέννησής τους.
Θέτει με σαφήνεια τα όρια και τον σκοπό της διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας, την οποία διακρίνει σε αρχαία και νέα ελληνική. Η νέα ελληνική γλώσσα είναι
6

Βλ. ενδεικτικά Στέφανος Αθ. Κουμανούδης, Συναγωγή τῶν λέξεων ἀθησαυρίστων ἐν τοῖς ἑλληνικοῖς
λεξικοῖς, ἐν Ἀθήναις 1883 (ἐκ τῶν καταστημάτων Ἀνδρέα Κορομηλᾶ).
7
Έλλη Σκοπετέα, Το πρότυπο βασίλειο και η Μεγάλη Ιδέα, Αθήνα 1988. - Βασ. Κρεμμυδάς, Η Μεγάλη
Ιδέα, Αθήνα 2010, εκδόσεις Gutenberg.
8
Βλ. «Δοκίμιον..», ό. π., σελ. 21.
9
Βλ. «Δοκίμιον..», ό. π., σελ. σελ.38.
10
Βλ. «Δοκίμιον..», ό. π., σελ. σελ. 35.
11
Βλ. «Δοκίμιον..», ό. π., σελ.33,43 κ.ε.
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η «ζῶσα τοῦ ἒθνους γλῶσσα»12, που μπορεί να συντελέσει στη διδασκαλία και τη
σπουδή της μητρικής γλώσσας και με αυτή μπορεί επιτευχθεί η διανοητική ανάπτυξη των
παιδιών μέσα από ριζική αλλαγή του μεθοδολογικού πλαισίου προσέγγισης της
διδασκαλίας των ποιητών και των συγγραφέων, που οι μαθητές οφείλουν να
προσεγγίσουν. Τα διηγήματα και οι πραγματείες μπορούν να διδάσκονται πιο απλά, άρα
και πιο εύληπτα από τους μικρούς μαθητές, γιατί λίγα είναι τα αρχαία συγγράμματα, από
τα οποία μπορούν οι μαθητές να εννοήσουν λέξεις και έννοιες. Εξάλλου, ο σκοπός της
εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να εννοούνται οι σκέψεις, οι απόψεις, οι ιδέες και οι
αντιλήψεις των αρχαίων συγγραφέων13, του Πλάτωνα, του Ξενοφώντα, του Λουκιανού,
αλλά και των εκκλησιαστικών συγγραφέων14 του Χρυσοστόμου, του Δαμασκηνού και
πολλών άλλων. Ο μαθητής κατευθύνεται από τον δάσκαλο ώστε να εννοεί, να
προσεγγίζει, να αναλύει, να σκέπτεται, να κάνει κριτική και να εξάγει συμπεράσματα για
τον άνθρωπο, για την κοινωνία, για τις κοινωνικές σχέσεις , για την ίδια τη ζωή .
Στόχος είναι όχι μόνο η νοητική καλλιέργεια και ανάπτυξη του μαθητή, η
άσκηση της μνήμης και της φαντασίας, αλλά και η ολόπλευρη διαπαιδαγώγηση και η
μεταγνωστική εφαρμογή των όσων διδάχτηκε. Η έρευνα και η παρατήρηση ενισχύουν
την κρίση και δημιουργούν ώριμες προσωπικότητες.
Έτσι ο μαθητής αντί να αποστηθίζει15 λέξεις ή φράσεις, που δεν εννοεί και δεν
μπορεί να συσχετίσει ή και που ο δάσκαλος δεν μπορεί να του αποσαφηνίσει με απόλυτη
ακρίβεια, προβαίνει σε συλλογή αρχικά απλών λέξεων ή προτάσεων και αργότερα πιο
σύνθετων, τις οποίες συσχετίζει και ερμηνεύει με την παιδαγωγική συνεπικουρία του
εκπαιδευτικού. Ο μαθητής έτσι βρίσκει όχι μόνο την εξήγηση του σημαινόμενου, αλλά
και την ηθική αξία, που εμπεριέχεται. Είναι ωφέλιμο η συλλογή να περιέχει
παραδείγματα και ο μαθητής να συνδυάζει λέξεις, εκφράσεις, προτάσεις- έννοιες,
προσδιορισμούς, ιδέες καθώς και γεωγραφικές, ιστορικές και άλλες γνώσεις.
Η ανάλυση, η επεξήγηση, η σύνθεση στον γνωστικό τομέα πρέπει να
συμβάλλουν στην ηθική και συναισθηματική ισορροπία του μαθητή. Ο ορθός λόγος να
συνοδεύεται από ευγενή συναισθήματα, από εξοικείωση με τις αληθείς και υψηλές ιδέες,
ώστε να αναπτυχθούν οι κλίσεις και οι αγνές επιθυμίες, η τάση για το δίκαιο και το
αγαθό.
Το σύστημα διδασκαλίας οφείλει να ενισχύει τα στοιχεία που η οικογένεια
διαμόρφωσε εξωτερικά και να συμπληρώνει τις ικανότητες και δεξιότητες του μαθητή
μέσα από την ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας. Δε θα έχουν χρηστικότητα οι γνώσεις
της γραμματικής ή του συντακτικού, αν ο μαθητής καταπονείται για να τις εφαρμόσει,
χωρίς να μπορεί να εννοήσει τον πλούτο των αξιών και των πληροφοριών, που τα κείμενα
της αρχαίας γραμματολογίας εμπεριέχουν. Έτσι ο μαθητής μπορεί να σπουδάσει την
αρχαία γλώσσα μέσα από την επεξεργασία και την ανάλυση της πλοκής της μητρικής
γλώσσας και αρμονικά να εξασκείται με την κατάλληλη μεθοδολογική κατεύθυνση.
Η καταλληλότερη μέθοδος είναι η σταδιακή παραγωγή γνώσης μέσα από την
ερευνητική διαδικασία του ίδιου του μαθητή. Καμία γνώση δεν παρέχεται, αλλά
κατακτάται από την παρατήρηση, τη φαντασία, τη δοκιμή, ακόμη και από τα λάθη, τα
οποία επαναπροσδιορίζουν κάθε συλλογιστική διαδικασία.
Είναι πολύ σημαντικός και καταλυτικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόοδο
και την παιδαγωγία των μαθητών. Δεν αρκεί το φιλότιμο και η αγάπη για το παιδί.
Χρειάζεται ο δάσκαλος να έχει την τεχνογνωσία16, να επανακαθορίζει τη διδακτική του
προσέγγιση ως προς τα μαθήματα, εμπλουτίζοντας ή απλουστεύοντας τα κείμενα ή τις
12
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εκφράσεις17. Στόχος του πρέπει να είναι η εξήγηση κάθε απορίας του μαθητή και γι’
αυτό οφείλει να είναι πολύ καλά καταρτισμένος στο αντικείμενό του, ώστε να μεταδίδει
ασφάλεια στον μαθητή του και να είναι αυθεντία γι’ αυτόν18.
Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντική η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών19 με τον όρο ότι
το Πανεπιστήμιο ή άλλη σχολή, που είναι υπεύθυνη για τη μόρφωση των δασκάλων, να
αναλάβει να διδάξει νέες τεχνικές, που να μπορούν να μεταβάλλονται, να
συμπληρώνονται ή και να πολλαπλασιάζονται20. Παράλληλα, να αναλάβει τη σύνταξη
εγκυκλοπαιδικών μαθημάτων με το σύστημα διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας,
συνθέτοντας νέα συγγράμματα με βάση πάντα τα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων.
Βέβαια, η σύνταξη τέτοιων διδακτικών βιβλίων είναι τολμηρή και επικίνδυνη διαδικασία,
γιατί εμπεριέχει τον κίνδυνο γλωσσικών αμαρτημάτων, που θα παρέβλαπτε την
καθαρότητα και την ακρίβεια της έκφρασης. Η δυσκολία της σύνταξης διδακτικών
βιβλίων κατά το αρχαίο ιδίωμα εντάσσεται στα προβλήματα ολόκληρου του διδακτικού
συστήματος «διά γλώσσης μέν μή λαλουμένης πρός τούς ἔχοντας δ’ ἀνάγκην τοῦ λαλεῖν
διδασκομένης»21.
Η νέα ελληνική γλώσσα πρέπει να εισαχθεί στα Παιδαγωγεῖα22, που αντιστοιχούν
στα δημοτικά ή προκαταρκτικά σχολεία, αλλά και στα Δημοτικά, που αντιστοιχούν στα
Ελληνικά Σχολεία.
Στη συνέχεια ο Μαρίνος Βεργωτής αναφέρθηκε στη μεθοδική διδασκαλία της
γλώσσας στα εκπαιδευτήρια, στα «Παιδαγωγεῖα, τα Δημοτικά Σχολεία, τα Γυμνάσια».
Επαναπροσδιόρισε το πρόγραμμα σπουδών της ελληνικής γλώσσας και υπογράμμισε ότι
η γνώση των λέξεων πρέπει να οδηγεί τον μαθητή στις έννοιες, στην πλοκή των
νοημάτων, αλλά κυρίως στην έκφραση, τη γραπτή και την προφορική23.
Αφιέρωσε ειδικό μέρος για τα διδακτικά βιβλία24, καθώς και για τα προσόντα,
την εμπειρία και τη μόρφωση των διδασκόντων, σύμφωνα μάλιστα και με τα αγγλικά,
γαλλικά και γερμανικά εκπαιδευτικά συστήματα25.
Μεταξύ των προτάσεων είχε συμπεριληφθεί και η ίδρυση Διδασκαλείων26 και
« ἕνεκα τῆς μικρᾶς τοῦ ἡμετέρου βασιλείου ἐκτάσεως δύο μόνον ἀρκοῦσι
Διδασκαλεῖα […] εἰς τό Πανεπιστήμιον»27.
Ο μελετητής για τα διδακτικά βιβλία αναφέρει ότι είναι ανάγκη όλο το σύστημα
της εκπαίδευσης να είναι συνεχές και τα μαθήματα αλληλένδετα και να άρει την εύλογη
απορία κάθε αναγνώστη για το πώς τα ομηρικά έπη θα συνοψιστούν σε έκδοση
αλφαβηταρίου. Συγκεκριμένα, για τα Παιδαγωγεία προτείνει:28
το Ἀλφαβητάριον ως προκαταρκτικό βιβλίο με λέξεις από απλές ώς πιο σύνθετες,
το Ἀναγνωσματάριον, που θα χωρίζεται σε τρία βιβλία με ανάλογη διαβαθμισμένη
δυσκολία,
τα Τετράδια γραφής (ολιγοσέλιδα - είκοσι σελίδων) με υποδείγματα γραφής και
χαραγμένα πρότυπα γράμματα.
Για τα Δημοτικά ορίζει:29
17
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1.Το βιβλίο «Ἑλληνική Χρηστομάθεια», που μέσα από απλά παραδείγματα και
ασκήσεις εμπεριέχει κανόνες γραμματικής, οι οποίοι θα επεξηγούνται. Αυτό το βιβλίο
περιέχει μαθήματα δύο διδακτικών ετών.
2. Ορθογραφικά γυμνάσματα, που χωρίζονται σε δύο μέρη: α) τα παραδείγματα,
που θα αντιγράφονται με κατάλληλη και συγκεκριμένη αλλαγή και β) τα μέρη που θα
υπαγορεύονται.
3.Μνημονικές ασκήσεις ή και συλλογή των καλύτερων χωρίων από τον πεζό ή
τον ποιητικό λόγο.
4.Συνθέσεις απλές-προκαταρκτικές και πιο σύνθετες, που θα αποτελούνται από
δύο βιβλία.
5.Λεξικό τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, το οποίο ενδέχεται να είναι επίτομο για να είναι
περισσότερο εύχρηστο. Για την έκδοσή του υπάρχουν πολλές δυσκολίες, όπως η χρήση
λέξεων στη νέα και η απόδοση στην αρχαία γλώσσα, η αποσαφήνιση των εννοιών με
παραδείγματα και η απόδοση της ακρίβειας της εξήγησης και της ιδιότητας κάθε λέξης,
όμως σε καμία περίπτωση ούτε από ενδοιασμούς ή από έλλειψη χρημάτων δεν πρέπει να
αναβάλλεται το εγχείρημα αυτό, που είχε ήδη διατυπωθεί από την εποχή του Κοραή, γιατί
είναι το πιο σημαντικό για τη σωστή εκμάθηση της γλώσσας. Για παράδειγμα έκδοσης
προτείνει τα λεξικά της γαλλικής γλώσσας Littre ή του Bescherelle.
6. Συνοπτική Ιστορία τῆς Ἑλλάδας, για δύο λόγους: Για την εξάσκηση της
γλώσσας και για τη σπουδή της ιστορίας.
7. Μικρή Ανθολογία τῆς αρχαίας Ελληνικής με επιλεγμένες φράσεις και χωρία.
8.Συνοπτική θεματογραφία με απλά θέματα από τη νεοελληνική γραμματεία.
9.Επίτομο Λεξικό της Αρχαίας ελληνικής για αρχάριους με διευκρινιστικές
σημειώσεις.
Σημειώνεται ότι στο βιβλίο Ἑλληνική Χρηστομάθεια περιλαμβάνεται η
Γραμματική της Νέας Ελληνικής και έτσι δε χρειάζεται να γίνει έκδοση.
Επίσης, είναι σημαντική η έκδοση βιβλίων δασκάλου με οδηγίες για τη
διδασκαλία με παραδείγματα και επισημάνσεις.
Για το Γυμνάσιο καθορίζει30:
1. Ανθολογία Ελληνική με συλλογή παραδειγμάτων και χωρίων από αρχαίους
συγγραφείς σε δύο τεύχη με αποφθέγματα και περικοπές από δόκιμους
συγγραφείς.
2. Θεματογραφία ελληνική με επιλογές από ποικίλου είδους λογοτεχνήματα. Ο
εκπαιδευτικός για τη χρήση του εγχειριδίου αυτού πρέπει να συμβουλευτεί ως
βοηθήματα τα δοκίμια λογίων ξένων και Ελλήνων, όπως του Ξανθοπούλου, και
Κυνέρου ή και του Besancon.
3. Γραμματική πλήρης της αρχαίας ελληνικής με σαφήνεια κανόνων και
συγκριτικών γραμματικών και εκφραστικών κανόνων.
4. Λεξικό Ρημάτων
5. Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής με την ανατύπωση του πολύ σημαντικού λεξικού του
Βυζαντίου.
6. Λεξικό της καθ’ ἡμᾶς Ἑλληνικῆς μεθερμηνευομένης στην αρχαία γλώσσα.
7. Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, που εμπεριέχει τα πιο σημαντικά κείμενα της ελληνικής
φιλολογίας.
8. Ἐφαρμοσμένη Ρητορική, με χωρία ποιητών ή πεζογράφων για εξάσκηση στη
ρητορική τέχνη.
9. Ορθογραφικά γυμνάσματα.
Ο ερευνητής, επίσης, θεώρησε χρήσιμο να παραθέσει την απαραίτητη
βιβλιογραφία31, με τον τίτλο «Πραγματεῖαι περί παιδείας» και «Βιβλία διδακτικά», όπου
30
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παραπέμπει σε βιβλία γάλλων συγγραφέων-παιδαγωγών, όπως των Dumont, Braun,
Jacobs, Paroz, στο λεξικό του Larousse και στις γραμματικές των Αyer, Guerard και Pere
Girard. Υπογραμμίζει ότι στα προτεινόμενα έντυπα μπορεί να βρει κανείς τις αρχές της
σπουδής της μητρικής γλώσσας.
Ο Μαρίνος Δ. Βεργωτής, που εκτός από αυτό το «Δοκίμιον» του 1873, συνεχίζει
και το 1877 με το έργο του «Ἱστορικαί μελέται περί ἀγωγῆς καί παιδείας»32 να μελετά
τον σκοπό της εκπαίδευσης, τους στόχους, αλλά και τη μεθοδολογία της διδακτικής
πρακτικής, είναι μελετητής με υγιές και διορατικό πνεύμα, γιατί προτείνει βελτιώσεις στη
διδασκαλία της γλώσσας, που λίγο αργότερα θα αποτελέσουν τομή στην ιστορία της
εκπαίδευσης. Βέβαια, οφείλουμε να τονίσουμε ότι τόσο η απόφαση του Συλλόγου, ως
θεωρητική σύλληψη, όσο και, κυρίως, η υλοποίησή της με τη δημοσίευση του έργου,
αποτελούν έναν πρώτο σταθμό στη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας.
Η μητρική γλώσσα, μετά τον «Διάλογο»33 του Σολωμού και τους Επτανήσιους
λογοτέχνες, μετά τον Κάλβο και τον Βαλαωρίτη, τον Ιούλιο Τυπάλδο και τον Μαβίλη,
επανέρχεται στην επικαιρότητα μέσα από το έργο ενός άλλου επτανήσιου λογίου, του
Μαρίνου Βεργωτή.
Αλλά το έργο αυτό του Βεργωτή έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα καθώς
εντάσσεται στο γενικό προβληματισμό των επτανήσιων διανοούμενων και την ξεκάθαρη
θέση τους υπέρ της δημοτικής γλώσσας. Πράγματι, δεκαπέντε χρόνια πριν δημοσιευτεί το
μανιφέστο της δημοτικής γλώσσας, «Το Ταξίδι μου»34 ( 1888), του Γιάννη Ψυχάρη, ο
Μαρίνος Βεργωτής έδωσε διέξοδο, δηλαδή μορφή στην πλούσια εμπειρία του,
αξιοποίησε την πολύτιμη πείρα, που είχε αποκτήσει από τις προσωπικές αναγνώσεις και
μελέτες του. Ταυτόχρονα, πρωτοπορεί και υποβάλλει στην Αγωνοδίκη Επιτροπή τα
αποτελέσματα των ερευνών του με καθαρότητα και σαφήνεια, αλλά και με τόλμη, σε ένα
έργο, στο οποίο δίνει τον σεμνό τίτλο «Δοκίμιον», δηλαδή δοκιμή35 για την αξία της
δημοτικής γλώσσας.
Έχει συντελεστεί στην προκείμενη περίπτωση κάτι πολύ σημαντικό: το 1873 η
πείρα και η δοκιμή διασταυρώνονται, συναντιώνται και από τη συνάρθρωση αυτή τα
αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν. Από το 1888 και στη συνέχεια ο δημοτικισμός ως
κίνημα πλέον διανύει τη δική του πορεία ώς τη πλήρη δικαίωσή του. Έναν αιώνα και
πλέον, μετά το δοκίμιο του Βεργωτή, το 1976, εποχή της λεγόμενης μεταπολίτευσης, η
δημοτική γλώσσα επισημοποιείται από την πολιτεία για να επιβεβαιωθούν τόσο οι λόγιοι
που αναφέρθηκαν, όσο και εκείνοι που έζησαν όχι μόνο στο γεωγραφικό, αλλά και στο
γλωσσικό μεταίχμιο. Αλλά αυτές οι απόψεις αποτελούν αιτία και αφορμή για την έρευνα
και σύνθεση άλλων συναφών μελετημάτων.
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(τυπογραφεῖον «Ἑρμῆς» Ἀντωνίου Τερζάκη).
34
Βλ. Ψυχάρης, Το Ταξίδι μου, Αθήνα 1888 (ὑπό τον τίτλο δεξιά: «Ἀμύνεσθαι περί πάτρης», από την
Ιλιάδα).
35
Βλ. ενδεικτικά Γιώργος Σεφέρης, Δοκιμές, Κάιρο 1944 (και επανεκδόσεις).
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Η ‘γλωσσική εκδοχή’ των μάχιμων δασκάλων του
δημοτικού σχολείου
Δρ. Λεωνίδας Χ. ΜΠΟΜΠΑΣ

Περίληψη

Διαχρονικά φαίνεται πως οι δάσκαλοι του δημοτικού σχολείου, στην καθημερινή τους σχολική
πράξη/αναγκαιότητα, έχουν υιοθετήσει μια δική τους χαρακτηριστική εκδοχή της ελληνική γλώσσας –
έναν ιδιόμορφο, ας πούμε, ‘γλωσσικό κώδικα’, για να δανειστούμε κάτι από τη γνωστή ορολογία του
Bernstein. Ανάλογα το μάθημα που διδάσκουν και –κυρίως- ανάλογα με τη σχολική τάξη/ηλικία των
μαθητών τους, προσαρμόζουν ή και επαναδιαμορφώνουν, συνειδητά ή άλλως πως, αυτόν τον
‘δασκαλίστικο γλωσσικό κώδικα’. Η γλωσσική αυτή ‘εκδοχή’ των δασκάλων έχει τα δικά της
χαρακτηριστικά όσον αφορά στο χρησιμοποιούμενο λεξιλόγιο, τη συντακτική δομή των προτάσεων
κατά τη διδασκαλία αλλά και γενικότερα στη διαχείριση της σχολικής τάξης, τον έντονο και
συχνότατο ‘ερωτηματικό’ αλλά και τον ευδιάκριτα ΄κανονιστικό’ χαρακτήρα, τον ‘δασκαλίστικο
επιτονισμό’ στην εκφορά του λόγου κατά περίπτωση, την πολύ συχνή ‘επαναληπτικότητα’
συγκεκριμένων φράσεων και λεκτικών διατυπώσεων, κλπ. Μια απλή παρατήρηση σε ώρα
πραγματικής διδασκαλίας αποτελεί αναμφισβήτητα την πιο αψευδή επιβεβαίωση επί του προκειμένου.
Έτσι, ορισμένες πρωτογενείς αφηγήσεις ενός πολύ μικρού αριθμού δασκάλων από τη σχολική τους
καθημερινότητα θα ‘αναγνωστούν’ εδώ, φιλοδοξώντας να λειτουργήσουν ως αφορμές αλλά και ως
δυνητικά ερεθίσματα για μελλοντικές συστηματικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, σε ένα ζήτημα που
δε φαίνεται να έχει απασχολήσει την ερευνητική/εκπαιδευτική κοινότητα στο βαθμό και την έκταση
που (μάλλον) θα έπρεπε.
Summary

Historically, it seems that primary school teachers in their daily school praxis have adopted their
own characteristic version of the Greek language, an idiomorphic ‘linguistic code’, if we may borrow
for a while the well- known term coined by Bernstein. Depending on the school subject taught and –
principally- on their pupils’ age, teachers adapt their ‘teaching language code’ accordingly. This
linguistic version is characterized by its own vocabulary, its syntax, its particular intonation, the many
questions asked by the teacher in the classroom, the repetitiveness of certain expressions and its
normative nature, etc. A quick glance at a classroom during actual teaching may readily attest to such a
‘language code’ used by the teacher. Yet, this issue has not been investigated in the Greek educational
arena to the extent it deserves Thus, a very limited number of teachers’ personal experiences/narrations
from their daily teaching-learning routine will be ‘read’ in the context of this exploratory presentation,
hoping that such a cursive endeavor will bring at the forefront an interesting and highly provocative
theme within the educational daily praxis, while setting, also, the pace for future systematic empirical
studies on this very issue.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό Συνέδριο όπως αυτό το συγκεκριμένο με γενικό θέμα
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», θεώρησα χρήσιμο αλλά και σκόπιμο –από τη
δική μου τουλάχιστον οπτική των εκπαιδευτικών πραγμάτων- να μοιραστώ μαζί σας κάποιες
σκέψεις μου για αυτό που έτσι σχηματικά –και κάπως αυθαίρετα , είναι αλήθεια- ονοματίζω
εδώ ‘γλωσσική εκδοχή’ του μάχιμου δασκάλου του δημοτικού σχολείου. Πρόκειται για ένα
ζήτημα που, αναμφίβολα, αφορά άμεσα και καθοριστικά στα πεδία ενδιαφέροντος τόσο της
ελληνικής γλώσσας –όταν και εφόσον μιλάμε για το ελληνικό δημοτικό σχολείο, εν
προκειμένω- όσο βεβαίως και στα της επισήμως θεσμοθετημένης εκπαίδευσης γενικά, της
πρωτοβάθμιας μάλιστα ειδικότερα με δεδομένη την εστίαση της περιγραφής αυτής της εξ
αντικειμένου διερευνητικής εργασίας. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της συλλογιστικής και αφού
εξέτασα τις προτεινόμενες επιμέρους θεματικές ενότητες του παρόντος Συνεδρίου, επέλεξα να
εντάξω το δικό μου θέμα που αφορά στη γλωσσική αυτή εκδοχή του μάχιμου δασκάλου στη
θεματική ενότητα που περιγράφεται ως «γλωσσικοί κώδικες», αν και ενδεχομένως να
υπάρχουν (θεμιτές, καθόλα) αντιρρήσεις για μια τέτοια πρωτοβουλία. Εν πάση περιπτώσει, θα
έχουμε την ευκαιρία –αν χρειαστεί και αν προκύψει σχετική συζήτηση- να τα κουβεντιάσουμε
όλα αυτά στη συνέχεια, με τις διάφορες ή και διαφορετικές απόψεις στην πλήρη τους
ανάπτυξη.
Υπογραμμίζεται ευθύς εξ’ αρχής, πως η σχετική μας έρευνα στο προσβάσιμο
βιβλιογραφικό πανόραμα, παρότι έχει να παρουσιάσει μια πληθώρα σημαντικών δεδομένων
που αναφέρονται σε διάφορες πτυχές της λεκτικής συμπεριφοράς του δασκάλου, δεν
προσφέρει σχετικό βιβλιογραφικό υλικό άμεσης συνάφειας που να μπορεί να αξιοποιηθεί στο
πλαίσιο του συγκεκριμένου ζητήματος, της γλωσσικής εκδοχής του μάχιμου δασκάλου,
δηλαδή, όπως το προσεγγίζουμε εδώ. Ως εκ τούτου, η υπάρχουσα βιβλιογραφία στη γενική
της θεώρηση αναμένεται εμμέσως να συνδράμει την παρούσα διερευνητική εργασία η οποία,
εξ αντικειμένου, στο πολύ μεγαλύτερο μέρος της, κατά βάση, θα στηριχτεί σε ορισμένες
χιουριστικές αναζητήσεις βασισμένες σχεδόν αποκλειστικά σε προσωπικά βιώματα
περιορισμένου βεληνεκούς, εμπλουτισμένα με την επαγγελματική διαίσθηση και την
πολύχρονη εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία του συγγραφέα αυτής της εργασίας. Έτσι
εχόντων των πραγμάτων, είναι κάτι παραπάνω από προφανές πως μια τέτοια μεθοδολογική
προσέγγιση ενός τόσο σημαντικού ζητήματος στα, έτσι κι αλλιώς, δύσβατα και πολύπλοκα
μονοπάτια της εκπαίδευσης, δεν μπορεί παρά να είναι διαρκώς όχι μόνο ευάλωτη σε ατέλειες
και σφάλματα, αλλά και πάντα απολύτως δεκτική σε δημιουργική κριτική με εναλλακτικές
προτάσεις.
Προσεγγίζοντας κανείς, λοιπόν, τη γενική θεματική ενότητα του Συνεδρίου που
επιχειρεί μέσα από διαφορετικές οπτικές και αναλύσεις γύρω από την εληνική γλώσσα και
την εκπαίδευση γενικά να αναδείξει καίριες πτυχές αυτού του πολύ σημαντικού ‘διδύμου’,
δεν μπορεί παρά και σε τούτο το συγκεκριμένο τοπίο να μην ‘βάλει στο κάδρο’ (και) το
μάχιμο δάσκαλο της σχολικής τάξης –στη μια του ή στην άλλη θεώρηση. Με άλλα λόγια,
έχοντας ως απολύτως δεδομένο ότι τόσο η ελληνική γλώσσα (μιας και εδώ αναφερόμαστε
στο ελληνικό σχολείο) όσο και ο δάσκαλος αποτελούν τους δύο βασικούς και τους πλέον
καθοριστικούς πυλώνες της θεσμοθετημένης εκπαίδευσης, μια διερευνητική προσπάθεια
περιγραφής και ανάλυσης της λεκτικής συμπεριφοράς του μάχιμου δασκάλου κατά τη
διάρκεια της καθημερινής του δουλειάς στο σχολείο και –πρωτίστως- στη σχολική του τάξη,
δικαιούται να ισχυρίζεται πως διεκδικεί προσθετική αξία. Και τούτο μιας και είναι
γενικότερα γνωστό και χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη επιχειρηματολογία για να γίνει
αποδεκτό πως: «Spoken language is the medium by which much teaching takes place and in
which students demonstrate to teachers much o f what they have learned». (Cazden,1986, p.
432), («Η ομιλούμενη γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο πραγματοποιείται η διδασκαλία και
μέσω του οποίου οι μαθητές δείχνουν στους δασκάλους τους το μεγαλύτερο μέρος από αυτά
που έχουν μάθει») ενώ το σύνολο της σχετικής βιβλιογραφίας ομόφωνα και αμετάκλητα έχει
κατ’επανάληψη υπογραμμίσει σε όλους τους τόνους τον καθόλα πυρηνικό ρόλο του
δασκάλου στην ενγένει εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. Ματσαγγούρας,, 2004, Ξωχέλλης,
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1989, Παπάς, 1985, Πυργιωτάκης 1999, Μπόμπας, 2005). Κατά συνέπεια, η επιλογή μου να
παρουσιάσω στις σελίδες που ακολουθούν μια ενδεικτική ανθολόγηση σημείων και
προβληματισμών που άμεσα σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ‘γλωσσική εκδοχή’ του
μάχιμου δασκάλου ‘εν ώρα πραγματικής υπηρεσίας’ στη σχολική του τάξη, μπορεί κάλλιστα
να συνεισφέρει στη διεύρυνση ενός γενικότερου προβληματισμού γύρω από τη θεματική
διατύπωση «Ελληνική Γλώσσα και Εκπαίδευση».
Είναι γεγονός, για να συνεχίσω λίγο ακόμη τον κατά την άποψη μου κατατοπιστικό
αυτό πρόλογο, πως το ζήτημα αυτό σχετικά με ‘τη γλώσσα’ που καθημερινά χρησιμοποιεί ο
δάσκαλος του δημοτικού στη σχολική του τάξη, με έχει απασχολήσει ως ένας μη
συστηματικά διατυπωμένος προβληματισμός για αρκετά χρόνια τώρα. Με μια πληθώρα
αφορμών από αμέτρητες σχολικές καθημερινότητες με πρωταγωνιστές εκατοντάδες μαθητές
και δεκάδες δασκάλους δημοτικού σε ‘σχολική δράση/πράξη’, η συγκεριμένη αυτή
‘μεταβλητή’ που αφορά στο γλωσσικό ρεπερτόριο του δασκάλου ‘επί τω έργω’, μου έχει
προσφέρει πολλαπλά ερεθίσματα για περαιτέρω προβληματισμούς και διερευνήσεις σε
προσωπικό επίπεδο. Προφανώς, το ότι τα τελευταία 18 χρόνια εργάζομαι στη θέση του
Διευθυντή Σπουδών σε κάποιο ιδιωτικό δημοτικό σχολείο της Αθήνας με 600 μαθητές και 45
διδάσκοντες, έχει παίξει το δικό του ρόλο στην όλη αυτή διερευνητική αναζήτησή μου για τη
‘δασκαλίστικη εκδοχή’ –άς πούμε- της ελληνικής γλώσσας. Να προσθέσω στο σημείο αυτό
και το αυτονόητο. Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία πως το ζήτημα της ‘δασκαλίστικης
γλώσσας’ όπως επιχειρείται να διερευνηθεί στις σελίδες που ακολουθούν, αφορά και
περιλαμβάνει –σε διαφορετικό βαθμό, συχνότητα και με τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσηςόλους τους διδάσκοντες, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας ή τύπο σχολείου και σχολικής
τάξης.
2. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
Πολύ δύσκολα θα μπορούσε πειστικά να αντικρούσει κανείς την ευρύτατα
διαδεδομένη άποψη (εντύπωση;) πως ο δάσκαλος της σχολικής τάξης στην καθημερινή του
δουλειά μιλάει, εξ ορισμού και εκ των συγκεκριμένων συνθηκών του επαγγέλματός του,
αρκετά, πολύ ή και πάρα πολύ. Συχνά δε, μιλάει και πάρα πάρα πάρα πολύ, κάτι που και στη
σχετική βιβλιογραφία έχει καταγραφεί ως ο γνωστότατος σε όλους μας ‘μονόλογος του
δασκάλου’ –ακόμα και σήμερα, παρά και πέρα από τις όποιες φιλότιμες προσπάθειες να
περάσουμε ‘απέναντι’, στην αποκαλούμενη λιγότερο δασκαλοκεντρική και κατά το δυνατό
μαθητοκεντρική διδασκαλία και εκπαίδευση. Πληθώρα μελετών έχουν καταγράψει σε
διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα αυτήν την ‘αναγκαστική ομιλιτικότητα’ του μάχιμου
δασκάλου της σχολικής τάξης, αφού, έτσι κι αλλιώς, το σύνολο της διδασκαλίας
πραγματώνεται –κύρια και πρώτιστα- μέσω της χρήσης της γλώσσας (σαφέστατα και η μη
λεκτική συμπεριφορά/επικοινωνία του δασκάλου διαδραματίζει το δικό της σημαντικό ρόλο
στη διδασκαλία και στη μάθηση, κάτι όμως που βρίσκεται έξω από το πεδίο εστίασης της
παρούσας εργασίας). Η συνολική μορφή αυτής της εκ του επαγγέλματος ‘αναγκαστικής’
στωμυλίας από πλευράς του μάχιμου δασκάλου της σχολικής τάξης και το περιεχόμενό της
στη διάρκεια της κάθε σχολικής μέρας, μήνα με το μήνα στο δασκαλίκι, χρόνο με το χρόνο
στην ‘υπηρεσία’, αποκτούν τον χαρακτήρα μιας δεύτερης φύσης, που όχι μόνο
ανατροφοδοτούμενη διαρκώς αυτοδιαιωνίζεται και ενισχύεται ποικιλοτρόπως, αλλά και σε
αρκετές περιπώσεις μπορεί και να αυτονομείται και να ‘λειτουργεί’ ακόμα και ‘ερήμην’ του
ίδιου του δασκάλου –όσο και αν αυτή η τελευταία διατύπωση ίσως και να εξαντλεί τα όρια
της υπερβολής της.
Μάλιστα δε, ανάλογα το μάθημα που διδάσκουν και –κυρίως- ανάλογα με τη σχολική
τάξη/ηλικία των μαθητών που διδάσκουν κάθε σχολική χρονιά, οι δάσκαλοι φαίνεται να
προσαρμόζουν ή και επαναδιαμορφώνουν, συνειδητά ή άλλως πως, αυτόν τον ‘δασκαλίστικο
γλωσσικό κώδικα’. Απολύτως ενδεικτική αυτής τής εκ των συνθηκών αναγκαίας ‘γλωσσικής
προσαρμογής’ (και όχι μόνο) των δασκάλων μπορεί αβίαστα να θεωρηθεί η διδασκαλία και η
ενγένει ‘συνύπαρξη’ τού/τής δασκάλου/ας με τα παιδιά τής Πρώτης τάξης. Γίνεται εύκολα
αντιληπτό ότι η διδασκαλία στην Α’ τάξη απαιτεί στην ουσία μιαν εντελώς ξέχωρη
δασκαλίστικη γλωσσική εκδοχή που καθημερινά κυριαρχεί στη συγκεκριμένη σχολική
αίθουσα. Με γλαφυρό και άκρως παραστατικό τρόπο, δύο δασκάλες Α΄ τάξης καταθέτουν το
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προσωπικό τους βίωμα σε σχέση με τη μορφή και το περιεχόμενο της γλώσσας που
‘υποχρεώνονται’ να χρησιμοποιούν στην τάξη και με τους μαθητές τους στις καθημερινές
τους σχολικές αλληπιδράσεις:
«Ως δασκάλα της Α΄Δημοτικού επί σειρά ετών, προσπαθώ να χρησιμοποιώ μια
γλώσσα όσο το δυνατόν πιο προσιτή προς την εμπειρία και το επίπεδο κατανόησης των
εξάχρονων μαθητών μου. Κυρίως όμως προσπαθώ με τον κατάλληλο τόνο (τρυφερός,
γλυκός, εκφραστικός, αστείος, ενθαρρυντικός, θαυμαστικός, ‘μαμαδίστικος’ και ενίοτε ήρεμα
αυστηρός). Σίγουρα, η μακρά παραμονή μου σ’ αυτήν την τάξη, επηρέασε τη λεκτική
συμπεριφορά μου και εκτός σχολικής τάξης (κυρίως στον προφορικό λόγο).»
«Ούσα δασκάλα των «μεγάλων» τάξεων για δύο χρόνια και συνδυαστικά με
εξωσχολικές διδακτικές εμπειρίες με ενηλίκους και μη, μου φάνηκε «ελεύθερη πτώση» η
ανακοίνωση (από τη Διεύθυνση του σχολείου) της καθόδου μου στην Α’ τάξη. Το μυαλό μου
θόλωσε… και οι σκέψεις άρχισαν να με κατακλύζουν. Όχι σχετικά με το τι θα κάνω (αυτό
ήταν πιο εύκολο) αλλά σχετικά με το πώς θα πρέπει να κάνω το μάθημα, πώς θα μιλάω για να
γίνομαι κατανοητή, πώς θα εξηγώ ό,τι θα έχω να πω, πώς θα επικοινωνώ! Πράγματι, ήταν
δύσκολα, γιατί είχα «μάθει» αλλιώς να λέω κάτι και να γίνεται κατανοητό χωρίς δεύτερη
κουβέντα!... Επιπρόσθετα, η διήγηση ιστοριών και γεγονότων με στοιχεία από την
πραγματικότητα ενθουσιάζουν τα παιδιά διότι θεωρούν ότι κατά κάποιο τρόπο είναι κομμάτι
της δικής τους ζωής, επομένως, μπορούν και ανταπεξέρχονται στις διδακτικές απαιτήσεις πιο
εύκολα (Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, Γ., 2006, Κοσσυβάκη, Φ., 2002)...Στο ρεπερτόριό
μου, επομένως, εισέβαλλαν παραμύθια, ήρωες παιδικών έργων, σύγχρονες παιδικές τάσεις
και ένα σωρό τεχνάσματα ή αλλιώς «κολπάκια» για να μπορεί να κατανοηθεί και να
αφομοιωθεί οτιδήποτε καινούριο.»
Όποιος είχε ή και έχει την ευκαιρία να βρεθεί μέσα στη σχολική τάξη σε ώρα
πραγματικής διδασκαλίας (καλή ή όχι διδασκαλία με οποιαδήποτε κριτήρια και αξιολογήσεις,
δεν έχει καμιά σημασία επί του προκειμένου) με το μάχιμο δάσκαλο και τους μαθητές του
στην καθημερινή τους σχολκή ρουτίνα, διαπιστώνει αβίαστα πως –κατά κανόνα- η λεγόμενη
λεκτική επικοινωνία του δασκάλου με και προς τους μαθητές του, έχει μια σειρά από πολύ
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και φαίνεται να διαφοροποιείται (άλλοτε λιγότερο, άλλοτε
περισσότερο) αισθητά από τις αντίστοιχες λεκτικές του επικοινωνίες εκτός σχολικής
αίθουσας. Το γλωσσικό του ύφος ως μορφή και περιεχόμενο καταγράφεται ευδιάκριτα από
τον προσεκτικό παρατηρητή των δρωμένων στη σχολική αίθουσα εν ώρα μαθήματος ως
‘σχολικό’, κάτι που και ο ίδιος ο δάσκαλος, άλλωστε, δεν θα δυσκολευτεί να παραδεχτεί, αν
του γίνουν οι ανάλογες επισημάνσεις και ερωτήσεις. Όπως σημειώνεται και πιο πάνω, το όλο
αυτό ‘σκηνικό’ που μετεξελίσσεται σε σχεδόν δεύτερη φύση για το μάχιμο δάσκαλο της
σχολικής τάξης –και μάλιστα εφ’ όρου ζωής για τους περισσότερους- βρίσκει την πιο
χαρακτηριστική και ανάγλυφη απεικόνισή του στο καθημερινό μάθημα με τα ‘πρωτάκια’.
Όχι σπάνια, μάλιστα, ευρισκόμενος κάποιος για παρθενική του φορά σε σχολική αίθουσα με
τα πρωτάκια και τη δασκάλα τους ‘επί το έργον’, μπορεί και να ‘νομίσει’ ότι η λεκτική
επικοινωνία της δασκάλας στην τάξη ίσως είναι και κάπως ‘ψεύτικη’ ή ‘κατασκευασμένη’
ειδικά για την εικονική πραγματικότητα της τάξης και του σχολείου.
΄Ενα γλωσσικό ‘status’, όμως, που σιγά-σιγά και με την πάροδο των χρόνων στο
δασκαλίκι διεκδικεί ολοένα και περισσότερο ‘χώρο’ στην ενγένει λεκτική συμπεριφορά του
δασκάλου/ατόμου, με συνέπεια –σε αρκετές περιπτώσεις- να έχει ‘διαβρώσει’ το σύνολο
σχεδόν της λεκτικής επικοινωνίας του δασκάλου (και) εκτός σχολικού-εργασιακού χώρου.
Πολύ πιθανό κάποιοι από το ακροατήριο να έχετε ήδη γίνει αυτήκοοι μάρτυρες σχετικών
σχολιασμών και περιγραφών από τρίτους της μορφής «άκου, αυτός μιλάει σαν δάσκαλος», ή
το παρεμφερές σχόλιο ευκαιρίας δοθείσης: «αυτή σίγουρα πρέπει να είναι δασκάλα έτσι που
την ακούω να μιλάει...».
Η γλωσσική αυτή ‘εκδοχή’ των μάχιμων δασκάλων έχει τα δικά της επιμέρους
χαρακτηριστικά όσον αφορά στο χρησιμοποιούμενο λεξιλόγιο, τη συντακτική δομή των
προτάσεων κατά τη διδασκαλία αλλά και γενικότερα στη διαχείριση της σχολικής τάξης, τον
έντονο και συχνότατο ‘ερωτηματικό’ αλλά και τον ευδιάκριτα ΄κανονιστικό’ χαρακτήρα από
πλευράς δασκάλου, τον ‘δασκαλίστικο επιτονισμό’ στην εκφορά του λόγου κατά περίπτωση,
την πολύ συχνή ‘επαναληπτικότητα’ συγκεκριμένων φράσεων και λεκτικών διατυπώσεων,
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κλπ. Αναμφίβολα οι ερωτήσεις –παντός τύπου, μορφής και περιεχομένου κατά περίστασηαποτελούν το πρωταρχικό και το απολύτως κυρίαρχο στοιχείο της λεκτικής συμπεριφοράς
του δασκάλου και, κατ’ επέκταση, της όποιας διδασκαλίας.
Έτσι, στη συνέχεια, με τη μορφή μιας σειράς συγκεκριμένων ερωτημάτων,
ακολουθούν τα βασικά σημεία αυτής της προβληματικής για τη ‘δασκαλίστικη γλώσσα’:
=Πρώτα απ’ όλα, μπορεί να έχει κάποια βάση αυτή η προβληματική σχετικά με τη γλωσσική
εκδοχή του δασκάλου;
=Αν ναι, τότε πως δημιουργείται, καλλιεργείται, ενισχύεται, δυναμώνει και διαιωνίζεται αυτή
η δαασκαλίστικη εκδοχή της ελληνικής γλώσσας;
=Υπάρχουν άραγε διαφορές ανάμεσα σε άντρες και σε γυναίκες (δάσκαλοι και δασκάλες)
όσον αφορά στη δασκαλίστικη αυτή εκδοχή της γλώσσας;
=Έχει ‘πλήρη συναίσθηση’ ο δάσκαλος για αυτή του τη γλωσσική επιλογή/σχολική
πρακτική, ή γίνεται ασυναίσθητα και με ένα μηχανικό σχεδόν τρόπο που υπαγορεύει η
σχολική καθημερινότητα/αναγκαιότητα;
=Μένει ίσως κάποιες φορές ή και συχνότερα ‘εγκλωβισμένος’ ο δάσκαλος σε αυτό το
γλωσσικό περιβάλλον (ένα είδος habitus, περίπου, κατά Habermas) που ο ίδιος δημιουργεί
και διαχειρίζεται στην τάξη;
=Εναλλάσσεται (ή την εναλλάσσει συνειδητά ο δάσκαλος) αυτή η γλωσσική εκδοχή κατά
περίσταση (πχ. από τάξη σε τάξη/ηλικία μαθητών, από μάθημα σε μάθημα, από διάθεση του
δασκάλου κλπ);
=Με βαση τις συγκεκριμένες διδακτικές και άλλες απαιτήσεις και υποχρεώσεις του σχολείου
(πχ αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα, διαδικασίες αγωγής, ανάγκη διαχείρισης της
σχολικής τάξη κ. ά.) μπορεί να κάνει και διαφορετικά ο δάσκαλος την καθημερινή του
δουλειά σε σχέση πάντα με την γλωσσική αυτή εκδοχή που υιοθετεί;
= Επηρεάζεται και αν ναι πως η διαδικασία μάθησης και της γενικότερης
κοινωνικοποίησης/ανάπτυξης (γλωσσικής και όχι μόνο) των μαθητών στο πλαίσιο αυτής της
δασκαλίστικης πρακτικής, αναφορικά με τη γλωσσική εκδοχή που συζητούμε εδω;
= Εν τέλει, μπορούμε να κάνουμε λόγο για μια ευδιάκριτα ξέχωρη γλωσσική εκδοχή της
ελληνικής γλώσσας στο χώρο της επισήμως θεσμοθετημένης εκπαίδευσης που έχει τα δικά
της χαρακτηριστικά και που μπορεί (πρέπει;) να μελετηθεί πιο συστηματικά και διεξοδικά,
τόσο για τον ίδιο το δάσκαλο όσο και (κυρίως) για τους μαθητές του, αλλά και για την
παρεχόμενη εκπαίδευση γενικότερα;
=Μήπως θα είχε και θεωρητικό ενδιαφέρον για τους γλωσσολόγους και τους εξειδικευμένους
μελετητές της ελληνικής γλώσσας να ασχοληθούν (και) με αυτή τη γλωσσική εκδοχή;
3. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
Η υπάρχουσα μέχρι και σήμερα βιβλιογραφία στο μεγάλο της σύνολο, ελληνική και
διεθνής στη διαχρονία της, έχει ήδη συνεισφέρει αρκετά θεωρητικά αλλά και εμπειρικά
δεδομένα που –με τον ένα ή τον άλλο τρόπο- θα μπορούσαν να θεωρηθούν πως σχετίζονται
με τα συζητούμενα (και) μέσω της παρούσας εργασίας. Πολύ συχνά συναντά κανείς
συγκεκριμένες βιβλιογραφικές αναφορές, τόσο θεωρητικού επιπέδου και αναζήτησης σε
πολλαπλά πεδία όσο και ενδιαφέροντα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών από την
πρωτοβάθμια αλλά και από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που με συστηματικό τρόπο
επιχειρούν να μελετήσουν αυτό που σχηματικά αποκαλείται «λεκτική συμπεριφορά» του
δασκάλου. Εν πολλοίς, στις αναφορές αυτές που καταπιάνονται με τη γλώσσα που
χρησιμοποιεί ο δάσκαλος στη σχολική τάξη του γενικά και κατά τη διεξαγωγή της ημερήσιας
διδασκαλίας ειδικότερα, η εστίαση των σχετικών προσεγγίσεων αναφέρεται, κατά κανόνα,
τόσο στο χρόνο ομιλίας του δασκάλου στην τάξη (συγκρινόμενου με το χρόνο που ‘δίνεται’
στους μαθητές του), όσο και στο ακριβές περιεχόμενο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής
της δασκαλίστικης ομιλίας (π.χ. ερωτήσεις, απαντήσεις, προσταγές, επιπλήξεις, επεξηγήσεις,
επαναλήψεις, κανονιστικού τύπου λεκτικές εκφορές προς τους μαθητές κλπ).
Είναι γνωστό πως υπάρχει ένα ευάριθμο ‘σώμα’ σχετικών μελετών από τον ελληνικό
αλλά και από το διεθνή χώρο που, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ασχολούνται με το ‘ζήτημα των
ερωτήσεων’ που ο δάσκαλος υποβάλλει στους/προς τους μαθητές του, με δεδομένο –
βεβαίως- ότι αυτή η ίδια η διδασκαλία εμπεριέχει ή συναπαρτίζεται από μια διαδοχή ή
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(κάποες φορές) από έναν ορυμαγδό ερωτήσεων του άλφα η του βήτα τύπου/μορφής. Ως εκ
τούτου, αναμενόμενα, ένα μεγάλο μέρος των σχετικών επισημάνσεων και βιλιογραφικών
αναφορών που εν συντομία θα παρουσιαστούν στη συνέχεια αυτής της εργασίας, θα έχουν
ως επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους το βασικό θέμα των ερωτήσεων στη σχολική τάξη και
στη διδασκαλία, που ο δάσκαλος απευθύνει στους μαθητές του καθημερινά και αδιάλειπτα.
Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία συναντάται ένα εξαιρετικά παραστατικός όρος
(«classroom discourse»), κάθε φορά που επιχειρείται να περιγραφεί και, στη συνέχεια, να
διερευνηθεί με συστηματικό τρόπο η λεκτική αυτή συμπεριφορά του δασκάλου και ο
λόγος/διάλογος/συζήτηση (αν μπορούμε να αποδώσουμε έτσι στην ελληνική γλώσσα τον όρο
discourse) με τους μαθητές του μέσα στη σχολική αίθουσα/τάξη. Ο λόγος/διάλογος αυτός
και η συζήτηση αυτή που καθημερινά και αδιάλειπτα πραγματοποιούνταιι σε κάθε σχολική
αίθουσα ανά την υφήλιο, με την κύρια και βασική καθοδήγηση του δασκάλου, έχουν μια
σειρά από πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν
καταλυτικά την όλη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες
και έρευνες πάνω στη συγκεκριμένη αυτή θεματική, υπογραμμίζοντας έτσι την ιδιαίτερη
σημασία της λεκτικής συμπεριφοράς του δασκάλου στο σύνολο της παρεχόμενης
εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων, μια σχετικά πρόσφατη εκδοτική παρουσία, με τον εύγλωττο
τίτλο "Investigating Classroom Discourse"(Walsh, 2006) παρουσιάζει τη χρήση της γλώσσας
και την αλληλεπίδραση ως τη βάση καλής και αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης,
ενώ συγχρόνως προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και ερευνητές εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία
που χρειάζονται για να αναλύσουν το λόγο/διάλογο/συζήτηση στη σχολική τάξη και να
κινηθούν προς μιας πιο αποτελεσματική διδασκαλία.
Όπως προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση, οι πρώτες συστηματικές
μελέτες όσον αφορά αυτό το ‘λόγο/διάλογο στη σχολική τάξη’ χρονολογούνται από το 1910,
όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποίησαν στενογράφους για να δημιουργήσουν ένα συνεχές
αρχείο της ομιλίας δασκάλου και μαθητών σε σχολικές τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ‘ακουστική μαγνητοφώνηση’ σε σχολικές τάξεις κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1930, ενώ στη δεκαετία του 1960 παρατηρείται μια εξαιρετικά
σημαντική αύξηση του αριθμού των μελετών που βασίζονταν σε αναλύσεις
κωδικοποιημένων αρχείων που είχαν καταγράψει ‘διαλόγους/συζητήσεις στη σχολική τάξη’.
Οι ερευνητές έχουν περιγράψει 76 δημοσιευμένα συστήματα που υποδεικνύουν μεθόδους για
να αναλύσει κανείς το ‘λόγο/διάλογο/συζήτηση στη σχολική τάξη’ με συστηματικό και
έγκυρο τρόπο.
Από όλες αυτές τις ‘πρώιμες’ μελέτες το γενικό συμπέρασμα ήταν πως η λεκτική
αλληλεπίδραση μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών του χαρακτηριζόταν από μια
συγκεκριμένη δομή, η οποία, κατά κανόνα, ήταν όμοια σε όλες τις σχολικές αίθουσες και σε
όλες τις σχολικές τάξεις. Βασικά, ο δάσκαλος θέτει μια ερώτηση (ερωτά), ένας ή δύο μαθητές
απαντούν, ο δάσκαλος σχολιάζει την απάντηση των μαθητών (μερικές φορές συνοψίζοντας
αυτά που έχουν ειπωθεί) και στη συνέχεια θέτει μια πρόσθετη/περαιτέρω ερώτηση. Η
κυκλική αυτή πορεία/ρουτίνα αυτο-επαναλαμβάνεται, με αρκετά ενδιαφέρουσες ποικιλίες
καθ’ όλη τη διαρκεια του μαθήματος –με ελάχιστες έως και καθόλου εξαιρέσεις.
Έχουν περάσει κοντά 15 χρόνια από τότε που ο Ματσαγγούρας (1987), μεταξύ άλλων
παιδαγωγών από τον ελληνικό χώρο, σημείωνε με κατατοπιστικό τρόπο στη σχετική
ερευνητική του εργασία : « Η λεκτική επικοινωνία που αναπτύσσεται μέσα στην τάξη κατά
την ώρα του μαθήματος έχει, τις τελευταίες δεκαετίες, αποτελέσει αντικείμενο πολλών
ψυχοπαιδαγωγικών ερευνών. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι η λεκτική επικοινωνία
αποτελεί το κυριότερο μέσο διεξαγωγής της διδασκαλίας και της δημιουργίας του
ψυχολογικού κλίματος στην τάξη. Ένα αξιόλογο μέρος της λεκτικής επικοινωνίας
αφιερώνεται για: α) την υποβολή ερωτήσεων από μέρους του δασκάλου, β) τις απαντήσεις
των μαθητών στις ερωτήσεις του δασκάλου και γ) την αντίδραση του δασκάλου στις
απαντήσεις των μαθητών.» Ανάλογες είναι και οι κεντρικές επισημάνσεις από τη διεθνή
βιβλιογραφία μέσα από τα γραπτά πολύ σημαντικών ερευνητών στο συγκεκριμένο αυτό
θεματικό πεδίο.
Ως το κύριο μέσο διδασκαλίας, η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη σχολική τάξη έχει
θεωρηθεί κάτι σαν ένας ‘εξαίρετος και αρκετά αξιόπιστος φακός’ μέσω του οποίου μπορεί να
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δει κανείς τη διδασκαλία και τη μάθηση που πραγματοποιείται μέσα στο σχολικό χώρο.
Μέχρι και σήμερα, οι περισσότερες μελέτες που ασχολούνται με τη γλώσσα της σχολικής
τάξης έχουν επικεντρώσει το ερευνητικό τους ενδιαφέρον στο πως η ομιλία που
πραγματοποιείται μέσα στη σχολική τάξη διαφέρει δομικά από τις καθημερινές συνομιλίες,
ενώ ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί στην ουσία αυτής της ομιλίας και κατά συνέπεια στην
ουσία της διδασκαλίας και της μάθησης. Η μεγάλη πλειονότητα αυτών των μελετών έχουν
υπογραμμίσει πως οι συζητήσεις αυτές μέσα στη σχολική τάξη, οι οποίες σαφέστατα
καθοδηγούνται από το δάσκαλο και περιλαμβάνουν ολόκληρη την τάξη των μαθητών, έχουν
μεγάλες δομικές ‘διασταυρώσεις επιλογών’ που περιορίζουν τα μαθήματα, τις σχετικές
εργασίες διδασκαλίας και μάθησης, αλλά και τις ΄φάσεις’ αυτών των εντός της σχολικής
τάξης ‘γλωσσικών συναντήσεων, συνευρέσων και αλληλεπιδράσεων».
Οι ερωτήσεις από την πλευρά του δασκάλου και οι απαντήσεις των μαθητών κάθε
σχολικής τάξης, απαρτίζουν ένα σημαντικό
υποσύνολο από τη συνολική λεκτική
συμπεριφορά που συγκροτούν τον κορμό της διδασκαλίας και της μάθησης. Είναι ενδεικτικό,
άλλωστε, ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας που διερευνά το χρόνο
ομιλίας του δασκάλου στην τάξη σε σχέση με αυτό των μαθητών του και το περιεχόμενο
αυτής της ομιλίας του, εστιάζεται στην κατηγοριοποίηση και στην ανάλυση των
συγκεκριμένων ερωτήσεων του δασκάλου προς τους μαθητές του κατά τη διάρκεια της
καθημερινής διδασκαλίας. Επιπροσθέτως, ο σχετικός προβληματισμός αναφορικά με τη
λεκτική επικοινωνία μέσα στη σχολική τάξη συχνά προσφεύγει και συγκρίνει αυτού του
‘τύπου’ τη λεκτική συμπεριφορά/επικοινωνία με την αντίστοιχη συμπεριφορά/επικοινωνία
έξω από τη σχολική τάξη. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι η διαδοχική σειρά των ερωτοαποκρίσεων στη σχολική τάξη, κατά κανόνα, έχουν τρία μέρη (σε αντίθεση με τις
καθημερινές συνομιλίες που έχουν δύο): α) η έναρξη της συνομιλίας και η ερώτηση από το
δάσκαλο, β) η απάντηση από το μαθητή, και γ) η αξιολόγηση της απάντησης από το
δάσκαλο.
Οι ερωτήσεις που κυριαρχούν στη μύησηή στην εισαγωγή –ας πούμε- των μαθητών
στη συζήτηση, στο ΄λόγο΄, που αναπτύσσεται στη σχολική τάξη, είναι συνήθως ερωτήσεις
του τύπου «ερωτήσεις με γνωστή την απάντηση» (Cazden, 2001). Στην ουσία, καμιά
πραγματικά αυθεντική ερώτηση δεν υποβάλλεται κατά τη διάρκεια αυτής της σχολικής
διαδικασίας. Οι ερωτήσεις αυτές που υποβάλλονται από το δάσκαλο λειτουργούν σαν
έμμεσες απαιτήσεις προς τους μαθητές να επιδείξουν τη γνώση τους, έτσι ώστε ο δάσκαλος
να είναι σε θέση να αξιολογήσει το τι γνωρίζουν οι μαθητές του και όχι να τους διδάξει κάτι
καινούριο
Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι ερωτήσεις που οι διδάσκοντες
υποβάλλουν στους μαθητές τους, και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα ερωτήσεις χαμηλού επιπέδου. Στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση π.χ. οι 30 από τις 37 ερωτήσεις, που διατυπώνονται κατά μέσο όρο σε μια
διδακτική ώρα, είναι ερωτήσεις χαμηλού επιπέδου και αναφέρονται κυρίως σε γεγονότα,
καταστάσεις, πρόσωπα, πράγματα, έννοιες, αρχές, κανόνες, εφαρμογές και θεωρίες. Σε πολύ
δε μικρότερο βαθμό αναφέρονται σε αναλύσεις, συσχετίσεις, αιτιολογήσεις, υποθέσεις,
προβλέψεις, προσωπικές συνθέσεις και αξιολογήσεις. Πρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν
και από έρευνες του εξωτερικού (Παπάς, 1984, τ. 4, σελ. 23). Γνωρίζουμε ότι και οι
απαντήσεις των μαθητών, είναι αντίστοιχου επιπέδου και ότι οι του δημοτικού, τουλάχιστον,
σχολείου είναι ολιγόλογες και σε πολλές περιπτώσεις ατελείς.
Με βάση τα συμπεράσματα από μια σειρά εμπειρικών ερευνών σε σχολικές τάξεις
διαφόρων σχολείων, έχει υπολογιστεί ότι: Σε κάθε διδακτική ώρα ο δάσκαλος συνήθως
υποβάλλει 30-40 ερωτήσεις για να α) εξετάσει το προηγούμενο μάθημα, β) προβληματίσει
τους μαθητές και να συνδέσει το παλιό μάθημα με το νέο, γ) εμπλέξει τους μαθητές του στην
επεξεργασία του νέου μαθήματος, δ) ανακεφαλαιώσει το νέο μάθημα και ε) να αξιολογήσει
τη διδασκαλία. (Ματσαγγούρας,, 1987)
Ο απολύτως κεντρικός ρόλος των ερωτήσεων που ο δάσκαλος υποβάλλει στους μαθητές
και στην τάξη του καθημερινά με στόχο μια καλά και αποτελεσματική διδασκαλία, έχει
υπογραμμιστεί ποικιλοτρόπως από πάρα πολλούς παιδαγωγούς και ερευνητές διεθνώς. Με
την έννοια αυτή, η λεκτική συμπεριφορά του δασκάλου στη σχολική του τάξη, στο
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συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της, μπορεί να θεωρείται ως το σύνολο μιας διαδοχής
ερωτήσεων που συμπληρώνεται, κατά κάποιο τρόπο, με ορισμένες προστακτικές και
κανονιστικού τύπου λεκτικές του εκφορές προς τους μαθητές του –είτε ατομικά είτε στην
τάξη ως σύνολο.
Ενδεικτικές είναι εν προκειμένω οι παρακάτω επιγραμματικές
επισημάνσεις ως γλαφυρή ανθολόγηση σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών: «Για να διδάξει
καλά, ο δάσκαλος πρέπει να είναι σε θέση να ρωτάει καλά. Υποβάλλοντας ο δάσκαλος καλές
ερωτήσεις διευκολύνει ή και ‘λειαίνει’ την αλληλεπίδραση μεταξύ του δασκάλου και των
μαθητών του. Ο Rosenshine (1971, όπως αναφέρεται στο Brualdi, 1998) σε μια από τις
έρευνές του βρήκε ότι, όσο αυξάνεται η αλληλεπίδραση δασκάλου-μαθητή τόσο βελτιώνεται
η σχολική επίδοση των μαθητών.
4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Έχοντας πλέον μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία σκιαγραφήσει τα βασικά
χαρακτηριστικά που αφορούν στη λεκτική συμπεριφορά του μάχιμου δασκάλου στη σχολική
του τάξη, υπογραμμίζοντας μάλιστα με τη δέουσα προσοχή και έμφαση τόσο τη μορφή όσο
και τη δομή/περιεχόμενο αυτής της δασκαλίστικης συμπεριφοράς που κυριαρχείται από
συγκεκριμένου τύπου ερωτήσεις από την πλευρά του δασκάλου, μπορούμε στη συνέχεια να
καταγράψουμε δυο-τρία -εντελώς ενδεικτικά- αποσπάσματα από σχετικές βιωματικές
καταγραφές μάχιμων δσκάλων της σχολικής τάξης, έτσι ώστε ο όλος αυτός προβληματισμός
που αναπτύσσεται εδώ να εμπλουτιστεί, κατά τι, και με πρωτογενή δεδομένα. Οι προσωπικές
αυτές αφηγήσεις που παρατίθενται αυτολεξί, σκιαγραφούν με αρκετή παραστατικότητα τη
γλωσσική εκδοχή του δασκάλου, όπως αυτή η‘δασκαλίστικη γλώσσα’ βιώνεται και
προσλαμβάνεται από τον ίδιο το δάσκαλο κατά τη διάρκεια της καθημερινής του δουλειάς
στην τάξη και στο σχολείο. Ταυτόχρονα, οι ενδεικτικές αυτές δασκαλίστικες καταγραφές
που ακολουθούν παρακάτω, σε άμεσο συνδυασμό με τις βιβλιογραφικές επισημάνσεις που
επισημαίνουν καίρια σημεία της λεκτικής συμπεριφοράς του δασκάλου, λειτουργούν και ως
το απαραίτητο πλαίσιο δυνητικών απαντήσεων στη σειρά των ερωτημάτων που έχουν τεθεί
από την παρούσα εργασία.
Σημείωνουν, λοιπόν, οι συγκεκριμένοι δάσκαλοι που απάντησαν στις σχετικές
ερωτήσεις:
«Η άποψή μου για το ζήτημα που βάζετε είναι πως πράγματι ο δάσκαλος χρησιμοποιεί
ένα συγκεκριμένο, λίγο έως πολύ, γλωσσικό κώδικα, λεκτικό και μη λεκτικό. Θα έλεγα πως
ο λεκτικός κώδικας μπορεί να συνοψιστεί σε προστακτικές, ερωτήσεις ποικίλου
περιεχομένου και ύφους, συμβουλές και παραινέσεις, αλλά και ύφος συχνά κοφτό ή σπανίως
μελιστάλακτα ευγενικό (...μάλλον από νεότερους εκπ/κούς). Μου έρχονται στο μυαλό
φράσεις από τα μαθητικά μου χρόνια που όμως αναπαράγονται ακόμη και σήμερα, ως
σηματοδότες άλλοτε παιδαγωγικής θεώρησης άλλοτε "κληροδοτήματα" μιας άλλης εποχής,
αλλά και σημάδια "ενσωμάτωσης/αφομοίωσης (;) σε ένα συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας,
ως ανάγκη του δασκάλου να αμυνθεί/επιβληθεί προκαταβολικά στην νεανική "αγριότητα"
που
υποθετικά
αναμένεται
υπό
την
πίεση
διαφόρων
συνθηκών.
Για παράδειγμα το μακρόσυρτο και παχύ Σσςςςςςςςςςςςςςς , "Κάντε ησυχία!", "Κάνουμε
ησυχία!", "Κλείστε επιτέλους το στόμα σας!" και το παιδαγωγικότερον... "Θα βγάλετε το
σκασμό, επιτέλους!!!!! ή "Προσέξτε, γιατί μετά θα σας ρωτήσω!" Είναι βέβαιο ότι ο
γλωσσικός αυτός κώδικας μεταφέρεται και έξω από το σχολείο σε μεγάλο βαθμό.
Φαντάζομαι πως όλοι το παρατηρούμε όχι μόνο στους άλλους αλλά συχνά και στους εαυτούς
μας. Αυτό νομίζω πως δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε απλά, αλλά μπορούμε να κάνουμε
μερικές υποθέσεις.»
«Αντιλαμβάνομαι πολλές φορές πως η γλώσσα που χρησιμοποιώ στην τάξη είναι μια
‘μαθητική’ εκδοχή της γλώσσας που αφορά τόσο στην επιστημονική μου σκέψη όσο και
στην καθημερινή μου συμπεριφορά και ζωή. Τις σπάνιες – ελαχιστότατες αλήθεια- φορές που
‘δασκαλοφέρνω’ γλωσσικά ή άλλως μέσα στην τάξη, παρατηρώ πως τα παιδιά ξέρουν να
ανταποκριθούν σ’αυτό, αντιμετωπίζοντάς το –είμαι βέβαιος- σαν ένα ακόμη ρόλο.»
«Ως δασκάλα της Πέμπτης δημοτικού ο τρόπος έκφρασης μου μες στην τάξη είναι από
κάθε άποψη διαφορετικός από αυτόν της καθημερινότητας μου έξω από αυτήν, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι ο πρώτος δεν απορρέει ουσιαστικά από τον δεύτερο,αποτελώντας επομένως
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κομμάτι αυτού. Στο σημείο αυτό θέλω απλώς να καταθέσω την άποψη μου περί της άμεσης
συνάφειας που έχουν σε κάθε περίπτωση η λεκτική συμπεριφορά του δασκάλου μέσα και έξω
από την τάξη και της αδυναμίας απόλυτης απόκλισης.
Οι διαφοροποιήσεις που γνωρίζει η προφορική μου έκφραση μέσα στην τάξη ξεκινούν απ’
την ένταση της φωνής μου μέχρι το φιλτράρισμα του λεξιλογίου μου. Κατά τη διάρκεια της
διδακτικής ώρας κρατάω έναν σταθερά υψηλότερο τόνο απ’ αυτόν που χρησιμοποιώ στις
εξω-αιθουσιακές μου τοποθετήσεις, ο οποίος μπορεί να αγγίξει ακόμα υψηλότερες οκτάβες(!)
αν κριθεί σκόπιμο. Επιπλέον, όταν πραγματευόμαστε μία καινούργια έννοια-σε οποιοδήποτε
γνωστικό αντικείμενο-ποτέ δεν αφήνω υποκείμενα ή αντικείμενα να εννοηθούν. Οι
προτάσεις που χρησιμοποιώ είναι στη συντριπτική πλειονότητα τους επαυξημένες στην
αγωνιώδη μου προσπάθεια να δημιουργήσω ένα όσο το δυνατόν πιο σαφές νόημα που δεν
αφήνει περιθώρια για παρανοήσεις και κενά στα παιδιά. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο αφήνω
συνήθως εκτός τάξης ιδιαίτερα εξεζητημένες λέξεις, τις οποίες όμως μπορεί να αναφέρω
κατά τη διάρκεια μιας πιο ανοιχτής συζήτησης παρέα με ένα συνώνυμο τους.Τέλος,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν μου αυτή τη φορά όχι το επίπεδο κατανόησης, αλλά το γεγονός ότι
αποτελώ πρότυπο για τους μαθητές μου,επιμελώς αποφεύγω εκφράσεις που ανήκουν στην
αργκό καθώς και τη μεταφορική χρήση της γλώσσας όταν αυτή δεν αποσκοπεί σε
συγκεκριμένο στόχο του μαθήματος.Ένας επιπλέον λόγος για το τελευταίο είναι ότι θέλω να
αποκλείσω το ενδεχόμενο οποιαδήποτε φράση μου να παρερμηνευθεί και να θεωρηθεί
προσβλητική ή και απλώς άστοχη. Πιστεύω ότι αναπόφευκτα υπάρχουν στιγμές που ο τρόπος
που εκφράζεται ένας δάσκαλος στην τάξη παρεισφρέει στην εξωσχολική του
πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι πως ακόμα,προσωπικά, δεν έχω συνείδηση αυτού του
γεγονότος, αλλά το αντιλαμβάνομαι μέσω σχολίων ανθρώπων με τους οποίους
συναναστρέφομαι. Θεωρώ άξιο αναφοράς, όμως, πως η προσπάθεια μου να μιλάω με τρόπο
συμβατό με το ρόλο μου ως εκπαιδευτικού μειώθηκε σε σχέση με την πρώτη μου χρονιά
διδασκαλίας.Ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι κατάλαβα πως η έννοια της λεκτικής
συμβατότητας μες στην τάξη είναι σχετική, σε καμία περίπτωση απόλυτη. Όπως κτίζουμε ως
δάσκαλοι εν γένει τη σχέση μας με τα παιδιά, μέσα στο ίδιο πλαίσιο κτίζουμε και τη λεκτική
μας επικοινωνία μαζί τους.Οι μαθητές λοιπόν, με το πέρασμα του χρόνου μαθαίνουν να
αποκωδικοποιούν τον τρόπο που εκφραζόμαστε, ανταποκρίνονται στα λεγόμενα μας και
προσεγγίζονται οι μαθησιακοί μας στόχοι. Πολλές φορές μέσα στον χρόνο αναρωτήθηκα αν
οι μαθητές μου θα απαντούσαν σε μια ερώτηση ίδιου περιεχομένου με διαφορετική
διατύπωση».
Διαχρονικά φαίνεται πως οι δάσκαλοι του δημοτικού σχολείου στην καθημερινή τους
σχολική πράξη/αναγκαιότητα, έχουν ‘εν τοις πράγμασι’ υιοθετήσει μια δική τους ξέχωρη και
χαρακτηριστική εκδοχή της ελληνική γλώσσας. Έναν ιδιόμορφο, ας πούμε, ‘γλωσσικό
κώδικα’, για να δανειστούμε κάτι από τη γνωστή ορολογία του Bernstein, ο οποίος όχι μόνο
έχει τα δικά του ιδιαίτερα δομικά και άλλα χαρακτηρτιστικά αλλά είναι και καθόλα
λειτουργικός στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό περιβάλλον.
Η γλωσσική αυτή εκδοχή η οποία, προφανώς, και διαφοροποιείται κατά συγκεκριμένη
περίπτωση του κάθε εμπλεκομένου δασκάλου, φαίνεται να ‘πηγάζει’ από μια μακρόχρονη
παράδοση που υπαγορεύει (αν δεν επιβάλλει, ορισμένες φορές) ένα διαφορετικό περιεχόμενο
και μια ιδιοσυγκρατική μορφή επικοινωνίας στη σχολική τάξη και στο σχολικό χώρο
γενικότερα, όπου ο δάσκαλος διδάσκει, μιλάει και επικοινωνεί με τους μαθητές του με έναν
ευδιάκριτα διαφορετικό τρόπο από τις άλλες του επικοινωνιακές συνευρέσεις εκτός σχολικού
περιβάλλοντος. Και δεν πρόκειται μόνο για ένα διαφορετικό λεξιλόγιο ή και ορολογία που
συνήθως χαρακτηρίζει την επικοινωνία του κάθε επαγγελματία στη βάση των συγκεκριμένων
‘προδιαγραφών’ και των απαιτήσεων του επαγγέλματος (π.χ. γιατρός, δικηγόρος,
συμβολαιογράφος, οικοδόμος, κομμωτής, αρχιτέκτονας, κλπ), αλλά, στην περίπτωση του
δασκάλου, υπάρχουν πολλά πρόσθετα ‘διαφοροποιητικά’ στοιχεία και χαρακτηριστικά, στα
οποία και θα αναφερθούμε κάπως διεξοδικότερα στη συνέχεια αυτής της διερευνητικής
εργασίας.
Η Cazden ( 2001) μας προκαλεί να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε στο πως «η
φανερή συζήτηση, ο διάλογος/λόγος στην τάξη» που μπορεί να παρατηρήσει κανείς,
επηρεάζει τον τρόπο σκέψης κάθε μαθητή που δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθεί», ένα τρόπο
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σκέψης που αφορά άμεσα την ίδια τη φύση του τι μαθαίνει ο μαθητής. Επιπροσθέτως, η
συγγραφέας ζητεί από τον αναγνώστη να επανεξετάσει ποια ομιλία έχει αξία στη σχολική
τάξη και πως μια πολυπολιτισμική κοινωνία μπορεί να σέβεται και τιμά διαφόρους τύπους
συζητήσεων, διαλόγων και διαφορετικούς τρόπους χρήσης της γλώσσας.
Σε πάρα πολλές περιπτώσεις ερευνητές έχουν καταγράψει ή και ηχογραφήσει τη
λεκτική συμπεριφορά δασκάλων και μαθητών σε πραγματικό χρόνο διδασκαλίας και
μάθησης στη σχολική τάξη και στη συνέχεια έχουν προσπαθήσει να αναλύσουν αυτό το
‘σχολικό λόγο/διάλογο/συζήτηση’ ως προς τη δομή του, τη μορφή (μορφές) που παίρνει αλλά
και το ακριβές περιεχόμενο αυτών των λεκτικών αλληλεπιδράσεων στην τάξη. Τα σχετικά
ευρήματα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί δείχνουν την πραγματική
εικόνα σε όλη της την έκταση, αλλά και διότι μπορούν αν αξιοποιηθούν καταλλήλως
στοχεύοντας ευθέως σε καλύτερες και πιο αποτελεσματικές διδασκαλίες. Παρατηρεί κανείς,
για παράδειγμα, πως οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των
μαθητών τους για να δημιουργήσουν ή να οικοδομήσουν προοδευτικά αυτό το ίδιο το
πρόγραμμα του μαθήματος (των μαθημάτων), να εμπλέξουν τις σκέψεις και το νου των
μαθητών, και να αξιολογήσουν το τι γνωρίζουν και το τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές τους.
Κάτω από αυτές τις λεκτικές αλληλεπιδράσεις δασκάλου και μαθητών, υπάρχουν αφανείς
κανόνες και προσδοκίες που καθορίζουν το τι και το πως οι δάσκαλοι και οι μαθητές
επικοινωνούν. Η σημασία του κάθε τι που λέγεται εξαρτάται από το συγκείμενο μέσα στο
οποίο πραγματοποιείται και, στη συνέχεια, προσθέτει στο συγκείμενο το οποίο εκ νέου
καθορίζει τη σημασία αυτών που λέγονται ακολούθως.
Αναλύσεις τυπικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ δασκάλων και μαθητών που
χαρακτηρίζουν την πλειονότητα των σχολικών τάξεων έχουν δείξει ότι, κατά μέσο όρο, οι
δάσκαλοι μιλούν παραπάνω από τα δύο τρίτα του διαθέσιμου χρόνου κατά διδακτική
περίοδο, ελάχιστοι μαθητές δίνουν τις περισσότερες απαντήσεις, τα αγόρια μιλούν
περισσότερο από τα κορίτσια και οι μαθητές που κάθονται στα μπροστινά θρανία και στο
κέντρο της σχολικής αίθουσας είναι οι πιθανοί ‘απαντητές’ και ‘συζητητές’ στην τάξη
συγκρινόμενοι με τους συμμαθητές τους που κάθονται στα θρανία που βρίσκονται στο πίσω
μέρος και στα πλάγια της αίθουσας. Ο Bracha Alpert έχει ταυτοποιήσει τρεις διαφορετικούς
τύπους ‘λόγου/διαλόγου/συζήτησης’ στη σχολική τάξη: (α) ο σιωπηλός (ο δάσκαλος μιλά
σχεδόν αποκλειστικά ο ίδιος όλη την ώρα, ρωτώντας μόνο περιστασιακά) (β) ο ελεγχόμενος
(δάσκαλος και μαθητές συμμετέχουν από κοινού σ’αυτή τη σχολική αλληλεπίδραση), και (3)
ο ενεργός (ο δάσκαλος λειτουργεί ως διευκολυντής, ενώ οι μαθητές μιλούν κυρίως μεταξύ
τους). Πρόσφατες προσπάθειες που επιχειρούν να αναμορφώσουν τη διδασκαλία στη βάση
των εποικοδομιστικών θεωρήσεων για τη μάθηση, ζητούν από τους δασκάλους να
υποβάλλουν λιγότερες ερωτήσεις και από τους μαθητές να μαθαίνουν πως να διατυπώνουν,
να δικαιολογούν και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους, καθώς επίσης και να
επιχειρηματολογούν εποικοδομητικά για τις αιτίες και τα γεγονότα.
Οι παιδαγωγοί που ασχολούνται ερευνητικά με το όλο αυτό ζήτημα αλλά και οι
μάχιμοι δάσκαλοι της σχολικής τάξης θα πρέπει να έχουν πάντα υπόψη τους ότι ο
διάλογος/συζήτηση, ‘ο λόγος (discourse) της σχολικής τάξης’ είναι μια δυναμική και
συνεργατική διαδικασία, όπου ο δάσκαλος και ο μαθητής συνεργάζονται και
διαπραγματεύονται για να επιτύχουν ορισμένους στόχους διδασκαλίας στην τάξη. Για το
λόγο αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνεται ένας φυσικός διάλογος στη σχολική τάξη με το να
κάνουμε τους ρόλους πιο ‘ομαλούς’ μέσα από αλληλεπιδράσεις και ‘ισοβαρή’ συμμετοχή
στην ενγένει διαπραγμάτευση των νοηματοδοτήσεων στην τάξη.
Όμως, αν και μέσα από τα παραπάνω ασφαλώς και προκύπτει ότι οι ερευνητές
ασχολούνται με διάφορους τρόπους και προσεγγίσεις με τη «γλώσσα» που ο δάσκαλος
χρησιμοποιεί στη σχολική του τάξη κατά τη διδασκαλία αλλά και γενικότερα στις
αλληλεπιδράσεις του με τους μαθητές του, δεν φαίνεται να υπάρχει η ανάλογη υπογράμμιση
στο να μελετηθεί διεξοδικά ο γλωσσικός κώδικας – η γλωσσική δασκαλίστική εκδοχή ως
προς το περιεχόμενο, τη δομή, το ύφος, τον επιτονισμό, το λεξιλόγιο, κλπ. Καθώς επίσης, αν
και κατά πόσο αυτή η εκ του επαγγέλματος και των συνθηκών γλωσσική συμπεριφορά του
δασκάλου, γίνεται με το πέρασμα των χρόνων ένα εσωτερικό βίωμα και ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό του δασκάλου, ένα χαρακτηριστικό που τον ‘ακολουθεί’ συχνά και με
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ανάλογη κάθε φορά ‘ενταση’ (και) έξω από τη σχολική του τάξη και το σχολικό χώρο
γενικότερα.
Μια ενδεικτική κωδικοποίηση από τη σχολική καθημερινότητα του δασκάλου, με τη
λεκτική συμπεριφορά του στο επίκεντρο και την αντίστοιχη κατά περίπτωση κατανόηση
αυτής της συγκεκριμένης δασκαλίστικης συμπεριφοράς από τους ίδιους τους μαθητές,
σκιαγραφείται αρκετά παραστατικά από τον Mc Ber (2000)
Τα λεγόμενα του δασκάλου:
Εντολή, διαταγή, καθοδήγηση (Πάψε να μιλάς...Κάνε αυτό που σου είπα/όπως το είπα)
Διδασκαλία, διάλεξη, λογικά επιχειρήματα (Αργότερα θα καταλάβεις τα λάθη σου αλλά θα
είναι αργά. Αν δεν...Τότε θα...)
Ερμηνεία συμπεριφοράς, διάγνωση (Σε μάθαμε πια. Αν δεν κάνεις μια ανοησία την ώρα,
νιώθεις ξεχασμένος, ανύπαρκτος. Το έχεις ανάγκη να... Δεν μπορείς να αυτοσυγκρατηθείς
παρά την ηλικία σου...Έχεις πρόβλημα...)
Τα υποδηλούμενα που κατανοούν οι μαθητές:
Δεν με ενδιαφέρουν οι ανάγκες σου, τα συναισθήματά σου, εγώ διατάζω εδώ, εσύ δεν έχεις
επιλογές, προβλέπονται τιμωρίες.
Δεν ξέρεις/ δεν μπορείς να σκεφτείς λογικά, δεν έχεις πλήρη εικόνα των πραγμάτων, δεν
έχεις σωστή εικόνα του κόσμου λόγω της ηλικίας σου, των εμπειριών σου,…
Έχω τις γνώσεις και την πείρα για να καταλάβω τα βαθύτερα κίνητρά σου, να διαγνώσω το
ψυχολογικό σου πρόβλημα και το λέω δημόσια όταν κρίνω ότι πρέπει να το πω….. Με βάση
τη διάγνωσή μου σε χαρακτηρίζω, σε τιμωρώ….
5. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣ...ΤΟ ΠΑΡΟΝ!
Με βάση όλες αυτές τις σχετικές επισημάνσεις που επιγραμματικά αναφέρθηκαν πιο
πάνω, μπορούμε αβίαστα να συνοψίσουμε στο σημείο αυτό μια σειρά από ενδεικτικά
δεδομένα, που ‘κινούνται’ στο γενικότερο πλαίσιο του προβληματισμού μας όσον αφορά στη
‘γλωσσική εκδοχή’ του δασκάλου της σχολικής τάξης.
=Σαφώς και υπάρχει μια συγκεκριμένη λεκτική συμπεριφορά του δασκάλου κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας-μάθησης στη σχολική του τάξη.
=Η λεκτική αυτή συμπεριφορά έχει τα δικά της δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που
τη διαφοροποιούν αισθητά από αντίστοιχες συμπεριφορές εκτός διδασκαλίας και εκτός
σχολικής τάξης.
= Το πολύ μεγαλύτερο μέρος του αναλογούντος κατά περίπτωση διδακτικού χρόνου ‘ανήκει’
(και... θεσμικά) στο δάσκαλο της κάθε σχολικής τάξης, με τις όποιες υπαρκτές
διαφοροποιήσεις κατά περίπτωση και ανάλογα με τη μορφή/τρόπο διδασκαλίας που
ακολουθεί ο κάθε δάσκαλος στο κάθε μάθημα.
= Οι ερωτήσεις του δασκάλου και οι απαντήσεις των μαθητών διεκδικούν και κατέχουν
σημαντικό μερίδιο του συνολικού χρόνου της λεκτικής επικοινωνίας που πραγματοποιείται
στη σχολική τάξη. Οι ερωτήσεις αυτές δεν είναι ‘αυθεντικού’ τύπου ερωτήσεις, μιας και η
απάντηση είναι ήδη γνωστή σε αυτόν (δάσκαλο) που ερωτά.
=Προφανώς, εκτός των ερωτήσεων, καταγράφονται και άλλης μορφής ‘δασκαλίστικες’
λεκτικές συμπεριφορές που έχουν περιγραφεί στη σχετική βιβλιογραφία ως «επεξηγηματικές,
κανονιστικές, αξιολογικές, διευκρινιστικές, επαναληπτικές, κ.α.»
= Η λεκτική αυτή ‘ρουτίνα’ όσον αφορά το σύνολο της καθημερινής διδασκαλίας- μάθησης
σε κάθε σχολική τάξη και όσον αφορά τη λεκτική συμπεριφορά του δασκάλου ειδικότερα
που μας απασχολεί πρωτίστως στην παρούσα συγκυρία, αποτελεί μια αδιάλειπτα
επαναλαμβανόμενη σχολική πρακτική ως οργανικό και αναπόσπαστο συστατικό αυτής της
ίδιας της θεσμικά παρεχόμενης εκπαίδευσης.
=Προκύπτει, λοιπόν, ως καθόλα αναμενόμενη και λογική συνέπεια αυτής της (και) θεσμικά
κατοχυρωμένης ‘ρουτίνας’, πως ο δάσκαλος ‘εχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί καθημερινά
στη σχολική τάξη και στο σχολείο -στη δουλειά του ως σωστός και συνεπής επαγγελματίας
στο χώρο της εκπαίδευσης- μια συγκεκριμένη γλωσσική εκδοχή η οποία βασίζεται και
περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω δομικά και λειτουργικά στοιχεία. Μια γλωσσική εκδοχή που
διαφέρει -άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο- από αντίστοιχες γλωσσικές εκδοχές
εκτός των σχολικών τειχών/τοίχων. Μια ‘γλωσσική ιδιομορφία» ή ένα δασκαλίστικο, ας
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πούμε, ‘γλωσσικό κώδικα’ που παρουσιάζει ένα
ξεχωριστό ερευνητικό ενδιαφέρον, τόσο
για τους ερευνητές της ελληνικής γλώσσας στην εκπαίδευση, όσο και για τους παιδαγωγούς
που ερευνητικά εντρυφούν στα σύνθετα πεδία της διδασκαλίας και της μάθησης.
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Η γλωσσική διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως μέσο
αφομοίωσης των ξενόφωνων πληθυσμών. Οι εκθέσεις των
επιθεωρητών εκπαίδευσης στην περιφέρεια Φλώρινας (1918-1925)
Κωνσταντίνος Δ. ΝΤΙΝΑΣ, Καθηγητής Παν. Δυτ. Μακεδονίας
Ελισάβετ ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗ, Φιλόλογος-Φοιτήτρια ΠΜΣ Παν. Δυτ. Μακεδονίας
Ευθυμία ΓΩΤΗ, Σχ. Σύμβουλος Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ζητούμενο της παρούσας ανακοίνωσης είναι η διερεύνηση της γλωσσικής πολιτικής των ελληνικών
κυβερνήσεων, όπως αυτή εκφράστηκε στις αναφορές των Επιθεωρητών Εκπαίδευσης σχετικά με τη
γλωσσική διδασκαλία απέναντι στους ξενόφωνους πληθυσμούς της περιφέρειας Φλώρινας μετά την
προσάρτηση της Μακεδονίας στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα. Μέσα από τη μελέτη
αναδεικνύεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της εκπαίδευσης στο δυτικό άκρο της Μακεδονίας, όπου δεν
αρκούσε η αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού αλλά επιβαλλόταν για εθνικούς λόγους η διδασκαλία
της ελληνικής ως ξένης και μοναδικής γλώσσας του ελληνικού κράτους με στόχο την αφομοίωση των
ξενόφωνων. Το ερευνητικό ενδιαφέρον προκύπτει ιδιαίτερα στην τωρινή συγκυρία, που η Ελλάδα
καλείται να εναρμονίσει την εκπαιδευτική νομοθεσία της με το διεθνές νομικοπολιτικό περιβάλλον
όσον αφορά στην προστασία της γλωσσικής ετερότητας. Εξάλλου, η απόσταση ενός αιώνα από την
εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στη Μακεδονία δημιουργεί τη δυνατότητα απαγκίστρωσης της
σχετικής επιστημονικής έρευνας και συζήτησης από τις ιδεολογικές αγκυλώσεις του παρελθόντος. Ως
πηγή διερεύνησης του γλωσσικού μαθήματος στην περιφέρεια της Φλώρινας χρησιμοποιήθηκαν οι
εκθέσεις των Επιθεωρητών Εκπαίδευσης προς το οικείο Εποπτικό Συμβούλιο περιόδου 1918-1925 συνολικά 66 εκθέσεις ιδιοκτησίας Γ.Α.Κ., αρχεία νομού Φλώρινας.

ABSTRACT
This paper aims to explore the Greek government’s language policy as it has been reflected in the
Inspectors’ reports about the language teaching to the allophone inhabitants of the region of Florina in
the beginning of 20th century, after Macedonia had become part of Greece. It illustrates the particular
characteristics of primary education in Western Macedonia. In this area literacy was not enough;
because of special national reasons was urgent need for the instruction of Greek language as the one
and only foreign language aiming at the allophones’ assimilation. Nowadays, Greece has been called to
harmonize its educational legislation to the international laws concerning the protection of language
diversity. So, this research can be of value in the discussion about the Greek educational policy of the
past since this discussion is conducted without any prejudice. Sixty six reports of the period 1918-1925
have been drawn from General State Archives (Prefecture Florina Archives) as data for the present
study.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επίσημη στάση του νεοελληνικού κράτους απέναντι στην αλλογλωσσία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τις ιδιαίτερες συνθήκες της γένεσης και της ανάπτυξής του. Η απόρριψη της
γλωσσικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας και η συνακόλουθη προώθηση ενός
γλωσσικού προτύπου προέκυψαν μέσα από την ανάγκη επιβεβαίωσης της εθνικής και κατ’
επέκταση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των Νεοελλήνων (Χριστίδης, 2001). Αυτό πρακτικά
σήμαινε ότι η πιστοποίηση της οντότητας και της αξίας της ελληνικότητας τεκμηριωνόταν
μέσα από τη σύνδεση με το αρχαίο λαμπρό παρελθόν και τη συγγένεια των μελών της
εθνικής κοινότητας με τους αρχαίους προγόνους τους. Έτσι, το ζητούμενο της συνέχειας του
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έθνους στηρίχθηκε στη γλωσσική συνέχεια (Φραγκουδάκη, 1987), η οποία εκφράστηκε με
την καθιέρωση της καθαρεύουσας στο ρόλο της εθνικής γλώσσας (Φραγκουδάκη, 1987;
Γκότοβος, 1991; Χριστίδης, 2001). Επί ενάμιση αιώνα η διένεξη και σύγκρουση για τη
γλώσσα αφορούσε το δίπολο καθαρεύουσας – δημοτικής με τις ιδεολογικοπολιτικές
φορτίσεις τους, αφήνοντας στο περιθώριο ή αποκλείοντας το ζήτημα του σεβασμού της
γλωσσικής ετερότητας. Με εξαίρεση τη θεσμοθετημένη προστασία της τουρκικής γλώσσας
στη Θράκη, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης της Λοζάνης (1923), η γλωσσική
πολιτική στιγματισμού και απόρριψης της ενδοκρατικής αλλογλωσσίας (Χριστίδης, 2001)
ασκήθηκε από μηχανισμούς ελέγχου και επιβολής, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται ο
θεσμός της εκπαίδευσης (Γκότοβος, 1991).
Η εκπαιδευτική πολιτική της γλωσσικής ομοιογένειας εφαρμόστηκε επίσημα και στο
χώρο της Μακεδονίας μετά την προσάρτησή της στο ελληνικό κράτος το 1913. Είχε
προηγηθεί η ανεπίσημη προσπάθεια του αθηναϊκού κέντρου μέσω των προξένων να
διοχετευθεί στον οθωμανοκρατούμενο χώρο μια παιδεία (σχολεία και εγχειρίδια), που σε
επίπεδο γλωσσικό και ιδεολογικό συνέβαλε στη διαμόρφωση ελληνικής εθνικής ταυτότητας
(Ηλιάδου-Τάχου, 2006). Η αντιμετώπιση της ξενοφωνίας ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη στο
δεδομένο ιστορικοπολιτικό συγκείμενο, καθώς η περιοχή λόγω της πληθυσμιακής σύνθεσης
και της γεωγραφικής θέσης δεν έπαψε να αποτελεί μήλο της έριδος μεταξύ των γειτονικών
κρατικών σχηματισμών (Κωστόπουλος, 2000). Έτσι, παρά τις παρεμβάσεις της Κοινωνίας
των Εθνών (ΚΤΕ) προς την κατεύθυνση επαναπροσδιορισμού της εκπαιδευτικής πολιτικής
απέναντι στους ξενόφωνους (Τσιτσελίκης, 2001; Ηλιάδου-Τάχου, 2006), οι ελληνικές
κυβερνήσεις επεδίωξαν τον εξελληνισμό των ξενόφωνων μέσω, κυρίως, του μοντέλου της
αφομοίωσης (Ηλιάδου-Τάχου, 2004). Αυτό βασίζεται στη θέση ότι η γλώσσα και ο
πολιτισμός των ξενόφωνων είναι ελλειμματικά σε σχέση με αυτά της κυρίαρχης
εθνικοπολιτισμικής ομάδας –στη συγκεκριμένη περίπτωση των ελληνόφωνων (Πυργιωτάκης,
2000, όπως αναφέρεται στο Ηλιάδου-Τάχου, 2006). Για την επίτευξη της γλωσσικής
αφομοίωσης έπαιζε πρωταρχικό ρόλο το σχολείο μέσα από τη διδασκαλία της γλώσσας, το
οποίο είτε στην περίπτωση της καθαρεύουσας είτε της δημοτικής απέρριπτε οποιαδήποτε
απόκλιση προς την ενδογλωσσική πολυμορφία ή την αλλογλωσσία (Μπασλής, 1988).
Η εκπαίδευση στην Μακεδονία εντασσόταν βέβαια στα πλαίσια της ευρύτερης
εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως αυτή καθοριζόταν από τις αστικές και τις συντηρητικές
κυβερνήσεις στις αρχές του 20ού αιώνα. Η διαφοροποίηση και η δυναμική σύγκρουση των
φιλελεύθερων και των συντηρητικών δυνάμεων στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής
αφορούσε στα μέσα επίτευξης του αιτήματος της συνέχειας και της συνοχής του ελληνισμού
και όχι στο ίδιο το αίτημα (Ηλιάδου-Τάχου, 2006). Με άλλα λόγια, το μοντέλο εκπαιδευτικής
πολιτικής που επιλέχθηκε και από τις δύο πλευρές θεμελιώθηκε στην ιδεολογία της υποταγής
της πολιτιστικής ετερότητας στις επιλογές της κεντρικής εξουσίας και της κυρίαρχης
εθνοτικής- πολιτιστικής ομάδας (Ηλιάδου-Τάχου, 2006). Οι ξενόφωνοι υπέστησαν
διαδικασία «εξελληνισμού» κυρίως μέσω της γλωσσικής αφομοίωσης. Ο όρος
«εξελληνισμός», ως βασική γραμμή της εκπαιδευτικής πολιτικής στη Μακεδονία, σήμαινε: α)
την εκμάθηση και χρήση της ελληνικής γλώσσας όχι ως δεύτερης, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η επικοινωνία στο νέο κρατικό πλαίσιο, αλλά με σκοπό την αντικατάσταση και
τη σταδιακή εξάλειψη της μητρικής (Νικολούδης, 2002; Ηλιάδου-Τάχου, 2004), και β) τη
διαμόρφωση ελληνικής εθνικής συνείδησης. Η προσπάθεια εξελληνισμού μέσα από τη
γλωσσική αφομοίωση στρεφόταν κυρίως στους συμπαγείς σλαβόφωνους πληθυσμούς, η
παρουσία των οποίων δημιουργούσε αφορμές για τις αλυτρωτικές δράσεις της Βουλγαρίας
(Νικολούδης, 2002). Ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης δίνει μία χαρακτηριστική περιγραφή του
επιδιωκόμενου στόχου: «Τι θα πη γλωσσική αφομοίωση; Θα πη μαθαίνω και διαδίνω στους
ξενοφώνους αυτούς ανθρώπους τη γλώσσα μου, τους κάνω να μεταχειρίζονται τη γλώσσα που
μιλώ εγώ –όχι όμως σαν κάτι ξένο, καθώς λ.χ. μαθαίνομε εμείς γαλλικά ή γερμανικά, μα έτσι
που να γίνη σιγά-σιγά δική τους σα μητρική, και να τη μεταχειρίζωνται σε κάθε της ζωής τους
περίσταση» (Τριανταφυλλίδης, 1916, όπως αναφέρεται στο Κωστόπουλος, 2000). Έτσι, οι
μεταρρυθμιστές του 1913/1917 και οι αντιμεταρρυθμιστές του 1920 αντιμετώπισαν την
εκπαίδευση στη Μακεδονία και ειδικότερα το ζήτημα της γλωσσικής διδασκαλίας ως
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ιδεολογικό μηχανισμό των φιλελεύθερων και συντηρητικών κυβερνήσεων αντίστοιχα, με
κοινό, όμως, εθνικό παρονομαστή αυτόν της αφομοίωσης των ξενόφωνων πληθυσμών.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο εστιάζει η παρούσα εργασία. Μελετήθηκαν, δηλαδή,
όψεις/διαστάσεις της γλωσσικής διδασκαλίας, όπως αυτή αποτυπώθηκε στις εκθέσεις των
επιθεωρητών της περιόδου 1918-1925 προς το Εποπτικό συμβούλιο της περιφέρειας της
Φλώρινας. Μέσα από τη μελέτη επιδιώχθηκε να αναδειχτεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της
εκπαίδευσης στο δυτικό άκρο της Μακεδονίας, όπου δεν αρκούσε η αντιμετώπιση του
αναλφαβητισμού αλλά χρειαζόταν ―επιβαλλόταν για εθνικούς λόγους― η διδασκαλία της
ελληνικής ως ξένης και μοναδικής γλώσσας του ελληνικού κράτους. Το ερευνητικό
ενδιαφέρον προκύπτει ιδιαίτερα στην τωρινή συγκυρία, που η Ελλάδα καλείται να
εναρμονίσει την εκπαιδευτική νομοθεσία της με το διεθνές νομικοπολιτικό περιβάλλον όσον
αφορά στην προστασία της γλωσσικής ετερότητας. Εξάλλου, η απόσταση ενός αιώνα από την
εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στη Μακεδονία δίνει στη σχετική επιστημονική
έρευνα και συζήτηση τη δυνατότητα απαγκίστρωσης από τις ιδεολογικές αγκυλώσεις του
παρελθόντος. Αγκυλώσεις οι οποίες, δυστυχώς, ανακυκλώνονται μέχρι σήμερα τόσο στον
μύθο περί ελληνικής καθαρότητας και υπεροχής όσο και στην άσκηση αφομοιωτικών
πολιτικών από θέση ισχύος. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο σεβασμός των δικαιωμάτων και η
ισότητα των ευκαιριών συνθλίβονται κάτω από το βάρος του εθνικιστικού με τον μανδύα του
εθνικού, ενώ, αντίθετα, λειτουργούν ως επιχειρήματα κάθε φορά που τέτοιες πολιτικές
ασκούνται σε βάρος της ελληνικής παρουσίας. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η έρευνά μας έχει αξία
όχι μόνο για τη μελέτη της ιστορίας της εκπαίδευσης αλλά και σε κάθε περίπτωση συζήτησης
–επιστημονικής ή μη– σχετικά με ζητήματα της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής απέναντι
σε αλλόφωνες ομάδες.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ζητούμενο της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της γλωσσικής πολιτικής των
ελληνικών κυβερνήσεων, όπως αυτή εκφράστηκε στις αναφορές των Επιθεωρητών
Εκπαίδευσης σχετικά με τη γλωσσική διδασκαλία απέναντι στους ξενόφωνους πληθυσμούς
της δυτικής Μακεδονίας μετά την προσάρτησή της στην Ελλάδα στις αρχές του 20ού αιώνα.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης των ξενόφωνων ανιχνεύτηκαν στο διδακτικό
μοντέλο του γλωσσικού μαθήματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο επελέγη από
τους ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας και κλήθηκαν να υλοποιήσουν οι νηπιαγωγοί και οι
δάσκαλοι των σχολείων που λειτούργησαν στις κοινότητες και στην πόλη της Φλώρινας την
περίοδο 1918-1925. Το ερευνητικό ενδιαφέρον για την περιφέρεια της Φλώρινας προκύπτει
από το γεγονός ότι η περιοχή αυτή υπήρξε θέατρο εθνοτικών διεκδικήσεων και συγκρούσεων
λόγω της ακριτικής θέσης της και της ιδιαίτερης πληθυσμιακής σύνθεσής της.
Επιμέρους στόχοι της μελέτης υπήρξαν:

ο προσδιορισμός του σκοπού
της εκπαιδευτικής πράξης και ειδικότερα της διδασκαλίας της γλώσσας στους
ξενόφωνους μαθητές της πρώτης βαθμίδας εκπαίδευσης

η ανίχνευση των διδακτικών
μεθόδων που επιστρατεύτηκαν για την υλοποίηση του σκοπού

ο προσδιορισμός του ρόλου
των εκπαιδευτικών και των κριτηρίων αξιολόγησής τους

η ανίχνευση της στάσης των
μαθητών και του οικογενειακού περιβάλλοντος απέναντι στη γλωσσική
διδασκαλία ειδικά και στο σχολείο γενικότερα, επομένως απέναντι στην
επίσημη εκπαιδευτική γραμμή των αστικών και συντηρητικών κυβερνήσεων
της περιόδου
Ως πηγή διερεύνησης του γλωσσικού μαθήματος στην περιφέρεια της Φλώρινας
χρησιμοποιήθηκαν οι εκθέσεις των Επιθεωρητών Εκπαίδευσης προς το οικείο Εποπτικό
Συμβούλιο. Λόγω του ρόλου των επιθεωρητών στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής,
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οι εκθέσεις συνιστούν μία αξιοποιήσιμη και αξιόπιστη πηγή για την ανίχνευση και
καταγραφή της γλωσσικής ιδεολογίας του ελληνικού ηγεμονικού μηχανισμού απέναντι στη
μητρική γλώσσα των ξενόφωνων πληθυσμών της βόρειας χώρας. Μελετήθηκαν συνολικά 66
εκθέσεις ιδιοκτησίας Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Φλώρινας: 5 εκθέσεις περιόδου 20/4/191820/6/1918 (επιθ. Ιωαννίδης), 1 έκθεση 19/8/1920 (χωρίς υπογραφή επιθεωρητή), 3 εκθέσεις
περιόδου 28/6/1922-13/1/1923 (επιθ. Σλαβάρος), 57 εκθέσεις περιόδου 30/6/1923-25/5/1925
(επιθ. Χριστοδουλόπουλος).
Ως μέθοδος διερεύνησης χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου με μονάδα
ανάλυσης το θέμα.1 Η ανάλυση έγινε σε θεματικές ενότητες που αποτελούν όψεις της
γλωσσικής διδασκαλίας και κάθε επιμέρους στόχος της παρούσας μελέτης αντιστοιχεί σε μία
θεματική ενότητα. Επιμείναμε στην ποιοτική και όχι ποσοτική παρουσίαση των στοιχείων
(συχνότητες, ποσοστά, κλπ.), καθώς ο κύριος στόχος της μελέτης μας ήταν να δοθεί το
πνεύμα και το κλίμα της ερευνώμενης ιστορικής περιόδου.
Οι επιθεωρητές έγραφαν τις εκθέσεις σε μεγάλα τετράδια με χοντρά εξώφυλλα και
συνήθως δεν αριθμούσαν τις σελίδες των τετραδίων. Γι’ αυτό το λόγο επελέγη η παραπομπή
των σταχυολογημένων παραθεμάτων να γίνεται με αναφορά στην ημερομηνία και
χρονολογία της έκθεσης.

3. ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Στις πρώτες σελίδες της έκθεσης της 20ής Απριλίου 1918 (η πρώτη έκθεση του εξεταζόμενου
υλικού) ο επιθεωρητής προσδιορίζει με σαφήνεια το σκοπό της διδακτικής πράξης στα
λειτουργούντα σχολεία της περιφέρειας Φλώρινας: «… εκλήθημεν μετά την απελευθέρωσιν
του τμήματος τούτου να εξελληνίσωμεν [τους κατοίκους] πάση δυνάμει και θυσία».2
Ο σκοπός της «εξελληνίσεως» των ξενόφωνων είναι πρώτα γλωσσικός. Η εκμάθηση
της ελληνικής γλώσσας είναι το βασικό μέλημα των δασκάλων. Ωστόσο, η ελληνική γλώσσα,
που είναι ξένη για τα παιδιά, θα πρέπει να διδαχθεί όχι ως δεύτερη αλλά ως κυρίαρχη και
μόνη, ώστε να αντικαταστήσει τη μητρική σε όλες τις γλωσσικές πράξεις. Ο επιθεωρητής
επαινεί τη νηπιαγωγό που «επέτυχε να εξελληνίση τελείως τα νήπια, τα οποία και κατά τα
παίγνια εν τω σχολείω αλλά και εκτός αυτού ανά τας οδούς του χωρίου μόνον την ελληνικήν
γλώσσαν λαλούσι».3
Επιπλέον, η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι το μέσο για να γνωρίσουν οι
ξενόφωνοι και τελικά να αφομοιώσουν τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού, ώστε να
αποκτήσουν ελληνική εθνική συνείδηση. Στη διατύπωση του αιτήματος του εξελληνισμού
δεν φαίνεται να υπάρχει περιθώριο ανοχής της γλωσσικής και πολιτιστικής ετερότητας. Ο
ικανός δάσκαλος όχι μόνο δίδαξε τη γλώσσα στους μαθητές του «… αλλά και εις φανατικούς
μετέβαλε τούτους Έλληνας και θερμοτάτους χριστιανούς».4 Ο επιθεωρητής της περιόδου 19231925 δηλώνει με φορτισμένο λόγο: «Εις την περιφέρειαν ταύτην, εν η έδρασαν εις το
πρόσφατον παρελθόν τα κομιτάτα και αι προπαγάνδαι επιπόνως και αποτελεσματικώς […]
έχομεν ιεράν υποχρέωσιν να προσφέρωμεν ουχί μόνον γνώσεις ξηράς και παίδευσιν εν γένει
υγιή αλλά και εθνικήν συνείδησιν να σφυρηλατήσωμεν, ισχυρότατον φρόνημα εθνικόν μη
σαλευόμενον και υπό ισχυροτάτους καταιγίδας…».5 Αν και έχει παρέλθει μία δεκαετία από την
προσάρτηση της περιοχής στο ελληνικό κράτος, ο εθνοτικός προσδιορισμός παραμένει το
μείζον ζητούμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι προφανές ότι ο στόχος δεν έχει
επιτευχθεί ακόμα. Σε άλλη έκθεση ο επιθεωρητής επαναλαμβάνει τους λόγους που καθιστούν
την περιφέρεια Φλώρινας ευαίσθητο σημείο της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και με
σαφήνεια προσδιορίζει τον σκοπό: «…έπρεπεν ευθύς εξ αρχής να καταβληθή πάσα δυνατή
προσπάθεια, ειδική με πρόγραμμα τον σύντομον εξελληνισμόν των μερών τούτων δια του
σχολείου…».6 Ο σκοπός του «εξελληνισμού», που ανακαλεί την «εξελλήνισιν» των εκθέσεων
του σχολικού έτους 1917-1918, επαναλαμβάνεται εμφατικά ως επισφράγιση του έργου
εκείνων «οίτινες κατά καιρούς άφθονον το ελληνικόν αίμα έχυσαν υπέρ της χώρας ταύτης της
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πολυπαθούς, αθορύβως πλέον και αναιμάκτως συνεχιζόμενον (το έργον) εν τω σχολείω υπό
εθνικών κηρύκων και δια της υγιούς παιδείας».7
Πέρα από τον γλωσσικό και εθνικό στόχο, η έννοια του εξελληνισμού
συμπεριλαμβάνει μία ακόμη διάσταση, αυτή του εκπολιτισμού των ξενόφωνων. Έτσι, ο
επιθεωρητής του 1918, έχοντας πίστη στην ανωτερότητα του ελληνικού πολιτισμού, θεωρεί
ότι η διαμόρφωση εθνικής συνείδησης είναι μέρος μόνο των προθέσεων του κράτους, καθώς
αυτό έχει αναλάβει δια των εκπαιδευτικών «την επιτέλεσιν της υψηλής […] εν τω τμήματι
τούτω εκπολιτιστικής και εξανθρωπιστικής αποστολής».8 Εμμέσως πλην σαφώς, δηλαδή,
υιοθετεί στάση υποτίμησης και απαξίωσης απέναντι στα μη ελληνικά στοιχεία της περιοχής
και συγχρόνως εκφράζει το αίσθημα ευθύνης των δημόσιων λειτουργών να φέρουν σε πέρας
το εκπολιτιστικό και εξανθρωπιστικό έργο τους, που διεκόπη από τη βουλγαρική κατοχή και
τον Α' παγκόσμιο πόλεμο. Χαρακτηριστικά, όταν εκφράζει προς το Εποπτικό Συμβούλιο
παράπονα για την έλλειψη νέων αναγνωστικών (εννοώντας αυτά της μεταρρύθμισης), τα
οποία θεωρεί απαραίτητα για τη διδασκαλία ξενόφωνων μαθητών, τους χαρακτηρίζει «…
ατυχή πλάσματα, τα οποία έσχον το ατύχημα να είναι ξενόφωνα».9
3.2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Τόσο στα τμήματα των νηπίων όσο και σ’ αυτά του δημοτικού σχολείου το γλωσσικό
μάθημα κατέχει πρωτεύουσα θέση. Οι επιθεωρητές ελέγχουν τις διδακτικές μεθόδους της
διδασκαλίας του γραπτού λόγου (ανάγνωση και γραφή) και του προφορικού λόγου
(πρόσληψη και παραγωγή) και τα αποτελέσματα αυτών στους μαθητές. Επίσης, είναι
αξιοσημείωτες οι απόψεις τους για το σχολικό εγχειρίδιο, το κύριο εποπτικό μέσο της
γλωσσικής διδασκαλίας, δεδομένων των αλλαγών της μεταρρύθμισης και της
αντιμεταρρύθμισης αυτής της περιόδου.
3.2.1. ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Όλοι οι επιθεωρητές αναφέρονται στη διδασκαλία της πρόσληψης του γραπτού λόγου. Το
ζητούμενο της διδασκαλίας είναι «ανάγνωσις […] ρέουσα, κατ’ ήθος κανονικωτάτη»10 και
στις μεγαλύτερες τάξεις επιπρόσθετα «επεξεργασία και απόδοσις του αναγινωσκομένου εν
πάση λεπτομερεία και ακριβεία αρίστη».11 Εκφράζουν, λοιπόν, κρίσεις και προτάσεις για τη
διδακτική μεθοδολογία. Έτσι, στην έκθεση της 20ής Απριλίου 1918 ο επιθεωρητής προτείνει
τα εξής στάδια διδασκαλίας της ανάγνωσης κειμένων στις πρώτες τάξεις του δημοτικού
σχολείου: α) εισαγωγή από τον διδάσκοντα σχετικά με το περιεχόμενο του κειμένου, β)
ανάγνωση του κειμένου σε μικρά τμήματα από τον διδάσκοντα, γ) ερμηνεία άγνωστων
λέξεων, δ) επανάληψη της τμηματικής ανάγνωσης από τους καλύτερους μαθητές και ε)
εξάσκηση των υπόλοιπων μαθητών στην τμηματική ανάγνωση, ώστε να ολοκληρώνεται κατά
το δυνατόν η εκμάθηση στο σχολείο, καθώς ―εκτός αυτού― τα παιδιά δεν έχουν το χρόνο
να μελετήσουν λόγω αγροτικών ή άλλων υποχρεώσεων. Σε άλλον επιθεωρητή σημαντικό
ρόλο στη διδακτική μεθοδολογία της ανάγνωσης παίζει η πρόκληση της αυτενέργειας των
μαθητών. Ενδεικτική είναι η παρατήρησή του για τον δάσκαλο της Γ' τάξης, για τον οποίο
«την προδιήγησιν έδει ν’ αντικαταστήση αυτενεργός εργασία των μαθητών και δη επιτυχής εφ’
όσον επρόκειτο περί διηγήσεως μετά περιγραφής εβδομαδιαίας αγοράς, πράξεων των χωρικών,
μαγειρείων, καφενείων, ταβερνών, χαρτοπωλείων, τα οποία αι παίδες των χωρικών πάντες
σχεδόν γνωρίζουσιν εξ αμέσου αντιλήψεως».12 Αλλού επαινεί τον δάσκαλο που διδάσκει την
ανάγνωση «επαρκώς προασκών τους μαθητάς εις την ανάγνωσιν του νέου μετ’ αυτενεργόν
καταρτισμόν των πρώτων προτάσεων του αναγνωστέου θέματος».13 Ένας τρίτος επιθεωρητής
συστήνει επανειλημμένως στους δασκάλους να ερμηνεύουν «μεθοδικώτερον και σαφέστερον
τας αγνώστους λέξεις και τας δυσκόλους εννοίας»,14 να συμβάλλουν στην «πλήρη κατανόησιν
[του περιεχομένου] μετ’ εξαγωγής ειδικών πορισμάτων δια καταλλήλων ερωτήσεων»15 και να
φροντίζουν να κινούν «την αυτενέργειαν των μαθητών».16 Σε όλες τις φάσεις του γλωσσικού
μαθήματος είναι απαραίτητη η προσοχή του δασκάλου, ώστε να παρεμβαίνει και να
διορθώνει τα λάθη, όπως επίσης κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή όλων των μαθητών.
Αναφέρονται περιπτώσεις που οι μαθητές διαβάζουν παραμορφώνοντας τις λέξεις σε τέτοιο
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βαθμό, ώστε «το άκουσμα των αναγινωσκομένων είναι ελεεινόν, η κατανόησις αυτών είναι
αδύνατος και υπό μορφωμένων ακόμη»17 ή «ο ακούων να μην αντιλαμβάνεται ότι το
αναγινωσκόμενον είναι εις την ελληνικήν γλώσσαν»18.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πρωτοποριακές απόψεις δύο επιθεωρητών για
τη διδασκαλία της γραμματικής. Ο ένας απορρίπτει τη διδασκαλία «δια της μηχανικής
εκμαθήσεως περισσότερων ξηρών κανόνων εκ της γραμματικής»19 και ο δεύτερος προτείνει
στο δάσκαλο να βοηθά, ώστε οι ίδιοι οι μαθητές να εξάγουν τους γραμματικούς κανόνες «εκ
των συγκεκριμένων παραδειγμάτων»20 και στη συνέχεια να τους εφαρμόζουν «επί νέων
περιπτώσεων».21
Η παραγωγή του γραπτού λόγου συνίσταται στην «καλήν γραφήν»22 ή αλλιώς «την
καλλιγραφίαν»,23 για την εξάσκηση της οποίας ακολουθείται η μέθοδος της αντιγραφής
χωρίων του κειμένου.
3.2.2. ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Το επιθυμητό αποτέλεσμα της διδασκαλίας του προφορικού λόγου είναι οι μαθητές να
μπορούν να εννοήσουν ερωτήσεις διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα ―από τις πιο απλές
μέχρι τις πιο δύσκολες― και να δίνουν απαντήσεις «εν γλώσση ομαλώ και δημώδει (sic)».24
Σε μία από τις εκθέσεις δίνεται έμφαση στην ανάγκη διαφοροποίησης της διδακτικής
μεθοδολογίας για τους ξενόφωνους μαθητές. Η διαφοροποίηση εντοπίζεται στην πρόσληψη
από τους μαθητές του προφορικού λόγου, ο οποίος πρέπει να είναι κατανοητός, ώστε να μη
δημιουργείται απογοήτευση και αποστροφή προς την ελληνική γλώσσα. Αφορμή για τις
παρατηρήσεις του επιθεωρητή δίνει ένας δάσκαλος ο οποίος επιμένει να εφαρμόζει το
διδακτικό σύστημα που ακολούθησε σε ελληνόφωνα περιβάλλοντα «δι’ ο και αποτυγχάνει
πλήρως εν τη αποστολή του»25 στα ξενόφωνα. Η αποτυχία του έγκειται στη χρήση
καθαρεύουσας ακόμα και κατά την εξέταση των μαθητών καθώς και στη μη παροχή στους
μαθητές ευκαιριών παραγωγής (προφορικού) λόγου. Για την καλλιέργεια της προφορικής
ελληνικής έκφρασης ένας άλλος επιθεωρητής προτείνει το εξής δραστικό μέτρο: παραμονή
των μαθητών στο σχολείο όλη τη διάρκεια της ημέρας ―για το απόγευμα να προβλέπονται
μαθήματα γυμναστικής, ωδικής και χορών, ώστε οι μαθητές να μη μένουν στο σπίτι τους και
μιλούν τη μητρική τους γλώσσα. Η εγκατάσταση των προσφύγων, επίσης, αποβαίνει
ευεργετική, όπως αναφέρεται στην περίπτωση ενός σχολείου του οποίου «οι μαθηταί
ομιλούσιν ευχερώς Ελληνικά και λόγω της μετά των προσφύγων επικοινωνίας».26
Ένα θέμα, που απασχολεί τους επιθεωρητές σχετικά με την παραγωγή προφορικού
λόγου από τους μαθητές, είναι αυτό της προφοράς. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να μιλούν
την ελληνική γλώσσα με «ακριβή και ορθήν διάρθρωσιν των χονδροειδώς […] προφερομένων
συμφώνων γ. δ. θ. χ. ψ.»,27 πρέπει να απαλειφθεί η «τραχεία προφορά των δασέων
συμφώνων».28 Ο επιθεωρητής παρατηρεί ότι, ενώ η Α' τάξη έχει πετύχει ικανοποιητικό
επίπεδο ανάγνωσης, παρουσιάζει προβληματική προφορά κάποιων συμφώνων, οπότε
δηλώνει πως «έχει ανάγκην πολλών διαρθρωτικών ασκήσεων και επιμόνου διορθώσεως».29 Η
επίμονη διόρθωση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της προφοράς στην
προκειμένη περίπτωση, καθώς «η διδασκάλισσα εξοικειωμένη εις την τοιαύτην προφοράν των
μαθητών δεν ταράσσεται, ουδέ διορθώνει»30 σε αντίστιξη με τη συνάδελφό της που «επιμένει
εις την ευκρινή προφοράν».31 Ένας άλλος επιθεωρητής φαίνεται να γνωρίζει ότι η αποβολή
της «χονδροειδούς» προφοράς των παραπάνω συμφώνων «μαρτυρούσα το ξενόφωνον των
Μακεδόνων»32 μπορεί να επιτευχθεί σε όσο το δυνατό μικρότερη ηλικία. Γι’ αυτό, αξιώνει
από τις νηπιαγωγούς να δουλέψουν εντατικά με τα νήπια, «όπως από των πρώτων ημερών
εθισθώσιν εις την κανονικήν διάρθρωσιν των ανωτέρω συμφώνων».33 Εφόσον τα νήπια
συνηθίσουν στην ελληνική προφορά, οι δάσκαλοι των επόμενων τάξεων θα έχουν
διευκολυνθεί στον αγώνα τους να μη «διακρίνονται οι μαθηταί […] εκ πρώτης όψεως ότι είναι
ξενόφωνοι».34 Η διδακτική μέθοδος που προτείνεται στις νηπιαγωγούς για την εκμάθηση της
ελληνικής γλώσσας και της ορθής προφοράς αφορά σε λεκτικές ασκήσεις, αφήγηση μύθων
και μικρών ιστοριών, τραγούδια, ποιήματα και παιχνίδια.
Σε όλες τις εκθέσεις αναγνωρίζεται η εργασία που επιτελείται στο νηπιαγωγείο ως
καθοριστικής σημασίας. Ενδεικτικά, ο επιθεωρητής της περιόδου 1923-1925 τονίζει την αξία
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της λειτουργίας των νηπιαγωγείων ως προπαρασκευαστικών κέντρων εκμάθησης της
ελληνικής γλώσσας: «… δια να είναι οι μαθηταί του δημοτικού ειθισμένοι εις την ελληνικήν
γλώσσαν, έπρεπε μάλιστα να προηγηθώσι τα νηπιαγωγεία».35 Γράφει σχετικά με τα παιδιά ενός
νηπιαγωγείου, του οποίου η δασκάλα έχει εργαστεί ευσυνείδητα: «Η Α' τάξις θα τροφοδοτηθή
επαρκώς κατά το προσεχές έτος με μορφωμένα νήπια».36
3.2.3. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Στο πνεύμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης οι επιθεωρητές της περιόδου 1918-1920
υπεραμύνονται της δημοτικής γλώσσας ως μόνης κατάλληλης για γλωσσικά εγχειρίδια που
απευθύνονται σε ξενόφωνους. Η αρχαΐζουσα γλώσσα, που είναι ακατάληπτη ακόμα και για
τους ελληνόφωνους μαθητές με τις μακροσκελείς περιόδους και τη στρυφνή σύνταξη, αντί να
προκαλεί την αγάπη των ξενόφωνων προς την ελληνική, προκαλεί «τουναντίον την
αποστροφήν προς αυτήν και το μίσος προς τους επιζητούντας να εκμάθωσιν αυτούς ξένην όλως
και δυσχερεστάτην γλώσσαν».37 Τα βιβλία «συντεταγμένα εις την κοινώς ομιλουμένην
δημοτικήν γλώσσαν είναι πλέον ή επαρκή και κατάλληλα δια την επικράτησιν, εξάπλωσιν και
επιβολήν της ελληνικής γλώσσης εν τοις ξενοφώνοις χωρίοις».38 Αλλά και μετά την επάνοδο
στην καθαρεύουσα οι επιθεωρητές διατυπώνουν προσεκτικά τη διαφοροποίησή τους από την
κεντρική γλωσσική επιλογή σχετικά με τα σχολεία των ξενόφωνων: «Έχω την ταπεινήν
γνώμην, εκ πείρας κτηθείσαν, ότι δια τους ξενοφώνους μαθητάς απαιτούνται ιδιαίτερα
αναγνωστικά βιβλία, ευληπτότατα κατά τε την γλώσσαν και το περιεχόμενον»,39 ή «η γλώσσα
των βιβλίων (να) είναι απλουστέρα».40

3.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Βασικό κριτήριο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (νηπιαγωγών και δασκάλων) στις εκθέσεις
των επιθεωρητών είναι ο βαθμός επίτευξης του στόχου της γλωσσικής διδασκαλίας, του
εξελληνισμού δηλαδή των μαθητών: «η ευχέρεια μεθ’ ης οι μαθηταί ωμίλουν Ελληνιστί
απεδείκνυε ότι (ο διδάσκαλος) ειργάσθη πολύ καλά».41 Μάλιστα ελέγχεται το επίπεδο
εκμάθησης της ελληνικής όχι μόνο κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος αλλά και
εκτός σχολείου, κατά το παιχνίδι στους εξωτερικούς χώρους του χωριού. Επαινούνται,
συνεπώς, όλοι εκείνοι οι δάσκαλοι στους οποίους είναι «έμφυτος η ιδέα ότι τους ξενοφώνους
τούτους πληθυσμούς μόνον δια καλών και συστηματικών διδασκάλων θα μεταποιήσωμεν εις
Έλληνας ή και εις φιλέλληνας απλώς».42 Ο ικανός εκπαιδευτικός, λοιπόν, έχει επίγνωση του
ρόλου του, δουλεύει μεθοδικά για την επίτευξη του σκοπού και αξιολογείται θετικά από το
αρμόδιο ανώτατο όργανο του κράτους.
Στον αντίποδα βρίσκονται εκπαιδευτικοί, όπως η νηπιαγωγός που «ουδέν το ελάχιστον
επετέλεσεν άξιον λόγου όσον αφορά την εξελλήνισιν των ξενοφώνων […] παιδιών»43 ή ο
διευθυντής που «αδιαφορεί εγκληματικώτατα περί […] των μαθητών […] λαλούντων
πανταχού την επιτόπιον βάρβαρον διάλεκτον αντί της ελληνικής».44 Ακόμη πιο προκλητική
είναι η δασκάλα η οποία κατά την επιτέλεση συμπληρωματικής δεύτερης εργασίας (διατηρεί
εργαστήρι κοπτικής-ραπτικής) «συγκεντρώσασα περί εαυτήν νεάνιδας εκ του χωρίου, μετά των
οποίων διαλέγεται ουχί εις την ελληνικήν γλώσσαν ως είχε καθήκον και ως έδει να υπαγορεύει
αυτή το υψηλόν και ιερόν καθήκον».45 Στις παραπάνω περιπτώσεις και σε όλες τις παρόμοιες
η κρίση του επιθεωρητή είναι καταδικαστική και εισηγείται την απόλυση των εκπαιδευτικών.
Κάθε παρέκκλιση από το «υψηλόν και ιερόν καθήκον» κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για
το ίδιο το κράτος. Γράφει λοιπόν ο επιθεωρητής του 1918: «Το φαινόμενον τούτο, καθ’ ο
μαθηταί ελληνικού σχολείου λαλούσι γλώσσαν ξένην προς την ελληνικήν καταδικάζει ημάς ως
τε κράτος ελληνικόν και ως εκπαίδευσιν ελληνικήν ».46 Το φαινόμενο της αλλογλωσσίας είναι
τόσο προσβλητικό, ώστε δημιουργεί «μεγάλην έκπληξιν των διαφόρων ξένων στρατιωτικών
και κατάπληξιν των ημετέρων διοικητικών υπαλλήλων διερωτωμένων ―και δικαίως― αν
ευρίσκωνται εν Ελλάδι ή αλλαχού που».47 Γι’ αυτό, η χρήση της ξένης γλώσσας είναι
απαγορευτική για τους εκπαιδευτικούς σε κάθε περίπτωση. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο
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παραμονής στο εκπαιδευτικό σύστημα των δασκάλων που αδυνατούν να υπηρετήσουν τη
συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική.
Ενώ, λοιπόν, τονίζεται η ανάγκη για εκπαιδευτικούς ικανούς να επιτύχουν τη μετάδοση
της ελληνικής γλώσσας, στις εκθέσεις αναφέρονται δάσκαλοι που δεν γνωρίζουν καλά την
ελληνική γλώσσα, κάνουν παρανοήσεις, δεν μπορούν να διαβάσουν με ευχέρεια,
παρατονίζουν λέξεις, κάνουν λάθη στη χρήση των άρθρων, έχουν άγνοια των γραμματικών
κανόνων. Άλλοι διδάσκουν απροετοίμαστοι, επιδεικνύουν αδιαφορία για τη διόρθωση των
προφορικών λαθών και των γραπτών εργασιών των μαθητών και γενικά αγνοούν τη
διδακτική μεθοδολογία. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών θεωρείται καθοριστικής σημασίας, ώστε
ο επιθεωρητής της περιόδου 1923-1925 να εκτιμά ότι οι ανίκανοι δάσκαλοι είναι η βασική
αιτία που ακόμη χρησιμοποιείται η σλαβική γλώσσα παντού και υπάρχουν βουλγαρικές
επιγραφές μέσα στη Φλώρινα αλλά και τα εθνικά χρώματα της Βουλγαρίας στο ναό της
Μητρόπολης. Τα φαινόμενα αλλογλωσσίας θα είχαν εκλείψει, αν είχαν επιλέξει εξαρχής
«των διδασκάλων τους αρίστους εθνικούς κήρυκας, τους αδαμαντίνους χαρακτήρας, τους
χρηστούς πολίτας, τους ιδεώδεις υπαλλήλους».48 Ως βασική αιτία για την κατάσταση του
εκπαιδευτικού προσωπικού προβάλλεται από τον επιθεωρητή η ανεπαρκής έως ανύπαρκτη
μόρφωσή τους, καθώς ένα μικρό ποσοστό μόνο είναι πτυχιούχοι διδασκαλείων και
υποδιδασκαλείων, ενώ οι υπόλοιποι είναι αναγνωρισμένοι δημοδιδάσκαλοι Γ' τάξεως:49
απόφοιτοι Γυμνασίου, απόφοιτοι του Ανωτάτου Παρθεναγωγείου Μοναστηρίου και
πρόσφυγες από τον Καύκασο και τη Μ. Ασία. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση των
πτυχιούχων δασκάλων δεν λείπουν οι αρνητικές αξιολογήσεις, όπως για το δάσκαλο που «η
παιδαγωγική του μόρφωσις δεν φαίνεται πλέον εις την εργασίαν του».50 «Με διδασκάλους ως οι
ανωτέρω δεν πρέπει ν’ απορή τις διατί το σχολείον ευρίσκεται εις τοιαύτην κατάστασιν»51
συμπεραίνει σε μία από τις εκθέσεις του ο επιθεωρητής, έχοντας όμως την πικρή επίγνωση
ότι «παρά την ανικανότητα ταύτην θ’ ανεχθώμεν αυτόν ως κι άλλους ομοίους του ελλείψει
προσωπικού».52 Προκειμένου να ενισχυθεί η περιοχή με ικανούς δασκάλους, προτείνει να
δοθούν ηθικά και χρηματικά κίνητρα και να υπηρετούν υποχρεωτικά εκεί οι νέοι πτυχιούχοι
των διδασκαλείων.
Η αξιολόγηση όμως δεν περιορίζεται μόνο στην αποτελεσματικότητα του δασκάλου
στο γλωσσικό μάθημα, αλλά επεκτείνεται σε στοιχεία του χαρακτήρα του και της κοινωνικής
συμπεριφοράς του. Ενδεικτικά, αναφέρονται κρίσεις, όπως «υπερέχει μόνο κατά την
θρασύτητα»,53 «καθυστερημένη κοινωνικώς»,54 «ως χαρακτήρ δύστροπος και φίλερις».55 Αυτές
οι συμπεριφορές εξάλλου έχουν επίδραση στη στάση των ξενόφωνων πληθυσμών απέναντι
στους δασκάλους και κατ’ επέκταση απέναντι στην ελληνική γλώσσα και παιδεία.

3.4. ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝΩΝ
Από τις εκθέσεις των επιθεωρητών φαίνεται ότι οι ξενόφωνοι επιδεικνύουν αδιαφορία
σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους και τη λειτουργία των σχολείων. Δύο
επιθεωρητές αποδίδουν αυτή τη στάση των ξενόφωνων στη βουλγαρική προπαγάνδα και
στην μετέπειτα κατοχή της περιοχής από τον σερβικό στρατό. Ωστόσο, η στάση των
κατοίκων σε κάποιες περιπτώσεις δεν περιορίζεται στην αδιαφορία αλλά εκδηλώνεται ως
μίσος, «το διατηρούμενον έτι μίσος κατά παντός του ελληνικού παρά τισι των βουλγαροφώνων
πληθυσμών, όπερ ενέπνευσε η βουλγαρική προπαγάνδα…»,56 «ώστε ούτε ν’ ακούσωσι θέλουσι
περί ελληνισμού, ελληνικής ιδέας, ελληνικής γλώσσης και ελληνικών σχολείων».57 Βέβαια,
πέρα από την ακαμψία των κατοίκων υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες για τη συνεπή
φοίτηση των μαθητών. Τέτοιες είναι η συμμετοχή τους στις γεωργικές εργασίες ή η φύλαξη
της τιμής των γυναικών της οικογένειας από τον κίνδυνο των στρατιωτών του συμμαχικού
στρατού. Επίσης, ως βασική αιτία για τον μειωμένο αριθμό των μαθητών στα σχολεία
προβάλλεται και η αμέλεια κάποιων δασκάλων ή η «αισχρά και εγκληματική διαγωγή» τους.58
Συχνά οι δασκάλες είναι μεμπτής ηθικής και οι δάσκαλοι εκμεταλλεύονται τους ξενόφωνους,
συνεργάζονται με τους χωροφύλακες ή υπεισέρχονται στις οικογενειακές και κοινοτικές
υποθέσεις δημιουργώντας προστριβές. Η συμπεριφορά τους λοιπόν καλλιεργεί το μίσος των
ξενόφωνων έναντι του ελληνικού στοιχείου.
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Για την αντιμετώπιση της άτακτης φοίτησης η ελληνική πλευρά υιοθετεί τρόπους
επιβολής διά της βίας, όπως η πρωτοβουλία ενός αστυνομικού στην πλατεία του χωριού, ο
οποίος «πλήρης θυμού κινών και το μαστίγιον»59 απειλεί με εξορία τους γονείς που δεν
στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Παράλληλα, δηλώνεται η ανάγκη για τη χρήση ήπιων
τρόπων πειθούς. Έτσι, ο επιθεωρητής του 1918 δηλώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει
να «διακυβερνήση πατρικώς τους ξενοφώνους τούτους σήμερον αλλ’ άλλοτε ελληνικωτάτους
πληθυσμούς»,60 ώστε να νιώθουν ότι ξαναβρήκαν «την μεγάλην αυτών και φιλόστοργον
Μητέραν, εν ταις αγκάλαις της οποίας αισθάνονται πλέον εαυτούς εν πάση ασφαλεία και πάσης
της δυνατής απολαύοντας ευημερίας».61 Με άλλα λόγια, η απαγκίστρωση των κατοίκων από
τη βουλγαρική επιρροή και η αλλαγή της στάσης τους απέναντι στην ελληνική εκπαίδευση
θα επέλθει, εφόσον απολαύσουν την ιδιαίτερη μέριμνα της ελληνικής πολιτείας. Επιπλέον,
μεγάλο μέρος της ευθύνης για τον προσεταιρισμό των ξενόφωνων φέρουν οι εκπαιδευτικοί.
Οφείλουν να είναι μεθοδικοί, ηθικοί και προπάντων εμπνευσμένοι παιδαγωγοί, προκειμένου
να μεταπείσουν τους κατοίκους. Τέλος, οι δάσκαλοι θεωρούνται υπεύθυνοι για την
καταγγελία της ασυνέπειας των γονέων ως προς τη φοίτηση των παιδιών τους.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την παρούσα μελέτη προκύπτει ότι η εκπαιδευτική πολιτική της αφομοίωσης των
ξενόφωνων πληθυσμών εφαρμόστηκε στα σχολεία της Α' βαθμίδας της περιφέρειας
Φλώρινας κατά την περίοδο 1918-1925. Με άλλα λόγια, από τη διερεύνηση των εκθέσεων
των επιθεωρητών εκπαίδευσης αυτής της περιόδου αναδείχτηκε η προσπάθεια των ελληνικών
κυβερνήσεων να εξαφανίσουν μέσω της εκπαίδευσης τη γλωσσική ετερότητα κυρίως των
σλαβόφωνων της περιοχής. Η προσπάθεια υπήρξε συνεχής και αδιάκοπη παρά τους
ανταγωνισμούς σε γλωσσικό και πολιτικό επίπεδο των φιλελεύθερων και συντηρητικών
δυνάμεων που άσκησαν την εξουσία. Ειδικά το γλωσσικό μάθημα έγινε το επίκεντρο της
προσοχής των επίσημων εκφραστών της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως ήταν οι επιθεωρητές
εκπαίδευσης, καθώς λειτούργησε ως βασικός μηχανισμός καταστολής της αλλογλωσσίας.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος απέκτησε εθνική
σημασία.
Η συγκριτική εξέταση των εκθέσεων των επιθεωρητών μπορεί να οδηγήσει σε
γενικευμένες διαπιστώσεις πάνω στους τέσσερις άξονες της ανάλυσης που προηγήθηκε.
Ειδικότερα, σε όλες τις εκθέσεις των επιθεωρητών είναι εμφανής η έμφαση στον γλωσσικό
και φρονηματιστικό σκοπό του γλωσσικού μαθήματος.62 Στην πρώτη κατηγορία ανήκει η
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους ξενόφωνους μαθητές σε τέτοιο βαθμό, ώστε να
υποκαταστήσει τη μητρική σε κάθε μορφή επικοινωνίας, επίσημη ή ανεπίσημη, γραπτή ή
προφορική. Η επίτευξη του γλωσσικού σκοπού θεωρούνταν απαραίτητη προϋπόθεση για την
επίτευξη του φρονηματιστικού, που τον εννοούσαν κυρίως ως σφυρηλάτηση της ελληνικής
εθνικής συνείδησης. Οι επιθεωρητές δηλαδή υπερασπίζονταν την άποψη ότι γλώσσα και
εθνικός πολιτισμός είναι αλληλένδετα και ότι η αντικατάσταση της μητρικής γλώσσας
σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή στον τρόπο σκέψης και θέασης της πραγματικότητας
(Μήτσης, 1996). Στις εκθέσεις του 1918 μάλιστα το γλωσσικό μάθημα ειδικά και το σχολείο
γενικότερα απόκτησε επιπλέον εκπολιτιστικό σκοπό, πράγμα που σήμαινε ότι η αφομοίωση
έπρεπε να γίνει σε όλα τα επίπεδα: γλωσσικό, εθνικό, πολιτιστικό. Κάθε απόκλιση από τον
εξελληνισμό, είτε αυτός δηλωνόταν ρητά είτε όχι στις εκθέσεις, θεωρούνταν αδιανόητη.
Οι επιθεωρητές ―πλην ενός―63 ασχολούνταν και με τις μεθόδους διδασκαλίας του
γραπτού και προφορικού λόγου. Καταρχήν, έδιναν ιδιαίτερη προσοχή στη διδασκαλία των
νηπίων. Θεωρούσαν το νηπιαγωγείο ως προπαρασκευαστικό στάδιο καθοριστικής σημασίας
για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Η συστηματική εργασία των νηπιαγωγών
μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο του εξελληνισμού και να λειτουργήσει ως βάση για τους
δασκάλους των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Στην έρευνα των Ντίνα & ΗλιάδουΤάχου (2007) φαίνεται ότι ο γενικός επιθεωρητής Ε. Μπουντώνας έχει την ίδια γνώμη:
«Κύριος σκοπός του νηπιαγωγείου των ξενοφώνων είναι η γλωσσική προπαιδεία των αρχαρίων
του δημοτικού σχολείου, δια τούτου δε και το σπουδαιότερον μάθημα του νηπιαγωγείου τούτου
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είναι αι γλωσσικαί ασκήσεις. Πάσαι αι άλλαι ασχολίαι έχουσι δευτερεύουσαν θέσιν και
σημασίαν». Στο δημοτικό σχολείο προβλέπονταν στάδια διδασκαλίας της ανάγνωσης με
έμφαση στην κατανόηση, ενώ η παραγωγή γραπτού λόγου περιοριζόταν στην καλλιγραφία.
Ακόμη, το θέμα της προφοράς είχε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διδασκαλία και καλλιέργεια του
προφορικού λόγου των μαθητών. Γι’ αυτό προτείνονταν μέθοδοι εξάλειψης των ξενικών
προφορικών στοιχείων. Γενικά, η ανάγκη διαφοροποίησης της γλωσσικής διδασκαλίας προς
ξενόφωνους διαπιστωνόταν ακόμη και από επιθεωρητές των συντηρητικών κυβερνήσεων.
Έτσι, παρά την επάνοδο της καθαρεύουσας, δήλωναν την αναγκαιότητα συγγραφής
εύληπτων και κατάλληλων για ξενόφωνους αναγνωστικών βιβλίων.
Ο βαθμός εξελληνισμού των ξενόφωνων μαθητών ως αποτέλεσμα της γλωσσικής
διδασκαλίας αποτελούσε βασικό κριτήριο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Από αυτό το
δεδομένο φαίνεται ο κομβικός ρόλος των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής
πολιτικής της αφομοίωσης. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν από τους επιθεωρητές προβλήματα
ανεπάρκειας ή απροθυμίας του διδακτικού προσωπικού, τα οποία συνέτειναν στην αποτυχία
του επιδιωκόμενου στόχου. Άλλωστε, η διαδικασία αφομοίωσης μέσω της εκπαίδευσης δεν
έγινε χωρίς τριγμούς και αντιστάσεις από εκείνες τις γηγενείς πληθυσμιακές ομάδες, που για
διάφορους λόγους ―ιστορικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς― παρέμεναν εθνικά
αδιαμόρφωτες. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, μάλιστα, η είσοδος των προσφύγων
δημιούργησε ένα ακόμη πεδίο ανταγωνισμού των σλαβόφωνων γηγενών.
Εν κατακλείδι, η έρευνα ανέδειξε την επιστράτευση του γλωσσικού μαθήματος στην
πρώτη γραμμή της αφομοιωτικής πολιτικής απέναντι στους ξενόφωνους πληθυσμούς της
περιφέρειας Φλώρινας στις αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα, η πολιτική της ομογενοποίησης
μέσα από την αφομοίωση των μειονοτικών γλωσσών τίθεται υπό αμφισβήτηση. Η αποδοχή
της πολυγλωσσίας αποτελεί βασική αρχή του διεθνούς και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου
προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.64 Στην Ελλάδα έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια η
προσπάθεια να ευθυγραμμιστεί η πολιτική της με το διεθνές νομικοπολιτικό περιβάλλον, που
προασπίζεται το δικαίωμα στη γλωσσική διαφορά. Σε αυτό το πλαίσιο η επιστημονική έρευνα
μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια κλίματος αποδοχής της ετερότητας σε όλα τα επίπεδα,
καθώς η γνώση της «δικής μας» ετερότητας μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε
καλύτερα την ετερότητα «των άλλων».
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Μονοτάξιο διδασκαλείο Καστοριάς (1923-1927). «Ποια διδασκαλική
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ύπαρξη του Μονοτάξιου Διδασκαλείου Καστοριάς (ΜΔΚ) είναι σε πολλούς γνωστή μόνο γιατί ο
πρωτοπόρος παιδαγωγός Θεόδωρος Κάστανος διετέλεσε διευθυντής του για δύο χρόνια. Παρόλα αυτά,
στη σύντομη διαδρομή του —λειτούργησε για τέσσερα διδακτικά έτη από το φθινόπωρο του 1923 έως
το καλοκαίρι του 1927— και παρά τους μόλις 186 περίπου αποφοιτήσαντές του έχει να επιδείξει μια
πλούσια εκπαιδευτική, εθνική και πολιτιστική δράση τόσο στην πόλη της Καστοριάς όσο και
ευρύτερα. Οι απόφοιτοί του προετοιμάζονταν για να διδάξουν στα «ξενόφωνα σχολεία», δηλαδή, σε
σχολεία αγροτικών περιοχών όπου διαβιούσαν κυρίως σλαβόφωνοι αλλά και τουρκόφωνοι,
αλβανόφωνοι και βλαχόφωνοι πληθυσμοί της περιοχής αυτής. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και αναλύεται στην παρούσα εργασία, ο τρόπος που γινόταν η παιδαγωγική κατάρτιση των
μελλοντικών δασκάλων προκειμένου να διδάξουν την ελληνική γλώσσα, ουσιαστικά ως δεύτερη/ξένη,
σε μαθητές μονοθέσιων ή ολιγοθέσιων κατά βάση δημοτικών σχολείων. Με τον τρόπο αυτό
αναδεικνύουμε αφενός ένα κομμάτι της τοπικής ιστορίας και, αφετέρου, της ιστορίας της εκπαίδευσης
των εκπαιδευτικών στη χώρα μας. Η έρευνά μας για το ΜΔΚ στηρίχθηκε σε δύο πηγές: την τοπική
εφημερίδα «Καστοριά» και την επετηρίδα του ΜΔΚ του σχολικού έτους 1924-’25 με τίτλο «Η ζωή
ενός διδασκαλείου» που έγραψε ο πρώτος διευθυντής του, Μιχάλης Μιχαλόπουλος.
ABSTRACT
In this article, the author traces back to 1923 in order to examine how the students (future elementary
school teachers) of a one year-term graduate school of education were prepared so as to be ready to
teach the Greek language to pupils with different mother tongue. In 1923, eleven years after the
liberation of the Greek Macedonia from the Ottoman Empire, and only one after the exchange of
populations following the Asia Minor tragedy between Greece and Turkey, a school of education for
those who wanted to obtain a degree as elementary school teachers was established in the city of
Kastoria. The primary concern of the principals, the educational staff and the students alike was to find
a way to deal with the Multilanguage and multiethnic mosaic especially in the rural outskirts of West
Macedonia, where large amounts of populations did not understand or had a very limited knowledge of
the Greek language. Indeed, the task proved to be very high and challenging. However, the
resourcefulness and determination of the educators was evident and contributed to the optimal training
of the students. “Kastoria” newspaper and a book written by the first principal of the school were our
resources.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 1923, χρονιά ίδρυσης του ΜΔΚ, η Καστοριά συμπλήρωνε μόλις 11 χρόνια ελεύθερου
βίου, όμως, ο δημογραφικός χάρτης της περιοχής τα χρόνια αυτά άλλαξε δραματικά. Οι
ανταλλαγές πληθυσμών που ξεκίνησαν από το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι
το 1922 και το αδιάκοπο μεταναστευτικό ρεύμα από και προς την Δυτική Μακεδονία είχαν
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός εξαιρετικά περίπλοκου γλωσσικού μωσαϊκού στην
περιοχή. Έτσι, υπήρχαν γηγενείς πληθυσμοί που μιλούσαν μόνο ελληνικά ή γνώριζαν μόνο το
σλαβικό ιδίωμα αλλά υπήρχαν και πολλοί δίγλωσσοι, κυρίως άντρες, στον πληθυσμό αυτό
(Κωστόπουλος, 1990). Επίσης, υπήρχαν πάντα οι βλαχόφωνοι και οι αλβανόφωνοι
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πληθυσμοί, ενώ στην πόλη της Καστοριάς διαβιούσε μια πολυπληθής εβραϊκή κοινότητα που
είχε ως μητρική της την ισπανική (Μιχαλόπουλος, 1925, σ. 29). Στο υπόστρωμα αυτό
προστέθηκαν και οι τουρκόφωνοι χριστιανοί πρόσφυγες που έφτασαν το 1922 στην περιοχή
σε σημαντικούς αριθμούς.
Στο πλαίσιο αυτό, το κράτος μέσω του εκπαιδευτικού μηχανισμού προσπάθησε και
πέτυχε σε μεγάλο βαθμό να εμπεδώσει το imperium του στις Νέες Χώρες ιδρύοντας
οικοτροφεία για άπορους ξενόγλωσσους κυρίως νέους, νυχτερινά και «κυριακάτικα» σχολεία
για ενήλικες, και φυσικά, δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία (Κωστόπουλος, 1990· ΗλιάδουΤάχου, χ.χ.). Ο στόχος ήταν να ομογενοποιήσει γλωσσικά τον πληθυσμό επιβάλλοντας ως
μοναδικό κώδικα την ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, καθώς το γλωσσικό ζήτημα ταλάνιζε την
ελληνική διανόηση και δίχαζε τους πολιτικούς, άλλοτε υιοθετούνταν ο κώδικας της
δημοτικής και άλλοτε της καθαρεύουσας ως επίσημης γλώσσας της εκπαίδευσης με ανάλογες
επιπτώσεις και στην εκπαίδευση των «ξενόφωνων» μαθητών.
Η λείανση των γλωσσικών «αποκλίσεων» της περιοχής για εθνικούς λόγους (ΗλιάδουΤάχου, χ.χ.) υπαγόρευσε αναμφίβολα, λοιπόν, την ίδρυση και λειτουργία του ΜΔΚ, καθώς οι
απόφοιτοί του προετοιμάζονταν για να διδάξουν στα «ξενόφωνα σχολεία»· ένα έργο
εξαιρετικά επίπονο που, σύμφωνα με μαρτυρία της εποχής, κάθε δάσκαλος έκανε το παν για
να αποφύγει «ως άλλος Ορέστης υπό των Ερινυών καταδιωκόμενος» (Μιχαλόπουλος, 1925,
σ. 58). Άλλωστε, η έλλειψη δασκάλων γενικά την εποχή εκείνη ήταν παροιμιώδης και
αντιμετωπίστηκε κάποτε με εξαιρετικά αμφιλεγόμενους τρόπους [βλ. τους «δασκάλους των
δύο μαρτύρων», πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που δήλωναν ότι υπηρετούσαν ως δάσκαλοι
στους τόπους καταγωγής τους και, λόγω αδυναμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών,
διορίζονταν ως δάσκαλοι με την κατάθεση δύο μαρτύρων (Δημαράς, 2003, σ. 201)].
Η ίδρυση, όμως, διδασκαλείων σε αυτές τις περιοχές, πρόδιδε και μια άλλη διάσταση
του ζητήματος της εκπαίδευσης των ξενόφωνων πληθυσμών, την παιδαγωγική (ΗλιάδουΤάχου, χ.χ.), δηλαδή, την αναζήτηση της καλύτερης μεθόδου για την γλωσσική πρώτιστα
εκπαίδευση των πληθυσμών αυτών με απώτερο στόχο την αφομοίωσή τους. Σε αυτήν τη
διάσταση στον τομέα της εκπαίδευσης των δασκάλων που προορίζονταν ακριβώς να
διδάξουν στα ξενόφωνα σχολεία εστιάζει η παρούσα εργασία αποκαλύπτοντας πώς σε μια
εποχή εξαιρετικά περιορισμένων πόρων και μέσων η ευρηματικότητα και η δημιουργική
διάθεση αφοσιωμένων παιδαγωγών αντιμετώπισε με παραδειγματικό —ακόμη και για την
εποχή μας— τρόπο περίπλοκα διδακτικά ζητήματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως
δεύτερης ή ξένης.
Η έρευνά μας για το ΜΔΚ στηρίχθηκε σε δύο πηγές: την τοπική εφημερίδα
«Καστοριά» και την επετηρίδα του ΜΔΚ του σχολικού έτους 1924-’25 με τίτλο «Η ζωή ενός
διδασκαλείου» που έγραψε ο πρώτος διευθυντής του, Μιχάλης Μιχαλόπουλος.
2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΤΑΞΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Η εκπαίδευση των δασκάλων στη χώρα μας είναι στενά συνδεδεμένη με την ίδρυση και
λειτουργία των διδασκαλείων σχεδόν από την σύσταση του νέου ελληνικού κράτους.
Αναμφίβολα, ο θεσμός των διδασκαλείων εξελίσσεται με το πέρασμα του χρόνου
γνωρίζοντας περιόδους ακμής (άνοιγμα ή θεσμοθέτηση υποχρεωτικής φοίτησης σε
διδασκαλεία) και κάμψης (κλείσιμο διδασκαλείων) (Δημαράς, 1990· Μπουζάκης, Τζήκας,
Ανθόπουλος, 2000). Ωστόσο, ο θεσμός των μονοτάξιων διδασκαλείων, αν και καθιερώνεται
νομοθετικά με τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια του 1889 δεν υλοποιείται παρά μόνο πολλές
δεκαετίες αργότερα, το 1913-’14 (Δημαράς, 2003, σ. 161· Ράπτης, χ.χ.), για να καταργηθεί το
1929 από τα πεντατάξια διδασκαλεία (Μπουζάκης, 1999, σ. 99) όπου και αυτά με τη σειρά
τους καταργούνται το 1933 με το Ν. 286 που ιδρύει τις περίφημες Παιδαγωγικές Ακαδημίες.
Η ίδρυση του ΜΔΚ εντάσσεται στο παραπάνω νομοθετικό και χρονικό πλαίσιο και η
λειτουργία του αντανακλά τις παλινδρομήσεις, τις αντιφάσεις και τα προβλήματα του
πλαισίου αυτού, όπως και τη δυναμική εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης στο διάστημα
αυτό (Παπακωνσταντίνου & Ανδρέου, 1992). Έτσι, για να γίνει κάποιος δεκτός στο ΜΔΚ
έπρεπε να ήταν απόφοιτος Γυμνασίου και/ή να είχε την ιδιότητα του «προσωρινού
δημοδιδασκάλου», δηλαδή να είχε εργαστεί ως δάσκαλος. Η εισαγωγή του στο διδασκαλείο
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γινόταν κατόπιν εξετάσεων και μετά την αποφοίτησή του ήταν υποχρεωμένος να παραμείνει
στην υπηρεσία για δυο χρόνια διοριζόμενος, ως επί το πλείστον, σε σχολεία της περιφέρειας
του σημερινού νομού Καστοριάς (Καστοριά, 23.09.1923). Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες
δεν έπρεπε να ήταν μεγαλύτεροι των 25 ετών. Στο απολυτήριο Γυμνασίου ο βαθμός στα
Ελληνικά και τα Μαθηματικά θα πρέπει να ήταν τουλάχιστον 5 και να είχαν διαγωγή κοσμία.
Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονταν ήταν (α) η γραφή εκθέσεως στην Νέα Ελληνική
γλώσσα και (β) η προφορική ανάγνωση και ανάλυση νεοελληνικού κειμένου πεζού ή
ποιήματος (Καστοριά, 13.07.1924). Ωστόσο, πολύ λίγοι νέοι από την περιοχή της
Μακεδονίας είχαν απολυτήριο Γυμνασίου με αποτέλεσμα, ιδίως κατά το δεύτερο χρόνο της
λειτουργίας του, οι περισσότεροι επιτυχόντες να προέρχονται από την Παλαιά Ελλάδα
(Μιχαλόπουλος, 1925, σ. 10).
Ο πρώτος διευθυντής του ΜΔΚ είναι ο Μιχαήλ Π. Μιχαλόπουλος που μετατίθεται
στην Καστοριά από το διδασκαλείο της Κοζάνης στο οποίο υπηρετούσε, επίσης ως
διευθυντής (Καστοριά, 22.11.1923 & 17.02.1924). Οι πρώτες εξετάσεις διενεργούνται στις 15
Νοεμβρίου του 1923 και επιτυγχάνουν και οι 14 υποψήφιοι (Καστοριά, 22.11.1923). Το
κτίριο στο οποίο στεγάστηκε αρχικά το ΜΔΚ ήταν η πρώην μουσουλμανική οικία του Κεμάλ
Σαχίν (Καστοριά, 22.11.1923). Τη δεύτερη χρονιά της λειτουργίας του, λόγω του ότι οι
εγγραφέντες διπλασιάστηκαν, το διδακτήριο μεταφέρθηκε σε άλλη γειτονική πολύ μεγάλη
πρώην τουρκική κατοικία, η οποία ήταν σε τόσο άθλια κατάσταση που «ούτε οι πρόσφυγες
δεν πήγαιναν να την κατοικήσουν» (Μιχαλόπουλος, 1925, σ. 12). Στο ΜΔΚ λειτουργούσε
οικοτροφείο αυτοδιοικούμενο από τους μαθητές του και βιβλιοθήκη (Μιχαλόπουλος, 1925, σ.
66), που κάποια στιγμή άνοιξε και για το ευρύ κοινό (Καστοριά, 12.12.1926).
Ο Θεόδωρος Κάστανος φτάνει στην Καστοριά στις αρχές Οκτωβρίου του 1925
μετατιθέμενος από το Διδασκαλείο Αλεξανδρουπόλεως (Καστοριά, 4.10.1925) και παραμένει
διευθυντής του ΜΔΚ ως το οριστικό κλείσιμο του το 1927 και τη μετάθεση του ιδίου στο
Διδασκαλείο του Καρπενησίου (Καστοριά, 21.8.1927). Η επίσημη δικαιολογία για την
απομάκρυνση του ΜΔΚ ήταν ότι η περιφέρεια δεν είχε πλέον κενά σε δασκάλους, σε
αντίθεση με τη νοτιοδυτική Ελλάδα, και παρά τις αντιδράσεις της τοπικής κοινότητας και του
βουλευτή, ο Κάστανος υποχρεώνεται να κλείσει το ΜΔΚ και να μοιράσει τα υλικά του στα
δημοτικά σχολεία της πόλης της Καστοριάς (Καστοριά, 14.8.1927). Ο πίνακας που
ακολουθεί δείχνει τον αριθμό των εισακτέων κατά έτος και φύλο τα τέσσερα χρόνια της
λειτουργίας του ΜΔΚ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αριθμός μαθητών κατά σχολικό έτος λειτουργίας του ΜΔΚ
Απόφοιτοι
Σχολικό
Διευθυντής
Έτος
Σύνολο
Γυναίκες
1923-24
22
0
Μ. Μιχαλόπουλος
1924-25
49
2
1925-26
1926-27

65
50
(εγγραφέντες)
186

6
Πιθανά λιγότερες
από 7.

Θ. Καστάνος

3. Η ΠΑΙΑΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Λοιπόν γράμματα, όσα γράμματα ο νομοθέτης εθεώρησεν αναγκαίον να γνωρίζετε, και
την τέχνην του διδάσκειν θα τα μάθετε και χωρίς να θέλετε. Τούτο άλλως το θεωρώ
δευτερεύον περί δε του εξής μάλλον φροντίζω· πώς να βγείτε από τα χέρια μου άνδρες
φρόνιμοι, με σεβασμόν και συμπάθειαν εις την καρδίαν, χωρίς υστεροβουλίαν εις τας
πράξεις σας, φιλαλήθεις, με καρδίαν γενναίαν, έτοιμοι να βοηθήτε τον άλλον και να
προάγετε εις την Κοινότηταν σας, άνδρες μορφωμένοι, όχι δασκαλόπουλα συνήθη από
του βιβλίου μόνου τας γνώσεις αντλούντα, ταμεία γνώσεων νεκρών, αλλά ζωντανοί
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άνδρες υπέρ σκοπών ανεγνωρισμένης
(Μιχαλόπουλος, 1925, σ. 51)

αξίας

ενθουσιούντες

και

μαχόμενοι.

3.1 ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Σύμφωνα με τον Μιχαλόπουλο (1925) στο ΜΔΚ διδάσκονταν τα «τεχνικά» μαθήματα
(Ιχνογραφία, Καλλιγραφία, Χειροτεχνία, Μουσική, Οργανική Μουσική), τα μαθήματα του
«διευθυντού» (Ψυχολογίαν, Παιδαγωγικήν, Διδακτικάς ασκήσεις), καθώς και η Γυμναστική,
η Υγιεινή και η Γεωπονία [το ΜΔΚ διατηρούσε δικό του κήπο (βλ. Καστοριά, 28.11.1926)].
Τα τεχνικά μαθήματα διδάσκονταν αναγκαστικά λόγω έλλειψης κατάλληλου προσωπικού
από «δημοδιδασκάλους/ισσες» που υπηρετούσαν σε σχολεία της Καστοριάς, γεγονός που δεν
ευχαριστούσε ιδιαίτερα τον Μιχαλόπουλο, καθώς θεωρούσε το επίπεδο διδασκαλίας χαμηλό.
Η διδασκαλία έφτανε τις 8 ώρες ημερησίως, ενώ μαθήματα γίνονταν και τα πρωινά του
Σαββάτου.
3.2 ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Τα Α΄ και Β΄ συστεγαζόμενα δημοτικά σχολεία Αρρένων αποτελούσαν τα «πρότυπα»
σχολεία του ΜΔΚ. Ο Μιχαλόπουλος (1925, σ. 27) ζητά «ουσιαστικωτέραν την δικαιοδοσία
του διευθυντού του διδασκαλείου επί του προσωπικού του προτύπου» και ουσιαστικά
προτείνει ο διευθυντής του διδασκαλείου να διοικεί τα πρότυπα σχολεία. Η συζήτηση,
επομένως, για τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας των σχολείων που υπάγονται σε σχολές
προετοιμασίας μελλοντικών δασκάλων, είτε ονομάζονταν αυτά «πρότυπα» είτε ονομάζονται
«πειραματικά», αποδεικνύεται ότι ήταν ενεργή μεταξύ των Ελλήνων παιδαγωγών ήδη πριν
από 90 χρόνια τουλάχιστον.
Ωστόσο, η ευρηματικότητα και το δημιουργικό πνεύμα του Μιχαλόπουλου, φάνηκε
από την απόφασή του να ζητήσει και να πετύχει από την ισραηλιτική κοινότητα της
Καστοριάς να χρησιμοποιήσει ως πρότυπο το δικό της σχολείο. Τα πρότυπα σχολεία του
ΜΔΚ, είχαν δύο σοβαρά μειονεκτήματα: (α) ήταν πολυθέσια («κεχωρισμένως διδασκόμενες
τάξεις») και (β) οι μαθητές τους είχαν ως μητρική γλώσσα την ελληνική, ενώ οι σπουδαστές
του διδασκαλείου προορίζονταν να διδάξουν σε ολιγοθέσια σχολεία («ηνωμένα
ολιγοδιδάσκλα») και «κατά πάσαν δε πιθανότητα εις ξενόφωνα σχολεία» (Μιχαλόπουλος,
1925, σ. 29). Αντίθετα, το σχολείο των Εβραίων εμπόρων της Καστοριάς ήταν ένα σχολείο
με «πλήρη τα στοιχεία του ξενόφωνου», αφού οι μαθητές του μάθαιναν τέσσερις γλώσσες:
ισπανικά, η μητρική τους· γαλλικά, του εμπορίου· εβραϊκά, της θρησκείας τους· ελληνικά,
επίσημη γλώσσα του κράτους. Ο Μιχαλόπουλος αναφέρει ότι οι Εβραίοι δέχτηκαν «μετ’
ευγνωμοσύνης» να χρησιμοποιήσει το διδασκαλείο το σχολείο τους. Έτσι, από το
Φεβρουάριο του 1925 και για άγνωστο διάστημα, οι σπουδαστές του διδασκαλείου δίδασκαν
σε μαθητές τριών επιπέδων γλωσσομάθειας: (α) «μαθητές με ελληνικά αναγνωστικά» που
γνώριζαν, δηλαδή, αρκετά καλά την ελληνική, (β) «μαθητές χωρίς βιβλία» που γνώριζαν
ελάχιστα την ελληνική και (γ) «νήπια» που δε γνώριζαν καθόλου ελληνικά. Ταυτόχρονα,
προκειμένου να ασκούνται στην εξοικονόμηση χρόνου και εστίασης στα ουσιώδη της ύλης,
έπρεπε να διδάσκουν σε μία ώρα δύο μαθήματα. Εκτός της γλώσσας, οι δόκιμοι
εκπαιδευτικοί δίδασκαν και χειροτεχνία, ωδική και γυμναστική, όχι όμως ιστορία, γεγονός
που ήταν αντίθετο τόσο με τις επιθυμίες των ίδιων των Εβραίων όσο και του Μιχαλόπουλου
(1925, σ. 29) που εισηγούνταν για «εθνικούς» λόγους προς τους ανωτέρους του να επιτραπεί
η διδασκαλία της ελληνικής ιστορίας στον πληθυσμό αυτό.
3.3 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ»
Οι σπουδαστές του διδασκαλείου φαίνεται ότι είχαν ένα πραγματικά σφιχτό ή
ταχύρρυθμό θα λέγαμε σήμερα πρόγραμμα απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε πραγματικές
συνθήκες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Μιχαλόπουλος έκανε 19 διδασκαλίες «εν τω
προτύπω κυρίως αναγνώσεως, λεκτικών ασκήσεων, ιστορίας (ιεράς και θύραθεν),
γραμματικής και αριθμητικής» και μετά ακολούθησαν οι μαθητές του, οι οποίοι από τις
25.11.1924 έως το τέλος του σχολικού έτους έκαναν 36 διδασκαλίες κατά μέσο όρο ο
καθένας ή 1833 όλοι μαζί (Μιχαλόπουλος, 1925, σσ. 22-23). Ο κάθε σπουδαστής έπρεπε να
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είχε συντάξει εκ των προτέρων, μια ημέρα πριν διδάξει, «γραπτή διδασκαλία», η οποία
διορθωνόταν από τον Μιχαλόπουλο και τους άλλους σπουδαστές. Την επομένη, ο
σπουδαστής δίδασκε σε τάξη του προτύπου σχολείου ενώπιον των συναδέλφων του και
ακολουθούσε «κρίση» της διδασκαλίας, όπως και την πρώτη μέρα. Αυτές ήταν οι λεγόμενες
«υποδειγματικές διδασκαλίες» (Μιχαλόπουλος, 1925, σ. 22).
Ωστόσο, για να επιτευχτεί «το χειρίζεσθαι την διδασκαλίαν» στις διάφορες τάξεις και
στα διάφορα μαθήματα «χρειάζεται χρόνος μακρός» που το ΜΔΚ δεν είχε να διαθέσει στους
σπουδαστές του. Γι’ αυτό τα Σάββατα διατίθονταν για τις «δοκιμαστικαί ή γενικαί
διδασκαλίαι». Αυτές έφτασαν τις 71 το σχολικό έτος 1924-1925 εκ των οποίων οι 31 ήταν
του διευθυντή. Στην αρχή κάθε εβδομάδας ανατιθόταν ένα θέμα διδασκαλίας σε όλους τους
μαθητές, ώστε αυτοί να προετοιμαστούν για να το διδάξουν το Σάββατο. Το Σάββατο με
κλήρο οριζόταν αυτός που θα το δίδασκε και άλλοι δύο που θα το αξιολογούσαν («επιφέρουν
τας παρατηρήσεις»), ενώ έπειτα ακολουθούσε κρίση από όλους τους σπουδαστές και ο
κρινόμενος απαντούσε σε αυτές. Το γεγονός αυτό μας ξαφνιάζει ευχάριστα, καθώς πρόκειται
για εξαιρετικές ασκήσεις ετεροαξιολόγησης και απόκτησης μεταγνωστικών δεξιοτήτων και
αναστοχασμού των διδακτικών πρακτικών σε καιρούς που το «λάθος» θεωρούνταν κολάσιμο
και επέφερε ποινή στους μαθητές. Ο Μιχαλόπουλος, μάλιστα, συμπληρώνει εξαιρετικά
εύστοχα και αναπάντεχα, ίσως, για την εποχή του ότι: «Πρέπει το κατώτατον και ουχί
επαινετόν βεβαίως, αναπόφευκτον όμως εν τη αρχή, είδος της δημιουργίας, η μίμισης, ν’
αποβεί ενσυνείδητος και λελογισμένη ενέργεια, ίνα ως έτοιμος μηχανισμός χρησιμοποιηθή
προς ζήτησιν νέων και καινοφανών λύσεων επί αγνώστων» (1925, σ. 24).
Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, οι σπουδαστές ασκούνταν στην ανάπτυξη θεμάτων μέσα
από βιβλία που θεωρούνταν σημαντικά για την επιστήμη τους. Ο λόγος ήταν, μεταξύ άλλων,
και για να μάθουν να χρησιμοποιούν επιτυχώς τις πηγές, ώστε αργότερα να μπορούν μόνοι
τους να επιμορφώνονται και να εξελίσσονται επιστημονικά ως δάσκαλοι. Πάλι βλέπουμε με
έκπληξη ένα είδος πρώιμης μορφής απόκτησης δεξιοτήτων διά βίου μάθησης σε χρόνο που
αυτά τα ζητήματα δεν είχαν τεθεί με τόσο ρητό τρόπο όσο σήμερα.
3.4 ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να έδωσαν και οι δύο διευθυντές του διδασκαλείου στην
πραγματοποίηση εκδρομών στα ελληνόφωνα και ιδιαιτέρως στα ξενόφωνα χωριά που
βρίσκονταν πέριξ της πόλης της Καστοριάς. Όταν λέμε εκδρομές δεν εννοούμε επισκέψεις
ψυχαγωγικού χαρακτήρα, αλλά πιο πολύ ως «δράση στο πεδίο», αφού ο σκοπός των
επισκέψεων ήταν να γνωρίσουν και να ασκηθούν οι σπουδαστές στη διδασκαλία σε
μονοθέσια («ημωμένο σχολείο») και ξενόγλωσσα σχολεία (Καστοριά, 14.6.1295· 6.5.1926·
Μιχαλόπουλος, 1925, σσ. 30-33). Ωστόσο, αυτή η πρακτική δεν φαίνεται να ήταν αποδεκτή
από όλους και ιδιαίτερα από κύκλους του Υπουργείου Παιδείας. Ενδεικτικό είναι το
λακωνικό σχόλιο της εφημερίδας «Καστοριά», πως αποτέλεσε αφορμή το γεγονός ότι ο
Κάστανος και η καθηγήτρια Ελ. Βαφειάδου μαζί με τους μαθητές τους θα άρχιζαν εκδρομές
στα χωριά της περιφέρειας και θα έδιναν πλήθος υποδειγματικών διδασκαλιών, ώστε οι
«επιτήδειοι του Υπουργείου Παιδείας να κορέσουν τα ταπεινά πάθη των» (Καστοριά,
24.11.1926).
Ενδεικτικό της επιτυχίας αυτών των εκδρομών και των πλούσιων εμπειριών που
αποκτούσαν οι μαθητές, αλλά και της αγωνίας τους να διδάξουν αργότερα σε τέτοια σχολεία,
είναι το σχόλιο σπουδαστή που παραθέτουμε ευθύς αμέσως (αν και κάποτε μπορεί να
υπερβάλλει):
Έπειτα ως ξεύρομε, […] πολλοί από μας θα υπηρετήσουμε σε ξενόφωνα σχολεία. Στις
παραπάνω δυσκολίες προστίθεται βλέπομε και άλλη μεγαλυτέρα, το ξενόφωνο
περιβάλλον· ημείς όμως είχαμεν το ευτύχημα τα σχολεία που επισκεφτήκαμε να είναι
ξενόφωνα. Εδιδάξαμε σε αυτά· είδαμε τι δυσκολίες συναντά ο δάσκαλος του ξενόφωνου
σχολείου· πώς δυσκολεύτηκαν οι μαθηταί στην έκφρασι και πώς προφέρουν μερικά
γράμματα (π.χ. το λ, το θ, το δ, κ.λ.π.) και ποία διδακτική μέθοδο να μεταχειρισθούμε για
να μάθουν οι μαθηταί την Ελληνική γλώσσα. Και έτσι μια μέρα, ενώ κάθε διδασκαλιστής
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θα τρομάξη μόλις ακούση ότι διορίζεται σε ξενόφωνο σχολείο και θα βάλη όλα τα μέσα
για να ματαιώση το διορισμό του και αν δεν το επιτύχη θα πηγαίνη στη θέσι του σαν στον
Άιδη (sic), για μας όλα αυτά φαίνονται αστεία, γιατί εκ των προτέρων είδαμε την
κατάστασι των ξενόφωνων σχολείων και ποιες δυσκολίες θα εύρωμε και χωρίς
αντίρρησι θα πάμε ν’ αναλάβωμε τα καθήκοντά μας. (Μιχαλόπουλος, 1925, σ. 33-34)
3.5 ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Ιδιαίτερα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Κάστανου ως διευθυντή του
διδασκαλείου, βλέπουμε πολλά δημοσιεύματα να αναφέρονται σε παραστάσεις που δίνει το
διδασκαλείο στην Καστοριά, στη Σιάτιστα, στη Φλώρινα και στη Χρούπιστα (Άργος
Ορεστικό) (Καστοριά, 11.10.1925· 10.1.1926· 28.3.1926· 16.5.1296· 5.2.1927· 27.3.1927).
Είναι ενδιαφέρον ότι κάποιες φορές οι παραστάσεις δίνονται με σκοπό «εθνικό», όπως την
πώληση λαχείων για την αεροπορική άμυνα ή τη συγκέντρωση χρημάτων («εισπράχτηκαν
2000 δρχ.») για την ανέγερση μνημείου του «εθνομάρτυρος Παύλου Μελά» με αφορμή τον
εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.
Το ΜΔΚ και ο διευθυντής του επαινούνται για το «χωράφι» τους και τις δημόσιες
κυριακάτικες διαλέξεις με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος τα οποία, πάντως, οι
εκπαιδευτικοί της Καστοριάς δεν φαίνεται να βρίσκουν ενδιαφέροντα με αποτέλεσμα η
απουσία τους να σχολιάζεται αρνητικά (Καστοριά, 21.11.1926· 28.11.1926).
Κλείνοντας την παιδαγωγική ενότητα, παραθέτουμε τα λόγια του Μιχαλόπουλου που
αποκαλύπτουν την επίδραση του Κινήματος της Νέας Παιδαγωγικής των αρχών του 20ου
αιώνα στην ελληνική παιδαγωγική σκηνή:
Και αν μη τι άλλο όφελος αποκομίσουν, θα αποκτήσουν την ειδολογικήν, ας ειπώμεν,
μόρφωσιν, ίνα ως διδάσκαλοι θεωρήσουν τον μικρόν μαθητή ουχί ως ένα μέσον όρον
οιονδήποτε του αριθμητικού συνόλου της τάξεως, αλλ’ ως ον ζων και κινούμενον, έχον
ιδιαιτέραν όλως ξεχωριστήν ψυχοφυσικήν κατασκευήν, ως ιδίαν ατομικότητα άνευ
καταναγκασμού αναπτυσσομένην και τότε αναμιμνησκόμενοι της εν τω διδασκαλείω
ζωής αυτών, μελετώντες και εξελισσόμενοι, θα εφαρμόσουν εν τη αγωγή (και τη
διδασκαλία) σύστημα μάλλον φιλελεύθερον του ήδη εν χρήσει όντος, συμφωνότερον προς
την φυσιολογικήν ανάπτυξιν του παιδός. (Μιχαλόπουλος, 1925, σ. 45)
4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το ΜΔΚ πρόσφερε πνευματικό έργο αντιστρόφως ανάλογο της σύντομης λειτουργίας του
στην περιφέρεια της Καστοριάς αλλά και ευρύτερα της Ελλάδας. Είχε την τύχη να διοικηθεί
από δυο διευθυντές που ξεχώριζαν τόσο για την επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτισή
τους όσο και για το προοδευτικό και δημοκρατικό τους ήθος. Ο Μ. Μιχαλόπουλος οργάνωσε
το Διδασκαλείο και το οικοτροφείο του και τα λειτούργησε αποτελεσματικότατα, ενώ ο Θ.
Κάστανος συνέχισε την επιτυχημένη πορεία του προκατόχου του και εμβάθυνε τις σπουδές
των μαθητών του με νέες δράσεις και πρωτοβουλίες. Οι δυο τους φαίνεται ότι είχαν κοινή
αντίληψη για τα εκπαιδευτικά πράγματα της τότε Ελλάδας και υποστήριζαν ενεργά το
«σχολείο εργασίας» και τις παιδαγωγικές αρχές της Νέας Αγωγής που έβαζε το μαθητή και
τις ανάγκες του στο επίκεντρο του σχολικού θεσμού.
Υποστηρίζουμε, ακόμη, ότι στον ειδικότερο τομέα της παιδαγωγικής και της
διδακτικής της ελληνικής γλώσσας, ως δεύτερης/ξένης, οι επιλογές τους ήταν καινοτόμες,
τολμηρές και πρωτοπόρες. Λαμβάνοντας υπόψη τον ελάχιστο χρόνο που είχαν στη διάθεσή
τους για να εκπαιδεύσουν μελλοντικούς δασκάλους κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για
να τους παρέχουν τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά εφόδια για το δύσκολο έργο που
προορίζονταν να επιτελέσουν.
Η παρούσα έρευνα θέλουμε να πιστεύουμε ότι ανέδειξε ένα κομμάτι του πολύπλευρου
παιδαγωγικού, εκπαιδευτικού, πνευματικού και εθνικού έργου που το ΜΔΚ πρόσφερε στην
χώρα μας. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι συμβάλλουμε στην γνώση σημαντικών πτυχών
της σχετικά πρόσφατης τοπικής ιστορίας μας και, μάλιστα, στον τομέα της εκπαίδευσης των
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εκπαιδευτικών, θέτοντας, ίσως, τα θεμέλια για περαιτέρω διερεύνηση ανάλογων θεμάτων
τοπικής σημασίας αλλά πανελλήνιας εμβέλειας.
Ως ακροτελεύτιο κομμάτι της εργασίας μας κρατήσαμε την παραίνεση του
Μιχαλόπουλου προς το Υπουργείο Παιδείας να ενισχύσει τη λειτουργία του ΜΔΚ. με την
οποία και κλείνει ουσιαστικά την επετηρίδα του ΜΔΚ για το δεύτερο έτος της λειτουργίας
του. Με τα παρακάτω λόγια του αποκαλύπτει πόσο καλά είχε αντιληφθεί τον πολλαπλό και
δύσκολο ρόλο του ΜΔΚ την εποχή αυτή, αλλά και αποκαλύπτεται πόσο η ελληνική
γραφειοκρατία αδυνατεί διαχρονικά να συλλάβει την πολύτιμη προσφορά διαφόρων θεσμών
και ανθρώπων αυτού του τόπου και δη της περιφέρειας (το ΜΔΚ θυμίζουμε έκλεισε δύο
χρόνια μετά την ώρα που διευθυντής του ήταν ο αείμνηστος Θ. Κάστανος).
Τελευταίαν δε και σοβαρωτέραν υποβάλλω παράκλησιν προς το Σόν Υπουργείον να
τονώση δια παντός μέσου το Διδασκαλείον τούτο του οποίου η χρησιμότης υπό
εκπαιδευτικήν και εθνικήν άποψιν είναι ανυπολόγιστος. Ας καταστήση τούτο εν μέσω
ποικίλλων και ακαταπόνητων εχθρών ιστάμενον Ακρίτα πρόμαχον της αμφισβητούμενης
Ελληνικότητος της δυτικής Μακεδονίας, τηλαυγή δε και ανέσπερον φάρον, ίνα φωτίζη
και καταυγάζει την πέριξ σκοτίαν. (Μιχαλόπουλος, 1925, σ. 45)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μετά το 1970, τόσο η εμπειρία από την υλοποίηση των προσεγγίσεων που κυριαρχούσαν μέχρι
τότε στη διδακτική της γλώσσας, όσο και η εξέλιξη της γλωσσολογίας, αλλά και η ανάπτυξη άλλων
συναφών επιστημών του ανθρώπου οδήγησαν διεθνώς στην αναθεώρηση βασικών θέσεων της
διδακτικής των γλωσσικών μαθημάτων σχετικών με τη γλωσσική ικανότητα του μαθητή. Στην Ελλάδα
προβλήθηκαν ως καρποί αυτού του προβληματισμού το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη Γλώσσα του
Δημοτικού Σχολείου του 1982 και το διδακτικό υλικό με τίτλο Η Γλώσσα μου. Τα αποθαρρυντικά
αποτελέσματα ερευνών όμως, αναφορικά με τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων του Αναλυτικού
Προγράμματος μέσω του συγκεκριμένου διδακτικού υλικού, καθώς και νεότερες μελέτες που
αφορούσαν τη διδασκαλία της γλώσσας διεθνώς συνέβαλαν στη συνειδητοποίηση, από την πολιτεία
και τους εκπαιδευτικούς, της ανάγκης για την υιοθέτηση ενός νέου, κειμενικά-επικοινωνιακά
προσανατολισμένου, τρόπου διδασκαλίας της Γλώσσας στο δημοτικό σχολείο. Πριν μερικά χρόνια,
στο γενικότερο πλαίσιο της ανανέωσης των Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού
όλων των μαθημάτων για την υποχρεωτική εκπαίδευση, θεσμοθετήθηκε νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα
το 2003 και συγγράφηκε καινούριο εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της Γλώσσας στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τα οποία φαίνεται να διαπνέονται από σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές.
Η παρούσα εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει και να αναδείξει τις διδακτικές αρχές από τις οποίες
προέκυψε η μεταρρυθμιστική προσπάθεια. του 1982, την κριτική που δέχτηκε και το πλαίσιο αρχών
και στόχων με βάση τα οποία προέκυψε η τελευταία μεταρρυθμιστική προσπάθεια, που ξεκινάει το
1998 και ολοκληρώνεται με την εισαγωγή του ΑΠ του 2003 και με την εφαρμογή νέου διδακτικού
υλικού το 2006.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to present the general principles of the reform effort of 1982,
concerning Language Arts curriculum and textbooks for the Greek Elementary School along with its
criticism. Furthermore, the paper outlines the reforms initiated by the last legislated Language Arts
curriculum for the Greek Elementary School. It also presents the framework used to develop the
Language textbooks and teaching materials implemented since 2006, as it is reflected in teaching
practices.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η διδασκαλία της γλώσσας άρχισε να εξελίσσεται σε
αυτόνομο επιστημονικό τομέα υπό την επίδραση της γλωσσολογίας και ιδιαίτερα ενός
κλάδου της που είναι γνωστός ως εφαρμοσμένη γλωσσολογία (εξετάζει τα θέματα που
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προκύπτουν από την εφαρμογή των γενικών αρχών ανάλυσης της γλώσσας και μελετά τις
συνέπειες των πορισμάτων της γλωσσικής επιστήμης στη διδασκαλία της γλώσσας). H
περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από μια διάθεση αντικειμενικοποίησης και
ομοιομορφοποίησης της γλωσσικής διδασκαλίας, η οποία ερμηνεύεται αν λάβει κανείς υπόψη
το γενικό μεταπολεμικό κλίμα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης για την αναπτυσσόμενη
τεχνολογία και τις θετικές επιστήμες.
2.

Η ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίστηκε και αναπτύχθηκε στις HΠA η δομική προσέγγιση
(structural approach) στη γλωσσική διδασκαλία. Συνδέθηκε στενά με τη γλωσσολογική
σχολή του δομισμού και, ιδιαίτερα του αμερικανικού (Bloomfield), και με τη φιλοσοφία και
τη μεθοδολογία της ψυχολογικής θεωρίας της συμπεριφοράς (behaviorism) [Skinner, 1957].
Σύμφωνα με την αντίληψη της δομικής προσέγγισης, επίκεντρο της διδασκαλίας
γίνεται το γλωσσικό σύστημα. H γλώσσα μελετήθηκε ως δομή και ως βασικός στόχος τέθηκε
η γλωσσική ικανότητα (linguistic competence) [Chomsky 1957, 1965] του μαθητή, δηλαδή ο
συνδυασμός των γλωσσικών στοιχείων σύμφωνα με τους κανόνες του γλωσσικού
συστήματος.
Ως ελάχιστη γλωσσική μονάδα ορίστηκε η πρόταση, που εξετάζεται συνθετικά ως
σχέση των λέξεων που την απαρτίζουν, και ως βασικό αντικείμενο της γραμματικής
ανάλυσης ο έλεγχος της ορθότητάς της. Δίνεται προτεραιότητα στον προφορικό λόγο. Oι
προτάσεις μιας γλώσσας διακρίνονται σε γραμματικά ορθές και γραμματικά μη ορθές.
Kριτήριο της ορθότητας αποτελεί το γλωσσικό ένστικτο του φυσικού ομιλητή, ο οποίος
παράγει άπειρο αριθμό ορθών προτάσεων.
Oι παραδοσιακοί τομείς (ορθογραφία, ανάγνωση, γραμματική, έκθεση, συντακτικό),
που διδάσκονταν αποσπασματικά και ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, συγχωνεύονται, και
το γλωσσικό μάθημα αντιμετωπίζει τη γλώσσα σφαιρικά, με ενιαίο τρόπο. Γίνεται
διδασκαλία της ίδιας της γλώσσας και όχι περιγραφή της απλώς, όπως σε προηγούμενες
παραδοσιακές προσεγγίσεις.
Kατά τη διδακτική διαδικασία προβάλλονται σταδιακά όλο και πιο πολύπλοκα δομικά
πρότυπα (φράσεις-μοντέλα, νόρμες), τα οποία εμπεδώνονται με τη συνεχή άσκηση και
χρήση, όπου βασικό ρόλο παίζει η μίμηση. Όταν εσωτερικευτούν, θεωρείται ότι με μια
αυτόματη διαδικασία επέρχεται η ικανότητα παραγωγής γραμματικά ορθών προτάσεων
(γλωσσική ικανότητα) και στη συνέχεια πραγματώνεται η γλωσσική πλήρωση και η
επικοινωνία, η οποία θεωρείται αυτονόητο επακόλουθο.
Ακολουθείται αυστηρά συγκεκριμένη μέθοδος με προκαθορισμένα στάδια μαθησιακής
πορείας κοινά για όλους τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζεται ως διεκπεραιωτής
γνώσεων που παρέχονται από μία συγκεκριμένη μέθοδο, σε κλειστά προγράμματα
επικεντρωμένα στην ύλη.
Η διδασκαλία πραγματώνεται σε τρία στάδια:
1) Kείμενο που περιέχει τη δομή ή τις δομές που πρέπει να διδαχτούν.
2) Aσκήσεις αφομοίωσης των παραπάνω δομών.
3) Aυθόρμητη έκφραση.
Kύρια κριτήρια για την επιλογή κειμένων είναι να εμφανίζονται σ’ αυτά οι
προκαθορισμένες γλωσσικές δομές και να έχουν συνταχθεί στο προκαθορισμένο για το
ανάλογο επίπεδο μάθησης βασικό λεξιλόγιο. Επειδή όμως δεν είναι εύκολο να βρεθούν
κείμενα που να ανταποκρίνονται στον προκατασκευασμένο τρόπο οργάνωσης της ύλης, στα
πρώτα κυρίως στάδια μάθησης, τα κείμενα εμφανίζονται κατασκευασμένα από τους
συγγραφείς των εγχειριδίων ή «φιλτραρισμένα».
H μάθηση θεωρείται ότι επιτυγχάνεται με διαισθητικό τρόπο, χωρίς να διατυπώνονται
αρχές λειτουργίας ή σχετικοί κανόνες. Σε αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιήθηκαν και οι δομικές
ασκήσεις, που στοχεύουν στην απόκτηση γλωσσικών αυτοματισμών και βασίζονται στη
μνήμη και στη μηχανική αντίδραση. Oι κυριότεροι τύποι τους είναι ασκήσεις επανάληψης,
αντικατάστασης, αλλαγής, συμπλήρωσης και έκτασης, κυρίως κλειστές και έντονα
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καθοδηγούμενες, διατεταγμένες σύμφωνα με την αυστηρά προκαθορισμένη οργάνωση της
ύλης. Συχνά ακολουθούνται από ασκήσεις «ελεύθερης έκφρασης» (π.χ., περιλήψεις,
αφηγήσεις).
H δομική προσέγγιση γνώρισε μεγάλη διάδοση, χρησιμοποιήθηκε με διάφορες
παραλλαγές και ονομασίες και οι βασικές αρχές της επηρέασαν τη διδακτική των γλωσσών
σε διεθνές επίπεδο, κυρίως από το 1950 έως το 1970 περίπου. Στις χώρες όπου υιοθετήθηκε
πολλοί συμπεριέλαβαν και την Eλλάδα μετά την εισαγωγή των εγχειριδίων για τη Γλώσσα
του Δημοτικού Σχολείου το 1982.
3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Μετά το 1970, τόσο η εμπειρία από την υλοποίηση των προσεγγίσεων που
κυριαρχούσαν μέχρι τότε στη διδακτική της γλώσσας, όσο και η εξέλιξη της γλωσσολογίας,
αλλά και η ανάπτυξη άλλων συναφών επιστημών του ανθρώπου οδήγησαν διεθνώς στην
αναθεώρηση βασικών θέσεων της διδακτικής των γλωσσικών μαθημάτων σχετικών με τη
γλωσσική ικανότητα (linguistic competence) του μαθητή.
Μετά από πορίσματα σημαντικών εθνολογικών (Hymes, 1972) και
κοινωνιογλωσσολογικών ερευνών (Labov, 1972), η γλωσσική πλήρωση (linguistic
performance), για την οποία τοποθετήθηκε για πρώτη φορά ο Chomsky (1959, 1965), δηλαδή
η πραγμάτωση της γλωσσικής ικανότητας σε συγκεκριμένες συνθήκες ομιλίας, πήρε την
έννοια της χρησιμοποίησης του γλωσσικού συστήματος στους κόλπους μιας κοινότητας σε
ποικίλες κοινωνικές καταστάσεις ανάλογα με συγκεκριμένους κοινωνικούς κανόνες και
επικοινωνιακές ανάγκες. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έννοια, πρέπει κανείς όχι μόνο να
μπορεί να παράγει άπειρες φράσεις ορθές γραμματικά, αλλά και να χρησιμοποιεί, σωστά και
ταιριαστά, απειρία φράσεων σε άπειρο αριθμό περιστάσεων (Widdowson, 1981). Προτάθηκε,
έτσι, μια νέα αντίληψη της γλωσσικής ικανότητας, που διευρύνθηκε περιλαμβάνοντας και την
έννοια της κατάλληλης χρησιμοποίησης του λόγου σε συγκεκριμένες περιστάσεις
επικοινωνίας. Πρόκειται για την επικοινωνιακή ικανότητα (communicative competence)
[Hymes, 1972] στην οποία εμπεριέχεται η γλωσσική ως αναπόσπαστο συστατικό της. Ως
επικοινωνιακή νοείται η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αποτελεσματικά,
σύμφωνα με ένα εξωγλωσσικό πλαίσιο αναφοράς (παραλήπτης, σκοπός, χώρος, χρόνος).
Kοινό σημείο όλων των παραπάνω θεωρήσεων αποτελεί η μελέτη του κοινωνικού
ρόλου της γλώσσας. O ρόλος αυτός συνδέεται με τη χρήση της γλώσσας μέσω της οποίας
σημαίνονται και συμβολίζονται κοινωνικά δεδομένα H έρευνα του συστήματος γίνεται όχι
πια με βάση τα δεδομένα μιας ιδανικής γλώσσας, αλλά με βάση την πραγματική παραγωγή
των ομιλητών μέσα σε κοινωνικές καταστάσεις, η οποία χαρακτηρίζεται από ποικιλία.
Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα να μετατοπιστεί το κέντρο βάρους των στόχων
της γλωσσικής διδασκαλίας από την απόκτηση γλωσσικής ικανότητας στη διεύρυνση της
επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών. Η γλωσσική διδασκαλία αντιμετώπιζε πλέον το
αντικείμενό της σε δύο διαστάσεις, μία γλωσσική και μία εξωγλωσσική. Έγινε αποδεκτό ότι
δεν είναι αρκετό οι μαθητές να μάθουν να συνδυάζουν τα γλωσσικά στοιχεία σύμφωνα με
τους κανόνες του γλωσσικού συστήματος. Πρέπει να κατανοήσουν ότι οι γλωσσικές τους
επιλογές καθορίζονται από τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τις παραμέτρους της
επικοινωνιακής πράξης -τον παραλήπτη στον οποίο απευθύνεται ο λόγος τους, το σκοπό για
τον οποίο παράγεται και το χώρο και το χρόνο παραγωγής (εξωγλωσσικά στοιχεία)- και
συνεπώς να οδηγηθούν στην παραγωγή, όχι μόνο γλωσσικά, αλλά και κοινωνικά αποδεκτών
ειδών λόγου.
H ευρεία διάδοση των παραπάνω απόψεων και η έντονη κριτική που ασκήθηκε στο
δομικό μοντέλο διδασκαλίας ενίσχυσαν τις θέσεις πολλών θεωρητικών της εφαρμοσμένης
γλωσσολογίας, οι οποίοι έδωσαν έμφαση στην επικοινωνιακή λειτουργία της γλώσσας
Σ’ αυτό το πλαίσιο εμφανίστηκε και αναπτύχθηκε η επικοινωνιακή προσέγγιση στη
διδασκαλία της Γλώσσας.
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4. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Tο θέμα της ανάπτυξης της επικοινωνιακής ικανότητας ως βασικού άξονα της
γλωσσικής διδασκαλίας τέθηκε καταρχήν ως αίτημα από τη διδακτική των ξένων γλωσσών
κατά τη δεκαετία του 1960 ως δευτερογενής συνέπεια των ανακατατάξεων που επέφερε ο
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. H εισαγωγή τεχνολογίας από τις HΠA καθώς και το μεγάλο
μεταναστευτικό ρεύμα που προκάλεσε η μη ισόρροπη βιομηχανική ανάπτυξη της Eυρώπης
είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών προβλημάτων επικοινωνίας αλλά και μιας
νέας προβληματικής στους διδακτικούς. H προβληματική αυτή κατέληξε, κατά τη δεκαετία
του 1970, σε νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών οι οποίες εφαρμόστηκαν
προσαρμοσμένες κατάλληλα και στη διδακτική της μητρικής γλώσσας.
H επικοινωνιακή προσέγγιση εντάσσεται σε ένα γενικότερο κλίμα ευαισθητοποίησης
γύρω από κοινωνικά προβλήματα και συνειδητοποίησης των δυνατοτήτων και των ορίων της
τεχνολογίας για τη διευθέτησή τους. Eπικεντρώνεται στο μαθητή ενταγμένο στο κοινωνικό
του πλαίσιο και στρέφεται προς την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του.
Ως κύριες θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές του επικοινωνιακού μοντέλου (Cazden,
John and Hymes, 1972· Coste, 1981· Coste et al., 1976· van Ek, 1981· Galisson, 1980·
Johnson and Morrow, 1981· Littlewood, 1981· Long, 1976· Savignon, 1983· Widdowson,
1981· Wilkins, 1976), που έγιναν ευρύτερα αποδεκτές και στη διδακτική της μητρικής
γλώσσας κατά τη δεκαετία του 1970, μπορούν να αναφερθούν οι εξής:
α. Αρχές και στόχοι γλωσσικής διδασκαλίας
 Τονίζεται η επικοινωνιακή λειτουργία του γλωσσικού κώδικα
 Δίνεται έμφαση στην έννοια του περιβάλλοντος (context), γλωσσικού και εξωγλωσσικού
 Bασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας θεωρούνται η πολυμορφία, η ποικιλία και η
διαφοροποίηση.
 H γλωσσική διδασκαλία οφείλει να ακολουθεί τη φυσιολογική διαδικασία κατάκτησης
της γλώσσας, κατά την οποία, στους φυσικούς ομιλητές, η ανάπτυξη της γλωσσικής
ικανότητας (συνδυασμός των γλωσσικών στοιχείων σύμφωνα με τους κανόνες του
γλωσσικού συστήματος) βαίνει παράλληλα με την ανάπτυξη της επικοινωνιακής
ικανότητας.
Ως ελάχιστη γλωσσική μονάδα εκλαμβάνεται η λεκτική πράξη (η λεκτική δράση κατά την
εκφορά του λόγου κάτω από ορισμένες συνθήκες) μέσω της οποίας κάθε γλωσσικό στοιχείο
ενεργοποιείται και αποκτά συγκεκριμένο νόημα και αξία στα πλαίσια συγκεκριμένων
συνθηκών επικοινωνίας.
 H γνώση του συστήματος της γλώσσας θεωρείται βασικός όχι όμως και επαρκής
παράγοντας για την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας. Παράλληλα λοιπόν με την
ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας, βασικός στόχος θεωρείται και η επικοινωνιακή
ικανότητα.
Mια τέτοια διατύπωση αρχών και στόχων οδηγεί σε αντίστοιχα κριτήρια επιλογής
ύλης, μεθόδων διδασκαλίας και τρόπων αξιολόγησης.
β. Περιεχόμενο γλωσσικής διδασκαλίας και μεθοδολογικές αρχές
 H αναγνώριση της διαφορετικότητας των μαθητών έχει ως συνέπεια να αποφεύγεται
συχνά η χρήση συγκεκριμένου εγχειριδίου καθώς και ο καθορισμός συγκεκριμένης
διδακτέας ύλης. Εφαρμόζονται ανοιχτά προγράμματα (curricula) προσαρμόσιμα στις
ανάγκες του μαθητικού κοινού. Ευνοούνται όχι τα προκατασκευασμένα, όμοια για όλους
τους μαθητές ογκώδη βιβλία, αλλά συλλογές υλικού, που συχνά εκπονούνται ή
τροποποιούνται από τους διδάσκοντες με τη συμβολή των μαθητών. Το υλικό αυτό
οφείλει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των συγκεκριμένων κάθε
φορά μαθητών και να είναι αυθεντικό. Αυθεντικά θεωρούνται τα κείμενα που δεν έχουν
κατασκευαστεί ειδικά για τις ανάγκες του γλωσσικού μαθήματος, αλλά έχουν προκύψει
από αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας του κοινωνικού χώρου.
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H οργάνωση του περιεχομένου και η ταξινόμηση της ύλης γίνεται κατά λεκτικές πράξεις
και όχι σύμφωνα με τις ομοιότητες μορφής των γλωσσικών τύπων. Οι λεκτικές πράξεις
προέρχονται από τις περιστάσεις επικοινωνίας και αυτές υπαγορεύουν τις γλωσσικές
μορφές.
Είναι αποδεκτά όλα τα είδη λόγου και κειμένων με κριτήριο την καταλληλότητά τους για
τους συγκεκριμένους κάθε φορά μαθητές και νομιμοποιούνται όλες οι μορφές και οι
ποικιλίες της γλώσσας.
Γίνεται μια νέα «αποκατάσταση» του γραπτού λόγου, μετά την αδιαφιλονίκητη
προτεραιότητα που έδινε η δομική προσέγγιση στον προφορικό, καθώς σκοπός του
σχολείου δεν είναι να μάθει στον μαθητή να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του, την οποία έχει
ήδη κατακτήσει, αλλά να του διευρύνει την υπάρχουσα επικοινωνιακή ικανότητα σε
απαιτητικότερες χρήσεις της, όπως η περίπτωση του γραπτού λόγου .

γ. Τεχνικές αξιοποίησης του διδακτικού υλικού
 Bασική τεχνική η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή οποιουδήποτε είδους λόγου
είναι η αξιοποίηση κάθε περίστασης επικοινωνίας, πραγματικής ή υποθετικής, η οποία
εμπλέκει το μαθητή σε κάποιο επικοινωνιακό πρόβλημα στο οποίο πρέπει να δοθεί λύση.
O μαθητής ενθαρρύνεται να προκαλεί ο ίδιος περιστάσεις, να εντοπίζει και να καθορίζει
ο ίδιος τις παραμέτρους τους, με αποτέλεσμα οι κλασικές σχολικές ασκήσεις να
αντικαθίστανται από δραστηριότητες μάθησης, οι οποίες πολύ συχνά διεξάγονται μέσω
εργασιών σε ομάδες.
 Δεν καθορίζεται συγκεκριμένος χρόνος αλλά ελαστικά διαστήματα οργάνωσης
δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις δυνατότητες ή τις δυσκολίες των εκάστοτε μαθητών. Οι
ασκήσεις είναι ανοιχτές και απαιτούν ενεργοποίηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, όχι μόνο
γνώσεων.
 Ο μαθητής δεν ασκείται μόνο σε δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται και
επιβραβεύονται στα όρια του γλωσσικού μαθήματος, αλλά και σε δραστηριότητες που
χρησιμοποιούνται και επιβραβεύονται στον κοινωνικό χώρο.
 H τάση αυτή για τη σύνδεση σχολείου και κοινωνικού χώρου και για τον απεγκλωβισμό
της γλωσσικής διδασκαλίας από τα στενά όρια ενός μαθήματος συχνά παίρνει επίσης και
τη μορφή επέκτασης σε άλλα μαθήματα του σχολικού προγράμματος, τα οποία
θεωρούνται μέρος της κοινωνικής ζωής του μαθητή (διαθεματική προσέγγιση), με τη
μορφή σχεδίων εργασίας (projects), που ξεπερνούν το χώρο και το χρόνο του μαθήματος.
δ. Παιδαγωγικές αρχές
 Το μεθοδολογικό πλαίσιο της προσέγγισης είναι αρκετά ευρύ και αφήνει πολλά
περιθώρια πρωτοβουλίας στο διδάσκοντα, του οποίου η συνεχής επιμόρφωση και η
διεπιστημονική συγκρότηση θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου να ανταποκριθεί στο
βάρος της ευθύνης που επωμίζεται.
 H οργάνωση του περιεχομένου της διδασκαλίας επηρεάζεται από την επικέντρωση της
διδακτικής διαδικασίας στο μαθητή. Προβάλλεται ως μία από τις βασικές αρχές της
προσέγγισης η στήριξη στη μαθησιακή αυτοδυναμία του μαθητή ως σκεπτόμενης
προσωπικότητας με προτιμήσεις, ικανότητες και επιλογές.
 Οι τρόποι εξάσκησης είναι ανοιχτοί για την πρόσκτηση νέων γλωσσικών συμπεριφορών
και δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη σκέψη και τη δημιουργικότητα παρά στα
αντανακλαστικά και τη μνήμη.
 Μεταφέρεται ένα σεβαστό μέρος της διαχείρισης της διδακτικής διαδικασίας –που αφορά
την προετοιμασία, την επεξεργασία και την αξιολόγηση- στους μαθητές. Πιστεύεται ότι η
επικέντρωση στο υποκείμενο που πραγματώνει τη γλώσσα οδηγεί στην εξατομικευμένη
διδασκαλία.
ε. Αξιολόγηση
 Σημαντικό μέρος της διαδικασίας παραγωγής λόγου αποτελεί η αξιολόγηση με διάφορες
μορφές. Θεωρούμενη βασικό χαρακτηριστικό μιας μεθοδολογίας μαθητοκεντρικής, δεν
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εμφανίζεται ως απλή αξιολόγηση του μαθητή από το διδάσκοντα, αλλά ως συνεχής
διαμορφωτική αξιολόγηση, εργαλείο για ανάδραση και ανατροφοδότηση.
Οι γλωσσικές παραγωγές των μαθητών αξιολογούνται όχι μόνο ως προς τη
γραμματικότητα αλλά και ως προς την κοινωνική αποδεκτότητα. Kαθορίζονται τρία
επίπεδα αξιολόγησης: η αυτοαξιολόγηση, η ετεροαξιολόγηση και, στα πλαίσια των
ομάδων και της τάξης, η συλλογική αξιολόγηση. O λόγος που παράγεται στην τάξη
αξιολογείται ως προς την ορθότητα και την αποτελεσματικότητά του από τους ίδιους
τους μαθητές, οι οποίοι με τη συζήτηση, το σχολιασμό και τον ανάλογο προβληματισμό
οδηγούνται στη διόρθωση του παραγόμενου λόγου.
Σημαντικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας αξιολόγησης αποτελεί η «αποποινικοποίηση»
του λάθους, το οποίο γίνεται αποδεκτό, εφόσον δεν αλλοιώνεται η σημασία του
μηνύματος. Το λάθος θεωρείται στοιχείο υγιούς συστηματοποίησης της γλώσσας.
Προωθείται μάλιστα η διδακτική αξιοποίησή του.

5. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η υιοθέτηση θέσεων όπως οι παραπάνω είχε ως συνέπεια σημαντικές αλλαγές στα
εκπαιδευτικά προγράμματα για το γλωσσικό μάθημα πολλών ανεπτυγμένων χωρών (Ευρώπη,
ΗΠΑ) από τη δεκαετία του 1970 και μετά, με εμφανείς εκδηλώσεις στα διδακτικά υλικά,
στις διδακτικές πρακτικές και στους τρόπους αξιολόγησης του γλωσσικού μαθήματος
(Conseil de l’Europe, 1981).
Στην Ελλάδα προβλήθηκαν ως καρποί αυτού του προβληματισμού το Αναλυτικό
Πρόγραμμα (Α.Π.) για τη Γλώσσα του Δημοτικού Σχολείου του 1982 (Π.Δ. 583/1982 ΦΕΚ
107 τ. α΄) και τα εγχειρίδια με τίτλο Η Γλώσσα μου -καθώς και τα βιβλία δασκάλου- για το
γλωσσικό μάθημα. Στο συγκεκριμένο Α.Π πράγματι διαφάνηκε μια νέα προοπτική στην
προσέγγιση της γλώσσας και της διδασκαλίας της, επικεντρωμένη στην επικοινωνία.
Καθοριστικό ρόλο στη μεταρρύθμιση του γλωσσικού μαθήματος φάνηκε να παίζει η
προβολή του επικοινωνιακού μοντέλου ως σημείου αναφοράς όλων των διδακτικών
ενεργειών. Η εκμάθηση της γλώσσας νοείται ως ικανότητα για επικοινωνία. Η οποιαδήποτε
διδακτική ενέργεια οφείλει να συντελείται σε συνθήκες πραγματικής επικοινωνίας. Ως ένα
από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της προφορικής και γραπτής έκφρασης τίθεται η
αποτελεσματική ή μη επικοινωνία.
Ήδη κατά τη δεκαετία του 1980 όμως, ξεκίνησαν οι πρώτες έρευνες (ΚουτσοσίμουΤσίνογλου, 1985 Παπαρίζος, 1993) σχετικά με το κατά πόσο τα διδακτικά βιβλία της σειράς
Η Γλώσσα μου ευθυγραμμίζονταν με τους στόχους του τότε πρόσφατα θεσμοθετημένου Α.Π
και κατά πόσο υιοθετούσαν τις κύριες επιλογές της διδακτικής διεθνώς. Αυτές κατέληγαν στα
εξής συμπεράσματα: Υπήρχε διάσταση ανάμεσα στους στόχους ως προθέσεις του
Αναλυτικού Προγράμματος και στους στόχους που πραγματικά υπηρετούνταν από τις
επιλογές ύλης, υλικού και τεχνικών των διδακτικών εγχειριδίων. Στο γλωσσικό μάθημα δε
λήφθηκαν καθόλου υπόψη οι μετά το 1970 συνεισφορές στη διδακτική των ζωντανών
γλωσσών. Παρά την εμφανή πρόθεση για εκσυγχρονισμό και ανανέωση, το γλωσσικό
μάθημα εγγραφόταν στα όρια της διδακτικής των γλωσσών της εικοσαετίας 1950-1970,
δηλαδή της δομικής προσέγγισης.
Τα επόμενα χρόνια ανακοινώθηκαν αρκετές ακόμα έρευνες και μελέτες (ενδεικτικά:
Κωστούλη, 1997· Παπούλια-Τζελέπη, 2000· Papoulia-Tzelepi and Spinthourakis, 2000·
Φτερνιάτη, 2000· Χατζησαββίδης, 1994), που αφορούσαν όχι τόσο το ίδιο το διδακτικό
υλικό, όσο την ποιότητα της διδασκαλίας της γλώσσας στην Α/βάθμια Εκπαίδευση και τι
αποκάλυπτε γι’ αυτήν η παραγωγή γραπτού λόγου των μαθητών. Επίσης σ’ αυτές
προβάλλονταν τόσο τα κοινά προβλήματα που τα παιδιά διαφορετικών κοινωνικών ομάδων
αντιμετωπίζουν κατά την παραγωγή γραπτού κειμένου όσο και οι κοινωνικά
προσδιοριζόμενες διαφορές στη χρήση της γλώσσας. Επιπλέον διατυπώθηκαν και νέες
προτάσεις (Αλβανούδη κ.ά., 2000· Χαραλαμπόπουλος και Χατζησαββίδης, 1997·
Χαραλαμπόπουλος και Κωστούλη, 2000· Ιορδανίδου και Φτερνιάτη, 2000· Ματσαγγούρας,
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2001) στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με τη διδασκαλία της γλώσσας στην Α/βάθμια
Εκπαίδευση.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών που αφορούσαν την ποιότητα της
διδασκαλίας του γραπτού λόγου (Παπούλια-Τζελέπη, 2000 Papoulia-Tzelepi and
Spinthourakis, 2000), στην Ελλάδα φαίνεται ότι κυριαρχούσε -τουλάχιστον μέχρι πριν την
εφαρμογή του ισχύοντος Α.Π (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003 τ. β΄, τόμος α΄) και του
εκπαιδευτικού υλικού- στην Α/βάθμια Εκπαίδευση μια αντίληψη για την παραγωγή του
γραπτού λόγου των μαθητών ως ελεύθερης έκφρασης απόψεων, της οποίας η ποιότητα δεν
εξαρτάται από τα κατάλληλα προγράμματα και διδακτικά υλικά και την κατάλληλη
διδασκαλία και πρακτική, αλλά από κάποιο «χάρισμα» που οι μαθητές κατέχουν ή όχι. Ο
γραπτός λόγος δε θεωρείτο καν ένα θέμα για διδασκαλία. Περιστασιακά μόνο δίνονταν
κάποιες οδηγίες όμοιες για όλα τα είδη κειμένου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι κάθε είδος
κειμένου απαιτεί μια ιδιαίτερη οργάνωση και διαφορετικές στρατηγικές.
Η αξιολόγηση περιοριζόταν στη συζήτηση λαθών που αφορούσαν τη
γραμματικότητα του γραπτού, ενώ το περιεχόμενο και η οργάνωσή του καταλάμβανε ένα
πολύ μικρό μέρος της. Άρα δε γινόταν ανατροφοδότηση, με την έννοια της ουσιαστικής
καθοδήγησης του μαθητή από τον εκπαιδευτικό στη συνειδητοποίηση τυχόν αδυναμιών του
και στην προσπάθεια ανεύρεσης λύσεων, αλλά μόνο διόρθωση τυπικών σφαλμάτων. Ο
εκπαιδευτικός άλλωστε εμφανιζόταν μόνο ως κριτής του γραπτού προϊόντος των μαθητών
και όχι ως συνεργάτης και βοηθός και αγνοούνταν μορφές και διαδικασίες αλληλεπίδρασης
μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, όπως και των μαθητών μεταξύ τους.
Κυρίως αγνοήθηκε η κοινωνικοπολιτισμική και επικοινωνιακή διάσταση της
παραγωγής γραπτού λόγου. Γι’ αυτό το λόγο, ενώ ο μαθητής πληροφορείτο από τα κείμενα
του γλωσσικού μαθήματος για μέσα και τρόπους γραπτής επικοινωνίας που χρησιμοποιούν
διάφορα πρόσωπα, ο ίδιος έμενε θεατής αυτής της επικοινωνίας.
Ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής λειτουργούσαν βάσει μιας πρακτικής η οποία αγνοεί
την πολυπλοκότητα της κειμενικής επικοινωνίας, όπως φάνηκε από τις έρευνες που εξέτασαν
το γραπτό προϊόν των μαθητών, και εμμένει στην κατάτμηση του γλωσσικού φαινομένου,
περιορίζοντας έτσι την επικοινωνία στο προτασιακό επίπεδο.
Επίσης αποθαρρυντικά υπήρξαν και τα αποτελέσματα των ερευνών που διερεύνησαν
τα προβλήματα που τα παιδιά διαφορετικών κοινωνικών ομάδων αντιμετωπίζουν κατά την
παραγωγή γραπτού κειμένου, κατά τις οποίες έγινε κειμενική ανάλυση ενός μεγάλου
αριθμού διαφόρων ειδών κειμένου που έχουν γραφεί από μαθητές διαφορετικής
κοινωνικομορφωτικής καταγωγής (Κωστούλη, 1997· Παπούλια-Τζελέπη, 2000 Φτερνιάτη,
2000). Από τις έρευνες αυτές καταδεικνυόταν ότι η βαθμολογία των κειμενικών επιδόσεων
του μεγαλύτερου ποσοστού των μαθητών συγκεντρώνεται στις μεσαίες και χαμηλές κυρίως
κατηγορίες και η επιτυχία τους σχετίζεται άμεσα με την κοινωνικομορφωτική καταγωγή
τους.
6. ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Στη συνέχεια, κατά τη δεκαετία του 1980, σημαντική στον προβληματισμό για την έννοια της
επικοινωνίας και κυρίως για τη λειτουργία της στο γραπτό λόγο (κειμενική ικανότητα)
υπήρξε η συμβολή των κειμενικών θεωρήσεων και η διδακτική αξιοποίησή τους. Οι
προσεγγίσεις αυτές, που στηρίζονται σε κειμενοκεντρικές θεωρητικές βάσεις, δε
διαφοροποιούνται από την επικοινωνιακή προσέγγιση ως προς τις βασικές περί της γλώσσας
θέσεις, τις σχετικές με την επικοινωνιακή της διάσταση, αλλά προβάλλουν κάποιες πλευρές
της γλωσσικής διδασκαλίας που συνδέονται με τη διδακτική αξιοποίηση της έννοιας του
κειμένου και αναδεικνύουν σε βασικό σημείο προβληματισμού την έννοια της διαδικασίας
(process) ή στρατηγικής.
Τα αποθαρρυντικά αποτελέσματα των ερευνών που αναφέρθηκαν παραπάνω και οι
μελέτες που αφορούσαν τη διδασκαλία της γλώσσας διεθνώς συνέβαλαν στη
συνειδητοποίηση, από την πολιτεία και τους εκπαιδευτικούς, της ανάγκης για την υιοθέτηση
ενός νέου, κειμενικά-επικοινωνιακά προσανατολισμένου, τρόπου διδασκαλίας του γραπτού
λόγου που παράγεται στο δημοτικό σχολείο. Οι θέσεις αυτές υποδείκνυαν την εφαρμογή

919

κατάλληλων επικοινωνιακών-κειμενοκεντρικών προσεγγίσεων που να διαμορφώνουν και να
προσδιορίζουν ένα ευέλικτο πλαίσιο επικοινωνιακών αρχών και θέσεων. Η διδασκαλία της
γλώσσας όφειλε να στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στην κατανόηση της λειτουργίας της ως
βασικού οργάνου επικοινωνίας.
Η διδασκαλία του γραπτού λόγου, ειδικότερα, θα έπρεπε να αποκτήσει ως
περιεχόμενο την άσκηση σε τρόπους δόμησης διαφορετικών ειδών κειμένου μέσω της
κατάλληλης χρήσης μορφοσυντακτικών δομών. Μέσα από μια τέτοια οπτική, οι στόχοι
προσανατολίζονται όχι απλώς στο να αποκτήσουν οι μαθητές ένα νέο σύστημα λεξιλογικών
και συντακτικών στρατηγικών κατάλληλων για χρήση στο γραπτό λόγο, αλλά και να
διαμορφώσουν ένα διαφορετικό ορισμό, να συγκροτήσουν μια διαφορετική σύλληψη του
τρόπου με τον οποίο τα διάφορα γλωσσικά στοιχεία μπορούν να συνδυαστούν για τη δόμηση
ενός αποτελεσματικού κειμένου.
Οι παραπάνω θέσεις ισχυροποιήθηκαν και από το γεγονός ότι η έρευνα στη
διδακτική της γλώσσας εστίαζε όλο και περισσότερο στη συστηματική μελέτη της δομής των
κειμένων εν γένει, καθώς επίσης και στην εξέταση των γλωσσικών και εξωγλωσσικών
παραγόντων που συμβάλλουν στην παραγωγή ενός επικοινωνιακά αποτελεσματικού
κειμένου. Σ’ αυτό το πλαίσιο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες θεωρήθηκαν οι προτάσεις που
διατυπώθηκαν από πολύ σημαντικούς ερευνητές στην Aυστραλία (γραμματισμός με βάση τα
κειμενικά είδη-genre based literacy pedagogy) [Baynham, 2002· Cope & Kalantzis, 1993·
Halliday & Martin,1993· Kress, 1994· Macken-Horarick, 2000· Martin, 1991,2000]. Αυτές
στη συνέχεια συμπληρώθηκαν από νέες διδακτικές προτάσεις με στόχο τη διδασκαλία της
γλώσσας σε μια πολυπολιτισμική
κοινωνία που διαθέτει μέσα πολυγραμματισμού
(multiliteracies) [New London Group, 1996].
7. KΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ως κύριες μεθοδολογικές αρχές των κειμενοκεντρικών διδακτικών προσεγγίσεων
μπορούν να αναφερθούν οι εξής:
α. Αρχές διδασκαλίας
 Δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή και κοινωνικο-πολιτισμική διάσταση της παραγωγής
γραπτού λόγου
 Η παραγωγή λόγου αντιμετωπίζεται ως αλληλεπιδραστική (interactive) κοινωνική
διαδικασία
 Κοινό σημείο όλων των σύγχρονων κειμενοκεντρικών προσεγγίσεων αποτελεί η
θεώρηση της επεξεργασίας του παραγόμενου λόγου των μαθητών ως μιας μακράς και
απαιτητικής διαδικασίας ιδιαιτέρως σημαντικής προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές
τις συμβάσεις εκείνες που προσδιορίζουν την επικοινωνία στα ποικίλα είδη των
κειμένων, ώστε να είναι κοινωνικοπολιτισμικά αποδεκτά.
β. Στόχοι διδασκαλίας
Ως βασικός στόχος τίθεται η διεύρυνση του κοινωνικού γραμματισμού (literacy) σε
συνάρτηση με τη διεύρυνση της κειμενικής ικανότητας.
 Ως κειμενική ικανότητα νοείται η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα
αποτελεσματικά, σύμφωνα με ένα εξωγλωσσικό πλαίσιο αναφοράς (παραλήπτης,
σκοπός, χώρος, χρόνος), για την παραγωγή και επεξεργασία ποικίλων ειδών κειμένου,
αποδεκτών όχι μόνο γλωσσικά αλλά και κοινωνικά.
 Ο κοινωνικός γραμματισμός ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να κατανοεί, να
ερμηνεύει, να αντιμετωπίζει κριτικά και να παράγει όλα τα είδη λόγου και κειμένου που
είναι απαραίτητα για την κοινωνία στην οποία ζει και γενικά να ελέγχει τη ζωή και το
περιβάλλον του μέσω του γραπτού λόγου
H υιοθέτηση του στόχου αυτού νοείται ως μια κοινωνικά προσανατολισμένη
διαδικασία που αποσκοπεί όχι μόνο στην αποτελεσματική χρήση (παραγωγή και κατανόηση)
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του λόγου, αλλά και στη διαμόρφωση μιας κριτικής στάσης απέναντι στην κάθε κειμενική
δομή (Fairclough, 1992).

γ. Περιεχόμενο διδασκαλίας
Στη διδακτική πράξη τα παραπάνω μεταφράζονται με την προσπάθεια διεύρυνσης της
κειμενικής ικανότητας του λόγου μέσα από την υλοποίηση τριών βασικών σταδίων:
 την επεξεργασία ποικίλων ειδών αυθεντικών κειμένων, όπως πραγματώνονται στα
πλαίσια επικοινωνίας τους
 την παραγωγή ανάλογων τύπων κειμένου από τους ίδιους τους μαθητές
 την επεξεργασία των παραχθέντων κειμένων.
δ. Τεχνικές αξιοποίησης του διδακτικού υλικού
Βασική διδακτική πρακτική αποτελεί η συγκριτική μελέτη αυθεντικών κειμένων
(γραπτών, προφορικών, ηλεκτρονικών, πολυτροπικών) που χαρακτηρίζονται από γλωσσική
ποικιλία και μπορούν να διαφοροποιούνται ως προς το βαθμό της αποτελεσματικότητάς τους,
ώστε να γίνει κατανοητή η κειμενική επικοινωνία. Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους
μαθητές επιλέγει συγκεκριμένους τύπους κειμένων και μελετούν την ποικιλία με την οποία
ένας κειμενικός τύπος πραγματώνεται μέσα από αυθεντικά κείμενα (αφηγήσεις, περιγραφές,
επιχειρηματολογικά κείμενα κτλ.).
Στη σύγχρονη έρευνα είναι σαφής η τάση να ενταχθούν η παραγωγή και η
επεξεργασία του κειμένου μέσα σε ευρύτερες επικοινωνιακές δραστηριότητες. Υποστηρίζεται
ότι μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών σε διάφορα επικοινωνιακά γεγονότα, όπου
καλούνται να παίξουν ποικίλους ρόλους και να επεξεργαστούν με κριτικό τρόπο
συγκεκριμένους κάθε φορά τύπους κειμένου, επιτυγχάνεται όχι μόνο η διεύρυνση της
κειμενικής τους ικανότητας, αλλά καθίσταται δυνατή και η αλληλεπίδραση του σχολείου με
τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.
ε. Αξιολόγηση
Η διαμόρφωση ενός κειμένου –τόσο στο επίπεδο του περιεχομένου, όσο και σε εκείνο
της γλωσσικής μορφής– νοείται ως το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας (Βereiter and
Seardamalia, 1987) η οποία χαρακτηρίζεται από τρία αλληλοεπικαλυπτόμενα στάδια (Flower
and Hayes, 1994 Hayes, 2000):
α) το στάδιο του σχεδιασμού
β) το στάδιο της παραγωγής μιας πρώτης εκδοχής του κειμένου
γ) το στάδιο της επεξεργασίας της πρώτης εκδοχής με στόχο τη δημιουργία του τελικού
κειμένου.
H επιτυχία πραγμάτωσης των παραπάνω σταδίων θεωρείται ότι επηρεάζεται
καθοριστικά από τη συνεργασία των παιδιών μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό και η
παραγωγή λόγου εκλαμβάνεται ως αλληλεπιδραστική κοινωνική διαδικασία, που απαιτεί
μεγάλο διάστημα χρόνου για την επεξεργασία των παραγόμενων κειμένων.
8. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ.
Η υιοθέτηση θέσεων όπως οι παραπάνω, οδήγησε στην ανάγκη να ενσωματωθεί στην
πρακτική του γλωσσικού μαθήματος στην Ελλάδα η αντίληψη για μια επικοινωνιακήκειμενοκεντρική διδασκαλία της γλώσσας και να εκπονηθούν καινούριο Αναλυτικό
Πρόγραμμα και εκπαιδευτικό υλικό.
Τελικά, στο γενικότερο πλαίσιο της ανανέωσης των Προγραμμάτων Σπουδών και του
εκπαιδευτικού υλικού όλων των μαθημάτων για την υποχρεωτική εκπαίδευση, εκπονήθηκε

921

νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα (1998-2003) [ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003 τ. β΄, τόμος α΄] και
συγγράφηκε καινούριο εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση (2003-2006), τα οποία φαίνεται να διαπνέονται από τις παραπάνω αρχές (βλ.
ενδεικτικά: Γλώσσα, 2002 Καψάλης και Κατσίκης, 2007 Φτερνιάτη, 2007, 2008, 2010).
Οι μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν από το συγκεκριμένο Α.Π. για το γλωσσικό
μάθημα, ενώ δεν αποτελούν καινοτομίες για τη διεθνή πραγματικότητα, εφαρμόζονται
εντούτοις για πρώτη φορά στην ελληνική εκπαίδευση. Αυτές συμπεριλαμβάνουν την
υιοθέτηση κειμενικά προσανατολισμένων προσεγγίσεων, καθώς επίσης και συνεργατικών
μορφών εργασίας στο πλαίσιο διαθεματικών δραστηριοτήτων και σχεδίων εργασίας. Πιο
συγκεκριμένα, τα καινοτομικά, για τα ελληνικά δεδομένα, στοιχεία του ισχύοντος Α.Π.
αφορούν την προσπάθεια:
 να λάβει υπόψη του τις μεγάλες αλλαγές που συντελέστηκαν στην Ελλάδα και τον
κόσμο, κατά το χρονικό διάστημα που χωρίζει την εκπόνηση του (1998-2003) από την
εποχή που είχε εκπονηθεί το προηγούμενο (1982-85)
 να εντάξει δοκιμασμένες στην Ελλάδα (ερευνητικά μόνο) και στο εξωτερικό διδακτικές
πρακτικές, που προκύπτουν από τα σύγχρονα δεδομένα των προσεγγίσεων για το
γλωσσικό μάθημα, οι οποίες περιλαμβάνουν:
1. την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής με αξιοποίηση των
θεωριών της ανάδυσης του γραμματισμού και υιοθέτηση ολιστικών προσεγγίσεων (whole
language)
2. τη διδασκαλία του γραπτού λόγου
3. τη δημιουργία μιας κουλτούρας αξιολόγησης με τη μορφή αυτοαξιολόγησης και
αλληλο/ετεροαξιολόγησης
4. την υιοθέτηση της διαθεματικής προσέγγισης
5. την πραγμάτευση της ετερότητας (γλωσσικής, φυλετικής, θρησκευτικής) και των
ατομικών διαφορών
6. την έμφαση στις δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης προβλήματος, διαχείρισης της
πληροφορίας και αυτοβελτίωσης
7. το διαχωρισμό του μαθήματος της λογοτεχνίας από το μάθημα της γλώσσας
Τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν ως προδιαγραφές για τη συγγραφή των νέων
εγχειριδίων για το γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο.
Οι κύριες επιλογές των νέων βιβλίων για το γλωσσικό μάθημα αφορούν την
υιοθέτηση κάποιων από τις αρχές της σύγχρονης διδακτικής για την επεξεργασία
(πρόσληψη-κατανόηση) και παραγωγή λόγου από το μαθητή με βάση τη διδασκαλία των
κειμενικών ειδών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η πρόβλεψη επικοινωνιακών και
αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων (μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών και
εκπαιδευτικού)
με πρακτικές που προωθούν τη συνειδητοποίηση των κειμενικών
ιδιαιτεροτήτων, καθώς και η διάθεση χρόνου για την επεξεργασία του γραπτού λόγου των
μαθητών από τους ίδιους.
Ειδικότερα το πλαίσιο αρχών και στόχων που υιοθετήθηκε από τις αρμόδιες
επιτροπές που επιμελήθηκαν τα εγχειρίδια περιλαμβάνει:
 επεξεργασία με ομαδοσυνεργατικές μεθόδους αυθεντικών κειμένων κάθε είδους λόγου
από το κοινωνικό περιβάλλον μέσα σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας
 διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου με τη χρήση της τυπολογίας των κειμένων και
την εισαγωγή της αντίληψης της σύνθεσης κειμένων ως διαδικασίας τριών σταδίων (το
στάδιο του σχεδιασμού, το στάδιο της παραγωγής μιας πρώτης εκδοχής του κειμένου και
το στάδιο της επεξεργασίας της πρώτης εκδοχής με στόχο τη δημιουργία του τελικού
κειμένου)
 ανάδειξη των κειμενικών χαρακτηριστικών και έμφαση στη λειτουργική γραμματική
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 αυτοαξιολόγηση του μαθητή και ανάπτυξη μεταγνωστικών-μεταγλωσσικών ικανοτήτων.
Ο μαθητής εμπλέκεται σε διαδικασίες αυτό/ετεροαξιολόγησης και συλλογικής
αξιολόγησης του λόγου που παράγεται μέσα στην τάξη, αλλά και εκείνου που τίθεται
προς επεξεργασία, με σκοπό τη βελτίωση του παραγόμενου λόγου
 υιοθέτηση αλληλεπιδραστικών πρακτικών σύνδεσης σχολείου και κοινωνίας
9.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Όπως αναφέρθηκε, οι αλλαγές που σημειώθηκαν στο ισχύον Α.Π. για τη Γλώσσα
θεωρείται ότι εναρμονίζονται σε κάποιο βαθμό με σύγχρονες θεωρίες για τη διδασκαλία του
γλωσσικού μαθήματος. Είναι πολύ ελπιδοφόρο επίσης το γεγονός ότι το ισχύον εκπαιδευτικό
υλικό φαίνεται να διαπνέεται από τις ίδιες αρχές.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής: είναι αυτονόητο ότι η εφαρμογή καινοτομιών
στην εκπαίδευση προϋποθέτει επαφή και εξοικείωση του εκπαιδευτικού με νέα πεδία
γνώσεων και πληροφοριών, έτσι ώστε να αποκτήσει την κατάλληλη κατάρτιση για καινούριες
στρατηγικές διδασκαλίας, που δεν είναι συνηθισμένες στη μέχρι σήμερα διδακτική πρακτική.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, παρά την πρόθεση για αλλαγές στην εκπαιδευτική πρακτική,
αυτές ακυρώνονται στην πράξη όταν δεν έχει γίνει καθόλου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
ή μειώνεται κατά πολύ η καινοτομική δυναμική τους αν αυτή περιορίζεται σε ολιγοήμερες
εναρκτήριες ενημερωτικές συναντήσεις χωρίς συνέχεια. Πολύ σημαντική για την
αποτελεσματική εφαρμογή της νέας προσέγγισης είναι και η συμβολή ενημερωμένων και
υποστηρικτικών σχολικών συμβούλων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη σύγχρονη εποχή παραμένει επίκαιρη η συζήτηση για αναπλαισίωση της σχολικής γλώσσας από
επιστημονική σε διδάξιμη, κατανοητή από όλους τους μαθητές. Η ανάγκη αυτή εμφανίστηκε διαχρονικά
και γίνεται εντονότερη λόγω του αυξανόμενου αριθμού των διαπολιτισμικών σχολείων. Επιπλέον, η κατά
τον Bernstein (1991), ύπαρξη αυστηρής ταξινόμησης και περιχάραξης των προγραμμάτων σπουδών δεν
επιτρέπει στους μαθητές-παιδιά μεταναστών (όπως, άλλωστε και σε ελληνόφωνους μαθητές, χωρίς το
μορφωτικό κεφάλαιο) να διεκδικήσουν ίσες ευκαιρίες και επιδόσεις. Η έμφαση στην καλλιέργεια
δεξιοτήτων, που θα επιτρέψουν στους μαθητές-αυριανούς πολίτες να συμμετέχουν ενεργά, δημιουργικά και
αποτελεσματικά στην κοινωνία υπήρξε διαχρονικός στόχος του σχολείου (Καρατζιά-Σταυλιώτη &
Σπινθουράκη, 2004).
Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός της εργασίας είναι α) να ανιχνευθούν, καταγραφούν και παρουσιαστούν
στοιχεία της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας διαχρονικά, τα οποία συνάδουν με τη διδασκαλία της στα
σημερινά σχολεία και ιδιαίτερα στα διαπολιτισμικά· με τον τρόπο αυτό θα διαμορφωθεί ένα πλαίσιο
συγκριτικής αξιολόγησης της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας διαχρονικά και β) να μελετηθεί ο τρόπος
προώθησης της ελληνικής γλώσσας μέσω της σχέσης των βασικών εργαλειακών παραμέτρων της σχολικής
τάξης, δηλαδή της διδασκαλίας-μάθησης-αξιολόγησης (Δ-Μ-Α) με βάση το νέο εκπαιδευτικό υλικό.
Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται ανάλυση ρηματικού λόγου αντιπροσωπευτικών κειμένων που
αναφέρονται στη διδασκαλία-μάθηση-αξιολόγηση της ελληνικής γλώσσας, κυρίως σε σχέση με την
πολυπολιτισμικότητα.
Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής αναμένεται να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την ανάδειξη
των παραγόντων που επιδρούν στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία καθώς και στη
βελτιστοποίησή τους.

ABSTRACT
In this paper we perform text analysis on the Cross Thematic Framework Syllabus Design for
compulsory education, which was constructed by the Hellenic Pedagogical Institute, in 2003, and is applied
in Greek schools. This curriculum text is treated as a policy text which introduces important changes in
Greek school practice, mainly through the adoption of a cross-curricular approach and the proper use of
Greek language in teaching-learning-evaluating.
The aim of this paper was to investigate the effectiveness of this curriculum reform in the framework of
the emerge of multicultural and multilinguistic schools.
The results of this analysis are used in an effort to tackle and improve the factors that have an impact on
the use and role of Greek language in modern Greek schools.
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
Η γλώσσα, ως ανώτερο πολιτισμικό προϊόν ενός έθνους (Σταμέλος,1999), δεν αποτελεί,
απλώς, ένα κώδικα επικοινωνίας και συνεννόησης αλλά είναι ένα πεδίο δημιουργίας για την
τέχνη, την επιστήμη, κάθε μορφή έκφρασης ενός λαού ή ενός ατόμου. Έτσι, η επιβολή της
καθαρεύουσας στην εκπαίδευση, για πολλές δεκαετίες, προκαλούσε αμηχανία στους μαθητές
στους οποίους στερούσε την αυθόρμητη παραστατική γλώσσα και συνέβαλε στο να εκφράζονται
με τρόπο στεγνό και μη γόνιμο. Εμποδιζόταν, κατά συνέπεια, η ελεύθερη σκέψη, η παραγωγική
φαντασία, η καθαρή επιχειρηματολογία και η συνδιάλεξη λογικών συνειρμών (Solomon, 1998).
Μπορεί, επιπλέον, να διατυπωθεί ο ισχυρισμός ότι, εκτός των άλλων, η προσκόλληση των
συντηρητικών αστών στην καθαρεύουσα εξέφραζε και την ανάγκη ελέγχου της ροής του
μαθητικού πληθυσμού προς τις ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης και, συνεπώς, προς τις ανώτερες
κοινωνικές τάξεις. Στο βαθμό που η τυπική εκπαίδευση λειτουργούσε σαν προθάλαμος και
κατεξοχήν σύμβολο κοινωνικής ανόδου, ο χειρισμός της επίσημης γλώσσας έγινε το πιο
χειροπιαστό εξωτερικό σήμα της ταξικής ένταξης (Τσουκαλάς, 2006). Στο πλαίσιο μιας
«μορφωσιολατρείας» (Φραγκουδάκη, 1982), που κυριαρχούσε, η καθαρεύουσα υπήρξε
ταυτόχρονα ο πιο εύκολα αναγνωρίσιμος διαφορικός παράγοντας και το «λειτουργικό» εκείνο
στοιχείο που μετέφραζε μια ταξική συνείδηση απαραίτητη για η συμπαγή ιδεολογική δόμηση της
κρατικής γραφειοκρατίας. Έτσι, πολύ περισσότερο από αλλού, η καθαρότητα της γλώσσας
ταυτιζόταν (στο συμβολικό επίπεδο) με εκείνους που ανήκαν στην άρχουσα τάξη, με μια
ταυτόχρονη ρητή συμβολική υποτίμηση της λαϊκής γλώσσας (Χουρδάκης, 1995).
Κάνοντας μια συνοπτική αναδρομή στην εξέλιξη των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών
(ΑΠΣ) για την υποχρεωτική εκπαίδευση, υπό το πρίσμα της «φιλικότητας» της σχολικής γλώσσας
και των εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών προς τον μαθητή, διαπιστώνεται ότι ήδη από την
ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους το 1830, γίνεται αναφορά στα πρώτα «Προγράμματα», τα
οποία αφορούσαν στην οργάνωση των μαθημάτων και στο περιεχόμενό τους. Το πρώτο ΑΠΣ
εκδόθηκε το 1894 και σε αυτό ανιχνεύεται μια αρχική τάση διασύνδεσης της θεωρητικής γνώσης
με ζητήματα της καθημερινής ζωής.
Στη συνέχεια, η μελέτη αναδεικνύει ότι (Αλαχιώτης & Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009) το 1910,
ιδρύθηκαν ο Εκπαιδευτικός Όμιλος, η Φοιτητική Συντροφιά, το Διδασκαλείο Μέσης
Εκπαιδεύσεως και το Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο, που στόχευαν, κυρίως, στη σταδιακή
αναμόρφωση της ελληνικής εκπαίδευσης, υπό τις επιδράσεις της παιδαγωγικής του εμπειρισμού
του Dewey (1904) και την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική εμπειρία. Αξίζει να αναφερθεί ότι στα
κείμενα της εποχής αναγνωρίζεται η σημασία της ολόπλευρης καλλιέργειας της προσωπικότητας
του μαθητή και, επιπλέον, ανιχνεύεται η σημαντικότητα της βιωματικής διδασκαλίας και της
ενιαιοποίησης της γνώσης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου και προαναγγέλλεται η
εφαρμογή της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας (Δημαράς, 1973/74).
Το 1918, γίνεται προσπάθεια για τη συγγραφή αναγνωστικών βιβλίων στη Δημοτική
Γλώσσα, χωρίς, όμως, αίσιο τέλος.
Το 1934, εκδίδεται το «Διάταγμα για την Οργάνωση των Δημοτικών Σχολείων», με σαφείς
επιρροές από το Γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα και αναφορές στην καλλιέργεια της κριτικής
σκέψης καθώς και σε βιωματικές και μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας.
Το 1944, συντάσσεται το «Σχέδιο μιας Λαϊκής Παιδείας», στο οποίο γίνεται λόγος για
σύνδεση της σχολικής γνώσης, όχι μόνο, με την επιστήμη, αλλά και με την τέχνη καθώς και με το
φυσικό περιβάλλον.
Με το Ν.4379/1964 καθιερώνεται η δωρεάν εκπαίδευση σε όλες της βαθμίδες, η εφαρμογή
της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η δημοτική γλώσσα στο σχολείο και ιδρύεται το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε μια προσπάθεια δημιουργίας μιας ανθρωπιστικής παιδείας και
σύνδεσης του σχολείου με την καθημερινή ζωή. Η προσπάθεια αυτή δεν ολοκληρώνεται εξαιτίας
της επιβολής της δικτατορίας, το 1967.
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Κατά τη μεταπολίτευση, το 1974, επαναφέρονται κάποια από τα εκσυγχρονιστικά μέτρα του
1964, όπως η οριστική καθιέρωση της δημοτικής και η ίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, δίνεται έμφαση
στο Λύκειο και στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης, χωρίς να προσεγγίζεται η
παιδαγωγικο-εκπαιδευτική σπουδαιότητα της νηπιακής και δημοτικής εκπαίδευσης, ως βάσης
μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που θα διέπει ολόκληρη τη σχολική ζωή των
μαθητών (Alahiotis, S. & E. Karatzia-Stavlioti, 2006).
Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, γίνεται εμφανής η ανάγκη για προσαρμογή του
εκπαιδευτικού συστήματος στα νέα δεδομένα και προσαρμογή της σχολικής γλώσσας από
επιστημονική σε διδάξιμη, κατανοητή από όλους τους μαθητές, ώστε όλοι να έχουν ίσες
ευκαιρίες. Η ανάγκη αυτή εντείνεται από τον αυξανόμενο αριθμό πολυπολιτισμικών σχολείων με
την παρουσία στην τάξη μαθητών-παιδιών μεταναστών, τα οποία δεν έχουν την ευχέρεια
αποκωδικοποίησης ενός εγχειριδίου στα ελληνικά, οπότε εκλαμβάνονται ως παιδιά με αδυναμίες
καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του δασκάλου. Επιπλέον, η υπάρχουσα
αυστηρή ταξινόμηση και περιχάραξη των ΑΠΣ (Bernstein, 1991) δεν επιτρέπει στα παιδιά αυτά
(όπως, άλλωστε και σε ελληνόφωνους μαθητές της εργατικής τάξης) να διεκδικήσουν ίσες
ευκαιρίες και επιδόσεις.
Η νέα αυτή δομή των σχολείων και των κοινωνιών αναδεικνύει την πρόκληση για την
προώθηση της πολιτειότητας (citizenship) στην εκπαίδευση, η οποία συνδέεται με την αποδοχή
και τον σεβασμό της ετερότητας, έννοιες που εντάσσονται πλέον στους στόχους του σχολείου
(Spinthourakis, Karatzia-Stavlioti & Roussakis, 2009). Το σχολικό πρόγραμμα οφείλει να είναι
προσανατολισμένο προς την καλλιέργεια στους μαθητές γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους
επιτρέψουν να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στην κοινωνία σε τοπικό, εθνικό και
διεθνές επίπεδο, να είναι ενημερωμένοι και υπεύθυνοι πολίτες που θα γνωρίζουν τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους , να τους εφοδιάσει με τα απαραίτητα πνευματικά, ηθικά και
πολιτιστικά όπλα ώστε να μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία.
Απάντηση σε αυτές τις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου και, κατ’ επέκταση της
κοινωνίας, αποτελεί η εισαγωγή της διαθεματικότητας στο ελληνικό σχολείο. Η διαθεματική
προσέγγιση της γνώσης εμφανίστηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως κυρίαρχος παιδαγωγικός
σχεδιασμός των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) από το 2000 και ολοκληρώθηκε το
2003, οπότε και άρχισε η συγγραφή όλου του εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού,
για όλες τις τάξεις και για όλα τα μαθήματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με βάση το Διαθεματικό
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Η εισαγωγή 52 νέων βιβλίων στα σχολεία
από το 2006-07 προκαλεί αναμφίβολα και το ενδιαφέρον για το κατά πόσο έχει αποτυπωθεί η νέα
παιδαγωγική προσέγγιση της γνώσης, αλλά και της συνολικής παιδαγωγικής του σχολείου στα
βιβλία αυτά. Στο ρηματικό λόγο για τη διαθεματικότητα υποστηρίζεται στο ΔΕΠΠΣ η
χρησιμότητά της στον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Εκπαίδευσης. Η ουσιαστικοποίηση της
διαθεματικότητας στα σχετικά κείμενα σχεδιάστηκε τόσο σε επιστημολογικό όσο και σε
πρακτικό επίπεδο κυρίως μέσα από την μελέτη του τρόπου που θα μπορούσαν να προωθηθούν οι
διαθεματικές οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις της γνώσης για τη βελτίωση της μαθησιακής
διαδικασίας και την ενίσχυση του σχολικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος.
Η σχετική διερεύνηση έχει οδηγήσει στην καταγραφή και αξιοποίηση θεμελιωδών
διαθεματικών εννοιών στη βάση των οποίων δομείται η γνώση στα διαφορετικά επιστημονικά
πεδία. Στην πράξη, η ενασχόληση με ένα συγκεκριμένο θέμα που περιλαμβάνεται στη διδακτέα
ύλη ενός μαθήματος μπορεί να συνδεθεί και με άλλα σχετικά θέματα που αποτελούν αντικείμενο
άλλων μαθημάτων αλλά και με καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Η επισήμανση αυτών των
θεμάτων και η επεξεργασία τους μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να σχηματίσουν
πληρέστερη εικόνα για το συγκεκριμένο θέμα προκειμένου να προσεγγίσουν την κατάκτηση της
γνώσης ολιστικά και όχι αποσπασματικά. Ο επιδιωκόμενος σκοπός είναι η επιτυχής καλλιέργεια
στάσεων και αξιών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα εφοδιάσουν το μαθητή με τον κατάλληλο
«μορφωτικό μανδύα» και θα τον βοηθήσουν να διαμορφώσει το δικό του «κοσμοείδωλο» για να
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ενταχθεί δημιουργικά στην κοινωνία. (Αλαχιώτης, 2004). Στις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς
αναφέρεται και η ανάγκη για αναπλαισίωση του γλωσσικού κώδικα σε διδάξιμο, ώστε να αφορά
σε όλους τους μαθητές.
Η υλοποίηση της διαθεματικής προσέγγισης συμπληρώνεται με την εφαρμογή της Ευέλικτης
Ζώνης: δύο ή τέσσερις διδακτικές ώρες κάθε εβδομάδα αξιοποιούνται για την διεξαγωγή
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που έχουν επιλεγεί από τις σχολικές τάξεις και συντελούν
στην δραστηριοποίηση «κοινοτήτων μάθησης», όπου ο ένας μαθαίνει από τον άλλο
(μαθητοκεντρική διδασκαλία).
Στο πλαίσιο του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και των Αναλυτικών
Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) η σχολική τάξη λειτουργεί ως μια κοινότητα μάθησης στην
οποία εφαρμόζεται το σχέδιο Διδασκαλία-Μάθηση-Αξιολόγηση (Δ-Μ-Α), (Αλαχιώτης
&Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009), που απαιτεί τη διαμόρφωση ανάλογου σχολικού έθους και τη
χρήση κατάλληλης «γλώσσας» για την προώθηση της μάθησης και της καλλιέργειας της
κριτικής- δημιουργικής σκέψης του μαθητή μέσα από την αξιοποίηση λεκτικών και μη λεκτικών
συμπεριφορών. Είναι, συνεπώς, ζητούμενο η κατάλληλη μορφή αξιολόγησης, βασισμένη σε
τεχνικές αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης η οποία θα ξεπερνά τους παραδοσιακούς
τρόπους βαθμολόγησης, θα ενισχύει τις ανώτερες νοητικές δεξιότητες του κάθε μαθητή
ανεξάρτητα από τις ατομικές, γλωσσικές και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις και θα του δίνει τη
δυνατότητα συμμετοχής και αναστοχασμού.
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Αναμφισβήτητα, τα ΑΠΣ- ΔΕΠΠΣ καθώς και οι οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ)
προς συγγραφείς και εκπαιδευτικούς αποτελούν κείμενα που εκφράζουν εκπαιδευτική πολιτική,
οπότε οι σχετικές αναλύσεις διαφωτίζουν την παραγωγή και εφαρμογή της. Στην παρούσα
μελέτη, επιχειρείται ανάλυση κειμένου στο ΔΕΠΠΣ του 2003 και αναγνώριση του κυρίαρχου
ρηματικού λόγου (Bowe, Ball & Gold, 1992, σελ. 20) με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση και
διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας.
Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, ο ρηματικός λόγος (discource) θεωρείται ως «τρόπος με τον
οποίο αντιμετωπίζεται η πολιτική σε επίπεδο προφορικής συζήτησης και σε επίπεδο θεώρησης»
(Ball, 1994· Karadjia-Stavlioti, 1997· Jarvis, 2000). Στη βάση αυτή, μπορεί να υποστηριχθεί
(Fterniati & Spinthourakis, 2006) ότι στην περίπτωση της ανάλυσης κειμένων του ΔΕΠΠΣ ο
κυρίαρχος ρηματικός λόγος θα μπορούσε να δεχθεί επιδράσεις από τις βασικές έννοιες και τάσεις
στο πεδίο της βελτιστοποίησης της διαδικασίας Διδασκαλίας-Μάθησης-Αξιολόγησης (Δ-Μ-Α)
(Craft, 2001, Albot &Ryan, 1999· Bransford et al., 2001· EU, 1996· Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
2008).
Κατά την ανάλυση κειμένου στα κείμενα του ΔΕΠΠΣ ο κυρίαρχος λόγος ενδέχεται να
επηρεαστεί από τις βασικές έννοιες του πεδίου της αποτελεσματικής μάθησης και του
αποτελεσματικού σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, ο κυρίαρχος λόγος στα
κείμενα του ΔΕΠΠΣ θα μπορούσε να συσχετιστεί με έννοιες σε κείμενα που αφορούν τη
διαμόρφωση κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής σε τοπικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Έτσι, αρχικά, διερευνήθηκαν οι βασικές έννοιες και ιδέες σε συγγενή πεδία: στο πεδίο των
θεωριών της μάθησης (Craft, 2001· Αλαχιώτης & Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009), στο πεδίο της
νευροεπιστήμης (Albot &Ryan, 1999 · Bransford et al., 2001· Αλαχιώτης & ΚαρατζιάΣταυλιώτη, 2009) καθώς και στο πεδίο του σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων (European
Commission, 2001· Council of Europe, 2003· OECD, 2004). Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι η
εφαρμογή ανάλυσης κειμένου σε κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής έχει υιοθετηθεί με επιτυχία
από ερευνητές της εκπαίδευσης κατά τις προηγούμενες δεκαετίες (π.χ. Jarvis, 2000).
Στην ανάλυση αυτή, αξιοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε καθώς επίσης
και τη δομή του ΔΕΠΠΣ, ορίστηκαν οι κατηγορίες και διαμορφώθηκε η ανάλυση του κειμένου.
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Σε αυτή τη βάση, αναφέρονται τα κριτήρια ταυτοποίησης και εξειδίκευσης που διατρέχουν
ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής των ΔΕΠΠΣ. Η διαδικασία αυτή συνδέεται με σχετικές
αναφορές στη βιβλιογραφία (Ball, 1994· Gale, 1999, 2000· Dale, 2003).
Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με το εννοιολογικό οπλοστάσιο του Basil Bernstein (1999),
που συνδέεται και μπορεί να αποτελεί τόσο τη βάση για την κριτική πολιτική ανάλυση των Ball
(1994) και Gale (2000) όσο και για τις αναλύσεις των σχολικών πρακτικών στο επίπεδο της
τάξης. Ιδιαίτερα, κρίθηκαν χρήσιμα τα αναλυτικά εργαλεία που αναφέρονται στον παιδαγωγικό
λόγο, στο πλαίσιο, στην αναπλαισίωση, στην περιχάραξη, στους κανόνες αναγνώρισης και στην
πραγματοποίηση (Alahiotis & Karatzia-Stavlioti,2006). Τα συγκεκριμένα εργαλεία συμβάλλουν
στην αποκάλυψη των τεχνικών και μηχανισμών που εισάγουν, μεταθέτουν, επιβάλλουν και
αποκρυσταλλώνουν τις σχολικές πρακτικές αποκαλύπτοντας, τελικά, το βαθμό
αποτελεσματικότητας της «παιδαγωγικής μηχανής», το βαθμό, δηλαδή, στον οποίο ο πολιτικός
ρηματικός λόγος, ως ιδεολογία και ως κείμενο, αναπλαισιώνεται στο επίπεδο της πρακτικής
(διεργασίας-διαδικασίας).
Η ανάλυση του κειμένου του ΔΕΠΠΣ ενισχύεται από την ανάλυση συμπληρωματικών
κειμένων, όπως είναι οι οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προς τους συγγραφείς των νέων
βιβλίων και εκπαιδευτικούς.
2.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠΠΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έχουν οργανωθεί κάτω από τίτλους, οι οποίοι αντανακλούν
τα κυριότερα στάδια κατά την εκπόνηση του ΔΕΠΠΣ. Για μεθοδολογικούς λόγους, τα σημεία
αυτά είναι ανάλογα με εκείνα που καταγράφονται στη σχετική με την ανάλυση πολιτικού λόγου
βιβλιογραφία. Ειδικότερα, πρόκειται για τις έννοιες επίδραση ( influence), παραγωγή (production),
πρακτική (practice), αποτελέσματα (outcomes) και στρατηγική (strategy).Τονίζεται ότι τα στάδια
αυτά δεν διαχωρίζονται αυστηρά, αλλά υπάρχει μεταξύ τους διαρκής αλληλόδραση και
συσχέτιση.
Έννοια της επίδρασης στο ΔΕΠΠΣ
Η επίδραση αναφέρεται στη χρονική στιγμή (2000-2003) και στους πρωτεργάτες της εκπόνησης
του ΔΕΠΠΣ (Αλαχιώτης, 2004).
Από την ανάλυση προέκυψαν τα ακόλουθα σημεία:
1. Ο ρηματικός λόγος που χρησιμοποιήθηκε στο κείμενο του ΔΕΠΠΣ (και στις Οδηγίες του
Π.Ι.) προς συγγραφείς των νέων βιβλίων και εκπαιδευτικούς) συνδέεται με το πολιτικό
και εκπαιδευτικό συγκείμενο στην Ελλάδα και προβάλλεται στην πραγματικότητα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Η βιβλιογραφία που συνδέει τη μεταγνώση με τη διαθεματική προσέγγιση και την
καλλιέργεια των απαραίτητων στη σύγχρονη κοινωνία δεξιοτήτων αξιοποιείται στο
ΔΕΠΠΣ προκειμένου να υποστηριχθεί η άποψη ότι το νέο αναλυτικό πρόγραμμα
υποστηρίζει κάθε προσπάθεια προς την προετοιμασία των μαθητών για τη διά βίου
εκπαίδευση, έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα της χαρά της μάθησης (Albot & Ryan,
1999· Standaert, 2001).
3. Στο ΔΕΠΠΣ εντοπίζονται στοιχεία της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας σχετικά με τη
διαθεματικότητα (European Commission, 2004), γεγονός που ενδεχομένως ερμηνεύεται
από το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία χρονικά ακολούθησε την εκπόνηση του
ΔΕΠΠΣ.
4. Η ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα όχι μόνο εμφανίστηκε θετική στην αναμόρφωση του
αναλυτικού προγράμματος αλλά, για πρώτη φορά συμμετείχε στη διαδικασία εκπόνησης,
ιδιαίτερα όσον αφορά στην υποχρεωτική εκπαίδευση, η οποία θεωρείται στο ΔΕΠΠΣ ως
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βάση «καλών κοινωνικών πρακτικών» (προαγωγή της δημοκρατίας, του εκσυγχρονισμού,
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της δημιουργικότητας).
5. Στο ΔΕΠΠΣ κυριαρχεί η άποψη ότι το σχολείο οφείλει να αντιληφθεί τη θέση του σε
σχέση με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση και να
διαδραματίζει τον παιδαγωγικό ρόλο του πιο αποτελεσματικά (Standaert, 2001· ΚΕΕ,
2004). Η ιδέα ενός σχολείου «ανοιχτού στην κοινωνία» εμφανίζεται συχνά, με
διαφορετικές διατυπώσεις σε κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από τη μελέτη του ΔΕΠΠΣ και των άλλων συμπληρωματικών κειμένων προκύπτει η σύμπνοια
της εκπαιδευτικής κοινότητας και του Π.Ι. όσον αφορά στη μεταρρύθμιση των αναλυτικών
προγραμμάτων και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη σωστή εφαρμογή του ΔΕΠΠΣ, με
στόχο την εκπαίδευση μαθητών-αυριανών πολιτών οι οποίοι θα απολαμβάνουν τη μάθηση και θα
ζουν ευτυχισμένα και δημιουργικά ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
Παραγωγή του ΔΕΠΠΣ
Στο κείμενο του ΔΕΠΠΣ κυριαρχεί η ιδέα της δυνατότητας ανάληψης πρωτοβουλιών από τον
εκπαιδευτικό στην τάξη ως προς τον σχεδιασμό του μαθήματος και ως προς την επιλογή των
επιμορφωτικών πρακτικών με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους των μαθητών. Η ιδέα αυτή
συνδέεται με τον δημόσιο διάλογο της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας για το
αποτελεσματικό αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και με τις σχετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Συγκεκριμένα, διαπιστώνονται τα εξής στοιχεία:
1. Μείωση της διδακτέας ύλης κάθε μαθήματος κατά περίπου 30%.
2. Ανανέωση του περιεχομένου και της δομής κάθε μαθήματος, αφήνοντας έτσι περιθώρια
στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές «να συζητήσουν, να αναστοχαστούν και να
δημιουργήσουν, αξιοποιώντας αποτελεσματικά το συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό»
(Π.Ι.,2001)
3. Περίπου το 10% του συνολικού χρόνου που αφιερώνεται σε κάθε μάθημα μπορεί να
αξιοποιηθεί κατάλληλα για διαθεματικές δραστηριότητες.
4. Οριζόντια διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και σύνδεσή της με καταστάσεις της
καθημερινής ζωής (Fterniati, 2010).
Από την ανάλυση του ΔΕΠΠΣ, με έμφαση στην αξιοποίηση και διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας, προκύπτει ότι η βασική ιδέα που προωθείται είναι το συμφέρον του μαθητή,
λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας.
Συγκεκριμένα, παρατηρούνται τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις έννοιες που χρησιμοποιούνται στο κείμενο του ΔΕΠΠΣ, το συμφέρον
των μαθητών μεγιστοποιείται και πραγματώνεται όταν υποστηρίζονται στην προσπάθειά
τους να αναπτύξουν τη δική τους κοσμοθεωρία και το δικό τους κοσμοείδωλο.
2. Στο κείμενο του ΔΕΠΠΣ αναφέρεται ότι το νέο αναλυτικό πρόγραμμα στοχεύει στο να
μπορούν οι μαθητές να ζουν ευτυχισμένα και δημιουργικά στη σύγχρονη
πολυπολιτισμική, πλέον, ελληνική κοινωνία, η οποία αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής και
της παγκόσμιας κοινότητας.
3. Στο κείμενο του ΔΕΠΠΣ δηλώνεται σαφώς ότι τα αποτελέσματα της εφαρμογής της
διαθεματικότητας στην εκπαίδευση συνδέονται με το δημόσιο συμφέρον μέσω της
προαγωγής του ατομικού συμφέροντος των μαθητών.
4. Υπάρχουν πολλές αναφορές στην επιτακτική ανάγκη για ένα σχολείο, το οποίο θα
προάγει και θα καλλιεργεί τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της
αποδοχής της ετερότητας κ.λπ. Οι αξίες αυτές συνάδουν με την ελληνική αλλά και την
ευρωπαϊκή κουλτούρα. Διαπιστώνεται στο κείμενο του ΔΕΠΠΣ η προσπάθεια
διασύνδεσης των αξιών αυτών με τις προτεραιότητες που τίθενται από την ευρωπαϊκή
πολιτική για την εκπαίδευση (Π.Ι., 2003).
Από την ανάλυση του κειμένου του ΔΕΠΠΣ, και ιδιαίτερα του ΑΠΣ της ελληνικής γλώσσας, υπό
το πρίσμα της Διδασκαλίας-Μάθησης-Αξιολόγησης συνάγεται ότι εισάγονται στο ελληνικό
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εκπαιδευτικό σύστημα, επίσημα και συστηματικά, μέθοδοι και δραστηριότητες ανακαλυπτικής,
ολιστικής και συμμετοχικής μάθησης, οι οποίες προάγουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και
δημιουργικότητας των μαθητών. Συγκεκριμένα, καταγράφονται τα εξής:
1. Οριζόντιες διασυνδέσεις μεταξύ των μαθημάτων, οι οποίες επιτυγχάνονται με χρήση των
μεθόδων και δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν. Ιδιαίτερα για την ελληνική γλώσσα,
προτείνονται ανθεκτικές, γνήσιες επικοινωνιακές καταστάσεις.
2. Προτάσεις για δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν στη διασύνδεση της σχολικής
γνώσης με την καθημερινή ζωή με αναφορές σε ποικίλες βιωματικές αυνθήκες.
3. Αναφορές για εφαρμογή νέων μεθόδων αξιολόγησης του μαθητή. Η ιδέα της
«αξιολόγησης για την προώθηση της μάθησης» (Gipps, 1994· Erickson, 1998· Broadfoot,
1999) συνδέει τις μεθόδους αξιολόγησης και χρήσης των ασκήσεων και δραστηριοτήτων
που συνδέονται με την επίλυση προβλήματος, με τη διαθεματική προσέγγιση, προς
όφελος του μαθητή, όπως προαναφέρθηκε.
Πρακτική εφαρμογή του ΔΕΠΠΣ
Στο κείμενο του ΔΕΠΠΣ-καθώς και στις συμπληρωματικές οδηγίες- υπάρχουν συγκεκριμένες
οδηγίες για την εκπόνηση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού (μικρά, θελκτικά, χρήσιμα
στους μαθητές εγχειρίδια, διαδραστικά, δημιουργικά, διαθεματικά λογισμικά, χάρτες, αφίσες
κ.λπ.), προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση του ΔΕΠΠΣ.
Η πρακτική εφαρμογή του ΔΕΠΠΣ μπορεί να διακριθεί σε τρία βήματα, με βάση την κύρια
ιδέα που διέπει καθένα από αυτά:
1. Προδιαγραφές των νέων εγχειριδίων σύμφωνα με το αναδιαρθρωμένο αναλυτικό
πρόγραμμα: μικρού μεγέθους, συμπυκνωμένου περιεχομένου και με παροχή βαθμών
ελευθερίας στον εκπαιδευτικό.
2. Κατάλληλη επιλογή χρόνου για την προκήρυξη διαγωνισμού εκπόνησης εκπαιδευτικού
υλικού, με έμφαση στην εξασφάλιση της διαφάνειας και της ποιότητας. Στη συγγραφή
συμμετείχαν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, σχολικοί σύμβουλοι και
εκπαιδευτικοί.
3. Αξιολόγηση από το Π.Ι. δειγμάτων του νέου εκπαιδευτικού υλικού και ανάθεση
εκπόνησής του. Διαρκής αξιολόγηση της διαδικασίας συγγραφής και από εξωτερικούς
κριτές/αξιολογητές, η οποία λαμβανόταν υπόψη από το Π.Ι. για την έγκριση του υλικού.
Αποτελέσματα υλοποίησης του ΔΕΠΠΣ
1. Τα στάδια υλοποίησης του ΔΕΠΠΣ καθορίζονται σαφώς με συγκεκριμένα
χρονοδιαγράμματα.
2. Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του ΔΕΠΠΣ, οι μαθητές όλων των τάξεων της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης έχουν, για πρώτη φορά, για όλα τα μαθήματα, στη
διάθεσή τους εγχειρίδια και συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό βασισμένα σε έναν
ενιαίο σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων.
3. Στο κείμενο του ΔΕΠΠΣ είναι διάχυτη η ιδέα ότι, με συλλογική προσπάθεια,
κατασκευάστηκε ένα νέο παιδαγωγικό σύστημα για την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Ο κυρίαρχος λόγος στο κείμενο του ΔΕΠΠΣ, αναφορικά με όλα τα στάδια εκπόνησης και
υλοποίησής του, συνδέεται με τη διαθεματική προσέγγιση του αναλυτικού προγράμματος σε
συνδυασμό με αποτελεσματικές πρακτικές Δ-Μ-Α (Π.Ι., 2003· Αλαχιώτης, 2004· Georgiadis,
2005).
Στρατηγική του ΔΕΠΠΣ
Η ανάλυση του κειμένου του ΔΕΠΠΣ αποκαλύπτει στοιχεία στρατηγικής τα οποία
παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω:
1. Η κυρίαρχη ιδέα που διατρέχει το κείμενο και στην οποία βασίζονται οι προτεινόμενες
καινοτομίες σε επίπεδο ιδεολογίας αλλά και πρακτικής είναι η ιδέα της διαθεματικής
προσέγγισης.
2. Η ιδέα της διαθεματικής προσέγγισης συνδέεται με το όφελος του μαθητή.
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3. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σύνδεση της διαθεματικότητας με το όφελος όλων των
μαθητών και κυρίως όσων έχουν ειδικές μαθησιακές ανάγκες, των αλλοδαπών και
μαθητών με χαμηλό γλωσσικό υπόβαθρο.
4. Όλες οι παραπάνω ιδέες τοποθετούνται σε ένα πλαίσιο βάσει του οποίου το σχολείο
οφείλει να ενδυναμώσει τον παιδαγωγικό του ρόλο για όλους τους μαθητές που
καλούνται να ζήσουν στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες του σήμερα (Π.Ι., 2003).
Οι ανωτέρω διαπιστώσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, ο οποίος είναι βασισμένος σε
αντίστοιχο πίνακα των Flouris-Pasias (2008).
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Πίνακας 1: Τάσεις και αλλαγές στη μεταρρύθμιση των ΑΠΣ (με έμφαση στη διδασκαλία
και το ρόλο της Ελληνικής Γλώσσας)
Άξονες
Σκοποί-Στόχοι

1984
Οι
στόχοι
παραμένουν
σταθεροί, χωρίς αλλαγές από
τους προηγούμενους. Στοιχεία
εθνοκεντρισμού(ρόλος
γλώσσας)-εκδημοκρατισμόςεκσυγχρονισμός (αναφορές)

Προσεγγίσεις-Ιδέες-Βασικές
έννοιες

Πλαίσιο των ΑΠΣ

Δομή των ΑΠΣ
Σχολικά εγχειρίδια
Περιεχόμενο
εγχειριδίων
Μεθοδολογία

Αναφορές στην ανάγκη για
γενική εκπαίδευση, ολιστική
ανάπτυξη
του
παιδιού,
καλλιέργεια κριτικής σκέψης,
εκπαίδευση
δημοκρατικών
πολιτών. Οι άλλοι/γείτονες
παρουσιάζονται
από
την
ελληνική εθνοκεντρική σκοπιά
και
υποβαθμίζονται
ή
δυσφημούνται
Τα
ΑΠΣ
είναι
κατακερματισμένα
και
οργανωμένα στη βάση των
διακριτών αντικειμένων
Διαχωρισμός σε «κύρια» και
«δευτερεύοντα» μαθήματα. Η
Γλώσσα κύριο μάθημα.
Διαδικασία συγγραφής με
ανάθεση
σχολικών Εγκυκλοπαιδικής φύσης
Δασκαλοκεντρική διδασκαλία
και αποστήθιση-όχι αναφορά
στο ρόλο της γλώσσας

Δραστηριότητες

Διάλογος στην τάξη

Προγράμματα

Περιορισμένη συμμετοχή στις
δραστηριότητες της τοπικής
κοινωνίας
Διαδικασίες
προσανατολισμένες
στην
τοπική και ευρύτερη (εθνική)
κοινωνία

Διαδικασίες
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2003
Σταδιακή αλλαγή στόχων υπό
την επίδραση της Ε.Ε.,
επιστημονικών
ευρημάτων,
εκσυγχρονισμού,
εθνικής
κουλτούρας,
πολυπολιτισμικότηταςπολυγλωσσία, επικοινωνία
Ανοικτή γενική εκπαίδευση,
κριτική σκέψη, δεξιότητες,
δημοκρατικός πολίτης, διά
βίου εκπαίδευση, αειφόρος
ανάπτυξη,
σεβασμός
της
ετερότητας, διαχείριση της
πολυπολιτισμικότητας και της
πολυγλωσσίας στα ελληνικά
σχολεία
Ενοποιημένα ΑΠΣ-Ολιστική
προσέγγιση της γνώσης
Διαθεματικότητα
Διαδικασία συγγραφής με
διαγωνισμό
Διαθεματική
προσέγγιση
(υποστήριξη με ΤΠΕ)
Διαθεματική
προσέγγιση,
μαθητοκεντρική διδασκαλία
με έμφαση στην αξιοποίηση
project-οριζόντια διδασκαλία
της γλώσσας
Ευέλικτη
Ζώνη-projectsσχολείο
ανοικτό
στην
κοινωνία
Συμμετοχή της κοινωνίας σε
ευρωπαϊκά και καινοτομικά
προγράμματα
Προαγωγή/ενθάρρυνση
οικουμενικών και ευρωπαϊκών
αξιών-διαχείριση
της
πολυπολιτισμικότητας
και
πολυγλωσσίας στα ελληνικά
σχολεία

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η καλλιέργεια αξιών όπως είναι η ελευθερία, η
δημοκρατία, η ισότητα, η αποδοχή της ετερότητας κ.λπ. αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά
για τα άτομα της σύγχρονης εποχής, στην οποία οι κοινωνικές ορίζουσες μεταβάλλονται
συνεχώς. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζεται η ανάγκη καλλιέργειάς τους σε όλες τις βαθμίδες τυπικής
και άτυπης εκπαίδευσης. Επιπλέον, στα πολυπολιτισμικά σχολεία του σήμερα, η παρουσία
αλλοδαπών μαθητών με ελλιπές γνωσιακό υπόβαθρο της ελληνικής γλώσσας κάνει επιτακτική
την ανάγκη υιοθέτησης μεθόδων και πρακτικών κατά τη διαδικασία Δ-Μ-Α, οι οποίες όχι μόνο
δεν θα αποκλείουν τους μαθητές αυτούς αλλά θα συμβάλλουν στην ομαλή ένταξή τους στην
τάξη και στην κοινωνία.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε ανάλυση του κειμένου του ΔΕΠΠΣ, με έμφαση στη
διδασκαλία και χρήση της ελληνικής γλώσσας, που αναφέρεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση
στην Ελλάδα και ολοκληρώθηκε το 2003. Τα κυριότερα επιχειρήματα που εντοπίζονται στο
ΔΕΠΠΣ και συνηγορούν υπέρ της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που προτείνεται μέσω της
αναδιάρθρωσης των αναλυτικών προγραμμάτων συνοψίζονται ως εξής:
1. Είναι επιτακτική η παιδαγωγική ανάγκη για προώθηση των γραμματισμών, στους
οποίους εντάσσεται και ο γλωσσικός και περιγράφονται σε κείμενα διεθνών και
ευρωπαϊκών οργανισμών (π.χ. εξετάσεις PISA του ΟΟΣΑ). Αυτοί μεταφράζονται σε
αντίστοιχες δεξιότητες, η καλλιέργεια των οποίων επιτυγχάνεται με την υλοποίηση του
ΔΕΠΠΣ (Αλαχιώτης & Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009).
2. Το σχολείο οφείλει να διαδραματίσει έναν νέο παιδαγωγικό ρόλο ανταποκρινόμενο στις
ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Το ΔΕΠΠΣ προβλέπει αφενός τη δυνατότητα των
εκπαιδευτικών να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προς όφελος των μαθητών, ξεπερνώντας
την αυστηρή περιχάραξη παλαιότερων αναλυτικών προγραμμάτων και αφετέρου τους
απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής, μαζί με τους μαθητές τους, σε προγράμματαδραστηριότητες που προωθούν το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και τη σύνδεση
της σχολικής γνώσης με την καθημερινή ζωή, την πολυπολιτισμικότητα, την επικοινωνία
και την πολυγλωσσία.
3. Στη βιβλιογραφία σχετικά με τη μεταγνώση και τη διαθεματική προσέγγιση (Albot &
Ryan, 1999· Erickson, 1998· Standaert, 2001) υποστηρίζεται η ανάγκη καλλιέργειας
στους μαθητές κατάλληλων δεξιοτήτων, σημαντικών για τη διά βίου μάθηση, κάτι που
περιλαμβάνεται στους στόχους του ΔΕΠΠΣ.
4. Σύμφωνα με ερευνητές της εκπαίδευσης (π.χ. Cohen, 2002) η σχολική πρακτική οφείλει
να λαμβάνει υπόψη τα ευρήματα διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, ο συνδυασμός
των οποίων οδηγεί στην ενίσχυση της μαθησιακής δεξιότητας των μαθητών, στην
κατανόηση και κατάλληλη αξιοποίηση της γλώσσας .
Με το ΔΕΠΠΣ προωθείται η διαδικασία Δ-Μ-Α πολυπρισματικά σε ένα διαθεματικό πλαίσιο,
προσέγγιση η οποία είναι συμβατή με τον ολιστικό τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου
εγκεφάλου και του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά. Καλύπτει, επίσης, τις έννοιες της
μη αυστηρής ταξινόμησης και περιχάραξης των μαθημάτων, με την αξιοποίηση και της γλώσσας.
Εντάσσοντας στη σχολική τάξη βιωματικές αυθεντικές γλωσσικές καταστάσεις, ο γλωσσικός
κώδικας του σχολείου γίνεται περισσότερο ευέλικτος και κατανοητός. Η σχολική παιδαγωγική,
με τη συμβολή των εκπαιδευτικών, αποκτά χαρακτηριστικά αόρατης παιδαγωγικής (ΚαρατζιάΣταυλιώτη & Σπινθουράκη, 2004) και αναβαθμίζεται ποιοτικά προωθώντας και την έννοια της
πολιτειότητας σε έναν κόσμο που διαρκώς δέχεται τις επιδράσεις της πολυπολιτισμικότητας.
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Το Φάρμακο, η Κάλπικη Λίρα και μη-αγοραίες Ανταλλαγές:
Derrida, Ιστορία και Γλώσσα
Δρ. Θάνος Γκαραγκούνης
407/80 Τμ. Αρχ. Μηχ.
thanosgkarag@yahoo.gr

Περίληψη
Σκοπός του σημειώματος είναι να διανοίξει μια φιλοσοφική ανάγνωση της γλώσσας
(προφορική και γραπτή) με τη βοήθεια του ρεύματος σκέψης που καλείται μεταμοντέρνο.
Ειδικότερα, η φιλοσοφική στροφή που θα επιχειρηθεί σε ότι αφορά την γλώσσα, και που
αδρά στο αγγλοσαξονικό κόσμο καλείται poststructuralism, επισκέπτεται την θεωρία του
Jacques Derrida και επιχειρεί δια αυτής της ανάγνωσης να επιτρέψει στο φάρμακο, τη γραφή,
το κίβδηλο και τελικώς, την ηθική να επικρατήσει αλλά και να διασχίσει τα όρια και τις
απαγορεύσεις των μεταφυσικών, ιεραρχικών και οργανωμένων χώρων της οικονομίας και της
ανταλλαγής (και άρα κάθε κοινωνικού και καθημερινού χώρου –συμπεριλαμβανομένου και
του σχολείου). Αδράχνοντας, από την άλλη πλευρά, την υψηλής επιρροής εργασία του
Ντεριντά είναι όχι μόνο δόκιμο και επιθυμητό για μια θεωρία και ιστορία της γλώσσας, αλλά
πάνω από όλα μια πρόκληση. Θα επιχειρηθούν τριών ειδών διατυπώσεις. Ειδικότερα θα
προταθεί ότι: α) Κάθε κείμενο και άρα δεσπόζουσα αρχή και κοινωνία υποθάλπουν τις
κινήσεις που θα τις ανατρέψουν, έργο που είναι σύμφυτο με αυτό της αποδόμησης, β) η
οικονομία και η ανταλλαγή δεν περιορίζονται στο Πλατωνικό δυισμό του οικείου, μεταξύ
ειδώλων και ψυχών, αλλά έχουν ήδη παραδοθεί στο ανοίκειο και απείρως-Άλλο και γ) η
ηθική και ο σεβασμός στον Άλλον είναι προϋπόθεση του ‘ανοίκειου’ αυτού χώρου και όχι
απλή συνέπεια ή και εφαρμογή μιας πολύ-πολιτισμικής εκπαιδευτικής πολιτικής και
πρακτικής.
Εισαγωγή
Κάθε σχολιαστής της σκέψης του Ντεριντά επιβάλλεται να εργαστεί στα όρια αυτού που
καλείται αποδόμηση, όχι μόνο γιατί αυτή αποτελεί τη θεματική του Ντεριντά, αλλά κυρίως
επειδή η αποδόμηση είναι ταυτόχρονα μια σκέψη που διανοίγει τα όρια άλλων σκέψεων τις
οποίες έρχεται να κατοικήσει. Δεν είναι χωρίς λόγο λοιπόν που ο Ντεριντά υποστηρίζει ότι η
αποδόμηση “δεν χάνει τίποτα αποδεχόμενη ότι είναι αδύνατη’’ (Derrida, 1996: 17). Από την
άλλη πλευρά, αυτό δεν σημαίνει ότι η αποδόμηση είναι μια μη-εφαρμόσιμη μεθοδολογία που
κινείται στο χώρο των ‘αφηρημένων’ ιδεών (παρόλο που η αφαίρεση από τον Σπινόζα, τον
Μαρξ μέχρι και τον Αλτουσσέρ έχει ιδιαίτερη φιλοσοφική σημασία), παρότι είναι κοπιαστικό
να ορίσει κανείς μη-οντολογικά πως η αποδόμηση λειτουργεί πέρα από τη μεταφυσική της
παρουσίας (Derrida, 1976: 1976). Παρόλα αυτά, έννοιες όπως το ‘μέσα’ και το ‘έξω’,
‘εσωτερικό’ και ‘εξωτερικό’, ‘ανάγνωση’ και ‘γραφή’, ‘παρουσία’ και ‘απουσία’ κτλ., που
υποτίθεται ότι υπόκεινται σε μια χειροπιαστή και κρυστάλλινη παρουσία ή ότι βασίζονται
πάνω σε μια κυρίαρχη αρχή/Λόγος συλλαμβάνονται από τον Ντεριντά με περίσσιο
σκεπτικισμό. Τα μειονεκτήματα της παρούσας σημείωσης δεν είναι μόνο δομικά, αλλά είναι
ελλείψεις παρουσίασης και αναλυτικής προέλευσης. Οι περιορισμοί είναι τριών ειδών.
Πρώτον, είναι αδύνατο να ξεδιπλώσω τη σκέψη του Ντεριντά βασιζόμενος μόνο σε μέρη, ή
τμήματα της εργασίας του. Δεύτερον, αφαιρώ τον ‘Ντεριντά’ από τις αγγλικές και ελληνικές
μεταφράσεις και όχι κατευθείαν από τα γαλλικά, που έχει πολλές συνέπειες δεδομένου ότι η
‘γλώσσα’ είναι κεντρική στη αποδόμηση. Και τρίτον, ο Ντεριντά χρησιμοποιεί και διαβάζει
ελληνική φιλοσοφία, με τα κείμενα της οποίας η οικειότητα μου είναι απογοητευτικά
περιορισμένη.
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Πηγαίνοντας με το κύμα της Ντεριντιανής γραφής καθώς από-ποιείται τους Πλάτωνα, Έγελο,
Σωσύρ, Λέβι-Στρως ή Λακάν, δεν είναι απαραίτητα δείγμα πειθαρχίας ή αποδοχής μιας
διανοητικής αρχής. Αυτό που μετρά όμως για μια ιστορία της εκπαίδευσης ή/και της
γλώσσας, είναι να υποδείξω, παρά να εξηγήσω, το ίχνος ενός τρόπου σκέψης που δεν είναι
απλώς μυστικοπαθής, πολύπλοκος ή μηδενιστικός, όπως κάποιοι προσλαμβάνουν την
αποδόμηση, αλλά μία σκέψη που συγχρονίζεται με την ελευθερία να διαβάσει και να
‘διαβάλλει’ κείμενα, αρχές και θεωρίες που συνήθως λαμβάνονται ως πλήρη, επαρκώς
αναπτυγμένα και αψεγάδιαστα. Ξεδιπλώνω παρακάτω τη σκέψη του Πλατωνικού φαρμάκου
(θεωρώντας ότι τα Πλατωνικά κείμενα έχουν καίρια θέση σε κάθε εκπαιδευτική πράξη και
διαδικασία) που επανα-οριοθετεί, ανα-διανέμει, και τέμνει τα αυστηρά και τσεκουράτα όρια
μιας χωρο-κοινωνικής οικειοποίησης του Ελληνικού συμβάντος, δηλαδή, της οικονομίας.
Αυτού του είδους η επαναδιαπραγμάτευση αναλαμβάνεται στη συνέχεια από μια μετα-δωρεά
ή αντι-δωρεά (ενάντια σε θεωρήσεις τύπου Μως) –τα προθέματα μετά και αντί είναι ήδη
πέρα από το Ντεριντιανό συμβάν –δηλαδή μιας μη-οικονομικής ανταλλαγής που διανοίγει
την ηθική στο άπειρο μιας αβάσταχτης, δονούσας και τρομακτικής υπευθυνότητας. Το άρθρο
κλείνει αναδεικνύοντας τη σημασία της ανάγκης κατανόησης ότι στην καρδιά κάθε
εκπαιδευτικής (και διδακτικής) πράξης, οφείλει να είναι ο σεβασμός της διαφορά του Άλλου,
ιδίως μέσα στο σημερινό περιβάλλον παγκοσμιοποίησης, έχοντας πάντα στο μυαλό μας τη
ρήση του Ντεριντά “Αφήστε μας χώρο’’ (Derrida, 1986: 95).
Αποδόμηση, φάρμακο, γραφή και οικονομία: αποδομώντας τα όρια του οικείου
Το φάρμακο, λειτουργεί στη λογική μιας προσπάθειας να γράψουμε τη διαφορά, διαφορετικά,
αλλού, αλλιώτικα. Όπως το θέτει ο Ντεριντά βάζοντας την Πλατωνική γραφή σε κίνηση,
αυτό σημαίνει “Να αποδώσουμε το όνομα ‘γραφή’ σε αυτό που κριτικάρει, αποδομεί και
διαχωρίζει την παραδοσιακή, ιεραρχική αντίθεση μεταξύ γραφής και λόγου […] να
αποδώσουμε το όνομα εργασία’ ή ‘πρακτική’ σε αυτό που αποδιοργανώνει τη φιλοσοφική
αντίθεση μεταξύ πράξης/θεωρίας και που δεν μπορεί αναιρεθεί σύμφωνα με μια διαδικασία
Εγελιανής αρνητικότητας’’ (Derrida, 1981: 4). Το φάρμακο αποδομεί, αναθέτει, και
αποσυνδέει τα όρια του οικείου και τις δομές ενός συγκεκριμένου ιδρυτικού τρόπου
προέλευσης. Με τα λόγια του Ντεριντά “Αυτό το φάρμακο’, αυτή η ‘ιατρική’, αυτό το φίλτρο
που δρα ταυτόχρονα ως θεραπεία και δηλητήριο ήδη εισάγει εαυτόν μέσα στο σώμα ενός
λόγου με όλη την ενδεχομενικότητα του” (Derrida, 1981: 70).
Λαμβάνοντας το φάρμακο ως κάτι που έχει δύο χρήσεις (και ως φάρμακο και ως
φαρμάκι/δηλητήριο), κάτι που στην Πλατωνικά κείμενα φαίνεται να επιχειρείται να
αποσιωπηθεί, σπρώχνει στα λογικά του όρια την έννοια του ‘οίκου’, ιδίως όπως ο οίκος, το
σπίτι, το οικείο, το φιλόξενο, το ζεστό κτλ. έχουν επικρατήσει να ερμηνεύονται (δηλαδή ως
το καλό, το ήσυχο, το ακίνητο κτλ.). Από την άλλη πλευρά, ο Ντεριντά δεν επιθυμεί να
αναιρέσει την οικειότητα ή τη σημασία της. Επιχειρεί απλά να χαλαρώσει τους ρεζέδες που
την συγκροτούν ως θεωρητικό σχήμα, χωρίς να την καταστρέψει. Ο Ντεριντά δηλαδή, θεωρεί
αυτό το παιχνίδισμα μεταξύ οίκου και οικείου, απόμακρου και πλησίον κτλ., ως αυτό που η
γραφή επαναθέτει, ανα-διανέμει και αναδιοργανώνει. Έτσι η οικονομική ανταλλαγή
υποβάλλεται σε μια κριτική πέραν από το δώρο, την ανταλλαγή, την οικονομία, το χρόνο, το
χρέος και την παρουσία. Επιβάλλει δε, η διττή αυτή η υφή του φαρμάκου, ένα άλλο τρόπο
σκέψης που διακόπτει τον νόμο του οίκου και οικείου – σύμφωνα με την Ντεριντιανή τροχιά
– παραμένοντας, όμως, ανοιχτή σε ένα Άλλο.
Μπορεί κατά συνέπεια, το εύθραυστο και η διττή φύση του φαρμάκου, ως μεθοδολογικό
σχήμα, να έχει εφαρμογή, από τυπική άποψη, σε μια νέα ηθική ή και πρακτική (εκπαιδευτική
ή άλλη); Ας το δούμε στον ορίζοντα της δωρεάς, που οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι έχουν
αναλύσει επαρκώς. Όπως το θέτει ο Ντεριντά σε ότι αφορά μια μη-οικονομική και μηαμοιβαία ανταλλαγή, το δώρο πρέπει να είναι ασύμμετρο, ανοικονομικό και μη προβλέψιμο –
πράγμα που δεν φαίνεται να απασχολεί το Μάρσελ Μως. Πράγματι “κάποιος θα μπορούσε να
πάει τόσο μακριά ώστε να πει ότι μια τόση μνημειώδη δουλειά όσο Το Δώρο του Μως μπορεί
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να μιλά για όλα πλην του δώρου: ασχολείται με την οικονομία, ανταλλαγή, συμβόλαιο, μιλά
για αύξηση των μερισμάτων, θυσία, δώρο και αντίδωρο – με λίγα λόγια για όλα που μέσα σε
αυτό παρακινούν και καταστρέφουν το δώρο’’ (Derrida, 1992: 24). Το δώρο στην
προβληματική του Μως είναι συνδεδεμένο με το φαύλο κύκλο της οντολογίας ως είναι,
παρουσία, και χρέος. Η ‘ενοχλητική’ γραφή του Ντεριντά, από την άλλη πλευρά, διαρρηγνύει
τη σημασία του δώρου, που είναι σχετιζόμενο με την παρουσία, το χρόνο και το
υπολογιζόμενο χρέος που αποπληρώνει μέσω μιας αντι-δωρεάς. Γιατί ειλικρινά, αν το δώρο
θέλει να παραμείνει δώρο πρέπει να σπάσει τη χρονικότητα: “αν παραμένει αγνό και χωρίς
πιθανή επαναιδιοποίηση, η έκπληξη ονομάζει αυτή τη στιγμή της τρέλας που διαρρηγνύει τον
χρόνο και διακόπτει κάθε υπολογισμό’’ (Derrida, 1992: 147). Είναι αυτού του είδους η μηανταλλαγή που εικάζεται από την αποδόμηση, η οποία δεν ανάγεται ούτε σε μια μέθοδο ούτε
σε μια ανάλυση ούτε σε κανένα είδους θεωρητικής/διαλεκτικής αρνητικότητας – όπως
συνήθως λαμβάνεται, παρόλο την ξεκάθαρη προειδοποίηση του Ντεριντά εναντίον τέτοιων
συλλήψεων – αλλά που συνηγορεί προς μια αποδοχή του συμβάντος που αναμένεται (δεν
είναι ακόμη εδώ: άρα απαιτείται να σχεδιαστεί με τρόπο που ποτέ δεν κλείνει), που εν τέλει
έχει αξία για κάθε γραφή αλλά και γλώσσα. Αρχι-γραφή, ή αρχι-ίχνος. Έτσι ονομάζει ο
Ντεριντά τη διαφορά/χωροποίηση που υποθάλπονται στον οίκο (σε κάθε δοσμένη ιεραρχία)
και αποδυναμώνουν την οντολογία του μέσα και του έξω, παρουσίας και απουσίας, ζωής και
θανάτου διανοίγοντας την ηθική σε αυτό που δεν θα κουράζεται να επαναλαμβάνει: υπήρξα
αρκετά ηθική;
Χαρακτηριστικά, στο Φαίδρο, η γραφή, η ηθική και το φάρμακο είναι συνδεδεμένα αλλά
ταυτόχρονα σημαντικά διακριτά. Η γραφή, με τον τρόπο που την εννοεί ο Ντεριντά, διανοίγει
την ηθική στο τρομερό και το αν-αποτελεσματικό, το γράμμα, και εν τέλει το θάνατο. Ο
Φαίδρος, αντίθετα, παίρνει το ‘φάρμακο’ ως τη νεκρή επανάληψη που σημαίνει, και κυρίως
σαγηνεύει: ήτοι που “κάνει κάποιον να λοξοδρομεί από τη γενική, φυσική, εθιμική τροπή και
νόμους’’ (Derrida, 1981: 70). Εναντίον αυτού του επικίνδυνου συμπληρώματος, ήγουν,
εναντίον του φαρμάκου και της γραφής “ο ζων λόγος είναι ζωντανός, εφόσον έχει πατέρα
(ενώ το ορφανό είναι ήδη μισο–πεθαμένο) ένας πατέρας που είναι παρών, στέκεται κοντά
του, πίσω του, μέσα του, διατηρώντας το με την ευθύτητα του, παρακολουθώντας το
προσωπικά στο όνομα του’’ (Derrida, 1981: 77). Η γραφή και το φάρμακο, κατά συνέπεια,
απωθούν όχι μόνο την ταυτότητα αλλά και τις αντιθέσεις πάνω στις οποίες βασίζεται κάθε
ταυτότητα, όταν λογίζεται σε πλήρη ακινησία. Το φάρμακο και η γραφή, σε αυτήν την
φιλοσοφική ανάγνωση της γλώσσας του Πλάτωνα που επιχειρείται από τον Ντεριντά,
επιτρέπουν και αποκαλύπτουν όμως, αυτό που ένα τέλειο κείμενο θέλει να κρύψει. Στο
Φαίδρο, ο Σωκράτης, για παράδειγμα, συγκρίνει το γραμμένο κείμενο με ένα φάρμακο. Το
φάρμακο όμως δεν είναι ούτε αυτό ούτε εκείνο, αλλά μαζί αυτό και εκείνο, εκθέτοντας
ταυτόχρονα ένα σημάδι και μια διαγραφή, που διαφέρει και αναβάλλει, παρεμβαίνει και
επαναπροσεγγίζει την αόρατη επανάληψη και εμμένεια ενός απρόβλεπτου συμβάντος. Η
διασπορά, η αποδόμηση και η γραφή εμφυτεύουν, εκτίθενται και ανα-διοργανώνουν, τελικά
αυτό που έχει ήδη ειπωθεί στο οικείο.
Στο Φαίδρο, (και στην ιστορία της γλώσσας, τελικά) η γραφή είναι πάντα το νεκρό, το νόθο,
και το ορφανό και συνεπώς δεν προκαλεί απορία ότι “ο άνδρες που είναι οι πιο ελεύθεροι,
ντρέπονται τη ‘γραφή’ και το να αφήσουν συγγράμματα πίσω τους’’ (Derrida, 1976: 68). Ο
ζων λόγος, εν αντιθέσει, έχει πατέρα  είναι παρουσία και καταγωγή. Ο Λόγος είναι ζων,
φύσις, το ζων είναι, ενώ η γραφή είναι ορφανή. Για αυτό “Η επιθυμία της γραφής
ενδείκνυται, σημειώνεται και απαιτείται ως η επιθυμία για ορφάνια και πατροκτονία’’
(Derrida, 1981: 77).
Η αντίθεση μεταξύ ζωντανού λόγου και νεκρού γράμματος στην ιστορία της γλώσσας, δεν
είναι μόνο ένα (τυχαίο) λάθος του Πλατωνισμού και σίγουρα δεν είναι το μοναδικό του
σφάλμα. “Στο Φαίδρο, ο θεός της γραφής είναι ένας κατώτερος χαρακτήρας, δεύτερος, ένας
τεχνοκράτης χωρίς τη δύναμη να αποφασίζει, ένας μηχανικός, έξυπνος, μη ιδιοφυής
υπάλληλος που του έχει χρεωθεί ένα κοινό με τον Βασιλιά των θεών’’ (Derrida, 1981: 86).
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Στην Αιγυπτιακή μυθολογία, επίσης, ο θεός του θανάτου είναι και θεός της γραφής καθότι το
φάρμακο “δεν μπορεί να είναι μόνο ωφέλιμο’’ (Derrida, 1981: 99). Το φάρμακο και η γραφή,
τελικά, εκτοπίζουν την αρρώστια αλλά δεν ξεμπερδεύουν ποτέ μαζί της, γιατί η αρρώστια
καιροφυλακτεί, αναμένει ή θέτει παγίδες στη ολότητα, διαφάνεια και παρουσία μιας βέβαιης
ενότητας. Στο Τίμαιο, χαρακτηριστικά, οι Έλληνες λογίζονται πάντα ως παιδιά από τη στιγμή
που αποτυγχάνουν να καταγράψουν την παράδοση, ιστορία ή και καταγωγή τους. Δεν
προκαλεί απορία λοιπόν, το γεγονός ότι “το φάρμακο και η γραφή είναι πάντα αναμεμιγμένα
σε ερωτήσεις ζωής και θανάτου’’ (Derrida, 1981: 105). Στο Πλατωνισμό παρόλα αυτά, η
γραφή και το φάρμακο, επιχειρείται, να τοποθετηθούν στη πλευρά του κακού, του
εξωτερικού, του υλικού, του νεκρού και του σκοτεινού. Αλλά ενώ ο Πλάτωνας σκέφτεται τον
οίκο, την οικονομία και την ανταλλαγή στη βάσει αντιθέσεων, για τον Ντεριντά αυτές
οικειοποιήσεις δεν μπορούν να εξηγήσουν το φάρμακο, αλλά είναι αυτές που πρέπει να
εξηγηθούν. Το φάρμακο, με άλλα λόγια, κάνει δυνατές τις αντιθέσεις διανοίγοντας τις
άπειρες δυνατότητες και πολλαπλότητες που κάθε ταυτότητα έχει (και όταν λέμε αντιθέσεις
εννοούμε όχι μόνον το μέσα και το έξω κτλ., αλλά και το εθνικό και το ξένο, κτλ. που έχουν
καίρια θέση στην σημερινή εκπαιδευτική πράξη-και δη μέσα στην τάξη).
Η γραφή στο Πλάτωνα σχετίζεται με τη στρατηγική του σοφιστή να παρουσιάσει το μηπαρουσιάσιμο, καθότι ο σοφιστής πουλά σημεία, εφευρέσεις, αρχεία, παραθέσεις και
αντίγραφα (Derrida, 1981: 107) και όχι αλήθειες, παρουσίες, ουσίες και καταγωγές. Η γραφή
στον Πλατωνισμό, λοιπόν, μιμείται, αναπαριστά και σημειοδοτεί. Αλλά, ρωτά ο Ντεριντά,
δεν είναι ο ζων λόγος τον οποίο ο Πλάτων αναφανδόν εγκωμιάζει, ήδη μια γραφή ή ένα
φάρμακο; Δεν είναι ο ζων λόγος εξίσου αναμεμιγμένος σε αντιθέσεις (ταυτότητας,
ετερότητας κτλ.) όπως ο γραπτός λόγος; Δεν παραπέμπει η ‘γραφή’ – γραπτή η φωνητική –
ήδη σε μια καλή πλευρά και μια κακή πλευρά, διαφορά, διαφορετικότητα και τελικώς
διαφωρά; Η γραφή είναι επικίνδυνη συνεπώς, όχι επειδή εγ-γράφεται στο νεκρό, το γράμμα
και τη χωροποίηση, αλλά επειδή είναι ενδεχόμενη, μη-εγ-γράψιμη και επαναλαμβανόμενη.
Γιατί το φάρμακο, όπως το συμπλήρωμα, μπορεί να είναι – και είναι – μαζί αντικατάσταση
και πρόσθεση. Για αυτό, για τον Ντεριντά, ο Σωκράτης είναι επίσης κάτοχος του φαρμάκου
(Derrida, 1981: 117). Διότι “Η ουσία του φαρμάκου βρίσκεται στο τρόπο με τον οποίο δεν
έχει σταθερή ουσία, ούτε κατάλληλο χαρακτηριστικό, δεν είναι, με κανένα τρόπο
(μεταφυσικό, φυσικό, χημικό, αλχημικό) της λέξης, της ουσίας’’ (Derrida, 1981: 126). Είναι
το πρώτο μέσο, το αναποφάσιστο (Derrida, 1981: 138), που αποσυνθέτει, διατηρεί και
διακορεύει ταυτοχρόνως την καθαρότητα της παρουσίας, του είναι και της αλήθειας. Αυτό
που ο Ντεριντά, τελικά, υποστηρίζει για τον Πλατωνισμό δεν είναι ότι υπερεκτιμά το ζώντα
λόγο σε βάρος της γραφής, αλλά ότι στον Πλατωνισμό (και από εδώ εννοούμε σε κάθε
ιστορία, κοινωνία, και κοινότητα) και οι δύο οικειοποιήσεις –κακή γραφή/φάρμακο και ζων
λόγος/φαρμάκι – είναι ήδη παρόντα. “Με μια λέξη δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κείμενο, ένα
Πλατωνικό κείμενο, κλεισμένο στον εαυτό του πλήρες με το εσωτερικό και το εξωτερικό
του’’ (Derrida, 1981: 130).
Είναι ο Πλάτων, συνεπώς, στα αλήθεια εναντίον της γραφής; Της γραφής όπως την έχουμε
δει δηλαδή μέχρι τώρα, υπό την ευρεία φιλοσοφική άποψη της διαφοροποίησης, και όχι απλά
από τεχνικής άποψης; Μάλλον η ερώτηση πρέπει να είναι η εξής. Πως είναι δυνατόν για τον
Πλάτων – το σύμπτωμα του, τη γραφή του ή το μύθο του – που φαίνεται να κατηγορεί τη
γραφή, να δανείζεται την ίδια ώρα από τη γραφή; (π.χ. ότι γράφει τόσο πολύ και έχει αφήσει
τόσα γραπτά κείμενα πίσω του, εφόσον επιπλέον η διττή φύση του φαρμάκου δεν
εξαλείφεται ποτέ σε αυτά). Η γραφή, άρα, είναι ένα ίχνος που δεν βρίσκεται ποτέ στη
διάθεση μιας παρουσίας (Derrida, 1981: 160). Με τα λόγια του Ντεριντά ξανά, η γραφή, ο
θάνατος, το φάρμακο, η οικονομία και ο χώρος σε σχέση με την αποδόμηση της γλώσσας,
αφορούν τη “διαφωρά, την εξαφάνιση μιας καταγωγικής παρουσίας [που] είναι ταυτόχρονα η
συνθήκη δυνατότητας και η συνθήκη αδυνατότητας της αλήθειας’’ (Derrida, 1981: 168).
Αυτό που συγκροτεί μια ηθική απέναντι στον Άλλο τελικά, είναι ακριβώς μια γλώσσα που
λαμβάνει υπόψη και τις δύο αυτές πλευρές του φαρμάκου. Ένα δώρο που δεν αναγνωρίζεται,
δεν προσφέρεται, δεν επιστρέφεται ούτε ανταλλάσσεται. Αυτός είναι και ο στόχος της
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επόμενης ενότητας. Θα είμαι κατόπιν σε θέση να διανοίξω την ηθική, σε μια γλώσσα, μιας
μη-αναγώγιμης διαφοράς, ώστε να αναδείξω τα συμβάντα της γραμματολογίας και της
γραφής που εκ-πίπτουν με τέτοιο τρόπο που εν τέλει από-σχηματίζει και επανα-σχηματίζει
την ηθική καθαυτή.
Η ‘κάλπικη λίρα’, το κίβδηλο και το δωρο του θανάτου
Όπως σημειώθηκε πρωτύτερα ο ‘νόμος του οίκου’ (και από εδώ εννοούμε κάθε αρχή,
κοινωνία, και σχολική τάξη) αποδομείται όταν το φάρμακο κυριαρχεί και διατέμνει αυτό που
μοιάζει σταθερό, και δοσμένο (άρα οποιαδήποτε εξουσία). Το δώρο είναι μια απορία που δεν
μπορεί να λυθεί, καθότι προβληματίζει αυτό που είναι δεδομένο, κυρίως το δούναι και
λαβείν, την προσφορά και την επιστροφή. Ο Ντεριντά διανοίγει, τελικά, και το δώρο (όπως
πριν το φάρμακο) στο ‘κίβδηλο’, ήτοι το πλαστό και το κάλπικο, δηλαδή σε αυτό που δεν
μπορούμε να σκεφτούμε ή να υπολογίσουμε. Το δώρο είναι σίγουρα σχετικό με το χρόνο, την
ανταλλαγή και πάνω από όλα την οικονομία, δηλαδή, το νόμο, τον οίκο, την κύκληση και το
χρέος (αν πιστέψουμε τους ανθρωπολόγους που το έχουν αναλύσει φυσικά, από τον
Μπουρντιέ, τον Μός μέχρι και τον Μαλινόφσκι). Με κάποιο παράδοξο αλλά ενδιαφέροντα
τρόπο επίσης, το δώρο σχετίζεται με την οικονομία. Αλλά όμως το δώρο δεν είναι αυτό που
ξεπερνά την οικονομία; Δεν προκαλεί απορία λοιπόν το γεγονός ότι η συνθήκη ικανοποίησης
του δώρου είναι ταυτόχρονα και η συνθήκη αδυνατότητας του. Η επιστροφή και η
ανταλλαγή, με άλλα λόγια, καταστρέφουν το δώρο. Ακόμη και αν κάποιος συλλάβει έστω
νοητικά το δώρο, αυτό καταστρέφεται. Διότι “η απλή ταυτοποίηση του δώρου φαίνεται να το
διαλύει’’ (Derrida, 1992: 14).
Με ποιον τρόπο τελικά το δώρο-συμβάν (αν υπάρχει) μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα μιας
άλλης οικονομίας, που δεν θα γεννά υποχρέωση και την ανάγκη επιστροφής; Τέτοια θα ήταν
η λογική ενός δώρου χωρίς παρόν, αυτού που παρουσιάζεται και κρύβεται μαζί, πάντα και
πέρα από την οικονομία, την ανταλλαγή και το χρόνο (όπως το φάρμακο). Ο Μως όμως, “δεν
φαίνεται να ανησυχεί αρκετά για αυτή την ασυμβατότητα μεταξύ δώρου και ανταλλαγής ή
για το γεγονός ότι ένα ανταλλάξιμο δώρο είναι μόνο a tit for tat δηλαδή, η διάλυση του
δώρου’’ (Derrida, 1992: 37). O σύνδεσμος δώρου και ανταλλαγής πρέπει να αποδομηθεί,
κυρίως επειδή σχετίζεται με μια χρονική διαφορά/αναβολή. Η μη-επιστροφή του δώρου,
αντίθετα, απαιτεί μια κάποια τρέλλα, εφόσον το δώρο βασίζεται στη μη-δυνατότητα του,
δηλαδή εφόσον συνδέεται με το χρόνο και την ανταλλαγή, όταν είναι αυτοί οι τρόποι που θα
πρέπει να διασκορπισθούν και να αναιρεθούν (διότι τότε δημιουργούν υποχρέωση
ανταλλαγής όταν ξέρουμε ότι το δώρο πρέπει να είναι άδολο, αυθόρμητο κτλ.)
Ποιο δώρο όμως μπορεί να είναι αυτό; Το δώρο “αν υπάρχει, θα είναι πάντα χωρίς όριο’’
(Derrida, 1992: 91) – παρόλο που μια τέτοια έκταση θα πρέπει να διατηρηθεί εν αναμονή,
διότι ακόμη και αν είναι μια σταθερά είναι μια “σταθερά διεργασία’’ (Derrida, 1992: 95).
Στην ιστορία του Μποντλαίρ που διαβάζει ο Ντεριντά, το δώρο, εν πάσει περιπτώσει, η
ελεημοσύνη που δίνεται είναι ‘πλαστή’. Πόσο σίγουρο όμως είναι κάτι κίβδηλο, ακόμη και
όταν αυτός που το δωρίζει το παραδέχεται, όπως στην ιστορία του Μποντλαίρ; Δηλαδή δεν
θα ήταν πιθανόν να είναι αυτό το ψέμα (‘ήταν πλαστό το νόμισμα’, παραδέχεται ο ήρώας του
Μποντλαίρ) ενός άλλου ψέματος; Δηλαδή ακόμη και αν κάποιος παραδέχεται το κίβδηλο,
πόσο έμπιστο είναι ένα τέτοιο πρόσωπο; Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα η παραδοχή του
κίβδηλου να είναι κίβδηλη τρόπω τινά και αυτή; Διότι αν κάποιος κατέχει και προσφέρει
πλαστά ή ψεύτικα νομίσματα (όπως στην ιστορία του Μποντλαίρ) δεν είναι επίσης ικανός να
λέει ψέματα για το κίβδηλο; Προχωρώντας προς ένα τέτοιο αδύνατο δώρο, σημαίνει
ουσιαστικά ότι το κίβδηλο, και ηθικό νόημα και δίδαγμα της ιστορίας, βασίζεται στο συμβάν,
την αναποφασιστικότητα και μη-πρόβλεψη της ομολογίας που όμως παραδέχεται ότι “κάτι
συμβαίνει’’ (Derrida, 1992: 121). Διότι για να υπάρχει δώρο “πρέπει να υπάρχει ένα
συμβάν’’ (Derrida, 1992: 122). Το συμβάν, από την άλλη, πλευρά, είναι μη-προβλέψιμο,
αναποφάσιστο και μη- εγγράψιμο, καθαρή τύχη (Derrida, 1992: 125), γιατί βασικά “ένα δώρο
δεν πρέπει να είναι δεμένο ούτε δεσμευτικό, υποχρεωτικό ή υποχρέωση’’ (Derrida, 1992:
137).
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Το φάρμακο, είδαμε, χαλαρώνει αυτό που συγκρατεί τον Ελληνικό οίκο και την πλατωνική
γεωγραφία του σπηλαίου που αντιμάχεται τα αντίγραφα, το θάνατο, το χώρο, καταφέρνοντας
να υποδείξει την εγγενή ετερογένεια και αναποφασιστικότητα της γραφής και του χώρου που
κάθε οικονομία και κοινωνία προσπαθεί να εξορκίσει (δηλαδή το νόμο της ηθικής και του
σεβασμού της ετερότητας). Αυτού του είδους η αστάθεια επιδιώχτηκε να αναδειχθεί επιπλέον
σε σχέση με το κίβδηλο, αν υπάρχει, διανοίγοντας την ηθική στον άπειρο και ριζοσπαστικά –
πάντα υπό κρίση και αναβολή – ολοκληρωτικά Άλλο που τρέμει μπροστά στην
αναποφασιστικότητα και ευθύνη. Είμαι τώρα σε θέση να κάνω χώρο για τη διαφορά που θα
είναι πιστή στο συμβάν της φιλοσοφίας, το διδακτικό Ελληνικό-συμβάν εξ ορισμού, που θα
καταλαμβάνει και θα κατανοεί τη γλώσσα ως διαφωρά.
Προς μια γεωγραφία της αποδόμησης
Με τρόπο που συγκεφαλαιώνει τις υφές που ξετύλιξα παραπάνω εν είδη συμπεράσματος, θα
ασχοληθώ τώρα με τον τρόπο δια του οποίου η γραφή/γλώσσα, η ηθική και η γεωγραφία
είναι αρκούντως σύμφωνες φιλοσοφίες διδασκαλίας.
Είδαμε, έστω και στα πεταχτά, ότι η μεταφυσική της παρουσίας (της εθνοκεντρικής
εκπαίδευσης για παράδειγμα) είναι ένας πανίσχυρος εθνοκεντρισμός. Η φωνητική γραφή, σε
αυτόν τον ορίζοντα, λαμβάνεται ως ανώτερη, πλησιέστερη και φυσική, ενώ ο γραπτός λόγος
είναι το εξωτερικό και το μη-πλήρες. Στην παραδοσιακή οντολογία, δηλαδή, υπάρχει ένα
πλεονέκτημα της φωνής υπέρ της γραφής που θεωρείται ως το νεκρό, το αναπαραστατικό και
το εξωτερικό. “Η φωνή είναι κοντύτερα στο σημαινόμενο, είτε αυτό ορίζεται αυστηρώς εκ
των αισθήσεων (νοητό ή βιωμένο) ή πιο χαλαρά ως πράγμα’’ (Derrida, 1976: 11). Αυτή η
διαφορά μεταξύ σημαίνοντος και σημαινόμενου, ζωής και θανάτου, παρουσίας και απουσίας
και ου τω καθεξής λαμβάνονται από τον Ντεριντά ως ύποπτα. Αυτό που είναι ύποπτο,
ειδικότερα, είναι το γεγονός ότι υπάρχει “Καλή και κακή γραφή: καλή και φυσική είναι η
εγγραφή στην καρδιά και την ψυχή. Το ανώμαλο και τεχνικό είναι τεχνική, εξορισμένη στην
εξωτερικότητα του σώματος’’ (Derrida, 1976: 17). Εντούτοις “έννοια και είναι, οντικό και
οντολογικό, ‘οντικο–οντολογικό’ είναι πρωτοτύπως αποτελέσματα της διαφοράς και σε
σχέση με αυτό που αργότερα θα αποκαλέσω διαφωρά, μια οικονομική έννοια υποδεικνύοντας
τη διαφορά/αναβολή’’ (Derrida, 1976: 23). Είναι εναντίον της μεταφυσικής του οίκου, όπως
το είδαμε, που το φάρμακο, και η γραφή στρέφονται – παρόλο που ο Πλάτων λέει ότι “το
κακό της γραφής έρχεται από τα έξω’’ (Derrida, 1976: 34). Ο Ντεριντά όμως δεν προτείνει
(μια αντίληψη περί διαφορετικότητας) που θα έκανε τη γραφή να είναι το καλό, το αθώο και
το διαφανές. “Η γραφή διαλύει τη φυσική, πρωταρχική και άμεση παρουσία της αίσθησης της
ψυχής στον αληθινό λόγο. Η βία της συμβαίνει στην ψυχή ως συνείδηση. Αποδομώντας αυτή
την παράδοση δεν αποτελεί προσπάθεια αναστροφής της, κάνοντας τη γραφή αθώα. Μάλλον
διαλέγει γιατί η βία της γραφής δεν συμβαίνει σε μια αθώα γλώσσα. Υπάρχει μια πρωταρχική
βία της γραφής επειδή η γλώσσα είναι με ένα τρόπο που θα αποκαλύψω σε λίγο, γραφή. Ο
σφετερισμός έχει ήδη αρχίσει’’ (Derrida, 1976: 37).
Συνοπτικά, η γλώσσα είναι ήδη ένα σύστημα γραφής, διαφοράς και διαφωράς. Γιατί από τη
στιγμή που υπάρχει νόημα υπάρχουν σημεία. Άρα “η γραφή δεν είναι σημείο σημείου εκτός
αν αυτό ειπωθεί για όλα τα σημεία, που θα ήταν αληθινό’’ (Derrida, 1976: 43). Αυτό που
κάνει τις αντιθέσεις δυνατές είναι το ίχνος και η διαφωρά “η έναρξη ενός μη παρακινούμενο
σημαίνοντος του σημείου και με αυτό οι αντιθέσεις μεταξύ φύσις και του άλλου είναι
δυνατές’’ (Derrida, 1976: 48).
Μικρή απορία προκαλεί το γεγονός ότι η δονούσα γραφή είναι εγγενής στην γραμματολογία
που μελετά το ίχνος που δεν είναι τίποτα. Μάλιστα είναι πέρα από ερωτήσεις τύπου ‘τι είναι;’
εκτός αν κάποιος ρωτά σαν τον Lyotard (1988) ‘Συμβαίνει στα αλήθεια;’ Εν τούτοις αν το
άλμα που η αποδόμηση, ο χώρος και η γραφή θέλουν (σε μια θεωρία της ιστορίας και της
εκπαίδευσης) να κάνουν δεν είναι μόνο “κατανοητό στη περιορισμένη του μορφή μιας
φωνητικής σημείωσης, είναι πιθανόν να ειπωθεί ότι όλες οι κοινωνίες ικανές να παράξουν, να
διαγράψουν κύρια ονόματα και να φέρουν ιεραρχική διαφορά στο προσκήνιο, εφαρμόζουν τη
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γραφή γενικά’’ (Derrida, 1976: 109). “Αν είναι αλήθεια όπως πιστεύω ότι η γραφή δεν
μπορεί να συλληφθεί έξω από τον ορίζοντα της διυποκειμενικής βίας, υπάρχει κάτι, ακόμη
και η επιστήμη που ριζικά δραπετεύει; Υπάρχει κάποια γνώση, και πάνω από όλα μια
γλώσσα, επιστημονική ή μη, που κάποιος μπορεί να αποκαλέσει ξένη στη γραφή και τη βία;’’
(Derrida, 1976: 127).
Τα οικείο συνεπώς στον Πλατωνισμό – η ιστορία του σπηλαίου, των σκιών και αντιγράφων
που τίθενται εναντίον στα αληθινά μοντέλα – χαλαρώνει όταν το φάρμακο, η γραφή και ο
χώρος αρχίζουν ανεπαίσθητα να κυριαρχούν στη φιλοσοφία. Είναι ακριβώς εδώ που παίρνω
τις μετρητοίς τα λόγια του Ντεριντά όταν δηλώνει ότι “Δεν υπάρχει τίποτα έξω από το
κείμενο’’ (Derrida, 1976: 158), που σημαίνει ότι δεν υπήρξε ποτέ τίποτα πέρα από γραφή,
εξαφάνιση της φύσης, φυσικής παρουσίας, αλλά μόνο αντικατάσταση και πρόσθεση αυτού
που κάνει την παρουσία δυνατή, όταν εν τούτοις έχει ήδη προσβληθεί από τη διαφωρά. Όπως
παρατηρεί ο Ντεριντά δεν υπάρχει ποτέ κάποια απόλυτη αφετηρία, επειδή η αποδόμηση και
το ίχνος είναι ήδη πάντα μια δυνατότητα που σφετερίζεται την ολότητα, δομή, διαφάνεια,
παρουσία και καταγωγή. Από πού να αρχίσει λοιπόν κανείς; “Πρέπει να ξεκινήσουμε από
οπουδήποτε είμαστε και η σκέψη του ίχνους που δεν μπορεί παρά να υπολογίσει το αισθητό,
μας δίδαξε ότι είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε ένα απόλυτο σημείο αφετηρίας. Οπουδήποτε
είμαστε: σε ένα κείμενο που ήδη πιστεύουμε ότι είμαστε’’ (Derrida, 1976: 162). Το ενδιάμεσο
“ο αδυσώπητος νόμος του χώρου’’ (Derrida, 1976: 200) είναι αυτό ακριβώς που μια
γεωγραφία της αποδόμησης και της διαφοράς επιχειρεί να εγγράψει, ξεδιπλώσει και
καταλάβει διαμέσου του φαρμάκου, του κίβδηλου και του δώρου του θανάτου – το άτοπο
που θέτει σε κίνηση την από-οικειοποίηση του Πλατωνικού συμπτώματος.
Κάθε γραφή τελικά, ακόμη και η Πλατωνική αντανακλά “τη δομή της γλώσσας όχι μόνο στο
γίγνεσθαι αλλά και στο χώρο, δαπάνης της, σε αυτό που μπορεί να κληθεί κυριολεκτικά
γεωγραφία’’ (Derrida, 1976: 216). Η γεωγραφία είναι λοιπόν εγγενής σε πράγματα και
ανθρώπους και επαναθέτει σε κίνηση ένα σημάδι, ένα παιχνίδι ή την εξάρθρωση κάθε
κατάλληλης ή οικείας οικειοποίησης του νόμου του οίκου, εν συντομία “την αδυνατότητα –
και συνεπώς επιθυμία –της αυτοπαρουσίας, και την αδυνατότητα και συνεπώς επιθυμία της
καθαρής παρουσίας’’ (Derrida, 1976: 244).
Συμπεράσματα
Προσπάθησα παραπάνω να ξεδιπλώσω τη σημασία του φαρμάκου, ώστε να επιτρέψω την
οικειοποίηση του Ελληνικού-συμβάντος με τρόπο που δεν θα αναιρεί ή πληγώνει την
αναποφασιστικότητα, μη-πρόβλεψη και το ά-τοπο κάθε εκπαιδευτικής πράξης. Θέτοντας σε
κίνηση την οικονομία διαμέσου του φαρμάκου προχώρησα ώστε να λάβω υπόψη μου ένα
τύπο ανταλλαγής πέρα από την τριπλή υποχρέωση της δωρεάς να προσφέρει, να δεχτεί και να
επιστρέψει ένα δώρο: το κίβδηλο/πλαστό. Εν συνεχεία ώθησα το κίβδηλο στα εννοιολογικά
και κριτικά του όρια, αναλαμβάνοντας να εξιχνιάσω τις δυνατότητες του δώρου και την
ασυμμετρία της ευθύνης, τη μοναδική ιδρυτική προϋπόθεση κάθε αληθινής διδασκαλικής και
παιδαγωγικής ηθικής (ένας πλεονασμός ίσως). Στο τελευταίο κομμάτι επέλεξα την
αποδόμηση και τη διαφωρά με αναφορά στο γραμματολογικό ίχνος και το χώρο που
διασπείρουν και διασκορπίζουν κάθε ‘αληθινό’, ‘πρωτότυπο’ ή ‘οικείο’ όριο, ‘χάριν’ ενός
Άλλου που θα είναι σεβαστός ως έχει.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η γραφή αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ανθρώπου, διότι χάρη σε αυτή ο άνθρωπος
νίκησε το χώρο και το χρόνο. Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στη γραφή δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στο φοινικικό αλφάβητο, που αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε και εξελίχθηκε η
ελληνική αλφαβητική γραφή. Αρχικά, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρουσιάζονται τα
χαρακτηριστικά που συγκροτούν τον ορισμό της γραφής και γίνεται διάκριση ανάμεσα στα συστήματα
γραφής που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Εν συνεχεία, περιγράφεται αναλυτικά η «καταγωγή» του
ελληνικού αλφαβητικού συστήματος. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στη γραμμική Β και τους
πιθανούς λόγους εγκατάλειψής της και αναφέρονται οι λόγοι σύμφωνα με τους οποίους δεν επαρκούσε
απλώς η υιοθέτηση του φοινικικού αλφαβήτου, αλλά χρειαζόταν τροποποιήσεις για να καλυφθούν οι
ανάγκες της ελληνικής γλώσσας. Δημιουργήθηκαν, επομένως, νέα σύμβολα και πολύ σύντομα το
ελληνικό αλφάβητο απέκτησε τοπικές παραλλαγές οι οποίες διατηρήθηκαν περίπου μέχρι τον 5ο αι
π.Χ. Η συστηματική κατάταξη των τοπικών αλφαβήτων οφείλεται στον Kirchhoff, ο οποίος
χρησιμοποίησε ως βασικό κριτήριο την εισαγωγή πρόσθετων συμβόλων για τη δήλωση ορισμένων
συμφώνων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και έδειξε με τη βοήθεια ενός χάρτη τη γεωγραφική
κατανομή τους. Τέλος, παρατίθενται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη σύνδεση του ελληνικού με το
φοινικικό αλφάβητο.

ABSTRACT
The writing is one of the greatest achievements of people. This paper is reported in the writing and is
given particular emphasis on the Phoenician alphabet, which constituted the base on which was
supported and developed the Greek alphabetical writing. Through the bibliographic review are given
the characteristics that constitute the definition of writing and become discrimination between the
systems of writing that exist in all over the world. Then, is described analytically the “origin” of Greek
alphabetical system. Specifically, becomes report in the Linear B and in the possible reasons that it was
abandoned and are reported the reasons according to which didn’t’ suffice the adoption of Phoenician
alphabet, but existed need so that become modifications in order to are covered the needs of Greek
language. Consequently, were created new symbols and quickly the Greek alphabet has acquired local
variations, that were maintained roughly up to 5th century B.C. The systematic classification of local
alphabets is owed in Kirchhoff, who used the import of additional symbols in order to designate certain
consonants of the ancient Greek language and he proved their geographical distribution. Finally, are
mentioned the elements that prove the connection between Greek and the Phoenician alphabet.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη σημερινή εποχή ο γραπτός λόγος κατέχει πολύ σημαντική θέση, διότι σε αυτόν
στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά η μετάδοση της γνώσης. Η χρήση της γραφής αποτελεί το
πιο συνηθισμένο κριτήριο για τη διάκριση μεταξύ ιστορίας και προϊστορίας και θεωρείται ως
απαραίτητο συστατικό του πολιτισμού. Χάρη στο γραπτό λόγο το ακουστικό σήμα
αντικαθίσταται με οπτικό και μέσω του υλικού στο οποίο καταγράφεται αποδεσμεύεται από
τις χωροχρονικές διαστάσεις της εκφοράς του και αποκτά την υπόσταση ενός φυσικού
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αντικειμένου, ορατού και παρατηρήσιμου. Είναι σχεδόν αδύνατο να φανταστούμε μια
κοινωνία στην οποία δεν υπάρχει γραφή (Χριστίδης, 2006). Όσο και αν μοιάζει αυτονόητη η
σχέση της γλώσσας με τη γραφή, ωστόσο η γραφή σε σχέση με τη γλώσσα είναι
δευτερογενής.
Ο δευτερογενής χαρακτήρας της γραφής δε μειώνει το σημαντικό ρόλο που έπαιξε
στην εξέλιξη των πολιτισμών στους οποίους εμφανίστηκε. Ας μην ξεχνάμε ότι η γλώσσα και
η γραφή αφενός είναι δυο σημειωτικά συστήματα σε σχέση αλληλεξάρτησης, αφετέρου είναι
διαφορετικά από άποψη κατηγορίας μιας και υπακούουν σε διαφορετικούς κανόνες και
εξυπηρετούν διαφορετικές επικοινωνιακές ανάγκες (Holenstein, 1983).
Η σύνδεση της γραφής με τη μετάδοση της γνώσης δεν ήταν πάντα αυτονόητη, καθώς
μέχρι και σήμερα υπάρχουν πολιτισμοί που δεν χρησιμοποίησαν ποτέ γραφή. Άλλωστε, η
εμφάνιση της γραφής είναι σχετικά πρόσφατη στην ιστορία της ανθρωπότητας, καθώς είναι
επινόηση του ανθρώπου, ένα πολιτιστικό επίτευγμα και όχι προϊόν βιολογικής εξέλιξης όπως
η γλώσσα (Χριστίδης, 2006). Ο άνθρωπος μιλάει εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, αλλά
γράφει μόλις από το 3.500 π.Χ. περίπου. Αυτό συμβαίνει διότι η ανάγκη για τη γραφή
γεννιέται όταν η κοινωνία έχει γίνει αρκετά σύνθετη ώστε να μην επαρκεί ο προφορικός
λόγος για τη λειτουργία της και όταν η γραφή απλώνεται σε όλο το εύρος της κοινωνικής
ζωής και δεν υπηρετεί έναν περιορισμένο χώρο πληροφορίας (Χριστίδης, 2005).

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Η γραφή αποτελεί οπτική αναπαράσταση της γλώσσας. Είναι ένα σύστημα
δευτερογενούς συμβολισμού, τα σημεία του οποίου αντικαθιστούν λέξεις, που κι αυτές με τη
σειρά τους αποτελούν σημεία για αντικείμενα ή οντότητες του κόσμου. Ο γραφέας πρέπει να
αντικαταστήσει τις λέξεις με «εικόνες» λέξεων (Vygotsky, 1962). Η χρησιμοποίηση, όμως,
οποιονδήποτε οπτικών μέσων και συμβόλων δεν συνιστά πάντοτε γραφή, διότι η γραφή
υφίσταται μόνο όταν υπάρχει μόνιμη και συγκεκριμένη αντιστοιχία μεταξύ γραφικού
συμβόλου και κάποιας γλωσσικής μονάδας.
Γραφή ονομάζεται κάθε σύστημα μόνιμων οπτικών συμβατικών σημείων που
χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση ενός μηνύματος έτσι ώστε αυτό να μπορεί να
αναγνωριστεί από τον αναγνώστη σε οποιοδήποτε χώρο και χρόνο με απόλυτη ακρίβεια
(Daniels & Bright, 1996). Η γλώσσα κατακτάται από το χρήστη με άμεσο και φυσικό τρόπο,
ενώ η γραφή δεν αποκτάται ως γνώση μέσω της εκμάθησης.
3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ
Όσα κι αν είναι τα συστήματα γραφής τα οποία χρησιμοποιηθήκαν ως τώρα, παρά την
επιφανειακή τους ποικιλία, ωστόσο σε όλα έχει κάθε γράφημα απεικονίζει ένα στοιχείο της
γλώσσας (Χριστίδης, 2006).
Τα συστήματα γραφής που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για την καταγραφή
διαφόρων γλωσσών διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες ανάλογα με την πλευρά του
γλωσσικού σημείου που επιχειρούν να αναπαραστήσουν. Διακρίνονται, επομένως, σε
σημασιογραφικά (όταν τα γραφήματα εκπροσωπούν τη σημασία της λέξης) και σε
φωνογραφικά (όταν αναπαριστούν τον ήχο της λέξης) (Χριστίδης, 2006). Τα δεύτερα
διακρίνονται σε συλλαβικά και σε αλφαβητικά. Στον ελληνικό χώρο εμφανίστηκαν δυο
συλλαβικά συστήματα: η γραμμική Β για τη μυκηναϊκή ελληνική και το κυπριακό
συλλαβάριο για την κυπριακή διάλεκτο (Χριστίδης, 2006).
Αλφαβητικά συστήματα χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις γλώσσες της Ευρώπης. Τα
συστήματα αυτά αποδίδουν τα φωνήματα μιας γλώσσας και ο αριθμός των γραφημάτων είναι
μικρός επειδή εξίσου μικρός είναι και ο αριθμός των φωνημάτων. Στόχος των αλφαβητικών
συστημάτων είναι κάθε φώνημα να έχει ένα μόνο γραφηματικό εκπρόσωπο και κάθε
γράφημα να αντιστοιχεί σε ένα μόνο φώνημα. Έτσι, τα /r/, /p/, /m/, /v/ διακρίνουν μεταξύ
τους τα νεοελληνικά ρόλος, πόλος, μόλος, βόλος.
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4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
4.1. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ
Η υιοθέτηση της αλφαβητικής γραφής είναι μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Πολλούς αιώνες μετά την εγκατάλειψη της γραμμικής Β
οι Έλληνες έμαθαν πάλι να γράφουν στα τέλη του 9ου ή στις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ.
χρησιμοποιώντας μια γραφή που προοριζόταν για μια ξένη γλώσσα, το φοινικικό σύστημα
που χρησιμοποιούνταν στην Συρία (Easterling & Knox, 2006). Δεν είναι εύκολο να
προσδιοριστούν επακριβώς οι αιτίες για τις οποίες εγκαταλείφτηκε η συλλαβική γραμμική Β.
Ενδεχομένως, αυτό να συνέβη λόγω της καταστροφής των μυκηναϊκών ανακτόρων, μιας και
η γραμμική Β ήταν στενά συνδεδεμένη με την ανακτορική διοίκηση. Όσον αφορά τους
λόγους που οδήγησαν τους Έλληνες μετά από τέσσερις αιώνες εγκατάλειψης της γραμμικής
Β στο να δημιουργήσουν ένα νέο αλφάβητο στηριγμένο στη φοινικική γραφή είναι εξίσου
δύσκολο εγχείρημα (Burkert, 1984).
Τα πρώτα σωζόμενα γραπτά μνημεία της ελληνικής γλώσσας στο φοινικικό αλφάβητο
είναι η επιγραφή του ποτηρίου του Νέστορος (740-720 π.Χ.) και της οινοχόης του Διπύλου
(735-725 π.Χ.) (βλ. Εικόνα 1). Οι χρήσεις της ελληνικής γραφής από τους αρχαίους Έλληνες
ήταν πολλαπλές, καθώς τη χρησιμοποιούσαν και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό βίο. Η
δήλωση κτήσης ενός αντικειμένου, η τήρηση λογαριασμών και αρχείων η καταγραφή
διάφορων ειδών κειμένων και οι μνημειακές επιγραφές ήδη από τον 7ο αι. π.Χ. αποτελούν
τους πιο συνήθεις λόγους χρήσης της γραφής. Ας μην ξεχνάμε την στενή σχέση της
ελληνικής αλφαβητικής γραφής με τον προφορικό λόγο, καθώς συνήθιζαν να διαβάζουν τα
κείμενα φωναχτά (Χριστίδης, 2006).

Εικόνα 1: Οινοχόη διακοσμημένη με γεωμετρικά θέματα που βρέθηκε το 1871 στο Δίπυλο του
Κεραμεικού στην Αθήνα. Χρονολογείται στο τρίτο τέταρτο του 8ου αι. π.Χ. και αποτελεί το
αρχαιότερο έως τώρα δείγμα αλφαβητικής γραφής στον ελληνικό κόσμο.
Οι Έλληνες δεν αρκέστηκαν στο να υιοθετήσουν αυτούσια τη φοινικική γραφή, αλλά
εισήγαγαν πολλές τροποποιήσεις στο αλφάβητό τους έτσι ώστε να καταστεί πιο εύχρηστο
(βλ. Εικόνα 2). Η σημιτική αυτή γραφή δε σημείωνε τα φωνήεντα. Έτσι, το ενδεχόμενο
παρανόησης ήταν μεγάλο και οι αναγνώστες έπρεπε να είναι ειδικευμένοι (Easterling &
Knox, 2006). Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η ελληνική εξαιτίας του κλιτικού της
συστήματος είναι αδύνατον αν καταγραφεί ικανοποιητικά χωρίς τη δήλωση των φωνηέντων
(Thomas, 1992). Για παράδειγμα όλες οι παρακάτω λέξεις και οι τύποι τους θα μπορούσαν να
αποδοθούν με δυο σύμφωνα <μλ>: μέλι, μέλη, μήλο, μιλώ, μήλα, μίλα, μαλλί, μαλλιά.
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Εικόνα 2: Σύγκριση του φοινικικού και του ελληνικού αλφαβήτου.
Καθίσταται επομένως απαραίτητη η εισαγωγή των φωνηέντων, μιας και η απουσία
τους θα δυσχέραινε τη γραπτή απόδοση της ελληνικής γλώσσας. Άλλωστε, τα φωνήεντα
δηλώνονταν τόσο στη γραμμική Β όσο και στο κυπριακό συλλαβάριο. Η προσαρμογή του
φοινικικού αλφαβήτου στις ανάγκες της ελληνικής γλώσσας πολύ πιθανόν να έγινε από
ανθρώπους που μιλούσαν και τις δυο γλώσσες. Η παραλαβή και προσαρμογή του φοινικικού
αλφαβήτου ενδεχομένως να έγινε σε μία από τις παρακάτω τρεις περιοχές: στις ακτές της
Συρίας και της Φοινίκης, στην περιοχή του Αιγαίου, στην Εύβοια (Powell, 1991; Marek,
1993).
Συγκεκριμένα, οι Έλληνες πρόσθεσαν πέντε φωνήεντα στο συμφωνικό φοινικικό
αλφάβητο. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί η πρώτη πλήρης αλφαβητική γραφή. Για
την απόδοση των τεσσάρων φωνηέντων χρησιμοποίησαν σύμβολα από τη φοινικική γραφή
που δήλωναν φθόγγους (σύμφωνα και ημίφωνα) που δεν υπήρχαν στην ελληνική γλώσσα και
διατήρησαν τη θέση που είχαν και στο φοινικικό αλφάβητο. Αυτά ήταν τα εξής: Α, Ε, Ι και
Ο. Όσον αφορά το φθόγγο [u] για την απόδοσή του χρησιμοποιήθηκε το σύμβολο Υ και
τοποθετήθηκε μετά το τελευταίο γράμμα του αλφαβήτου, που ήταν το Τ (βλ. Εικόνα 1)
(Χριστίδης, 2006).
Το ελληνικό πλέον αλφάβητο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα απέκτησε τοπικές
παραλλαγές, που ήταν ανεξάρτητες από τις διαλεκτικές διαιρέσεις. Αυτές οι τοπικές
παραλλαγές διατηρήθηκαν μέχρι και τον 5ο αι π.Χ. Κατά τον Kirchhoff, ο οποίος μελέτησε
συστηματικά την κατάταξη των τοπικών παραλλαγών του αλφαβήτου, χώρισε τα αρχαϊκά
αλφάβητα σε τρεις ομάδες, στις οποίες τα ονόματα δόθηκαν με βάση τα χρώματα που έχουν
στο χάρτη του Kirchhoff οι περιοχές στις οποίες αυτά χρησιμοποιούνταν (Kirchhoff, 1887).
Υπάρχουν τα πράσινα, τα κόκκινα και τα γαλάζια αλφάβητα (βλ. Εικόνα 3).
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Εικόνα 3: Τα «πράσινα», «κόκκινα» και «γαλάζια» αλφάβητα από τον χάρτη του
Kirchhoff.
Το βασικό κριτήριο που χρησιμοποίησε ο Kirchhoff ήταν η εισαγωγή πρόσθετων
συμβόλων για τη δήλωση ορισμένων συμφώνων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Η
προσθήκη των νέων συμβόλων προέκυψε ως ανάγκη για την ομοιόμορφη δήλωση όλων των
δασέων και ορισμένων συμφωνικών συμπλεγμάτων της ελληνικής γλώσσας. Τα
συγκεκριμένα σύμβολα τοποθετήθηκαν μετά το Υ και είναι τα εξής: Φ [ph], Χ [kh] και Ψ για
το σύμπλεγμα [ps] (Kirchhoff, 1887). Για παράδειγμα, το δασύ [ph] τα «πράσινα» αλφάβητα
το δηλώνουν με το αντίστοιχο ψιλό Π ή με δύο γράμματα ΠΗ, ενώ τα «κόκκινα» αλφάβητα
χρησιμοποιούν το σύμβολο Ψ για να το δηλώσουν.
Το φοινικικό αλφάβητο διέθετε τέσσερα συριστικά σύμβολα, διότι οι σημιτικές
γλώσσες έχουν περισσότερους συριστικούς φθόγγους από την ελληνική. Έτσι, το zajin, το
ηχηρό συριστικό αντιστοιχεί με το ελληνικό ζήτα <Ζ> και το samek, το άηχο συριστικό
αντιστοιχεί με το ελληνικό ξι <Ξ> διατήρησαν το σχήμα και τη θέση τους στο ελληνικό
αλφάβητο, αλλά άλλαξαν όνομα και φωνητική αξία. Το sade <Μ> ονομάστηκε σαν και το sin
<W> ονομάστηκε σίγμα. Τέλος, το σύμβολο Η (het, ήτα) που δήλωνε τη δασύτητα δεν είχε
ουσιαστική λειτουργία στην ιωνική διάλεκτο και το σύμβολο Ω δημιουργήθηκε για το μακρό
ανοιχτό [ :] τοποθετήθηκε στο τέλος του αλφαβήτου (Χριστίδης, 2006).
Τα ονόματα και η μορφή των γραμμάτων καθώς και η αριστερόστροφη γραφή των
πρώτων επιγραφών αποδεικνύουν ότι το ελληνικό αλφάβητο συνδέεται στενά με τη φοινικική
γραφή. Ακόμη, το ρήμα φοινικογραφέω, η αναφορά σε ένα ψήφισμα από την Κρήτη για έναν
αξιωματούχο που λεγόταν ποινικάστας (βλ. Εικόνα 4) και η ονομασία προέλευσης φοινικήια
γράμματα, που έδωσαν οι ίδιοι οι Έλληνες στο αλφάβητό τους, δείχνει ότι γνώριζαν την
ύπαρξη και άλλων συστημάτων γραφής από τα οποία ήθελαν να διακρίνουν εκείνο που οι
ίδιοι υιοθέτησαν (Klaffenbach, 1957).
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Εικόνα 4: Χάλκινη μίτρα με την επιγραφή βουστροφηδόν που αναφέρεται στο διορισμό
του Σπενσίθιου ως «καταγραφέα» (ποινικάστας). Από την Κρήτη, γύρω στο 500 π.Χ.
Από τις αρχές του 7ου αιώνα οι Έλληνες άρχισαν να γράφουν προς τα δεξιά, αλλά και
βουστροφηδόν άλλαζαν δηλαδή τη φορά όταν έφταναν στο τέλος ενός στίχου. Το πρόβλημα
πάντως της δυσκολίας στην ανάγνωση κειμένων εκείνη την εποχή λύθηκε πολύ αργότερα
όταν η κεφαλαιογράμματη γραφή αντικαταστάθηκε από τη μικρογράμματη κατά τον 8ο/9ο αι.
μ.Χ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το γλωσσικό ζήτημα δέσποσε στο δημόσιο χώρο από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι το 1976.
Απασχόλησε έντονα, μεταξύ άλλων, και τον Τύπο της εποχής, αθηναϊκό και επαρχιακό. Δεν άφησε
αδιάφορο ούτε τον Πατραϊκό Τύπο ο οποίος γνωρίζει το διάστημα αυτό άνθιση και κάνουν την
εμφάνισή τους οι πρώτες καθημερινές εφημερίδες.
Αντικείμενο της εισήγησής μας είναι η μελέτη, για πρώτη φορά, της στάσης του «Νεολόγου,
την καθημερινή εφημερίδα με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην Αχαΐα. Από τη μελέτη του συνάγεται
ότι το γλωσσικό ζήτημα απασχόλησε έντονα τους συντάκτες της σε 62 πρωτοσέλιδα άρθρα από το
1899 μέχρι και το 1936. Στόχος μας είναι να δούμε πώς την προσλαμβάνει και πώς τη διαχέει στην
τοπική κοινωνία. Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα δούμε πώς οι «εθνικές» διαμάχες μεταφέρονται από το
αθηναϊκό κέντρο στην επαρχία, στην προκειμένη περίπτωση την Πάτρα και γενικότερα την Αχαΐα. Για
τη μελέτη των κειμένων θα χρησιμοποιηθούν τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική ανάλυση
περιεχομένου.
Η εισήγηση συντίθεται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται αδρομερώς το γλωσσικό
ζήτημα από ιστορική σκοπιά και η στάση των εμπλεκομένων φορέων στο ζήτημα. Στο δεύτερο μέρος
της εργασίας αναλύεται το γλωσσικό ζήτημα έτσι όπως παρουσιάζεται από τις στήλες του «Νεολόγου
Πατρών». Τέλος, προβαίνουμε σε μία συγκριτική αντιπαράθεση των απόψεων που εμφανίζονται σε
«εθνικó» επίπεδο με αυτές του «Νεολόγου».

ABSTRACT
Language issue has dominated public life since the end of the 19th century till 1976. The Press of that
time, both the athenian and the provincial, kept themselves busy with this issue. Language issue also
dominated Patras’ Press, especially “Neologos Patron”, the daily newspaper with the greatest
circulation. By studying this newspaper, it can be concluded that its editors dedicated 62 frontpages in
the language issue from 1899 till 1936. During this time, Patras’ Press developed a lot and daily
newspapers made their appearance.
The subject of this research is the study, for the first time, of the position that “Neologos Patron” kept
towards language issue from 1899 till 1936. Our target is to study, on the one hand, how the newspaper
assumes this issue and, on the other hand, how it diffuses this issue to the local society. At a second
level, we will examine how the “national” conflicts are transferred from Athens towards the province
and in this particular case, towards Patras and, generally, towards the county of Achaias. For the
purposes of this study, quantitative and qualitative content analysis will be used.
This paper is composed of three parts. In the first part, language issue is studied in detail from a
historical point of view. It is also examined the position that the various parties involved kept. In the
second part of this paper, it is analyzed how language issue is presented by “Neologos Patron”. In the
end, we compare the various points of view appeared in a “national” level to those of “Neologos
Patron”.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το γλωσσικό ζήτημα δεν άφησε αδιάφορο τον Πατραϊκό Τύπο ούτε το «Νεολόγο Πατρών»,
την μεγαλύτερη σε κυκλοφορία τοπική, καθημερινή εφημερίδα της εποχής. Το γλωσσικό
ζήτημα απασχόλησε την εφημερίδα σε 62 πρωτοσέλιδα από το 1899 μέχρι το 1936. Η
σχετική με το ζήτημα αυτό αρθρογραφία εμφανίζεται με διάφορες μορφές. Σε ορισμένες
μάλιστα περιόδους, το γλωσσικό ζήτημα μονοπωλεί το ενδιαφέρον του «Νεολόγου Πατρών»
και καταλαμβάνει το σύνολο των σελίδων του περιλαμβάνοντας πληθώρα άρθρων.
Ο «Νεολόγος Πατρών», όπως και οι άλλες εφημερίδες της εποχής του, γράφεται στην
καθαρεύουσα (Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, Τόμος Α’, 2008), αλλά σε μια
καθαρεύουσα «στρωτή» και κατανοητή από τους απλούς ανθρώπους. Η γλώσσα των άρθρων
του είναι ιδιαίτερα προσεγμένη. Προσπαθεί να διατηρήσει την αντικειμενικότητά του και την
ουδετερότητά του απέναντι στις δύο ομάδες εμπλεκομένων που δημιουργούνται
(καθαρευουσιάνοι και δημοτικιστές / «μαλλιαροί») χωρίς να θίξει πρόσωπα και να
ενημερώσει έγκαιρα και έγκυρα τους αναγνώστες του.
Η εργασία αποτελείται από τρία μέρη: Στο πρώτο μέρος της θα αναφερθούν τα ερευνητικά
ερωτήματα που θέσαμε και η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε για να τα απαντήσουμε. Το
δεύτερο μέρος αποτελείται από τις διαπιστώσεις μας σχετικά με την πρόσληψη του
γλωσσικού ζητήματος από το «Νεολόγο Πατρών», ενώ στο τρίτο μέρος θα επιχειρήσουμε να
ερμηνεύσουμε τη στάση του «Νεολόγου Πατρών» μέσα στα πλαίσια του γενικότερου
κλίματος της εποχής.
1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Η επιλογή της συγκεκριμένης εφημερίδας για την έρευνά μας δεν ήταν τυχαία, καθώς ο
«Νεολόγος Πατρών» αποτελούσε μία από τις πιο σημαντικές επαρχιακές εφημερίδες της
εποχής, τη σημαντικότερη ίσως καθημερινή εφημερίδα (μαζί με την Πελοπόννησο) του
Πατραϊκού Τύπου. Πρόκειται για ημερήσια, πρωινή εφημερίδα, με τον αριθμό των σελίδων
της – κυμαίνεται μεταξύ 2, 4 και 8 - και του σχήματός της να αυξομειώνεται ανάλογα με τα
πολιτικά τεκταινόμενα και την κυκλοφορία της. Κυκλοφορούσε όχι μόνο στο νομό
Αχαϊοήλιδας αλλά η εμβέλειά της έφτανε από την Κόρινθο μέχρι την Καλαμάτα, στα
Επτάνησα, την Αιτωλοακαρνανία ακόμα και στην Αθήνα. Σ’ αυτήν εργάστηκαν οι πιο
γνωστοί Πατρινοί δημοσιογράφοι ενώ άρθρα τους δημοσίευαν διαπρεπείς πολιτικοί και
άνθρωποι των γραμμάτων. Μόνιμοι συντάκτες της ήταν οι: Ι. Παπανδρόπουλος, Ανδρέας Σπ.
Μεταξάς, Θεόδωρος Πετρακόπουλος και Μιχαήλ Σακελλαρίου. Έχαιρε μεγάλου κύρους και
εκτίμησης από το αναγνωστικό κοινό λόγω της ειδησεογραφικής της πληρότητας και
ακριβολογίας, της αμεροληψίας της και της μετριοπαθούς πολιτικής της (Εγκυκλοπαίδεια του
Ελληνικού Τύπου, Τόμος Γ’, 2008. Πολίτης, 1984. Τριανταφύλλου, 1995).
Στον «Νεολόγο Πατρών» αρ. 194 της 15ης Αυγούστου 1944, στο άρθρο για το «χρυσούν
ιωβιλαίον» του Νεολόγου, ο ίδιος ο Παπανδρόπουλος αναφέρει ότι η μακροβιότητα της
εφημερίδας οφείλεται «εις την ακεραίαν εμπιστοσύνην της κοινής γνώμης». Και ότι
εμπιστοσύνη κατακτήθηκε «δια της φιλεργίας και του σεβασμού προς την αλήθειαν, εν τη
ενασκήσει του επαγγέλματος και δια του σεβασμού προς τα πρόσωπα εν τω ελέγχω των
πράξεών τους».
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 29 Αυγούστου 1931 αναφέρεται για πρώτη φορά το όνομα του
ιδρυτή και διευθυντή της Ι. Παπανδρόπουλου, δηλαδή 37 ολόκληρα χρόνια μετά την
κυκλοφορία της. Ακόμα και όταν υποστήριζε ανοικτά τον Ελευθέριο Βενιζέλο από το 1912
έως το 1936, η γλώσσα των άρθρων του ήταν προσεγμένη και δεν είχε υπερβολές,
προκλήσεις ή ύβρεις εναντίον προσώπων. Στα χρόνια της ακμής του, η κυκλοφορία του
έφτανε τα 10.000 φύλλα και περισσότερα, αριθμός που αποτελούσε ρεκόρ για τα δεδομένα
επαρχιακής εφημερίδας της εποχής. Ο Ι. Παπανδρόπουλος, παράλληλα με το περιεχόμενο της
εφημερίδας του, φρόντιζε και για την ποιοτική της βελτίωση με την ανανέωση και τον
εκσυγχρονισμό του τεχνικού της εξοπλισμού. Από το 1907 μάλιστα η εφημερίδα τυπωνόταν
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σε ιδιόκτητο τυπογραφείο (Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, Τόμος Γ’, 2008. Πολίτης,
1984. Τριανταφύλλου, 1995).
Όσον αφορά την επιλογή της συγκεκριμένης περιόδου (1899-1936), αυτή έγινε γιατί
την περίοδο αυτή έχουμε κορύφωση του γλωσσικού ζητήματος στον ελλαδικό χώρο, γεγονός
που αποτυπώνεται και στον Τύπο της εποχής και ειδικότερα στον «Νεολόγο Πατρών», που
μας ενδιαφέρει στην παρούσα έρευνα.
Το κύριο ερευνητικό ερώτημα που μας απασχολεί στη συγκεκριμένη μελέτη είναι πώς
αντιμετωπίζει μια μεγάλη επαρχιακή εφημερίδα, όπως ο «Νεολόγος Πατρών», το γλωσσικό
ζήτημα και ειδικότερα, πώς δέχεται και αναπαράγει τα όσα συμβαίνουν στο Κέντρο (Αθήνα)
όσον αφορά το ζήτημα αυτό.
Για την πληρέστερη ανάλυση των κειμένων θα χρησιμοποιηθούν τόσο η ποσοτική όσο και η
ποιοτική ανάλυση περιεχομένου.
2. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Από την ποσοτική καταγραφή των φύλλων του «Νεολόγου Πατρών» που αναφέρονται στο
γλωσσικό ζήτημα ανά έτος είχαμε την παρακάτω εικόνα.

Έτη
1899
1901
1902
1911
1912
1915
1916
1918
1919
1920
1921
1923
1924
1926
1927
1928
1930
1932
1934
1936

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Σύνολο Φύλλων
«Νεολόγου Πατρών»
1
7
2
12
5
2
2
1
6
2
1
3
1
1
6
1
1
1
5
2
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18
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01
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19
18
19
19
19
20
19
21
19
23
19
24
19
26
19
27
19
28
19
30
19
32
19
34
19
36

ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΈΤΗ

Διάγραμμα 1: Σύνολο Εφημερίδων ανά Έτος
Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα και το διάγραμμα, ο μεγαλύτερος αριθμός
φύλλων του «Νεολόγου Πατρών» που αφορούν το γλωσσικό ζήτημα εμφανίζεται σε
περιόδους κατά τις οποίες το γλωσσικό ζήτημα βρίσκεται σε κορύφωση στον ελλαδικό χώρο.
Συγκεκριμένα, το 1901 ξεσπά έντονη διαμάχη εξαιτίας της μετάφρασης της Καινής Διαθήκης
στη δημοτική, που έμεινε γνωστή ως τα «Ευαγγελικά». Ο φανατισμός εντείνεται ακόμη
περισσότερο το 1911, παραμονές της Αναθεωρητικής Βουλής. Παρά τις προσπάθειες του
Βενιζέλου για γλωσσικό συμβιβασμό, συστήθηκε ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για να
διερευνήσει το ζήτημα και ψηφίστηκε ειδικό άρθρο στο Σύνταγμα για την προστασία της
καθαρεύουσας (Κορδάτος, 1973· Φραγκουδάκη, 2001). Το 1919, το 1927 και το 1934
αντίστοιχα, ο «Νεολόγος Πατρών» αφιερώνει αρκετά φύλλα του στο γλωσσικό ζήτημα. Τα
έτη αυτά, το γλωσσικό ζήτημα παίρνει πολιτική χροιά καθώς επιδιώκεται η εισαγωγή της
δημοτικής στην εκπαίδευση: η βενιζελική παράταξη προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις υπέρ της
δημοτικής, μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν πάντοτε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ειδικότερα,
γίνονται προσπάθειες για την εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο και για
τη συγγραφή σχολικών βιβλίων στη δημοτική. Οι προσπάθειες όμως αυτές δεν τελεσφορούν.
Ωστόσο, μετά το 1911, το γλωσσικό ζήτημα καταλαγιάζει ξαφνικά. Δεν παρουσιάζεται με
την ίδια ένταση και ορμή όπως το 1911. Ο «Νεολόγος Πατρών» συνεχίζει να αφιερώνει
αρκετά πρωτοσέλιδα στο θέμα αυτό, αλλά πολύ λιγότερα σε σχέση με το 1901 και το 1911.
Κυρίως πρόκειται για άρθρα πιο φιλοσοφικού χαρακτήρα ή που έχουν τη μορφή επιστολής
και τα οποία απηχούν τις απόψεις και την επιχειρηματολογία των συγγραφέων τους, οι
οποίοι, στις περισσότερες περιπτώσεις, τάσσονται υπέρ της καθαρεύουσας.
Στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να καταγράψουμε το σύνολο των σελίδων και το σύνολο των
άρθρων ανά φύλλο του «Νεολόγου Πατρών» που αναφέρονται στο γλωσσικό ζήτημα. Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και τα δύο διαγράμματα που
ακολουθούν.

Εφημερίδες
12/10/1899
11/11/1901
12/11/1901
13/11/1901
14/11/1901
16/11/1901

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Αριθμός
Σελίδων
1
2
3
3
3
1
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Αριθμός
Άρθρων
1
2
3
4
2
1

21/11/1901
7/12/1901
30/1/1902
23/2/1902
26/2/1911
27/2/1911
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1
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Διάγραμμα 2: Αριθμός σελίδων ανά φύλλο εφημερίδας
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΆΡΘΡΩΝ

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Διάγραμμα 3: Αριθμός άρθρων ανά φύλλο εφημερίδας
Παρατηρούμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός σελίδων και άρθρων του «Νεολόγου Πατρών» που
αφιερώνονται στο γλωσσικό ζήτημα, εμφανίζεται στις ίδιες περιόδους που το ζήτημα αυτό
απασχολεί έντονα την ελληνική κοινωνία. Αναλυτικότερα, το γλωσσικό ζήτημα απασχολεί
αρκετές σελίδες του «Νεολόγου Πατρών» κατά το 1901, όταν ξεσπά έντονη διαμάχη εξαιτίας
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της μετάφρασης της Καινής Διαθήκης στη δημοτική, που έμεινε γνωστή ως τα «Ευαγγελικά».
Την περίοδο αυτή κυκλοφόρησαν τρεις μεταφράσεις των Ευαγγελίων: μία από τον Αλέξ.
Πάλλη, διευθυντή του εμπορικού «Οίκου Ράλλη» στην Αγγλία, ο οποίος μετέφρασε την
Καινή Διαθήκη στη δημοτική γιατί θεωρούσε ότι με αυτόν τον τρόπο θα την έκανε προσιτή
σε κάθε χριστιανό. Μία δεύτερη από τη βασίλισσα Όλγα, γνωστή για τη θρησκοληψία της, η
οποία, σε συνεννόηση με τον καθηγητή Πανταζίδη, την Ιουλία Σωμάκη, το μητροπολίτη
Προκόπιο και τον Φιλ. Παπαδόπουλο, καθηγητή της Ριζαρείου κυκλοφόρησε σε 1000
αντίτυπα τη μετάφραση διανέμοντάς την σε νοσοκομεία και σχολεία. Τέλος, ο σύλλογος
«Ανάπλαση» κυκλοφόρησε αργότερα και άλλη μετάφραση (Κορδάτος, 1973. Λάζος, 1987.
Φραγκουδάκη, 2001).
Ωστόσο, το σύνολο σχεδόν των σελίδων της εφημερίδας καταλαμβάνει το γλωσσικό ζήτημα
κατά το 1911. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, ο «Νεολόγος Πατρών» δημοσιεύει
αναλυτικά τις συνεδριάσεις της Βουλής και τις θέσεις και αντιπαραθέσεις των βουλευτών
σχετικά με το επίμαχο ζήτημα. Οι δημοσιεύσεις των συνεδριάσεων αυτών είναι προϊόν
μεσονύκτιων τηλεφωνικών ανταποκρίσεων της εφημερίδας με τον συνεργάτη - ανταποκριτή
της στην Αθήνα και παρατίθενται λεπτομερώς στο αναγνωστικό της κοινό, προκειμένου αυτό
να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα για τα τεκταινόμενα στην πρωτεύουσα και στη Βουλή.
Παράλληλα, ο αριθμός των άρθρων του «Νεολόγου Πατρών» παρουσιάζει αύξηση τις ίδιες
ακριβώς περιόδους που αυξάνονται οι αφιερωμένες στο γλωσσικό ζήτημα σελίδες του,
δηλαδή κατά το 1901 και το 1911 αντίστοιχα.
Μετά το 1911, το γλωσσικό ζήτημα συνεχίζει να απασχολεί το «Νεολόγο Πατρών», αλλά
όχι στην ίδια έκταση και ένταση με πριν. Τα περισσότερα άρθρα που δημοσιεύει (επιστολές,
κείμενα πιο φιλοσοφικά, κ.ά.) φέρουν την υπογραφή του συγγραφέα τους. Στα άρθρα αυτά
εκφράζονται προσωπικές απόψεις, που στην πλειοψηφία τους, υποστηρίζουν την
καθαρεύουσα και προσπαθούν να πείσουν το αναγνωστικό κοινό για τη σπουδαιότητά της
και την ανωτερότητά της σε σχέση με τη δημοτική. Στα κείμενα αυτά τονίζεται με
κατηγορηματικό τρόπο ότι η γλώσσα των ιερών κειμένων πρέπει να είναι η καθαρεύουσα
γιατί η δημοτική δεν μπορεί να αποδώσει τα βαθιά νοήματα των Αγίων Γραφών.
Επιπλέον, σε μια προσπάθεια ολοκλήρωσης της εικόνας για τη στάση του «Νεολόγου
Πατρών» αναφορικά με το γλωσσικό ζήτημα, καταγράψαμε τα είδη των κειμένων που
συναντάμε στο «Νεολόγο Πατρών»:
 Συνεδριάσεις της Βουλής με αντιπαραθέσεις βουλευτών (μεσονύκτιες τηλεφωνικές
ανταποκρίσεις της εφημερίδας) το 1911 κατά τη διάρκεια της Αναθεωρητικής
Βουλής και οι οποίες καταλαμβάνουν αρκετές σελίδες σε κάθε φύλλο της
εφημερίδας.
 Άρθρα που αναφέρονται σε διαμαρτυρίες, συλλαλητήρια και πορείες διαμαρτυρίας
των φοιτητών και του απλού λαού, οι οποίοι θεωρούσαν καθήκον τους να
προστατεύσουν το έθνος και τη θρησκεία από την απειλή της δημοτικής – της
μαλλιαρής γλώσσας – όπως την αποκαλούσαν.
 Επιστολές ανθρώπων των γραμμάτων, της εκκλησίας και του δημόσιου βίου αλλά
και απλών ανθρώπων, οι οποίοι άλλοτε ανώνυμα και άλλοτε επώνυμα εκφράζουν τις
απόψεις τους σχετικά με το ζήτημα αυτό. Για παράδειγμα, στο φύλλο του «Νεολόγου
Πατρών» αριθ. 136, της 8ης Ιουνίου 1923, κάτοικοι του Αιγίου εκφράζουν
ενυπόγραφα την προτίμησή τους στην καθαρεύουσα αιτιολογώντας την άποψή τους.
 Χρονογραφήματα.
 Κείμενα πιο φιλοσοφικού χαρακτήρα καθώς και κείμενα στα οποία αναπτύσσεται μια
έντονη επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά της καθαρεύουσας.
 Κείμενα με καυστικό ύφος που απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων τους.
Μέσα από τα άρθρα και τα άλλα κείμενα του «Νεολόγου Πατρών» (7/3/1911, 9/3/1911,
13/3/1911, 18/3/1911, 24/2/1912, 25/2/1912, 26/2/1912, 28/2/1912, 9/8/1915, 3/4/1919,
20/4/1919, 20/5/1920, 24/5/1920, 12/5/1921, 28/5/1923, 8/6/1923, 19/12/1924, 2/2/1927,
7/12/1927, 10/10/1936) παρουσιάζεται στο αναγνωστικό κοινό μια αναλυτική εικόνα των
επιχειρημάτων που χρησιμοποιούσαν οι συντηρητικοί για να προασπίσουν την καθαρεύουσα
από την «απειλή» της δημοτικής – μαλλιαρής γλώσσας. Αναλυτικότερα, έλεγαν ότι:
 Η καθαρεύουσα είναι η «εθνική» γλώσσα.
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 Η καθαρεύουσα αποτελεί φυσική συνέχεια και εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας.
 Η καθαρεύουσα αποτελεί χαρακτηριστικό μορφωμένου και καλλιεργημένου ατόμου
που το διαχωρίζει από τον απλό λαό.
 Η καθαρεύουσα είναι η γλώσσα της επιστήμης.
 Η καθαρεύουσα αποτελεί διακριτικό της ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής τάξης.
 Με την καθαρεύουσα εκφράζονται υψηλότερα διανοήματα ενώ η δημοτική
χρησιμοποιείται για τη στοιχειώδη καθημερινή επικοινωνία.
 Η καθαρεύουσα πρέπει να είναι η γλώσσα των ιερών κειμένων γιατί μόνο αυτή
μπορεί να αποδώσει τα βαθύτερα νοήματα των Αγίων Γραφών.
 Η δημοτική αποτελεί προϊόν ξένων επιδράσεων που στόχο έχουν την απομάκρυνση
των Ελλήνων από τις ρίζες τους, τις παραδόσεις τους και τη θρησκεία τους.
 Η χρήση της καθαρεύουσας αποτελεί ένδειξη πατριωτισμού και αγάπης προς την
πατρίδα, τη θρησκεία και τις παραδόσεις.

3. ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Ο «Νεολόγος Πατρών» είναι η μοναδική Πατραϊκή εφημερίδα που ασχολείται σε τέτοια
έκταση και τόσο αναλυτικά με το γλωσσικό ζήτημα. Παρόλα αυτά, καταφέραμε να
εντοπίσουμε μικρές αναφορές στο ίδιο ζήτημα και σε άλλες τοπικές εφημερίδες: τρία
πρωτοσέλιδα στην εφημερίδα «Το Φως» (τρία μεγάλα σε έκταση άρθρα), μία σύντομη
αναφορά στην εφημερίδα «Απογευματινή» και άλλη μία στην εφημερίδα του Αιγίου «Η
Έρευνα». Χαρακτηριστικό και των τριών αυτών εφημερίδων είναι η αρνητική στάση που
υιοθετούν έναντι των δημοτικιστών και το καυστικό ύφος των άρθρων τους, και μάλιστα, σε
μια περίοδο που η στάση του «Νεολόγου Πατρών» αρχίζει να αλλάζει.
Σε μια προσπάθεια ερμηνείας των όσων παρατέθηκαν παραπάνω, θα λέγαμε ότι η γλώσσα
των εφημερίδων της εποχής παραμένει η καθαρεύουσα, μια καθαρεύουσα όμως χωρίς «τους
δύσκαμπτους λογιοτατισμούς και τους εξεζητημένους αρχαϊσμούς» του παρελθόντος, ωστόσο
«η υπερβολή, η εκζήτηση και η φλύαρη ρητορεία χαρακτηρίζουν ακόμη το ύφος των
εφημερίδων» (Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, Τόμος Α’, 2008: 38). Ο «Νεολόγος
Πατρών», όπως και οι άλλες εφημερίδες της εποχής του, γράφεται στην καθαρεύουσα, αλλά
σε μια καθαρεύουσα «στρωτή» και κατανοητή από τους απλούς ανθρώπους. Η γλώσσα των
άρθρων του είναι ιδιαίτερα προσεγμένη. Προσπαθεί να διατηρήσει την αντικειμενικότητά του
και την ουδετερότητά του απέναντι στους καθαρευουσιάνους και τους δημοτικιστές χωρίς να
θίξει πρόσωπα και να ενημερώσει έγκαιρα και έγκυρα τους αναγνώστες του. Αφιερώνει χώρο
μέσα από τις σελίδες του για να εκφραστούν οι απόψεις και των δύο αντιμαχόμενων
πλευρών, δημοσιεύοντας από τις στήλες του επιστολές και άρθρα επώνυμων και μη πολιτών,
σε μια προσπάθεια να κρατήσει τις ισορροπίες και να μην δυσαρεστήσει κανέναν, ώστε να
μην χάσει το αναγνωστικό του κοινό και μειωθούν οι πωλήσεις των φύλλων του.
Απευθύνεται απευθείας στο κοινό χωρίς να συνδιαλέγεται με άλλες εφημερίδες της εποχής.
Θα λέγαμε ότι λειτουργεί ως αποδέκτης και αναπαράγει τις απόψεις και τα επιχειρήματα
ατόμων και ομάδων χωρίς να παίρνει θέση απέναντι στα γεγονότα και τις απόψεις που
εκφράζονται από τις διάφορες πλευρές. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ο ρόλος του «Νεολόγου
Πατρών» είναι διττός: από τη μια, λειτουργεί ως μεσάζων που γνωστοποιεί τα αιτήματα των
πολιτών της Αχαϊοήλιδας προς την κυβέρνηση, καθώς η κυκλοφορία της εφημερίδας
εκτείνεται μέχρι την Αθήνα και, από την άλλη, γνωστοποιεί τις αναφορικά με το γλωσσικό
ζήτημα εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην πρωτεύουσα στο αναγνωστικό της κοινό.
Μέσα από την ανάγνωση των άρθρων και των κειμένων του, παρατηρούμε ότι η σχετικά με
το γλωσσικό ζήτημα αρθρογραφία αυξάνεται την ίδια εποχή που το ζήτημα αυτό απασχολεί
έντονα την ελληνική κοινωνία. Η πλειονότητα των άρθρων και των κειμένων που δημοσιεύει,
τάσσονται υπέρ της καθαρεύουσας. Ωστόσο, το 1919 παρατηρείται μια μικρή αλλαγή στη
στάση της εφημερίδας απέναντι στη δημοτική, καθώς δημοσιεύει κείμενα δημοτικιστών και
μάλιστα, στην πρώτη σελίδα. Ουσιαστική όμως αλλαγή στη γραμμή της εφημερίδας
σημειώνεται το 1934, χρονιά κατά την οποία δημοσιεύει στην πρώτη σελίδα, ενυπόγραφα
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άρθρα με τις απόψεις και τα επιχειρήματα γνωστών δημοτικιστών υπέρ της δημοτικής. Για
παράδειγμα, στο φύλλο του «Νεολόγου Πατρών» αριθ. 144 της 30ής Μαΐου 1934, ο
Παναγιώτης Ν. Παπ… που το υπογράφει, αναφέρει χαρακτηριστικά τα ακόλουθα: «Όλες οι
γλώσσες πάθαν εξέλιξη, μεγάλη απ’ την εποχή τους. Έτσι λοιπόν και τη δημοτική θα την
πάρουμε για εξέλιξη. Γυρίζοντας στην καθαρεύουσα είναι οπισθοδρόμηση».
Προκειμένου να κατανοήσουμε τη στάση που κρατά ο «Νεολόγος Πατρών» απέναντι στο
γλωσσικό ζήτημα, θα πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το πολιτικό και κοινωνικό συγκείμενο
της εποχής. Στο πολιτικό επίπεδο, στην υπό εξέταση περίοδο, επικρατεί αστάθεια και
εναλλαγή κυβερνήσεων στην εξουσία. Ο συντηρητισμός χαρακτηρίζει το δημόσιο βίο και την
πλειοψηφία των βουλευτών. Ειδικότερα, το κοινό της Πάτρας, στο οποίο απευθύνεται κυρίως
ο «Νεολόγος Πατρών», είναι στο σύνολό του σχεδόν συντηρητικό και αυτό το λαμβάνει
σοβαρά υπόψη της η εφημερίδα, αφού δεν θέλει να χάσει το αναγνωστικό της κοινό και να
πάψει να είναι ανταγωνιστική. Μέσα στα πλαίσια αυτά, οι δημοσιογράφοι παίζουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενημέρωση και στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης από τον
τρόπο με τον οποίο διαχέουν τις ειδήσεις στο κοινό και ενημερώνουν πρώτοι για τις
εξελίξεις.
Αναφορικά με τη στροφή που σημειώνεται στη στάση της εφημερίδας το 1919 και κυρίως το
1934, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι κατά τις περιόδους αυτές, στην εξουσία βρίσκονται οι
βενιζελικοί – δημοτικιστές. Επιπλέον, το 1920 σε καίριες θέσεις της εκπαίδευσης διορίζονται
οι: Γληνός (γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας), Δελμούζος και Τριανταφυλλίδης
(ανώτεροι επόπτες), οι οποίοι προσπαθούν να προωθήσουν τη δημοτική στην εκπαίδευση.
Ακόμη, από τα μέσα της δεκαετίας του 1920, ανδρώνεται το νεοσύστατο ΚΚΕ και
ταυτόχρονα διευρύνεται η απήχηση του δημοτικισμού και ιδιαίτερα του κοινωνικού
δημοτικισμού στους κύκλους των διανοουμένων και των ανθρώπων των γραμμάτων.
Παράλληλα, οι ιδεολογικές διαφορές μεταξύ βενιζελικών και βασιλικών μειώνονται
σημαντικά σε αρκετά σημεία (Κυπριανός, 2009).
Μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1920, το έδαφος έχει ωριμάσει και είναι πλέον έτοιμο να
δεχτεί τη δημοτική γλώσσα. Η κοινωνία και συγκεκριμένα, η Πατραϊκή κοινωνία έχει γίνει
πιο ανοικτή και ανεκτική απέναντι στο «νέο και διαφορετικό», γι’ αυτό παρατηρούμε αυτή τη
στροφή στην αρθρογραφία της εφημερίδας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι ο «Νεολόγος Πατρών» δεν ξεφεύγει ουσιαστικά από τη
συντηρητική γραμμή που χαρακτηρίζει τον Τύπο της εποχής. Πρόκειται όμως για έναν
μετριοπαθή συντηρητισμό που εκφράζεται τόσο μέσα από τη γλώσσα στην οποία γράφεται
όσο και μέσα από το περιεχόμενο των κειμένων που δημοσιεύει. Ωστόσο, από τα μέσα της
δεκαετίας του 1920 και κυρίως κατά τη δεκαετία του 1930, οι αλλαγές που συντελούνται σε
όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου, δεν τον αφήνουν ανεπηρέαστο και δικαιολογούν την
αλλαγή στη στάση του απέναντι στο γλωσσικό ζήτημα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα μελέτη εστιάζει σε δυο προσωπικότητες της τραπεζουντιακής ελίτ: τον
Μητροπολίτη Χρύσανθο Τραπεζούντας και το δημοσιογράφο της εφημερίδας Εποχή (Τραπεζούντα,
1920), Νίκο Καπετανίδη και εξετάζει τις απόψεις τους για την ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση στον
Πόντο την περίοδο του εθνικισμού. Στο συγκείμενο του Πόντου το ζήτημα της επιλογής της
εκπαιδευτικής γλώσσας και μεταρρύθμισης αποκτά εθνοπροσδιοριστικές διαστάσεις, ενώ παράλληλα
εκδηλώνονται δυο τάσεις: η πρώτη από αυτές αποτελεί έκφραση του πατριαρχικού οικουμενισμού και
προτείνει την επιλογή μιας λόγιας καθαρεύουσας, ως εργαλείου που θα επιτρέψει την αναβίωση του
αρχαίου ελληνικού πνεύματος και την καθιέρωση του ελληνισμού στο ανατολικό οικοδόμημα. Η
δεύτερη αποτελεί έκφραση των οπαδών του νεοελληνικού εθνικισμού, που υποστηρίζουν τη δημοτική
και την αντιμετωπίζουν ως ανανεωτική δύναμη, που θα προσδιορίσει τα εθνικά χαρακτηριστικά των
μελών του νέου ελληνικού έθνους. Ο Χρύσανθος, Μητροπολίτης Τραπεζούντας, εκφράζει την πρώτη
τάση προτείνοντας την καθαρεύουσα και ακολουθώντας με συνέπεια τις ιδεολογικές του καταβολές. Ο
Νίκος Καπετανίδης υποστηρίζει ξεκάθαρα τον εκπαιδευτικό δημοτικισμό και στηλιτεύει όλα τα τρωτά
σημεία ενός παροπλισμένου εκπαιδευτικού συστήματος προσανατολισμένου στα οικουμενικά ιδεώδη
του Πατριαρχείου. Στο άρθρο εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στις δύο τάσεις οι οποίες εντάσσονται
παράλληλα στο πλαίσιο του νεοελληνικού εθνικισμού της περιόδου.

SUMMARY
The present study focuses on two special personalities of the trapezountian elite; the
Metropolitan Bishop Chrysanthos Philippides and the journalist of the “Season” newspaper
(Τrapezounta, 1920) Nikos Kapetanidis. The study researches their aspects about the Greek language
and education in Pontos area during the modern Greek nationalism period. In the context of Pontos the
question of choosing the educational language and reform acquired national dimensions, while at the
same time two tendencies were expressed: the first of them constitutes expression of the patriarchic
ecumenism and proposes the purist Greek as a tool that will allow the resurgence of ancient Greek
spirit and the establishment of the Hellenisms in the East. The second tendency constitutes an
expression of the Modern Greek nationalism, being supported by people considering modern Greek
language as a renewing force determining the national characteristics of modern Greek nation.
Chrysanthos expresses the first tendency, proposing the puristic Greek and following consequently
his ideological origins and values. N. Kapetanidis evidently supports the educational vulgarism and
castigates all the vulnerable points of an educational system directed in the patriarchal ecumenical
values. In the article the relation between the two tendencies is examined while they are included in the
frame of Modern Greek nationalism.

1.ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση των γλωσσικών επιλογών του
Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου Φιλιππίδη και του εκδότη της Εποχής Νίκου
Καπετανίδη. Η επιλογή των δυο προσώπων δεν είναι τυχαία· ως μέλη της τοπικής ελίτ,
ασκούν επίδραση στο κοινοτικό σώμα της Τραπεζούντας, ενώ διαδραματίζουν σημαντικό
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ρόλο στην κοινωνική και την πολιτική της εξέλιξη, αποκαλύπτοντας τα κοινωνικά και
ιδεολογικά της συμφραζόμενα λίγο πριν την κατάρρευση. Πεδίο εφαρμογής της έρευνας
είναι η Τραπεζούντα του 1920· η περίοδος προσδιορίζεται από την έξαρση του τουρκικού
εθνικιστικού κινήματος, το οποίο ενεργοποιώντας διαδικασίες που στοχεύουν στην
ομογενοποίηση και τον εκτουρκισμό, επιταχύνει τις διαδικασίες εθνικοποίησης των
ελληνορθόδοξων πληθυσμών της αυτοκρατορίας. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν
καθοριστικά το συγκείμενο του Πόντου, στο οποίο η χρήση της καθαρεύουσας
σηματοδοτούσε την ένταξη σε μια ηγετική ελίτ. Καθώς η σχέση με την επίσημη ελληνική
γλώσσα είναι προσδιοριστική της ταυτότητας και του πολιτισμικού επιπέδου στον οθωμανικό
χώρο, την περίοδο του εθνικισμού, η ίδια σχέση θα αποκτήσει χαρακτήρα εθνικού
προσδιορισμού και διαφοροποίησης. Έτσι, το κίνημα του δημοτικισμού στον Πόντο πέρα
από τις πολιτικές και κοινωνικές συνδηλώσεις που εκφράζει στο ελλαδικό συγκείμενο,
εκφράζει ένα γενικότερο πόθο για αλλαγή, για μια υπέρβαση του κατεστημένου, που θα
επιτρέψει πρώτα την επιβίωση και έπειτα την πολιτισμική επιβολή του ελληνισμού στον
ανατολικό χώρο.
2.Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Ελεύθερος και αλύτρωτος ελληνισμός κατευθύνονται από δυο ισχυρά ιδεολογικά και
πνευματικά ρεύματα, την οικουμενική ιδεολογία και τον εθνικισμό (Καρδάρας,1998).Ο
οικουμενισμός ως ιδεολογία εκφράζεται κυρίως μέσω του Πατριαρχείου και κατά τη διάρκεια
της οθωμανοκρατίας συνέχει το ορθόδοξο σώμα, χωρίς να το διαιρεί σε εθνότητες (Τσέβικ –
Μπαϊβέρτιαν, 2008). Σύμφωνα με αυτήν την ιδεολογία ο ελληνισμός χάρη στην πνευματική
του ανωτερότητα και στην οικονομική του ευρωστία θα κυριαρχήσει στον ανατολικό χώρο,
μετατρέποντας την αυτοκρατορία σε οθωμανικό κράτος του ελληνικού έθνους
(Σβολόπουλος,1994). Ο Πατριάρχης και η μερίδα εκείνη των ελίτ που εντάχθηκε στους
μηχανισμούς της οθωμανικής διοίκησης, εκμεταλλευόμενη το πλαίσιο που διαμορφώθηκε με
τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ υποστηρίζει την ελληνοθωμανική συνύπαρξη. Στον
αντίποδα, ο εθνικισμός στηρίζεται στην αποδοχή της διαφορετικότητας των Ελλήνων έναντι
των άλλων ορθοδόξων της αυτοκρατορίας. Στα μέσα του 19ου αι. συνδέεται με τη Μεγάλη
Ιδέα και επιδιώκει την απελευθέρωση των εδαφών της οθωμανικής αυτοκρατορίας στις
οποίες ζούσε ο αλύτρωτος ελληνισμός και την ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό κράτος
(Τσέβικ–Μπαϊβέρτιαν, 2008). Ο εθνικισμός ως ιδεολογία εκπορεύεται κυρίως από το
ελλαδικό κράτος και το αθηναϊκό κέντρο, όπου έχουν αναπτυχθεί τα αστικά στρώματα και
όπου απουσιάζουν Φαναριώτες και μέλη της μεγάλης αστικής τάξης, που παραδοσιακά
ωφελούνταν από την οθωμανική διοίκηση, στους μηχανισμούς της οποίας είχαν ενταχθεί.
Στο χώρο του επίσημου ελληνικού κράτους η κυριαρχία μιας γλώσσας και ο στόχος
της επίτευξης μέσα από αυτήν, της γλωσσικής-εθνικής ομοιογένειας ανάγεται σε αίτημα με
εθνοπροσδιοριστικές διαστάσεις. Οι αρχαϊστές λόγιοι συσπειρώνονται γύρω από την επιλογή
μιας αρχαΐζουσας ελληνικής, η οποία θεωρούν ότι καταδεικνύει την ιστορική συνέχεια του
ελληνισμού, την πολιτισμική σχέση του με την ελληνική αρχαιότητα, ενώ υποστηρίζουν ότι η
επιστροφή στις δομές της θα επιτρέψει την αναβίωση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, θα
εδραιώσει πολιτισμικά τους ομιλητές της και θα επιφέρει την εθνική ολοκλήρωση. Οπαδοί
του πατριαρχικού οικουμενισμού συσπειρώνονται γύρω από τη γλωσσική επιλογή που
φαίνεται ικανή να πραγματώσει το όνειρο της ελληνικής καταξίωσης και εδραίωσης στον
ανατολικό χώρο, καταδεικνύοντας την πολιτισμική, λόγω των αρχαιοελληνικών καταβολών,
ελληνική ανωτερότητα.
Η υποστήριξη της απλής, προφορικής γλώσσας υποστηρίζεται από τους οπαδούς της
αστικής τάξης, οι οποίοι διεκδικώντας μερίδιο στη διαχείριση της εξουσίας, ζητούν να
αποκαθάρουν τα αποστεωμένα στοιχεία της εξουσίας μιας τάξης που πλέον χάνει τον έλεγχο.
Η νέα γλώσσα για αυτούς συμβολίζει τη διεύρυνση των δυνατοτήτων της εκπαίδευσης, τον
αστικό εκσυγχρονισμό της κοινωνίας, τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι της εξουσίας, καθώς
και τη δυνατότητα της κοινωνικής και πολιτικής τους ανέλιξης, που θα εξασφαλίσει την
πρόοδο με την αναγεννητική της δύναμη (Σκοπετέα, 1984). Η δημοτική, κάτω από αυτήν τη
θεώρηση, αντιμετωπιζόταν ως το όργανο που θα ένωνε όλες τις τάξεις σε κοινή εθνική ζωή
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(Ηλιάδου-Τάχου, 2005). Γύρω από αυτήν την επιλογή συσπειρώνονται οι οπαδοί του
εθνικισμού, οι οποίοι πιστεύουν ότι η αναγέννηση του έθνους θα επέλθει μέσα από τις ίδιες
του τις δυνάμεις.
Η περίοδος που εξετάζουμε προσδιορίζεται καίρια από την ανάδειξη της αστικής
τάξης σε κοινωνικό, οικονομικό και συνακόλουθα πολιτικό επίπεδο, τόσο στο ελληνικό
βασίλειο, όσο και στην Ανατολή. Τα μέλη της αστικής τάξης διεκδικούν πλέον δυναμικά
μερίδιο στη διαχείριση της εξουσίας και στον έλεγχο των εκπαιδευτικών μηχανισμών. Το
αίτημα της αναδιανομής ισχύος βρίσκει ιδεολογικό έρεισμα στο δημοτικισμό. Η επιλογή της
δημοτικής ως οργάνου έκφρασης σηματοδοτεί την ανάγκη για εκσυγχρονισμό, για αλλαγή
και πρόοδο, καθώς εκφράζοντας περισσότερες κοινωνικές κατηγορίες, μπορεί να συνδράμει
στην εθνική αποκατάσταση και στον αστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας (Μπουζάκης,
2002). Η καθαρεύουσα ταυτίζεται με το παρωχημένο και το οπισθοδρομικό, ενώ αποτελεί το
γλωσσικό όργανο που επενδύοντας στο μύθο της εθνικής συνέχειας επέφερε την ήττα του
1897 (Τερζής, 1985). Το αίτημα της επιλογής γλώσσας συνυφαίνεται με το αίτημα της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Εκδηλώνεται έτσι το κίνημα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού
εκφράζοντας την ανάγκη για μεταρρύθμιση, για σύνδεση της εκπαίδευσης με τη νεοελληνική
πολιτιστική πραγματικότητα και τις ανάγκες του παρόντος, με βασικά αιτήματα τη
διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας, τη χρησιμοποίηση της μετάφρασης στη διδασκαλία
των αρχαίων ελληνικών και την ενίσχυση των θετικών επιστημών.
Συμβατικά η εμφάνιση του εκπαιδευτικού δημοτικισμού ως κινήματος τοποθετείται
στα 1902, όταν κυκλοφορεί στην Αθήνα το έργο του Φώτη Φωτιάδη «Το γλωσσικό ζήτημα
και η εκπαιδευτική μας αναγέννησις». Πρόκειται για 6 απαντητικές επιστολές στο περιοδικό
Ταχυδρόμος της Πόλης και μια εισαγωγή, όπου ο Φωτιάδης συνδέει για πρώτη φορά το
δημοτικισμό με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (Τερζής, 1985) και αμφισβητεί την
πεποίθηση του κλασικισμού αναφορικά με τη δυνατότητα των αρχαίων κειμένων να
μορφώνουν το ήθος και το νου του ανθρώπου (Βαρμάζης, 1992). Ακόμη, υποστηρίζει τη
διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση, την αναγκαιότητα ξεχωριστής
διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας από την αρχαία, ενώ αρνείται το σχολαστικό
γραμματισμό και επισημαίνει την ανάγκη για οργάνωση αναλυτικών προγραμμάτων
σύμφωνων με τις κοινωνικές ανάγκες. Γύρω από το Φωτιάδη συσπειρώνεται ένας κύκλος
διανοούμενων που μαζί του στελεχώνουν το Αδερφάτο της Δημοτικής (ΣταυρίδηΠατρικίου,2000) ή Αδερφάτο «Ανάσταση». Τα μέλη του Αδερφάτου ταυτίζουν την
καθαρεύουσα με το σχολαστικισμό και την οπισθοδρόμηση και προτείνουν την
αντικατάστασή της από τη δημοτική, η οποία είναι ικανή να συσπειρώσει τον ελληνισμό, να
επιτρέψει την προσέγγιση των κοινωνικών τάξεων και να εξασφαλίσει την πρόοδο με την
αναγεννητική της δύναμη (Σκοπετέα, 1984). Λίγο αργότερα η έκδοση της εφημερίδας Λαός
(1909) (Παπακώστας, 2004) και Λόγος (1918-1922) (Κριαράς,1987), θα ταχθούν στην ίδια
προσπάθεια της υπεράσπισης των αρχών του Φωτιάδη. Ο Κήρυξ, η Φιλολογική Ηχώ, η
Πρόοδος και τα Χρονικά, όλα έντυπα της Πόλης, θα υποστηρίζουν τη δημοτική (Τσεβίκ Μπαϊβέρτιαν, 2008).
Στο ίδιο χωροχρονικά πλαίσιο της Κωνσταντινούπολης, εκδηλώνεται η αντίθετη στη
θέση του Φωτιάδη τοποθέτηση. Τον Ιανουάριο του 1911 ο Ιωακείμ ο Γ΄ θα αποδεχθεί την
εκλογή του ως επίτιμου Προέδρου της επιτροπής που είχε συγκροτηθεί στην Αθήνα
αναφορικά με την προστασία της ελληνικής γλώσσας, του γλωσσικού δηλαδή αρχαϊσμού
(Σταματόπουλος, 2007). Το Μάρτιο του 1911, το Πατριαρχείο με ειδική εγκύκλιο της Ιεράς
Συνόδου προς τους Μητροπολίτες του Οικουμενικού Θρόνου τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν
αυστηρά μέτρα κατά των χυδαϊστών που εκτρέφουν την προπαγάνδα του μαλλιαρισμού και
βρίσκονται σε επίζηλες κοινοτικές θέσεις (Φωτιάδης, Ηλιάδου-Τάχου, 2008). Λίγα χρόνια
πριν είχε αποδοκιμάσει τη μετάφραση του Ευαγγελίου, αποδίδοντας στη Βασίλισσα Όλγα
κίνητρα ενίσχυσης του βουλγαρικού εθνικισμού, ενώ στην παρούσα συγκυρία προτάσσει το
θρησκευτικό κριτήριο έναντι του εθνικού, περιθωριοποιώντας πολιτικά και απαγορεύοντας
στους ριζοσπάστες εθνικιστές να διαχειριστούν το πρόβλημα (Σταματόπουλος, 2007).
Η προβληματική του Φωτιάδη μεταλαμπαδεύεται μέσω του έργου του στο αθηναϊκό
κέντρο (Χαραλάμπους, 1987). Την πρακτική εφαρμογή των ιδεών του Φωτιάδη αναλαμβάνει
ο Αλέξανδρος Δελμούζος (Παπακώστας, 2004), ενώ παράλληλα ιδρύεται στην Αθήνα η
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Εταιρία της Εθνικής Γλώσσας το 1905 (Χαραλάμπους, 1987), το Αδερφάτο της Αθήνας (1909)
και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος στα 1910. Στόχος των θιασωτών, η ανάπτυξη της δημοτικής, η
προώθησή της ως επίσημης γλώσσας του κράτους, η προβολή των προοδευτικώνδημοτικιστικών ιδεών και η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Μέλη του Ομίλου τίθενται
σε ηγετικές θέσεις στα πλαίσια του μεταρρυθμιστικού προγράμματος του Βενιζέλου και σε
σύντομο διάστημα οι ιδέες του κινήματος γνωστοποιούνται και βρίσκουν απήχηση στην
ελληνική παροικία της Αιγύπτου (Κόγια, 2010).
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Αιγύπτου συστήνεται το Νοέμβριο του 1918 από το Γ.
Σκληρό (Σταυρίδη-Πατρικίου, 1988). Συγκροτημένη δημοτικιστική κίνηση έχει εμφανιστεί
ήδη, με την έκδοση των περιοδικών Σεράπειον, Νέα ζωή και Γράμματα (Διακοφωτάκης,
1973). Ο Σκληρός, ήδη έχει συντελέσει στη διαμόρφωση των εξελίξεων με την έκδοση του
έργου του Το κοινωνικό μας ζήτημα στα 1907, όπου υποστηρίζει ότι το γλωσσικό ζήτημα
είναι ένα κοινωνικό θέμα που θα λυθεί με την πάλη των τάξεων (Σκληρός, 1976). Αυτός και
λόγιοι της Αιγύπτου (Κασιμάτης, Καραπάνου κ.α.) συσπειρώνονται γύρω από το Πρότυπο
Σχολείο που είχε συστήσει ο Α. Μαρσέλος και λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 1918,
βασισμένος στις αρχές του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Ο σύλλογος, που είναι ανεξάρτητος
από αυτόν της Αθήνας, επιδιώκει την ανάπτυξη συχνότερης και στενότερης επαφής με την
Αθήνα (Παπαδημητρίου εις www.elemedu.upatras.gr/ eriande/synedria/ synedrio3/
praktika11/ papadimitriou.htm), στοχεύει στην ίδρυση ανάλογων σχολείων με αυτών του Α.
Μαρσέλου, καθώς και στην προώθηση των ιδεών του δημοτικισμού.
Η όποια ερμηνεία αναφορικά με τους παράγοντες που επηρέασαν στην περίπτωση της
Τραπεζούντας την υιοθέτηση μιας επικριτικής ή επιδοκιμαστικής θέσης έναντι του
δημοτικισμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις σχέσεις εξουσίας που διαμορφώθηκαν στο
πλαίσιο των θεσμικά αναγνωρισμένων εκείνη την περίοδο κοινοτήτων. Η ψήφιση των
Εθνικών Κανονισμών στον Πόντο (Παπαστάθης, 1987) και η εφαρμογή τους από το 1860 και
μετά, δημιουργεί προϋποθέσεις οικονομικής ανόδου των ελληνορθόδοξων πληθυσμών, που
επιτρέπουν τη συγκρότηση μιας ισχυρής μεσαίας αστικής τάξης, η οποία ελέγχει το
περιεχόμενο και τους μηχανισμούς της παιδείας (Σταματόπουλος, 2003). Μέλη αυτής της
τάξης αρθρώνουν έναν πολιτικό λόγο προσανατολισμένο στο εθνικό κέντρο των Αθηνών,
σταδιακά απομακρυσμένο από τον οικουμενισμό του Πατριαρχείου, ιδιαίτερα μετά το 1908
και την επανάσταση των Νεότουρκων. Η κυβέρνηση των τελευταίων με στόχο την
ομογενοποίηση και τον εκτουρκισμό, διαμορφώνει δομές που ενισχύουν την κεντρική
εξουσία, αφαιρώντας τις εκπαιδευτικές δικαιοδοσίες από τον Πατριάρχη και τους τοπικούς
φορείς εξουσίας, επιταχύνοντας τις διαδικασίες εθνικοποίησης. Μπροστά σε αυτήν την
οπτική, τα παλιά μιλλέτ παύουν να προσδιορίζονται από το θρησκευτικό χαρακτήρα τους και
μετατρέπονται σε πολιτικά-εθνικά σύνολα. Οι ελληνορθόδοξοι πληθυσμοί αναζητούν
στοιχεία αυτοπροσδιορισμού και στρέφονται στη γλώσσα.
Κύριος εκπρόσωπος της τάσης αυτής ο Καπετανίδης, απομακρύνεται από τον
οικουμενισμό του Πατριαρχείου και στρέφεται στους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς που
μπορούν να καλλιεργήσουν τη νεοελληνική εθνική συνείδηση. Οραματίζεται τη δημιουργία
ενός εθνικού σχολείου, που θα διαμορφώσει την ταυτότητα του μέλους του νέου ελληνικού
έθνους. Η δημοτική προβάλλεται στα άρθρα του ως γλωσσικό όργανο που θα επιτρέψει τον
απεγκλωβισμό από τον καλογερισμό και το βυζαντινισμό και θα προετοιμάσει πολίτες εθνικά
συνειδητοποιημένους και έτοιμους να αγωνιστούν για εθνικά ιδανικά. Η τάση αυτή έλκει
τους προσανατολισμούς της από τον τραπεζουντιακής καταγωγής Γ. Σκληρό. Ο
Καπετανίδης, λόγω των επαφών του με τον Σκληρό,
γνωρίζει την εκπαιδευτική
δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην Αίγυπτο. Μάλιστα, το 1919 και το 1920
αναδημοσιεύονται στην Εποχή άρθρα του Α. Μαρσέλου και της Π. Χριστάκου, μιας
πρωτοπόρου Ελληνίδας εκπαιδευτικού (Χαρίτος, 2008), που εργαζόταν στο σχολείο του
Μαρσέλου, μετά την εμπλοκή της στα Αθεϊκά και την αποχώρησή της από το
Παρθεναγωγείο του Βόλου. Στα άρθρα αυτά γίνονται αναφορές στην αναγκαιότητα της
συνεργασίας σπιτιού και σχολείου, ενώ ασκείται κριτική στο σύγχρονο εκπαιδευτικό ζήτημα
(Κόγια, 2008).
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3.ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΛΩΣΣΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ.
Η εξέταση των γλωσσικών επιλογών του Μητροπολίτη Χρύσανθου Τραπεζούντας
αποκτά ενδιαφέρον για δυο κυρίως λόγους: Η όλη θητεία και δράση του χαρακτηρίζεται από
την πίστη στον ελληνοθωμανισμό. Έτσι, οι επιλογές του (γλωσσικές, κοινωνικές, πολιτικές,
διπλωματικές) τάσσονται στην υπηρέτηση αυτού του σχήματος. Η δράση του ωστόσο,
χαρακτηριζόταν από μια διάθεση συγκερασμού των κοινωνικών διαφορών. Και στην
περίπτωση του γλωσσικού ζητήματος διατηρεί μια ήπια στάση, αναζητώντας τρόπους
σύγκλισης των όποιων διαφορών. Ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας σπούδασε στη Θεολογική
Σχολή της Χάλκης, δραστηριοποιήθηκε δίπλα στον Πατριάρχη Ιωακείμ από το 1911, ενώ
διετέλεσε ως αρχισυντάκτης και αρθρογράφος της Εκκλησιαστικής Αλήθειας από το 1911
μέχρι το 1913.
Οι σύγχρονοι του Χρύσανθου φαίνεται να τον συγκαταλέγουν μεταξύ των οπαδών του
δημοτικισμού. Μάλιστα ο Δημήτριος Σεράσης, εκδότης του Φάρου της Ανατολής και
αντίπαλος του Χρύσανθου χρησιμοποιεί το «φιλομαλλιαρισμό» του για να διατυπώσει
κατηγορίες εις βάρος του (Σεράσης, 1921). Αυτές σχετίζονται με την επιλογή δημοτικιστών
καθηγητών στο Φροντιστήριο Τραπεζούντας, ωστόσο, δε φαίνεται να έχουν πραγματικό
έρεισμα. Ο Μητροπολίτης στρατεύεται από πολύ νωρίς σε μια πορεία πιστή με τις αρχές του
πατριαρχικού κύκλου όπου δραστηριοποιούνταν. Τάσσεται έτσι με τη μερίδα των λογίων που
αγωνίζονταν κάτω από την επίφαση της όποιας επιστημονικότητας να αποδείξουν την άμεση
σχέση της λαϊκής γλώσσας με την αρχαία ελληνική. Από την άλλη πλευρά θεωρούσε τη
λαϊκή γλώσσα ικανή να εκφράσει το γνήσιο λαϊκό αίσθημα και για αυτό απαραίτητη, ως
γλώσσα της ποίησης και της λογοτεχνίας. Η επιλογή των μαλλιαριστών εκπαιδευτικών του
Φροντιστηρίου, ακόμη και αν δεν ενέχει στοιχεία συκοφαντίας, μπορεί να σχετίζεται με
αυτήν ακριβώς την πεποίθησή του.
Ο Μητροπολίτης φαίνεται προσδεδεμένος στο άρμα του Πατριαρχείου που είχε
προτάξει και καλλιεργήσει την ιδέα της καθιέρωσης μιας λόγιας γλώσσας με άμεσες
αναφορές στην αρχαία ελληνική στην κατεύθυνση της ανάδειξης της ιστορικής συνέχειας.
Αναφορικά με τη δημοτική, δεν υιοθετεί μια αφοριστική στάση και προβάλλει το έργο των
δημοτικιστικών δημιουργών. Θεωρεί ωστόσο, ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία
θα πρέπει να αποτελέσουν τις βάσεις ανάπτυξης της νέας ελληνικής λογοτεχνικής
παραγωγής, ώστε η τελευταία να αποκτήσει πνευματικό και αισθητικό έρεισμα. Η όποια
διαλλακτικότητα χαρακτηρίζει το Χρύσανθο αναφορικά με τη δημοτική, δεν μπορεί να
μεταφραστεί σε καμιά περίπτωση ως υποχώρηση σχετικά με την αναγκαιότητα της
διδασκαλίας και τη σημασία της αρχαίας ελληνικής. Ο Μητροπολίτης φαίνεται να πιστεύει
ότι η ανάπτυξη μιας διαλεκτικής σχέσης μεταξύ των δυο γλωσσών θα μετουσιώσει το
περιεχόμενο και τα έργα της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, συμβάλλοντας στην
πνευματική άνοδο και στην εθνική αυτοσυνειδησία του ελληνορθόδοξου σώματος της
αυτοκρατορίας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάδειξή του στο ανατολικό
οικοδόμημα.
Ως συντάκτης της Εκκλησιαστικής Αλήθειας ο Χρύσανθος στα 1912 τίθεται
επικεφαλής μιας προσπάθειας συλλογής τίμιων γλωσσικών του ελληνικού λαού κειμηλίων
(Εκκλησιαστική Αλήθεια, 1912).Ο Χρύσανθος απευθύνεται στους Έλληνες λόγιους με στόχο
τη σύνταξη και έκδοση του Μεγάλου Λεξικού της ελληνικής γλώσσης, και τους προτρέπει να
συλλέξουν λέξεις, φράσεις, γνωμικά, παροιμίες της λαλούμενης γλώσσας που θα επιτρέψουν
να αναδειχθούν οι αλλοιώσεις που ο χρόνος επέφερε στην ελληνική γλώσσα στο τυπικό και
το φθογγολογικό. Η όλη προσπάθεια που αποτελεί συνδρομή στο έργο του Γεώργιου
Χατζιδάκι, στοχεύει στον καθορισμό των νόμων που επέφεραν την εξέλιξη της δημοτικής
από την αρχαία ελληνική. Η ανάδειξη της γλωσσικής αλλοίωσης θα καταδείξει την
αμοιβαιότητα των δύο γλωσσών, ενώ θα αποτελέσει κατάδηλη απόδειξη της ιστορικής
συνέχειας του ελληνισμού, λειτουργώντας ως στοιχείο εθνικής αφύπνισης και συνοχής.
Σε άλλο άρθρο, ο Χρύσανθος επιδοκιμάζει ανάλογη προσπάθεια του Ελληνικού
Φιλολογικού Συλλόγου, συγχαίροντας παράλληλα τα μέλη του για την απόφασή τους να
συμπεριλάβουν στην έκδοση του Περιοδικού του Συλλόγου τη γλωσσολογική μελέτη του
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Ψυχάρη με το τίτλο Ιστορικά και γλωσσολογικά ζητήματα, καίτοι αι γλωσσολογικαι αυτου
θεωρίαι ησαν αντίθετοι προς τας θεωρίας των πλείστων μελών του Συλλόγου (Ε.Α.,1912).
Ο Χρύσανθος θεωρούσε απαραίτητη τη σπουδή των κλασικών γραμμάτων, ώστε αυτή
να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία των σύγχρονων νέων ελληνικών φιλολογικών
έργων. Ως έργο των νεώτερων συγγραφέων θεωρούσε την προσαρμογή του αρχαίου
ελληνικού πνεύματος στα στοιχεία και τα αισθήματα της νέας ζωής του ελληνικού έθνους,
ώστε μέσα από αυτό το συμπίλημα να αναδειχθεί η νεώτερη ελληνική γλώσσα και φιλολογία,
pulchram filiam pulchrae matris (Ε.Α., 1912).
Ο Χρύσανθος αναπτύσσει επαφές με γνωστούς δημοτικιστές από την περίοδο των
ευρωπαϊκών σπουδών του (1907-1911). Στην Αυτοβιογραφία του γίνονται σαφείς αναφορές
στις επαφές του με το Χατζόπουλο (Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου Τραπεζούντας, 2009).
Μάλιστα, ο τελευταίος αφιερώνει στο Χρύσανθο δυο ποιήματα Σε ένα δένδρο και Στο ίδιο
δένδρο (Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου Τραπεζούντας, 2009), τα οποία αργότερα δημοσιεύονται
στους Κομνηνούς (Οι Κομνηνοί, 1916). Ο Χρύσανθος τα χαρακτηρίζει λαμπρά και λυρικά,
ενώ αναφέρεται στο Χατζόπουλο ως κράτιστο λυρικό ποιητή. Ο ίδιος ο Χατζόπουλος σε
γράμμα του προς το Νίκο Γιαννιό στην Κωνσταντινούπολη κάνει λόγο για την επίσκεψη του
Χρύσανθου στο Μόναχο. Στην ίδια επιστολή ο Χατζόπουλος συγκαταλέγει το Χρύσανθο
μεταξύ των μελών της διαλυμένης τότε Σοσιαλιστικής Δημοτικιστικής Ένωσης (Γκιόλιας,
1996). Οι οπαδοί αυτής της ένωσης αντιμετώπιζαν τη δημοτική ως σύμβολο της πολιτικής
χειραφέτησης της εργατικής τάξης. Χαρακτηριστικά για το ιδεολογικό αυτό ζευγάρωμα
δημοτικισμού και σοσιαλισμού είναι όσα αναγράφονται στο πρώτο άρθρο του Καταστατικού
της Σοσιαλιστικής Δημοτικιστικής Ένωσης, που το 1909 ο Χατζόπουλος ιδρύει στο Βερολίνο:
Συσταίνεται Σοσιαλιστική Δημοτικιστική Ένωση, με το σκοπό να βοηθήσει το άπλωμα τόσο του
Σοσιαλισμού, όσο και της δημοτικής γλώσσας στην ελληνική κοινωνία (Κωνσταντίνος
Χατζόπουλος εις www.epoxi.gr). Ο Χρύσανθος σύμφωνα με αυτήν την αναφορά ανήκει
στην ομάδα των σοσιαλιστών δημοτικιστών που προσβλέπουν σε μια κοινωνική
αναμόρφωση που θα επέλθει μέσα από τη γλωσσική αλλαγή. Και ο ίδιος ο Χατζόπουλος
ωστόσο, αναγνωρίζει τους περιορισμούς που η θέση του Χρύσανθου επιβάλλει. Εμπόδιο για
τη στράτευση του Χρύσανθου στο σοσιαλιστικό-δημοτικιστικό αγώνα φαίνεται να είναι η
σχέση του με τον Οικουμενικό Θρόνο, η οποία τελικά δρα καταλυτικά στη διαμόρφωση των
απόψεών του για τη γλώσσα και την εκπαίδευση.
Χρύσανθος και Χατζόπουλος αναπτύσσουν μια φιλική σχέση και πραγματοποιούν
συχνές συναντήσεις όπου συζητούν για τα πολιτικά και τα γλωσσικά δρώμενα και τις οποίες,
όπως ο Χρύσανθος δηλώνει στην Αυτοβιογραφία του ευχαριστιέται ιδιαίτερα, ενώ στην
παρέα τους παρευρίσκονται συχνά και άλλοι δημοτικιστές, όπως ο Δελμούζος, ο
Τριανταφυλλίδης, ο Παπαντωνίου και ο Σκληρός (Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου Τραπεζούντας,
2009).
Σύμφωνα με την Αυτοβιογραφία του Μητροπολίτη φαίνεται αυτός να έχει αναλάβει
την επιμέλεια της Ζωής του Χριστού της Πηνελόπης Δέλτα (Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου
Τραπεζούντας, 2009). Χρύσανθος και Δέλτα συζητούν τόσο για το περιεχόμενο του βιβλίου,
όσο και για πολλές από τις γλωσσικές επιλογές της συντάκτριας. Η Αλληλογραφία της
Πηνελόπης Δέλτα επιβεβαιώνει σε πολλά σημεία τη συνεργασία της με το Χρύσανθο, ο
οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις προτρέπει τη Δέλτα να χρησιμοποιεί τύπους της δημοτικής
(Δέλτα, 1997). Σε μια από τις επιστολές του προς τη Δέλτα, ο Χρύσανθος, Μητροπολίτης
Τραπεζούντας πια, αναφέρεται σε διάλεξη που έδωσε στη λέσχη Τραπεζούντας (Δέλτα,
1997). Σύμφωνα με την αναφορά του, σε μια από τις πρώτες δημόσιες διαλέξεις του
χρησιμοποιεί προφητείες του Παλαμά, τον οποίο χαρακτηρίζει ως μεγάλο μας ποιητή, και
μάλιστα χωρίς να τον ονομάζει, με στόχο να μην προκαλέσει την αντίδραση του
καθαρευουσιάνικου ακροατηρίου του, που θεωρεί ότι χαρακτηρίζεται από κακή προκατάληψι.
Στους Κομνηνούς, περιοδικό που εκδίδεται με πρωτοβουλία και υπό την επιμέλεια του
Χρύσανθου την περίοδο της ρωσικής κατοχής της Τραπεζούντας (1916-1918), ο
Μητροπολίτης εκφράζει την άποψή του τόσο για τη γλώσσα, όσο και για την εκπαίδευση.
Στις σελίδες των Κομνηνών φιλοξενείται πλήθος δημοτικιστών συγγραφέων και
ποιητών. Γίνεται αναφορά στον Καρκαβίτσα, τον Παπαδιαμάντη, τον Κάλβο και το Σολωμό,
τον Αλέξανδρο και τον Παναγιώτη Σούτσο, τον Παλαμά, τον Τυπάλδο, τον Γιάννη
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Βλαχογιάννη και τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Σε πολλές περιπτώσεις παρατίθενται
αποσπάσματα των έργων αυτών των δημιουργών ή κριτικές που εξαίρουν το έργο τους για
την ανάλυση των στοιχείων της ελληνικής ψυχής (Οι Κομνηνοί, 1916).
Σημαντική είναι η αναφορά του Χρύσανθου στο πρόσωπο του κ. Σίμου Μενάρδου.
Πρόκειται για καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, βαθύ γνώστη όχι μόνο της
αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, αλλά και της νεωτέρας (Οι Κομνηνοί, 1916).Ο Χρύσανθος
τονίζει ότι το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης εκτιμώντας την αξία της νέας ελληνικής γλώσσας
και λογοτεχνίας, τον καθιέρωσε ως καθηγητή του, ενώ στηλιτεύει την απουσία ανάλογης
έδρας στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια δηλώνει τη δυσαρέσκειά του γιατί ελάχιστοι
από τους δασκάλους της ελληνικής νεολαίας έχουν αξίαν λόγου τινός γνώσιν της νεωτέρας
ελληνικής γλώσσης και φιλολογίας, γεγονός που αφαιρεί από την εθνική παιδεία τη ζωή και τη
δροσιά.
Ενώ ο Χρύσανθος φαίνεται να αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της δημοτικής στην
ποίηση και τη λογοτεχνία, δεν παραλείπει να τονίσει τη σπουδαιότητα των κλασικών
σπουδών, καθώς και τη σημασία της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και
γραμματείας. Επισημαίνει, έτσι, την ανάγκη καλλιέργειάς τους στα ελληνικά σχολεία,
τονίζοντας τη συμβολή τους στη μόρφωση, την πνευματική, συναισθηματική, αισθητική και
ηθική καλλιέργεια. Για τους παραπάνω λόγους, οι λόγιοι της Ευρώπης επαναπροσδιόρισαν τη
θέση της οβελιστέας κατά το 19ο αι. ελληνικής γλώσσας πίσω στα γυμνάσιά τους(Οι
Κομνηνοί, 1916).
Τέλος, ο Μητροπολίτης αναφερόταν και στην αναγκαιότητα της οργάνωσης εθνικής
ελληνικής εκπαίδευσης στον Πόντο. Συγκεκριμένα, ο Χρύσανθος εντάσσει τους σκοπούς των
σχολείων σε μια προοπτική παροντική, αλλά και μελλοντική. Στους παροντικούς σκοπούς
συγκαταλέγει την εθνική προαγωγή των Ελλήνων του Πόντου η οποία προβάλλεται ως
αποτέλεσμα μιας εθνικής εκπαίδευσης με στόχο την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, τη
γνώση του παρελθόντος, της ιστορίας και της πολιτισμικής συνέχειας του ποντιακού
ελληνισμού (Οι Κομνηνοί, 1916). Στους μελλοντικούς σκοπούς εγγράφει τη δημιουργία
προϋποθέσεων για την κατάληψη μιας περίοπτης θέσης του ελληνικού στοιχείου στη νέα
κατάσταση πραγμάτων (Οι Κομνηνοί, 1916). Ο Χρύσανθος θεωρούσε ως σύμπτωμα
κοινωνικής παθογένειας την απόπειρα για ακρωτηριασμό της εθνικής παιδείας που
στρεφόταν κατά των παραδόσεων του παρελθόντος και επιδείκνυε αδιαφορία για το μέλλον,
το οποίο έπρεπε κατά αυτόν, να οικοδομηθεί μέσα από τη γνώση της ιστορίας και της
συνέχειας. Η άρνηση της συνέχειας δημιουργούσε προϋποθέσεις αφομοίωσης, καθώς
εξωθούσε σε άμβλυνση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων (Φωτιάδης, Ηλιάδου-Τάχου, 2007).
4. ΟΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ.
Ο Καπετανίδης είναι τρόφιμος του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας. Ήδη από το 1885 ο
Μητροπολίτης Γρηγόριος Καλλιάδης, υπεύθυνος για τις δομές και τη λειτουργία του
ιδρύματος, στον απολογιστικό λόγο του προσδιόρισε ως σκοπό του Φροντιστηρίου την
καλλιέργεια του σεβασμού και της αγάπης προς το Θεό και την πατρίδα (Αστήρ του Πόντου,
1885). Το 1916 ο Χρύσανθος στους Κομνηνούς αναφέρει ότι το Φροντιστήριο είχε 6ετή
κύκλο μαθημάτων με πρόγραμμα σπουδών που περιλάμβανε την ελληνική παιδεία, τα
γαλλικά και τα φυσικομαθηματικά μαθήματα, τη φιλοσοφία και τα εμπορικά. Στο
Φροντιστήριο λειτουργούσε βιβλιοθήκη, όπου υπήρχαν ελληνικά χειρόγραφα, ιδίως
θεολογικού περιεχομένου (Φωτιάδης, Ηλιάδου-Τάχου, 2007), ενώ οι πηγές κάνουν αναφορά
στη διεξαγωγή πολλών σχολικών εορτών και εκδηλώσεων (Φωτιάδης, Ηλιάδου-Τάχου,
2007). Το 1915 και ενώ Γυμνασιάρχης του Φροντιστηρίου τελεί ο Ν. Λιθοξόου,
αποφασίζεται η ίδρυση εμπορικού τμήματος εν τω οποίω να μορφώνωνται επαρκώς οι νέοι,
οι θέλοντες να ασπασθωσι το εμπορικόν στάδιον. Το πρόγραμμα του τμήματος στηρίζεται
στην ανάγκη σύνδεσης της διεθνούς εμπειρίας και των πρακτικών αναγκών των
εμπορευόμενων στον Πόντο και περιλαμβάνει τη διδασκαλία περισσότερων της μιας ξένων
γλωσσών, όπως επιβάλλουν οι περιστάσεις του παγκόσμιου εμπορίου (Λιθοξόου, 19751984).
Η εκπαιδευτική πολιτική που εκφράζεται από το Νίκο Καπετανίδη διαφέρει από τη
θεώρηση των συντηρητικών τραπεζουντιακών κύκλων, ενώ συμπορεύεται στα βασικά της
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σημεία με την εκδοχή των προοδευτικών κύκλων του ελλαδικού κράτους. Μέσα από τις
στήλες της Εποχής ο Καπετανίδης ασκεί κριτική στις αδυναμίες της σύγχρονής του
εκπαίδευσης, κάνει αναφορά στα νέα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά δρώμενα, ενώ παίρνει
σαφή θέση υπέρ του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Η γλώσσα και η εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση στις αναφορές του, προσδιορίζονται άμεσα από τη διάσταση του εθνικισμού
και αντιμετωπίζονται ως συνιστώσες μιας αλλαγής που θα επιφέρει την ιδεολογική αφύπνιση
και θα διαμορφώσει εθνικούς πολίτες. Την περίοδο που εξετάζουμε, η ιδεολογία του
μεγαλοϊδεατισμού και της επέκτασης του ελληνικού κράτους έχει χάσει το έρεισμά της. Στη
θέση του ο Καπετανίδης καλλιεργεί έναν αμυντικό εθνικισμό που στοχεύει στη λαϊκή
συσπείρωση των ελληνορθόδοξων πληθυσμών, στην αντίστασή τους στη νεοτουρκική
αφομοίωση και την ομογενοποίηση, ενώ φτάνει μέχρι το σημείο να αγωνίζεται για την ένωση
του Πόντου με την Ελλάδα. Η γλώσσα και ο εκπαιδευτικός μηχανισμός, σύμφωνα με τη
θεώρησή του, τάσσονται στο έργο της εκπλήρωσης του εθνικού του σχεδίου.
Βασικό σημείο των άρθρων του είναι η στηλίτευση των αδυναμιών του σύγχρονού του
σχολείου. Αναφορά γίνεται σε ανεπαρκείς εκπαιδευτικούς, αναχρονιστικά εκπαιδευτικά
εγχειρίδια που δεν επέτρεπαν καμία ουσιαστική εκπαιδευτική αλλαγή (Εποχή, 1920),
πεπαλαιωμένες μεθόδους διδασκαλίας και προγράμματα σπουδών που δεν ανταποκρίνονται
στις σύγχρονες ανάγκες. Ειδικότερα, στα 1919, ο Καπετανίδης έκανε λόγο για εκπαιδευτική
κρίση (Εποχή, 1919). Την περίοδο αυτή οι κακές αμοιβές των δασκάλων είχαν στρέψει
πολλούς έμπειρους εκπαιδευτικούς στην αναζήτηση άλλων βιοποριστικών επαγγελμάτων.
Πολλοί Έφοροι από το 1919 και έπειτα όριζαν ως δασκάλους αποφοίτους του σχολαρχείου ή
του δημοτικού, που χαρακτηρίζονταν από έλλειψη παιδαγωγικής κατάρτισης, από την
αδυναμία τους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων (Εποχή, 1919), καλλιεργώντας μια
εθνική μόρφωση, καθώς και από την αδιαφορία τους για τα πνευματικά κινήματα (Εποχή,
1920). Στηλιτεύεται ακόμα η έλλειψη επιμόρφωσης των δασκάλων στις νέες παιδαγωγικές
μεθόδους (Εποχή, 1920), η οποία συνεπαγόταν την εμμονή τους σε ξεπερασμένα
παιδαγωγικά συστήματα (Εποχή, 1919), την έλλειψη φροντίδας για εκπολιτιστική, ηθική,
γλωσσική και παιδαγωγική ανανέωση και την αδυναμία παρακολούθησης των
μεταρρυθμίσεων που ευδοκιμούσαν στην Ελλάδα (Φωτιάδης, Ηλιάδου-Τάχου,2007).
Ο βυζαντινισμός, ο ραγιαδισμός, η οπισθοδρόμηση και ο καλογερισμός είναι έννοιες
που επανέρχονται στις εκπαιδευτικές αναφορές του Καπετανίδη. Παρουσιάζονται ως
χαρακτηριστικά μιας παιδείας προσανατολισμένης στο παρελθόν και την εκκλησιαστική
παράδοση και για αυτό ανίκανης να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.
Γίνεται έτσι λόγος για αποκλεισμό από τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία (Εποχή,
1920), ενώ στηλιτεύεται η προσκόλληση στο παρελθόν, η προγονολατρεία (Εποχή, 1920) και
η εμμονή στη στείρα αποστήθιση. Αναγκαίος θεωρείται ο εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης,
ο οποίος θεωρεί ότι θα αποδεσμεύσει εκπαιδευτικούς και μαθητές από τα στερεότυπα
καλογεριστικά εκπαιδευτικά πρότυπα και θα απελευθερώσει τη σκέψη τους. Σημειώνει την
ανάγκη για την οργάνωση μιας προοδευτικής εκπαίδευσης που θα στηρίζεται στη συνεργασία
σπιτιού-σχολείου και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, ενώ τονίζει ότι συστατικά
μιας τέτοιας εκπαίδευσης είναι η παροχή δυνατοτήτων από το δάσκαλο που θα καταστήσουν
το παιδί ικανό να ομορφαίνει τη ζωή του, να καλλιεργήσει το συναισθηματικό του κόσμο και
να αναπτύξει την ανεξαρτησία του (Εποχή, 1920). Στην κατεύθυνση της αποδέσμευσης από
τα παρωχημένα πρότυπα, ο Καπετανίδης ανακοινώνει την ευχαρίστησή του για την
απόσυρση των άχρηστων βιβλίων των δημοτικών σχολείων από την Εκπαιδευτική Επιτροπή
των Πατριαρχείων, σύμφωνα με το παράδειγμα του Υπουργείου της Δημόσιας Εκπαίδευσης
της Ελλάδας (Εποχή, 1919).
Μέσα από τις στήλες της εφημερίδας Εποχή παρουσιάζει αντιλήψεις για ένα εθνικό
σχολείο ικανό να διαμορφώσει την ταυτότητα του μέλους του νέου ελληνικού έθνους. Καθώς
οι περιστάσεις απαιτούν δυνατούς στην ψυχή και στο φρόνημα εφήβους, έτοιμους να
θυσιαστούν πάνω σε ένα οποιοδήποτε εθνικό βωμό (Εποχή, 1919), ο Καπετανίδης ζητά
ελεύθερους παιδαγωγούς που θα μιλήσουν για την αλήθεια (Εποχή, 1919). Οι εθνικές
περιστάσεις, σύμφωνα με τον Καπετανίδη, απαιτούν παιδαγωγούς ικανούς να ενδυναμώσουν
την ψυχική θέληση και το φρόνημα των μαθητών. Ωστόσο, οι δάσκαλοι της Ανατολής δεν
είναι σε θέση να εργαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση, μιας και είναι προσκολλημένοι στις
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παρωχημένες αξίες, στην πρόληψη και το δογματισμό, ενώ χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τα
δρώμενα της εποχής τους, αναπαράγουν το πρότυπο του ραγιαδισμού (Εποχή, 1920).
Αναφορικά με το ζήτημα επιλογής κατάλληλης εθνικής γλώσσας, ο Καπετανίδης
τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της δημοτικής. Θεωρεί ότι η τελευταία αποτελεί όργανο της
πνευματικής μας αναγέννησης και συνάμα εθνική ανάγκη που υπερβαίνει πρόσωπα και
σκοπιμότητες (Φωτιάδης, Ηλιάδου-Τάχου, 2007). Ακόμη, στηλιτεύει την περιφρόνηση της
εθνικής μας γλώσσας και την επιβολή της καθαρεύουσας, γλώσσας αποκομμένης από την
καθημερινότητα και τις ανάγκες της (Εποχή, 1920). Σημειώνει ότι η δημοτική είναι μια
γλώσσα που φέρνει σε επαφή το νεοέλληνα με τα κείμενα της κλασικής αρχαιότητας και του
απώτερου παρελθόντος, αποδεικνύοντας την εθνική συνοχή και τη συνέχεια. Κάτω από
αυτήν την οπτική το αίτημα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού δεν εκφράζει μόνο την
υιοθέτηση της δημοτικής, αλλά περιγράφει μια γενικότερη αλλαγή στη φιλοσοφία και τις
αρχές της εκπαίδευσης, που θα ενισχύσει τον αστικό εκσυγχρονισμό. Η εκπαίδευση αυτή θα
είναι αποδεσμευμένη από την προγονοπληξία και τις συμβάσεις του παρελθόντος και θα
στοχεύει στη διάπλαση ελεύθερα σκεπτόμενων, δημοκρατικών πολιτών, ικανών να
σκέφτονται ανεξάρτητα και να δημιουργούν. Κάτι τέτοιο φυσικά, δεν μπορεί να επιτευχθεί με
ένα γλωσσικό όργανο παροπλισμένο και συμβατικό, αλλά μόνο μέσα από την υιοθέτηση μιας
ζωντανής γλώσσας.
Εκτενείς αναφορές γίνονται στο Δελμούζο και στον Εκπαιδευτικό Όμιλο. Ο
Καπετανίδης περιγράφει την προσωπικότητα και τη συμβολή του παιδαγωγού στην
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα τονίζοντας την προσφορά του στο γλωσσικό
ζήτημα και στην παιδαγωγική επιστήμη μέσα από τη σύνδεση θεωρητικής κατάρτισης και
εκπαιδευτικής πράξης που επιχειρήθηκε από τον ίδιο στο Πρότυπο του Βόλου. Παράλληλα
επισημαίνεται η συμβολή του στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Ομίλου προς την κατεύθυνση
της υπεράσπισης της ζωντανής εθνικής μας γλώσσας, ενώ τονίζεται η συμβολή του στην
επίλυση των παιδαγωγικών και των ηθικοπλαστικών ελληνικών ζητημάτων (Φωτιάδης,
Ηλιάδου-Τάχου, 2008).
Ο Καπετανίδης σημειώνει ότι η εμμονή στην καθαρεύουσα και στο σχολαστικισμό,
δεν επιτρέπει στους νέους να έρθουν σε επαφή με τους σύγχρονους νεοέλληνες λογοτέχνες
(Εποχή, 1920). Το έργο των λογοτεχνών αυτών αποτελεί εθνικό κεφάλαιο, μιας και εκφράζει
όψεις του εθνικού πολιτισμού. Καθώς ο νεοέλληνας δεν έρχεται σε επαφή με τα προϊόντα της
σύγχρονης λογοτεχνικής παραγωγής, προετοιμάζει την υστέρησή του σε σχέση με τα άλλα
έθνη που διδάσκονται τη σύγχρονή τους λογοτεχνική παράδοση (Φωτιάδης, Ηλιάδου-Τάχου,
2008). Η εμμονή αυτή θέτει σε αδράνεια τις πνευματικές δυνάμεις των νέων και σε
αμφισβήτηση τη θέση τους στο μελλοντικό κοινωνικό οικοδόμημα.
Καταληκτικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η γλώσσα αντιμετωπίζεται στην
αρθρογραφία του Καπετανίδη ως ένα από τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη της
εθνικής συνοχής. Η προάσπιση της δημοτικής και η καθιέρωσή της θα προσδιορίσει τα
χαρακτηριστικά του έθνους και θα τονώσει την αίσθηση του ανήκειν στην ίδια εθνική ομάδα.
Η εθνική ομάδα που θα διαμορφωθεί πρέπει να διεκδικήσει μια σύγχρονη γλώσσα και μια
ανάλογη εκπαίδευση, ικανή να εξασφαλίσει την πνευματική της πρόοδο και τελικά την
αποσκλάβωσίν της. Οι εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις του Καπετανίδη είναι
ξεκάθαρα προσανατολισμένες προς τους σκοπούς του εθνικισμού τον οποίο πρέσβευε, ενώ
επισημαίνουν την ανάγκη διαμόρφωσης μιας παιδείας που θα ενισχύσει τα εθνικά
χαρακτηριστικά, θα καταστήσει διακριτή την υπόσταση του ελληνικού έθνους και θα
εργαστεί στην κατεύθυνση της πνευματικής, οικονομικής, πολιτιστικής ανόδου του,
διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για την ένωση του Πόντου με την Ελλάδα.
5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο Μητροπολίτης Χρύσανθος, ως μέλος του κύκλου του Πατριαρχείου αρθρώνει ένα
λόγο απόλυτα συνεπή με τις πρότερες καταβολές του και τη θέση του. Επιλέγει μια λόγια
καθαρεύουσα και τάσσεται από πολύ νωρίς στην προσπάθεια ανάδειξης της ιστορικής
συνάφειας της δημοτικής με την αρχαία ελληνική γλώσσα. Ο Μητροπολίτης δεν απορρίπτει
ολοκληρωτικά τη δημοτική, αλλά προβάλει τη ποιητική και τη λογοτεχνική της λειτουργία.
Ωστόσο, σημειώνει ότι έργο των νεώτερων συγγραφέων είναι η προσαρμογή του αρχαίου
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ελληνικού πνεύματος στα νεότερα δεδομένα. Η αρχαία ελληνική γλώσσα έτσι,
αντιμετωπίζεται ως ένα εν δυνάμει στοιχείο του σύγχρονου πολιτισμού, το οποίο είναι άξιο
να συμπιληθεί με τα νέα δεδομένα και να παραγάγει μια νέα ανώτερη γλώσσα και φιλολογία.
Ο Χρύσανθος αντιμετωπίζει τη διαδικασία της πνευματικής ανόρθωσης του έθνους ως
αποτέλεσμα μιας απαραίτητης συνδιαλλαγής με το ιστορικό-πολιτισμικό παρελθόν των
Ελλήνων. Η γνώση και η ανάδειξη αυτής της συνέχειας θα συσπειρώσει, σύμφωνα με τον
ίδιο, το ελληνορθόδοξο σώμα, προσδιορίζοντας κριτήρια εθνικής υπερηφάνειας και
αυτοπροσδιορισμού και διασφαλίζοντας μια περίοπτη θέση στον ανατολικό χώρο.
Από την άλλη πλευρά, οι συγκυρίες ευνοούν την ανάδειξη μιας μεσαίας τάξης στον
οθωμανικό χώρο, η οποία έχει αποκτήσει πλούτο και δύναμη και είναι προσανατολισμένη
προς το αθηναϊκό εθνικό κέντρο. Η τάξη αυτή, επηρεασμένη από το όλο κλίμα και τις
συνδηλώσεις του δημοτικισμού, προσβλέπει στη δημοτική ως εργαλείο που θα άρει την
πνευματική αποστέωση και θα επιφέρει την εθνική υπεροχή της ελληνικής φυλής. Για την
ίδια μερίδα, η καθαρεύουσα είναι η γλώσσα της παλιάς τάξης, η οποία πλέον χάνει τα ηνία
του χειρισμού της εξουσίας. Ιδεολογικά εκφράζει την προσκόλληση στο παρελθόν και είναι
συνώνυμη της στασιμότητας, της πνευματικής ακαμψίας και της οπισθοδρόμησης. Η
δημοτική παρουσιάζεται ως αναγεννησιακή δύναμη, που θα επιφέρει την εθνική ενότητα.
Ο Νίκος Καπετανίδης απορρίπτει το συντηρητισμό των πατριαρχικών κύκλων και
υιοθετεί μια πιο προοδευτική στάση. Τάσσεται ενάντια στην καθαρεύουσα και τη στείρα
προγονοπληξία που αυτή αντιπροσωπεύει και στρατεύεται ξεκάθαρα στην προάσπιση του
εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Ασχολείται ενδελεχώς με την κριτική του σχολείου της
Ανατολής, την κατάσταση των δασκάλων, τα ανεπαρκή σχολικά εγχειρίδια. Η εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση προβάλλεται ως μια θεσμική αλλαγή που θα επιφέρει καινοτομίες στην
εκπαιδευτική πολιτική, στους στόχους και στους σκοπούς των σχολείων, στον τρόπο
αντιμετώπισης της μάθησης και των μαθητών, αλλά και στα ίδια τα αποτελέσματα της
μαθησιακής διαδικασίας. Απεγκλωβισμένο από το γεροντισμό και τον καλογερισμό της
πρότερης περιόδου το μεταρρυθμισμένο σχολείο, θα προκαλούσε ένα λαϊκό ξύπνημα, το
οποίο θα σάρωνε τις παρωχημένες αξίες, θα οδηγούσε στην εθνική και κοινωνική ωριμότητα
του ανατολικού ελληνισμού και θα συντελούσε στη λαϊκή απελευθέρωση. Καταληκτικά, ο
εθνικισμός του Καπετανίδη συμπορεύεται με τα συμφέροντα της αστικής τάξης του
νεοελληνικού κράτους, ενώ προϋποθέτει μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Δεν πετυχαίνει να
ολοκληρώσει το όραμα της Ένωσης του Πόντου με την Ελλάδα, ωστόσο, η τάση αυτή
διαφαίνεται στις βασικές του επιδιώξεις.
Χρύσανθος και Καπετανίδης διεκδικούν μια περίοπτη θέση για τον ελληνισμό.
Αντιδρούν στην αφομοιωτική πολιτική της νεοτουρκικής κυβέρνησης και προτάσσουν
εθνοποιητικούς μηχανισμούς, ικανούς να προσδιορίσουν εθνικά το ελληνορθόδοξο σώμα. Ο
Μητροπολίτης που δεν έχει απεγκλωβιστεί από τον παγιωμένο οικουμενισμό του
Πατριαρχείου, υιοθετεί μια ιδεολογία κοντά στον ελληνοθωμανισμό, που προέβλεπε τη
διατήρηση της οθωμανικής αυτοκρατορίας και την πολιτιστική ανάδειξη και καθιέρωση του
ελληνισμού μέσα σε αυτήν. Αντίθετα, ο Καπετανίδης προωθούσε έναν έντονο εθνικισμό που
προέτασσε τον αγώνα για αποσκλάβωση και τη δημιουργία ποντιακού κράτους ενωμένου με
την Ελλάδα. Σε αυτό τον αγώνα ο Καπετανίδης προσέβλεπε ως κύριο σύμμαχο στην
εκπαίδευση, η οποία δομημένη ανάλογα μπορεί να προετοιμάσει εθνικούς πολίτες, ικανούς
να θυσιαστούν για τα εθνικά ιδανικά.
Παρά τις φαινομενικές αντιθέσεις ανάμεσα στις δύο εκφράσεις εθνικού λόγου, στο
σύνολο της θεώρησής τους Καπετανίδης και Χρύσανθος ως εκπρόσωποι των ηγετικών ελίτ
του Πόντου επεξεργάστηκαν διαφορετικά σενάρια και στρατηγικές, ερμηνεύοντας, κάτω από
διαφορετικό πρίσμα τις δυναμικές της συγκυρίας. Ελληνοθωμανισμός και εθνικισμός
αποτελούν δύο όψεις του ελληνικού πολιτισμικού ή εθνικού ιμπεριαλισμού. Η εκδοχή του
Χρύσανθου αποτελεί έκφραση εθνικού ιμπεριαλισμού, που στοχεύει στην πολιτισμικήοικονομική κυριαρχία του ελληνικού στοιχείου, ενώ η εκδοχή του Καπετανίδη αποτελούσε
μια έκφραση επεκτατικής πολιτικής που αδυνατώντας να πραγματοποιήσει το όραμα της
Μεγάλης Ιδέας, διεκδικούσε την ένωση του Πόντου με την Ελλάδα.
Θα μπορούσαμε λοιπόν να διατυπώσουμε την υπόθεση ότι ο Μητροπολίτης έβρισκε
στον έντυπο λόγο του Καπετανίδη ένα έμμεσο βήμα για να εκφράσει κάτω από συγκυρίες
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που τον ευνοούσαν την προσχώρησή του στο νεοελληνικό εθνικισμό. Επειδή όμως μια τέτοια
προσχώρηση θα έθετε σε κίνδυνο το ποίμνιό του, αλλά και τη σχέση του με το Οικουμενικό
Πατριαρχείο, ο Χρύσανθος ενθάρρυνε την έκφραση της συγκεκριμένης ιδεολογίας από τον
θαυμαστή του και ζηλωτή Ν. Καπετανίδη, κάτι που ο τελευταίος το πλήρωσε με τη ζωή του.
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Το γλωσσικό ζήτημα στον τοπικό τύπο. Τα ευαγγελικά μέσα
από την εφημερίδα των Πατρών «Νεολόγος»

Δήμητρα KOKKINAKH
Φιλόλογος-Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παν/μίου Πατρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Είναι γεγονός, ότι το γλωσσικό ζήτημα, απασχόλησε για πολύ καιρό την ελληνική κοινωνία,
αποτελώντας την αφορμή για πολλές και αιματηρές συγκρούσεις. Τα Ευαγγελικά, με αφορμή τη
μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική από τον Αλ. Πάλλη στην εφημερίδα «Ακρόπολη», το
Νοέμβριου του 1901,αποτελούν μια τέτοια περίπτωση που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα και
οδήγησαν σε ανατροπές στο πολιτικό και εκκλησιαστικό σκηνικό. Η βασική αιτία, η υπεράσπιση δηλ.
της εθνικής γλώσσας και θρησκείας, βρήκε ισχυρό αντίκρισμα στο φοιτητικό κόσμο, με ευρύτερο
ιδεολογικό υπόβαθρο. Αναδεικνύουν τη σημασία του γλωσσικού ζητήματος και την επίδραση του
ασκεί στις λαϊκές μάζες, καθώς και τη συνύπαρξη, ριζοσπαστικών μορφών κινητοποίησης με
λαϊκίστικα αιτήματα, σε αντιδραστική κατεύθυνση. Τα ΜΜΕ και ειδικά ο έντυπος Τύπος αποτελούν το
βασικότερο χώρο μέσα από τον οποίο η κοινωνία επεμβαίνει, εμπλέκεται και παράγει, αποσκοπώντας
στη γνήσια και πιστή απόδοση της πραγματικότητας, ενώ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων. Ο τοπικός τύπος των Πατρών, και συγκεκριμένα η ημερήσια
εφημερίδα «Νεολόγος», ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το γεγονός, αφιερώνοντας πλήθος πρωτοσέλιδων σε
καθημερινή σχεδόν βάση για περίπου τρεις μήνες. Μέσα από τη μελέτη αυτού του υλικού επιχειρείται
να ανιχνευτούν, να αναλυθούν και να ερμηνευτούν οι βασικές απόψεις και η κυρίαρχη ιδεολογία της
εφημερίδας.

ABSTRACT
It is a fact, that the linguistic question, occupied for a long time Greek society, constituting the
reason for a lot and bloody conflicts. Evangelics, on the occasion of the translation of Gospel in the
demotic from Al. Palli in the newspaper "Akropolis ", in November 190, constitute such a case, which
convulsed the entire country and led to inversions of the political and ecclesiastical setting. The main
cause, the defence of the national language and religion, found powerful effects in the student world,
with wider ideological background. Evangelics elect the importance of linguistic question and its effect
it practises in popular masses, as well as the coexistence, radical forms of mobilisation with populist
demands, in counteractive direction. The Mass Media and specifically the printed Press constitute the
more basic space through which society intervenes, is involved and produces, aiming in the genuine
and faith attribution of reality, while plays an important role in the configuration of attitudes and
perceptions. The local press of Patras, and specifically the daily newspaper "Neologos", dealt
particularly with this issue, dedicating a crowd of front page news, in an almost daily base for about
three months. Through the study of this material it is attempted to detect, analyze and interpret the
basic opinions and the sovereign ideology of the newspaper.
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1. ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Με τον όρο γλωσσικό ζήτημα εννοείται ο γλωσσικός διχασμός, σε λόγια και
καθομιλούμενη γλώσσα, ο οποίος ως μέσο ιδεολογικής και κοινωνικής επιβολής
ταλαιπώρησε την ελληνική κοινωνία για πολλούς αιώνες. Έχει τις ρίζες του στη γλωσσική
διμορφία των Βυζαντινών, που είναι συνέχεια της κίνησης των Αττικιστών της ελληνιστικής
εποχής. Από τη μία υπήρχε η αρχαΐζουσα γραπτή γλώσσα των λογίων, που προσπαθούσε να
μιμηθεί την Αττική, ενώ η ομιλούμενη λαϊκή δε γραφόταν παρά σπάνια, είτε από εκείνους
που δε γνώριζαν να γράψουν την αρχαΐζουσα, είτε φιλοδοξούσαν να μορφώσουν το λαό.
(Αργυριάδης, 1990)
Η γλωσσική διαμάχη πρωτοεμφανίζεται γύρω στα 1800. Οι διανοούμενοι που
αυτοαναγνωρίζονται στο ελληνικό έθνος και οραματίζονται να το οδηγήσουν στη δημιουργία
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους διαφωνούν μεταξύ τους για το ποια πρέπει να είναι η
γλώσσα που θα μιλάει το εθνικό τους όραμα, το ελληνικό κράτος. (Φραγκουδάκη, 2001:17).
Στο τέλος του 18ου αι. οι Έλληνες λόγιοι του εξωτερικού, επηρεασμένοι από τον
ευρωπαϊκό διαφωτισμό, αντιλαμβάνονται την ανάγκη μεταλαμπάδευσης των ιδεών του στην
Ελλάδα, όπου επικρατεί αμάθεια εξαιτίας της υποδούλωσης και της έλλειψης παιδείας. Ο 18ος
αι. εξάλλου είναι ο αιώνας των εθνοτήτων και οι Έλληνες συνειδητοποιούν όλο και
περισσότερο την εθνική τους ενότητα, ενώ αρχίζει να διαμορφώνεται και ο αστισμός
(Ευαγγελόπουλος, 1989:63). Για τη μεταφορά ωστόσο, των νέων ιδεών και της επιστήμης για
το φωτισμό του γένους και την εθνική αποκατάσταση, χρειαζόταν μια κατάλληλη εθνική
γλώσσα, προφορική και γραπτή. Πολλοί λοιπόν λόγιοι θεωρούσαν ως κατάλληλη για το
σκοπό αυτό την αρχαία ελληνική γλώσσα, η οποία ήταν ήδη έτοιμη και διαμορφωμένη και
πίστευαν πως με τη χρήση της θα ξαναζωντάνευε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και οι
φιλέλληνες θα βοηθούσαν προθυμότερα την απελευθέρωση σε αναμονή της ανάστασης της
αρχαίας Ελλάδας.
Αρχαϊστές λόγιοι, θεωρούσαν την ομιλούμενη γλώσσα της εποχής χυδαία και
βάρβαρη, ιδιωματική και γραμματικά ανομοιογενή, δηλ. ανεπαρκή για να εκφράσει την
επιστήμη και την τέχνη. Μια άλλη μικρότερη ομάδα δημοτικιστών λογίων, θεωρούσαν την
κοινή προφορική δημοτική γλώσσα του νέου ελληνισμού ως πιο κατάλληλη, η οποία όμως
ήταν ακαλλιέργητη, εξαιτίας του αττικισμού και της διγλωσσίας που διαιωνιζόταν.
Ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις, στάθηκε ο μεγάλος διαφωτιστής Αδ.
Κοραής που πρότεινε μια συμβιβαστική γλώσσα, την «καθαρεύουσα» ανάμεσα στη λόγια,
αρχαϊστική και τη δημοτική, δημώδη τάση, με την αγαθή πρόθεση να «καλλύνει» και να
διορθώσει την ομιλούμενη μητρική. Πρότεινε στο γλωσσικό ζήτημα μια «μέση οδό», μια
λύση δημοκρατική. (Ευαγγελόπουλος, 1989:65). Η πλειοψηφία της αστικής τάξης με
πνευματικό αρχηγό τον Κοραή, επιθυμούσε της απλοποίηση της αρχαΐζουσας με κοινό σκοπό
το ξεσκλάβωμα. (Ευαγγελόπουλος, ό.π:63, Κορδάτος, 1973:70).
Η διαμάχη για τη γλώσσα συνεχίζεται και στα τέλη του 18ου αι. και στις αρχές του 19ου,
την περίοδο δηλαδή που οι Έλληνες ετοιμάζονταν για την Επανάσταση, με τη διαμόρφωση
κινήματος ενάντια στην πρόταση του Κοραή και το σχηματισμό δυο ρευμάτων.
Το τέλος της γλωσσική διαμάχης με την επικράτηση της καθαρεύουσας συνέπεσε με
την κήρυξη της επανάστασης. Το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος χρησιμοποίησε λοιπόν ως
γλωσσικό όργανο για τη διατύπωση των συνταγμάτων, αλλά και της διδασκαλίας, την
καθαρεύουσα την οποία καλλιέργησαν και πολλοί καλλιτέχνες, πλην των Επτανησίων. Οι
προτροπές και οι προσπάθειες πολλών δημοτικιστών για τη χρήση της ζωντανής γλώσσας,
που είχε αρχίσει να περιθωριοποιείται, συνεχίστηκαν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Θα μπορούσε
να πει κανείς συνοπτικά, ότι με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, η ομιλούμενη γλώσσα
σταδιακά επικρατεί γενικά μόνο στη λογοτεχνία, ενώ η καθαρεύουσα γίνεται η γλώσσα των
θεσμών και της εκπαίδευσης. (Φραγκουδάκη, ό.π:18).
Τις πρώτες άλλωστε δεκαετίες μετά την απελευθέρωση, διαμορφώθηκε ένα ιδανικό
στην ασχημάτιστη τότε ελληνική κοινωνία: ο γυρισμός στην αρχαιότητα. Η κρίση των ιδεών
και της ελληνικότητας θα ξαναζωντανέψει το ουτοπικό αίτημα να γυρίσει η παιδεία του
ελληνικού κράτους στην αρχαία ελληνική γλώσσα. (Φραγκουδάκη, 2001:18). Σημειώθηκε
ένας έντονος εξαρχαϊσμός της καθαρεύουσας και ένας στείρος αρχαϊσμός. Η νοσταλγική
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επάνοδος στην αρχαιότητα σταματούσε στο γλωσσικό φορμαλισμό, χωρίς να προχωρεί στην
ουσία, το νόημα και το πνεύμα των αρχαίων.
Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα αρχαϊσμού και της Μεγάλης Ιδέας, η παιδεία
καταντάει να προσφέρει ξερή γραμματική σοφία και το σημαντικότερο έργο της είναι το
διόρθωμα της γλώσσας του ελληνικού λαού. Με τη βοήθεια της Διοίκησης, της Εκκλησίας,
του Στρατού και του Τύπου η νέα γραπτή γλώσσα απλώνεται. Διαμορφώνεται με βάση το
τυπικό της αρχαίας και έχει ελάχιστους περιορισμούς, είναι όμως νοθευμένη από γαλλισμούς
και άλλους ξενισμούς. (Αργυριάδης, ό.π:180).
Με την επίδραση της επτανησιακής λογοτεχνίας, μετά την ένωση της Επτανήσου με
την υπόλοιπη Ελλάδα το 1864, ωριμάζει η ιδέα για έναν αποφασιστικό αγώνα εναντίον του
αρχαϊσμού, με αποκορύφωμα το κίνημα του Γ. Ψυχάρη στο βιβλίο του «Το ταξίδι μου»
(1888. Την έκρηξη όμως αυτή του δημοτικισμού, είχαν προετοιμάσει κοινωνικά, πνευματικά
και πολιτικά γεγονότα που προηγήθηκαν. (Κριαράς, 1987:27).Με την έναρξη αυτή της
μεγάλης προόδου του δημοτικισμού, η γλωσσική διαμάχη θα χωρίσει τη διανόηση της χώρας
σε δύο εχθρικά στρατόπεδα.
Στο τέλος του 19ου αιώνα και στην αρχή του 20ου, το γλωσσικό ζήτημα
διαμορφώνεται ως προς την πολιτιστική του διάσταση και παίρνει εκτός από κοινωνικές
διαστάσεις και πολιτικές και οδηγεί σε αιματηρές συγκρούσεις, όπως τα Ευαγγελικά και τα
Ορεστειακά, που υποδηλώνουν πόσο έντονη είναι η διαμάχη για το γλωσσικό ζήτημα
(Φραγκουδάκη, ό.π:19). Με τα γεγονότα αυτά η διαμάχη που διεξαγόταν στους κύκλους των
λογίων μεταφέρθηκε στο πεδίο της μαζικής πολιτικής. (Μποχώτης, στο
Χατζιηωσήφ,(επιμ.):51)
Ο 20ος αι. όμως είναι η εποχή του Δημοτικισμού. Οι όροι για να επικρατήσει είναι
τώρα ευνοϊκοί. Οι βαλκανικοί πόλεμοι φέρνουν το έθνος πιο κοντά στην πραγματικότητα της
ζωής που με διευρυμένα πια τα σύνορά του, αποκτά αυτοπεποίθηση. Το αίτημα να
καθιερωθεί, ως σχολική γλώσσα η Δημοτική, γίνεται όλο και πιο συνειδητό. (Αργυριάδης,
ό.π:181). Το 1908 η ίδρυση από τον Αλ. Δελμούζο του Σχολείου του Βόλου και το 1910
στην Αθήνα του «Εκπαιδευτικού Ομίλου» αποβλέπουν στην αναγέννηση της ελληνικής
παιδείας. Οι πρωτεργάτες του θα επικεντρώσουν τη μάχη στον εκπαιδευτικό θεσμό και θα
αγωνιστούν να γίνει η ομιλούμενη ελληνική η γλώσσα του σχολείου.
(Φραγκουδάκη,2001:20).
Ωστόσο, παρά την ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου και μολονότι μετά τη στάση
στο Γουδί, την άνοδο του Ε. Βενιζέλου με την αστική, οικονομική και κοινωνική πολιτική
του και τη δημιουργία ενός φιλελεύθερου κλίματος στην παιδεία, με το Σύνταγμα του 1911,
καθιερώθηκε ως επίσημη γλώσσα του κράτους η καθαρεύουσα.
Με τη γλωσσική και εκπαιδευτική όμως μεταρρύθμιση του 1917, που αποτελεί
ορόσημο για τα εκπαιδευτικά και γλωσσικά πράγματα του τόπου μας, η νέα Δημοτική γίνεται
η γλώσσα των αναγνωστικών του δημοτικού και καθιερώνεται ως όργανο διδασκαλίας.
Μετά την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές του 1920, η αντίδραση που τα
προηγούμενα χρόνια υπέβοσκε, επιτείνεται από το 1921 με την παλινόρθωση της
καθαρεύουσας στο δημοτικό. Ειδική δε επιτροπή πρότεινε να καούν τα νέα αναγνωστικά του
δημοτικού. Μόνο μετά την επανάσταση του Πλαστήρα το 1922 και την πρώτη δημοκρατική
κυβέρνηση του τόπου το 1924 από τον Αλ. Παπαναστασίου, κατά κάποιο τρόπο θα
συνεχιστεί η μεταρρυθμιστική πολιτική του Βενιζέλου. Η δημοτική διδάσκεται σε όλες τις
τάξεις του δημοτικού, ενώ στην πέμπτη και την έκτη διατηρείται και η διδασκαλία της
καθαρεύουσας.
Με τη δικτατορία του Πάγκαλου, όμως τη διετία 1925-1926, σημειώνεται μια
σημαντική οπισθοδρόμηση, καθώς με την επικράτηση των συντηρητικότερων κοινωνικά και
πολιτικά στοιχείων, κάθε ανανεωτική μεταρρυθμιστική προσπάθεια ματαιωνόταν.
(Κριαράς,ό.π:35). Κατά τη σύντομη διάρκειά της, σημειώθηκαν αλλαγές στη γλώσσα προς το
αρχαϊκότερο, χωρίς όμως την οριστική απομάκρυνση της δημοτικής από το σχολείο.
Παράλληλα, οι δημοτικιστές χαρακτηρίζονταν κομμουνιστές με μεγάλη ευκολία και
διώκονταν. Στα χρόνια που ακολούθησαν τη δικτατορία του Πάγκαλου, η σχολική δημοτική
αποκτά πάλι το λογοτεχνικό της τύπο, όμως ενισχύεται παράλληλα και η διδασκαλία της
καθαρεύουσας.

982

Κατά το διάστημα 1932-1941 που επικράτησε πολιτική ανωμαλία και τελικά η
μεταξική δικτατορία πολλά από τα επιτεύγματα του δημοτικισμού, που ήταν άλλωστε
περιορισμένα, ανατράπηκαν, ενώ πολλοί εκπαιδευτικοί ανανεωτικού πνεύματος
καταδιώχτηκαν. Το μόνο παρήγορο γεγονός της περιόδου ήταν η ανάθεση από το υπουργείου
παιδείας στο Μ. Τριανταφυλλίδη της σύνταξης σχολικής γραμματικής της δημοτικής
γλώσσας.
Τα χρόνια του μεσοπολέμου και παρά την τακτική της πολιτείας εδραιώνεται μια νέα
γενιά λογοτεχνών και επιστημόνων με νεοτεριστικό πνεύμα και συγχρονισμένη νοοτροπία,
που αποβλέπει σε μια ουσιαστικότερη μελέτη του ιστορικού παρελθόντος του Έθνους, με
αποτέλεσμα την αφύπνιση των συνειδήσεων στα χρόνια της κατοχής για τη θεωρητική
περισσότερο αντιμετώπιση προβλημάτων εκπαίδευσης και λύσης του γλωσσικού ζητήματος.
Μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς, τα Δεκεμβριανά και την επικράτηση
των συντηρητικών στην πολιτική, δεν τίθεται το θέμα για ανανεωτικές κινήσεις στους τομείς
της γλώσσας και της παιδείας. Όμως ούτε και τώρα λείπουν οι προοδευτικές προσπάθειες από
ορισμένους λόγιους.
Ανάμεσα στην εικοσαετία 1944-1964, η αγωνιστική διάθεση έχει προφανώς
υποχωρήσει και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρουσιάζεται κάποια ανανεωτική κίνηση
από μεμονωμένους λόγιους.
Η κατάσταση παρέμεινε ουσιαστικά η ίδια περίπου μέχρι τη δεκαετία του '70. Με την
μεταπολίτευση του 1963-1965, επιχειρείται μια πρόσκαιρη ανακαίνιση των
γλωσσοεκπαιδευτικών μας πραγμάτων, καθώς πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του 1964-65
υπήρξε η εκπαιδευτική αναγέννηση. Το 1964 η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, με
τον Ευάγγελο Παπανούτσο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, παραχώρησε την
ελευθερία στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν όποια από τις δυο γλώσσες ήθελαν, ενώ
γινόταν η διδασκαλία και των δύο, επιλύοντας με αυτόν τον τρόπο ευνοϊκά ένα μεγάλο
πρόβλημα που είχε ταλαιπωρήσει πολύ την εκπαίδευση, λόγω των πολλαπλών
μεταρρυθμίσεων και αντιμεταρρυθμίσεων. Παράλληλα ιδρύεται και το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, με πρόεδρο τον Ι. Κακριδή.
Με το βασιλικό πραξικόπημα του Ιουλίου του 1965 και την επικράτηση της
«Αποστασίας», αποδοκιμάζεται η γλωσσοεκπαιδευτική πολιτική της προηγούμενης
κυβέρνησης, ενώ παράλληλα εκδηλώνονται δικαιολογημένες διαμαρτυρίες για το ξεπεσμό
της πολιτικής ζωής και την υποβάθμιση των προσπαθειών για την πνευματική ανάπτυξη του
έθνους. (Κριαράς, ό.π:42). Η κατάχρηση των ιδιοτήτων της καθαρεύουσας από τη
στρατιωτική δικτατορία του 1967, η οποία επέφερε και σημαντική στασιμότητα και
οπισθοδρόμηση σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, αποτελεί το κύκνειο άσμα της
στην ιστορία του γλωσσικού ζητήματος στη χώρα μας.
Το Γλωσσικό Ζήτημα έλαβε τέλος τη δεκαετία του '70, μετά από σχεδόν έναν αιώνα
διαμάχης. Η δημοκρατική μεταπολίτευση του 1974 έσπευσε να κερδίσει το χαμένο χρόνο
στους τομείς της παιδείας και την μόρφωσης. Από το 1975 στο Νέο Σύνταγμα δεν υπάρχει
πια η διάταξη, που να καθορίζει επίσημη γλώσσα του Κράτους και στις αρχές του 1976 η
κυβέρνηση Καραμανλή πήρε την ιστορική απόφαση και ο υπουργός Παιδείας Ράλλης
εισηγείται να καθιερωθεί η Δημοτική σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε όλες τις
λειτουργίες και τα έγγραφα του κράτους. Αποφασίζεται επίσης, να δοθεί για χρήση στα
σχολεία μια ανασυγκροτημένη γραμματική της δημοτικής με βάση τη Γραμματική του
Τριανταφυλλίδη.
Το γλωσσικό ζήτημα λύνεται τυπικά με την καθιέρωση της δημοτικής στην
εκπαίδευση και στη διοίκηση. Παύει πλέον να υπάρχει το φαινόμενο της διγλωσσίας που
διήρκεσε 20 περίπου αιώνες και ταλαιπώρησε την ελληνική παιδεία και κοινωνία για 143
χρόνια. Με το δε Π.Δ. 297/1982 καθιερώθηκε το μονοτονικό σύστημα στη γραφή της νέας
ελληνικής γλώσσας. Έτσι, το όνειρο της καθιέρωσης μιας μορφής γλώσσας πολλών
φωτισμένων Ελλήνων, έγινε πια πραγματικότητα. (Αργυριάδης, ό.π:184).
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Τα Ευαγγελικά συνέβησαν το 1901, όταν η εφημερίδα «Ακρόπολις» ξεκίνησε τη
δημοσίευση της Αγίας Γραφής από μετάφραση. Είχε προηγηθεί μια προσπάθεια το 1897 να
μοιραστεί η Αγία Γραφή από μετάφραση σε στρατιώτες, σχολεία και εκκλησίες, η οποία
τελικά δεν τελεσφόρησε. Σε πρώτη φάση οι φοιτητές ζήτησαν τη διακοπή της δημοσίευσης
και έπειτα τον αφορισμό και την καταδίκη των μεταφραστών. Το απόγευμα τις 8 Νοεμβρίου
1901, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεγάλο συλλαλητήριο από φοιτητές και πολύ λαό, το
οποίο η κυβέρνηση διάλυσε με τη χρήση ενόπλων δυνάμεων. Ο τελικός απολογισμό ήταν ο
θάνατος 8 ατόμων, ο τραυματισμός 80 πολιτών, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Γ. Θεοτόκης
πυροβολήθηκε, ενώ μετά τα επεισόδια η κυβέρνηση παραιτήθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος
Προκόπιος απολύθηκε. (Ευαγγελόπουλος, 1987:11)
Ηγέτες της κίνησης ήταν ορισμένες φοιτητικές ομάδες υπό τις οδηγίες του καθηγητή
του Παν/μίου Αθηνών Μιστριώτη, που ήταν και υπέρμαχος της καθαρεύουσας, κάποιες
αθηναϊκές εφημερίδες, όπως το Εμπρός του Δ. Καλαποθάκη, καθώς και ορισμένα
επαγγελματικά συνδικάτα, από τα οποία ζητήθηκε η υποστήριξη, με αποτέλεσμα τη
μαζικοποίηση της διαμαρτυρίας και την απόπειρα του δηλιγιαννικού κόμματος για πολιτική
εκμετάλλευση προκειμένου να πείσει το Βασιλιά, ο οποίος ακολουθούσε τη συνηθισμένη
πολιτική του αποκλεισμού του από την κυβέρνηση. Συνέπεια ήταν οι κατηγορίες κατά της
κυβέρνησης Θεοτόκη, που στήριζε την πολιτική της βασίλισσας, η οποία χαρακτηρίστηκε ως
σλαβική και αντεθνική. Οι διαδηλωτές έφτασαν στο σημείο να απαιτήσουν τον αφορισμό των
μεταφραστών, γεγονός που έθιγε την ίδια τη βασίλισσα. (Ευαγγελόπουλος, ό.π).
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΟΛΟΓΟΣ
Στο τεύχος 2623, Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 1901 στη σελίδα 3, περιγράφονται εκτενώς
από το Νεολόγο τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην πρωτεύουσα. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές
δεν αποχώρησαν από το Πάν/μιο όλη τη νύχτα, ενώ πολύ νωρίς άρχισε η συγκέντρωση και
αυτών που είχαν αποσυρθεί. Για το απογευματινό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκαν πολλές
συνεννοήσεις μεταξύ των προέδρων των συντεχνιών και επιτροπής των φοιτητών, ενώ οι
στρατιωτικές δυνάμεις παρατάχθηκαν εγκαίρως στον κήπο Κλαυθμώνος. Ο κ. Στάικος επί
κεφαλής περίμενε διαταγές από τον κ. Τσαμαδό, ο οποίος βρισκόταν στη Βουλή. Γύρω στο
μεσημέρι, φοιτητές συνέταξαν ψήφισμα δηλώνοντας ότι δεν τους πτοεί η απόφαση για
κλείσιμο του Παν/μίο για ένα έτος. Η Κυβέρνηση ζήτησε τη συνδρομή του Δημάρχου κ.
Μερκούρη για να πείσει τους Προέδρους των Συντεχνιών να ματαιώσουν τα συλλαλητήριο.
Μετά το μεσημέρι, στις στήλες του Ολυμπίου Διός, συγκεντρώθηκαν οι συντεχνίες, ο
αριθμός των οποίων υπερέβαινε τους έξι χιλιάδες, όπου διαβάστηκε ψήφισμα, ομόφωνα
αποδεκτό από το λαό, που ζητούσε από το Μητροπολίτη τον αφορισμό των μεταφραστών του
Ευαγγελίου. Γύρω στις 3 μ.μ ξεκίνησαν από τις Στήλες και κατευθύνονταν από στην πλατεία
Συντάγματος και την οδό Σταδίου στο Πάν/μιο, όπου ανακοίνωσαν στους φοιτητές το
ψήφισμα. Μετά με υπαγόρευση ενός φοιτητή, οι διαδηλωτές μέσω της οδού Κοραή,
κατευθύνονταν προς το Μητροπολίτη για να του επιδώσουν το ψήφισμα.
Τη 1μ.μ πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση στο Πάν/μιο. Στις 2 ξεκίνησαν
περισσότεροι από δύο χιλιάδες διαδηλωτές. Κοντά στα Ανάκτορα, συνεπλάκησαν με
πεζοναύτες οι οποίοι ήθελαν να εμποδίσουν τη διέλευση, η επιμονή όμως του πλήθους,
οδήγησε στη ρίψη πυροβολισμών στον αέρα, ενώ από παντού ακούγονταν φωνές,
αποδοκιμασίες και ύβρεις. Στο τέλος, οι πεζοναύτες αποσύρθηκαν αφήνοντας το πλήθος να
εισέλθει στην οδό Κηφισιάς και από κει μέσω της οδού Ηρώδου, μπροστά στα Ανάκτορα του
Διαδόχου ζητωκραυγάζοντας και κατευθύνθηκαν στις στήλες του Διός, όπου ήταν
συγκεντρωμένος πολύς κόσμος, καθώς και τα σώματα ιππικού.
Μόλις ξεκίνησαν από το Πάν/μιο ακούστηκε η μουσική των πεζοναυτών, οι οποίοι
διέσχιζαν την οδό Σταδίου, ενώ η συνάντησή τους με τους διαδηλωτές έγινε μπροστά στο
Υπουργείο Οικονομικών. Ξαφνικά δίνεται το πρόσταγμα στους ναύτες να διαιρεθούν σε
διμοιρίες, οι οποίοι διαιρούμενοι τρέχουν, ενώ τα πλήθη αντιστέκονται. Τότε, επικράτησε
πανδαιμόνιο, άλλοι έφευγαν προς όλες τις κατευθύνσεις, ενώ άλλοι επέμεναν παραμένοντας
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στις θέσεις τους. Συγχρόνως και το ιππικό κάνει επέλαση. Οι σκηνές που επακολούθησαν
είναι αδύνατον να περιγραφούν. Μέσα στους αλαλαγμούς ακούγονται και πυροβολισμοί,
σωροί από πέτρες ρίχνονται κατά του στρατού, χρησιμοποιούνται ράβδοι και ρόπαλα, ενώ οι
πυροβολισμοί συνεχίζονται.
Τα κλειστά καταστήματα λιθοβολούνται. Ακούγεται δαιμονιώδης θόρυβος. Ξαφνικά οι
ναύτες συμπυρσοκροτούν. Γύρω στα 500 όπλα πυροβολούν μαζί, αντηχώντας σε όλη την
πόλη. Η συμπυρσοκρότηση επαναλαμβάνεται. Ο λαός όμως επιμένει και εξαγριώνεται. Στις
οδούς Κοραή, Σταδίου και Παν/μίου γίνονται μάχες με πολλούς τραυματίες. Ο
Πρωθυπουργός την ώρα που μπαίνει στο σπίτι του πυροβολείται. Οι άσφαιρες
συμπυρσοκροτήσεις επαναλαμβάνονται, σκορπώντας τον τρόμο στην πόλη, ενώ η πάλη
διαρκεί πάνω από μία ώρα.
Το θέαμα των τραυματισμών ερεθίζει το λαό και οι συμπλοκές με τους στρατιώτες
συνεχίζονται, όπως και οι επελάσεις του ιππικού. Η διάβαση της οδού Σταδίου απαγορεύεται,
καθώς έχει καταληφθεί από τους ναύτες. Στο Νοσοκομείο και τους σταθμούς Πρώτων
Βοηθειών μεταφέρονται οι τραυματίες, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι πολίτες,
λιγότεροι στρατιώτες και ελάχιστοι φοιτητές.
Στις 5 μ.μ το Νοσοκομείο περικυκλώνεται από κόσμο. Το Πάν/μιο κατέχεται από τους
φοιτητές. Τη ίδια ώρα γίνεται και άλλη επέλαση του ιππικού στην οδό Ακαδημίας. Το
συγκεντρωμένο μπροστά στο νοσοκομείο πλήθος παρασύρεται. Οι πεζοναύτες αποσύρονται
στα Ανάκτορα. Από το Πάν/μιο μέχρι τα Ανάκτορα είναι αδύνατον να διέλθει κάποιος με
ασφάλεια. Οι επελάσεις του ιππικού συνεχίζονται μέχρι την οδό Σόλωνος. Επτά άτομα
αναφέρεται ότι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων ένας φοιτητές, ενώ 29 τραυματίστηκαν. Για
πολλούς λόγους, αναφέρεται στο άρθρο είναι αδύνατον να περιγραφούν όλες οι λεπτομέρειες.
Οι ταραχές σταμάτησαν το απόγευμα. Οι φοιτητές ύψωσαν στο Πάν/μιο μαύρη
σημαία. Επιτροπή φοιτητών και συντεχνιών πήγαν στα Ανάκτορα ζητώντας την αποχώρηση
του στρατού και τη διάλυση του πλήθος, όπως και έγινε. Επικράτησε άκρα ησυχία. Το
Πάν/μιο εξακολουθεί να κατέχεται από τους φοιτητές, οι οποίοι θα ετοιμάσουν τις κηδείες
των θυμάτων.
Τους περισσότερους πυροβολισμούς έριξαν οι αστυφύλακες, από τους οποίους κάποιοι
θεαθήκαν να πυροβολούν κατά πολιτών, οι οποίοι αποτέλεσαν και τα περισσότερα θύματα. Ο
κ. Στάης πήγε το απόγευμα στα Ανάκτορα, όπου παρέμεινε για πολύ. Η αυριανή μέρα
προβλέπεται συγκινητική. Διαδόθηκε απόψε ότι απολύονται ο Νομάρχης, ο Αρχηγός της
χωροφυλακής και ο Διευθυντής της αστυνομίας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

3. ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο που πρέπει να εξετάσουμε στην περίπτωση των
Ευαγγελικών είναι και ο πρωταρχικός ρόλος που διαδραμάτισαν οι φοιτητές. Το φοιτητικό
κίνημα πάντοτε υπήρξε στενά συνυφασμένο και εξαρτημένο από τα γεγονότα της κάθε
εποχής και την πολιτική δράση, η οποία αποτελεί και το προσδιοριστικό του στοιχείο, αφού
με τον τρόπο αυτό συνέβαλε θετικά στη διαμόρφωση των πολιτικών μας πραγμάτων, με
παράλληλη δράση στο χώρο της παιδείας, όπου με τη συνδικαλιστική του δράση έγινε η αιτία
για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συνθηκών. Το φοιτητικό λοιπόν κίνημα διακρίνεται από
μια διπλή κοινωνικο-πολιτική δράση. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις ακόμα και όταν
περιορίζονται σε στενά συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, εμπεριέχουν πολιτική διαπάλη η οποία
εκδηλώνεται με κάθε τρόπο. Αποτελούν καρπό μιας γενικής τάσης αντίστασης των φοιτητών
απέναντι στο κατεστημένο με στόχο την κοινωνική αναδιάρθρωση και μια προσπάθειά τους
αφενός να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στην πανεπιστημιακή και την κοινωνική ζωή,
αφετέρου να αποκτήσουν μια ταυτότητα, μια θέση στην κοινωνία τους αντιμετωπίζοντας τις
δυσλειτουργίες της κριτικά. (Ράσης, Ράση:2006)
Το φοιτητικό κίνημα με την αγωνιστική του πρωτοπορία δεν έπαψε ποτέ να ταυτίζεται
με τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών και την ανάπτυξη των πολιτικών σχέσεων μεταξύ
των ατόμων, την ποιότητα και βελτίωση της καθημερινής ζωής. Και από την άποψη αυτή
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πρόκειται για ένα κίνημα βιωμένο, ζυμωμένο μέσα στον ίδιο το λαό, από τη μάζα του οποίου
προέρχεται, μια έμψυχη δύναμη, ένα ζωντανό και διαρκώς παλλόμενο σώμα, που, παρά τις
διαφορές κατά καιρούς αμφιταλαντεύσεις, μπορούσε πάντοτε να αφουγκράζεται τη σωστή
πορεία στην οποία έπρεπε να βαδίσει. (Λάζος, ό.π:18).
Ωστόσο, σα ζωντανό σώμα το φοιτητικό κίνημα κατά καιρούς παρουσίασε διάφορες
«νόσους» και παρέκλινε της πορείας του, όταν παρασύρθηκε από δημαγωγούς πολιτικούς,
λαοπλάνους ρήτορες, επηρεάστηκε από μεγαλοϊδεατικές ανισορροπίες, που παρολαυτά δεν
το εμπόδισε ποτέ να υπάρχει σαν κινητήρια δύναμη, που πάντα βρισκόταν στην πρώτη
γραμμή κάθε είδους κοινωνικής και πολιτικής πάλης, στοιχείο που συνιστά το μεγαλείο
αυτού του κινήματος, ότι δηλ. πάντοτε, λόγω φύσης, στάθηκε αντιμέτωπο στα εκάστοτε
καταστημένα. (Λάζος, ό.π:19).Η περίοδος 1821-1921 χαρακτηρίζεται από τους αγώνες για
την ενοποίηση του ελληνικού χώρου και αναγκαστικά το ίδιο περιεχόμενο απέκτησαν και οι
αγώνες των φοιτητών, ενώ αντίθετα η περίοδος 1921-1973 διακρίνεται κυρίως από ταξικούς
και κοινωνικούς αγώνες, με σημαντική την ίδρυση διαφόρων σοσιαλιστικών και εργατικών
κόμματων.
Το γεγονός ότι στα Ευαγγελικά οι φοιτητές τάχθηκαν με τη συντηρητική παράταξη,
πραγματικά εκπλήσσει, δεδομένης της μεταγενέστερης, κυρίως μεταπολεμικής εικόνας της
δράσης τους. Κινητοποιήσεις όμως των φοιτητών την εποχή εκείνη, δεν αποτελούν ξαφνικό
γεγονός. Οι βίαιες και ενίοτε ένοπλες συγκρούσεις φοιτητών και αστυνομίας, αποτελούν
μάλλον τον κανόνα και όχι την εξαίρεση για το φοιτητικό χώρο στα τέλη του 18ου αι.
(Μπουρνάζος, Στο Χατζιηωσήφ,(επιμ.):270)
Οι τάσεις αυτές στο φοιτητικό χώρο, ούτε υπήρξαν, ούτε θα παραμείνουν χωρίς
συνέχεια. Τα Ευαγγελικά λοιπόν, που συνοδεύτηκαν από μια μακρά σειρά κινητοποιήσεων
και ταραχών, συνδέθηκαν, με τη συγκυρία αλλά κυρίως, με τις γενικότερες στάσεις και
νοοτροπίες του φοιτητικού σώματος, έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί στο 19ο αιώνα.
4. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΝΕΟΛΟΓΟΣ».
Ο «Νεολόγος» ημερήσια πρωινή εφημερίδα των Πατρών, εκδόθηκε από τον Ιωάννη
Παπανδρόπουλου την 15η Αυγούστου 1894, o οποίος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1869, γιος
του Παναγιώτη και της Χριστίνας Παπανδρόπουλου. Ο πατέρας του ήταν διακεκριμένος
έμπορος με καταγωγή από τη Δημητσάνα. Πολύ νεαρός ακόμα ο Ιωάννης ασχολήθηκε με τη
δημοσιογραφία. Αποφοίτησε το 1887 από το Α’ Γυμνάσιο και τον επόμενο χρόνο εξέδωσε το
περιοδικό Χλόη. Από το Μάιο του 1890 αναλαμβάνει ανταποκριτής της εφημερίδας Εφημερίς
του Αθ. Κορομηλά και αργότερα προσλαμβάνεται έμμισθος στις αθηναϊκές εφημερίδες
Ακρόπολις και Άστυ. Από το Μάρτιο του 1892 εργάσθηκε στο πατρινό «Φορολογούμενο». Σε
ηλικία μόλις 25 ετών εξέδωσε το Νεολόγο που γνώρισε μέρες μεγάλης ακμής.
Ο Παπανδρόπουλος υπήρξε πολύγλωσσος, οξυδερκής, φωτεινό και αεικίνητο πνεύμα,
άψογος απέναντι στη πολιτεία και στο ήθος, εξύψωσε το Νεολόγο σε περίοπτη θέση ανάμεσα
στις πρώτες επαρχιακές εφημερίδες της χώρας. Πολύγλωσσος καθώς ήταν προλάβαινε το
πρωινό ευρωπαϊκό ταχυδρομείο της Πάτρας και μετέφραζε επίκαιρα νέα. Υπήρξε από τους
αξιολογότερους Έλληνες δημοσιογράφους και αρθρογράφους. Πέθανε στην Πάτρα στις 12
Οκτωβρίου 1948, όποτε και ανέλαβε την εφημερίδα ο γιός του Παναγιώτης, ο οποίος εξέδιδε
στην Πάτρα το περιοδικό «Επιθεώρησις Νοτ. Ελλάδος» τα έτη 1931-32.
Την ιστορία της εφημερίδας έγραψε και δημοσίευσε σε συνέχειες ο Παπανδρόπουλος
στο Νεολόγο από τον Απρίλιο του 1948, έτος θανάτου του, ενώ η «Πελοπόννησος» την
ανήγγειλε στις 13/8 και 2/9/1894. Συμπεριλάμβανε και επιφυλλίδα, μυθιστόρημα του Ζολά,
ενώ από το δεύτερο χρόνο μεγαλώνει το σχήμα της. Από το 1903 συμπεριλαμβάνει
αρθρογραφία του Μ. Σακελλαρίου κατά του «Νέου Αιώνος», με τον οποίο και συγκρούεται
τον Ιούνιο του 1916. Αποκτά ιδιόκτητο τυπογραφείο στα εγκαίνια του οποίου μιλά ο Κ.
Φιλόπουλος. Τηλεγραφήματα από την Αθήνα και επιφυλλίδες ενσωματώνονται από τον
Ιούλιο του 1907. Συντάκτες υπήρξαν οι Ν. Μπενάκης, Τέλης Τουρνάς, Μ. Σακελλαρίου.
Συχνά συνεργάζεται με Παλαμά, Ματσούκα, Τραυλαντώνη, Πολέμη, Σικελιανό, Σαλούτση
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Αγγ. από Ζάκυνθο. Τον Οκτώβρη του 1944 υποχρεώθηκε να κυκλοφορεί την εφημερίδα με
τον τίτλο «Νέος Λόγος», μέχρι τον Ιανουάριο του 1945.
5. ΜΕΘΟΔΟΣ
Για την προσέγγιση και επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιείται η ερευνητικήιστορική μέθοδος, προκειμένου να διαφωτιστεί το ιδεολογικό συγκείμενο και οι ιστορικές
συγκυρίες, στο πλαίσιο των οποίων διαμορφώνεται η στάση της εφημερίδας. (Φωτιάδης,
Ηλιάδου-Τάχου 2009). Πρωταρχικής σημασίας αποτελέι επίσης και η αποκάλυψη της
πολιτικής διάστασης που υποκρύπτουν τα κείμενα, με σκοπό τη διείσδυση στο βαθύτερο
νόημα, το συσχετισμό ή την αντιπαράθεση με το πνεύμα και τις συνθήκες της
εποχής.(Μπουζάκης,2002:20). Χρησιμοποιείται επίσης η μέθοδος της ποιοτικής ανάλυσης
περιεχομένου, η οποία εστιάζει κυρίως στο περιεχόμενο των κειμένων της εφημερίδας,
ενισχύοντάς την στην ερμηνευτική προσπάθειά της να αποδώσει ένα πλαίσιο ερμηνείας του
πολιτικού και ιδεολογικού συγκείμενου. Ως μονάδα καταγραφής επιλέγεται το γενικό θέμα.
Χρησιμοποιείται διότι η μελέτη επικεντρώνεται στη διερεύνηση αξιών, στάσεων και
απόψεων του κειμένου, δηλ. αυτό που ενδιαφέρει είναι η βασική ιδέα που αναπτύσσεται, είτε
σε τμήμα είτε στο σύνολο του κειμένου. Οι κατηγορίες που δημιουργούνται καθορίζονται
από το σκοπό της έρευνας καθώς και από το γενικό θεωρητικό της πλαίσιο.(Κυριαζή,2005).
Ως σύστημα κωδικοποίησης επιλέγεται η κατηγοριοποίηση των δεδομένων με βάση το
κυριολεκτικό και το ερμηνευτικό τους περιεχόμενο .(Mason , 1996:241-243).

7.ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Από τη μελέτη και ανάλυση του υλικού, γίνεται αμέσως κατανοητό ότι οι βασικές
ιδέες πάνω στις οποίες κινείται όλο το πνεύμα και η στάση της εφημερίδας είναι οι εξής: οι
Έλληνες είναι κοινωνικά, πολιτικά, εθνικά και θρησκευτικά ασθενείς, που χρειάζονται
τόνωση ηθική κοινωνική, ιδεώδη πολιτικά, νοσούν επιδημικά, τεχνικά, μεταδοτικά, η χώρα
διανύει περίοδο πολιτικής χρεωκοπίας, ωστόσο οι Έλληνες πλέον διακρίνουν τον επικείμενο
κίνδυνο, η εθνική συνείδηση και ορθοφροσύνη σημείωσαν πρόοδο, το κίνημα των φοιτητών
δηλώνει την αρχή μιας ζύμωσης νέων ιδεών. Το έθνος χαρακτηρίζεται ως η προνομιούχος
φυλή της Ιστορίας και του Θεού, η Εκκλησία είναι ο θείος θεματοφύλακας της πνευματικής
και θρησκευτικής ελευθερίας των αιώνων, η συνέχεια της παράδοσης και η συντήρηση της
γλώσσας είναι ο πιο βασικός παράγοντας της ζωής και της προόδου του έθνους, η διατήρηση
άρρηκτης παράδοσης στη γλώσσα μας και η συνέχεια του ύφους συνδέονται με την ίδια τη
ζωή των Ελλήνων ως έθνους, η δε διάρρηξή τους θα επηρέαζε την τύχη τους, γι’αυτό
άλλωστε είναι αναγκαία η πτώση του Ευαγγελίου και της γλώσσας, που καθιστούν τους
Έλληνες υπερήφανους ενώπιον όλων των εθνών της γης και κυριάρχους των Σλάβων, η
συστηματική χρήση χυδαίου ύφους επιδρά ολέθρια στο διανοητικό και ηθικό χαρακτήρα του
έθνους, η μετάφραση του Ευαγγελίου κλονίζει το θρησκευτικό κύρος και καταστρέφει την
πολιτική και εθνική αυθυπαρξία του Έθνους, κρύβει μια πολιτική μεγάλη και συνάμα έναν
όλεθρο του ελληνικού έθνους.
Γίνεται λόγος για την ανάμειξη βασικά των Πανσλαβιστών και του Νεορωσισμού με
σκοπό να εξαφανίσουν το εθνικό ιδεώδες, τον πολιτικό και εκκλησιαστικό ελληνισμό, και σε
μικρότερο βαθμό και των Βουλγάρων, των Άγγλων, των Γερμανών, του Πάπα, αναφέρεται
επίσης και μια μυστική ελληνορουμανική σύμβαση και γενικά η ύπαρξη πρακτόρων που
δρουν παρασκηνιακά επηρεάζοντας πρόσωπα και συνειδήσεις προκειμένου να υποβαθμίσουν
τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας πλήττοντας την πρώτα θρησκευτικά και στη συνέχεια
πολιτικά.
Από όλα τα παραπάνω, κυρίως μέσα από την αρθρογραφία του Αρχισυντάκτη
Σακελλαρίου καθίσταται σαφής η συντηρητική στάση της εφημερίδας, η υποστήριξή της
υπέρ της καθαρεύουσας και των φορέων της. Τάσσεται εμφανώς κατά της μετάφρασης και
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κατ’επέκταση του δημοτικισμού, γεγονός που δηλώνεται συνεχώς και απροκάλυπτα καθ’όλη
τη διάρκεια και έκταση των άρθρων της. Ο ίδιος ο Σακελλαρίου με πάθος, δύναμη, επιμονή
ίσως και κάποιες φορές εμμονή, υπερασπίζεται υπέρμετρα την εθνική γλώσσα και θρησκεία,
κρούει συνεχώς τον κώδωνα του κινδύνου που απειλεί την εθνική υπόσταση και αυθυπαρξία
των Ελλήνων, τάσσεται σταθερά κατά της μετάφρασης μέσα από πλήθος πρωτοσέλιδων. Ο
Νεολόγος κατόρθωσε τελικά να επηρεάσει την κοινή γνώμη της Πάτρας κατά της
μετάφρασης και να κάνει τον Πατρινό λαό να πολεμήσει με πάθος τη μετάφραση του
Ευαγγελίου και τους μεταφραστές με συντονισμένη δράση και ενέργειες διοχετεύοντας την
πολιτική δραστηριότητα του λαού σε ενέργειες που υπηρετούσαν αποκλειστικά τους
σκοταδιστές και την κοτζαμπασική ολιγαρχία. (Λάζαρης, ό.π:333).
Οι ιδέες αυτές μπορούν να ερμηνευτούν με βάση το ιστορικό συγκείμενο της εποχής.
Όταν η Ελλάδα απέκτησε την πολιτική ανεξαρτησία της, ξεκίνησε και η διαδικασία ορισμού
της εθνικής κουλτούρας, που αντιπροσωπεύει τις εθνικές αξίες που πρόεκυψαν από την
έννοια του ελληνισμού ταυτόχρονα με τη δημιουργία του έθνους-κράτους με απώτερο σκοπό
να δώσει νόημα στο νέο πολιτικό σχηματισμό. Το ένδοξο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε για
τροφοδοτήσει εθνικιστικές φιλοδοξίες και να προωθήσει την ιδέα ότι η δημιουργία ενός
κράτους αντάξιου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της Αθήνας του Περικλή, ήταν δυνατή
ακόμα και τώρα. Ο στόχος της Μεγάλης Ιδέας, της συνεύρεσης δηλ. όλων των Ελλήνων υπό
τη σκέπη ενός κοινού κράτους αποτέλεσε τον πυρήνα μιας εθνικιστικής ιδεολογίας.
(Μουζέλης, 1994).
Η θρησκεία, η ιστορία, η αίσθηση της αποστολής για την εκπλήρωση της Μεγάλης
Ιδέας και η γλώσσα αποτέλεσαν τα στοιχεία εκείνα που συνέβαλαν στη δημιουργία μιας
εθνικής κουλτούρας συμπεριλαμβανομένων όλων των περιοχών του νέου ελληνικού κράτους.
Η Εκκλησία περιφρούρησε τη γλώσσα και την κουλτούρα σε όλη τη διάρκεια της
οθωμανικής κατοχής έτσι ώστε η σχέση Ορθόδοξης Εκκλησίας και εθνικών αισθημάτων μετά
την απελευθέρωση ήταν αυτονόητη.
Οι ιδεολογικές λοιπόν αυτές βάσεις και οι εθνικιστικές αναφορές διαμόρφωσαν το
ελληνικό κράτος τους τελευταίους δύο αιώνες παραμένοντας ισχυρές ακόμα και την
τελευταία δεκαετία του 20ου αι. Στη γλώσσα επίσης, οι εθνικιστές είδαν ως σύμβολο μιας
αδιόρατης ομαδοποίησης και ταυτότητας και άρα ένα δυναμικό σύμβολο της εθνοτικότητας.
Πολλά εθνικιστικά κινήματα στην αρχική τους φάση συχνά πυροδοτούνται από φιλολογικές
οργανώσεις. Για τους εθνικιστές είναι αναγκαία η διατήρηση της γλωσσικής συνέχεια από
γενιά σε γενιά.
Όταν από το 19ο αι τα έθνη-κράτη αναζητούσαν τον εκσυγχρονισμό τους, οι
εθνικιστές πίστευαν πως η οικονομική και πολιτική ανάπτυξη απαιτούσε γλωσσική
ομοιομορφία για καθαρά πολιτικούς και γραφειοκρατικούς λόγους. Η γλώσσα και ο
γλωσσικός σχεδιασμός αποτέλεσαν αιχμή και εργαλείο της εθνοπολίτισμικής ολοκλήρωσης
στο πλαίσιο του εθνικισμού, τον μορφοποίησαν και τον εξέφρασαν. Οι σχέσεις της γλώσσας
με την εθνοτική ταυτότητα και συνείδηση είναι αμφίδρομες. Η γλώσσα επηρεάζει το
σχηματισμό της εθνοτικής ταυτότητας και εθνοτική ταυτότητα τη χρήση και κατεύθυνση της
γλώσσας, η οποία αποτελεί μέσον υπεράσπισης της αίσθησης συμμετοχής σε μια ομάδα και
φορέα αξιών και αισθημάτων που απορρέουν από αυτήν τη συμμετοχή. (Μιχαήλ, 2003).
Και η πολιτική άλλωστε ζωή στο ελληνικό κράτος γενικά χαρακτηρίστηκε από
αντιφάσεις: από τη μία οι πολιτικοί επεδίωκαν την αφοσίωση στα εθνικά σύμβολα, από την
άλλη οι κρατικοί θεσμοί εξυπηρετούσαν κυρίως ιδιοτελείς ατομικούς σκοπούς,
διαμορφώνοντας μια αναπόφευκτη αστάθεια στην πολιτική ζωή που υπέσκαπτε τα εθνικά
ιδεώδη και της αφοσίωση στους εθνικούς θεσμούς. Το κράτος διείσδυσε στην περιφέρεια,
αλλά δεν μπόρεσε να εξαλείψει ή να περιθωριοποιήσει τα στοιχεία της πατρωνείας και
ρουσφετολογίας, που επικρατούσαν στις παραδοσιακές μορφές κυριαρχίας, δηλ. η εξάπλωση
πολιτικών δικαιωμάτων στα λαϊκά στρώματα ήταν πολύ πιο περιορισμένη και άρα η ένταξη
του πληθυσμού στο κέντρο έγινε με πολύ πιο κάθετο και αυταρχικό τρόπο. Το ίδιο συνέβη
και στο οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο.(Μουζέλης, ό.π).
Με το τελείωμα του 19ου αι. η χώρα βρισκόταν σε χάος. Η δράση της κυβέρνησης και
του παλατιού είχαν αποκλείσει κάθε προοδευτική κοινωνική εξέλιξη στον τόπο. Η οικονομία
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βρισκόταν σε αδιέξοδο, τα μεγάλα εθνικά ζητήματα εγκαταλειπόταν μέρα με τη μέρα, ο
παλαιοκομμαστισμός αποτελούσε στην ουσία το μοναδικό πολιτικό φορέα της εξουσίας. Η
χώρα χρειαζόταν επειγόντως μια αλλαγή, για να επιβιώσει και να λύσει παράλληλα τα
μεγάλα της οικονομικά, κοινωνικά και εθνικά προβλήματα, την οποία μόνο επαναστατικά τα
ριζοσπαστικά αστικά στοιχεία του τόπου με τη βοήθεια των καταπιεσμένων λαϊκών
στρωμάτων της πόλης και της υπαίθρου μπορούσαν να εξασφαλίσουν. (Λάζαρης, ό.π:319).
Ειδικότερα, από το 1880 έως το 1910 η μικροαστική τάξη της χώρας αυξήθηκε
σημαντικά σε αριθμό, ακολουθώντας το ρυθμό ανάπτυξης των πόλεων και του πληθυσμού
τους κατά την ίδια περίοδο. Η ανάπτυξη της παιδείας και η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου
των μικροαστών, είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία επιπρόσθετων προσδοκιών κοινωνικής
ανόδου. Όμως στο ίδιο διάστημα, πλην των υπαλλήλων της κατώτερης και μέσης
εκπαίδευσης, που σημείωσαν αύξηση σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού, καθώς και οι
στρατιωτικοί και ο κλήρος που παρέμειναν στάσιμοι, οι υπόλοιπες κατηγορίες δημοσίων
υπαλλήλων σημείωσαν μείωση. (Μποχώτης, ό.π:54)
Ένα μεγάλο μέρος της μικροαστικής τάξης της πρωτεύουσας και του Πειραιά
απομακρύνθηκε από την κοινοβουλευτική δημοκρατία, ήδη από τη δεκαετία του 1880, όταν η
κυριαρχία της τρικουπικής παράταξης την είχε καταστήσει συνώνυμη της χειροτέρευσης της
κοινωνικής θέσης των μικροαστών, εξαιτίας της μεγάλης αύξησης της έμμεσης φορολογίας
που έπληττε κυρίως τις λαϊκές τάξεις των πόλεων. Η μικροαστική τάξη όμως, τότε
συγκρατήθηκε στα πλαίσια του κοινοβουλευτισμού, λόγω της έντονης αντιπαράθεση του
κόμματος του Δεληγιάννη προς την τρικουπική πολιτική και κυρίως λόγω της προσωρινής
νομιμοποίησής της από απανωτές συντριπτικές νίκες του. Από τα μέσα της δεκαετίας του
1890, αρχίζει η απομάκρυνση της μικροαστικής τάξης της Αθήνας από το πολιτικό σύστημα,
η οποία συνοδεύεται από ένα αίσθημα αντικοινοβουλευτισμού, αντιπλουτοκρατισμού και
νεοεθνικισμού. (Μποχώτης, ό.π ,54-55).
Τη δεκαετία του 1900 ο κοινοβουλευτισμός εγκαταλείπεται από τη μικροαστική τάξη.
Εξωτερικός σταθμός αυτής της κατάστασης μπορούν να θεωρηθούν οι βίαιες διαδηλώσεις
του 1901, 1902 και 1903, με συμμετοχή και ορισμένων αθηναϊκών συντεχνιών. Η βιαιότητα
και η σοβινιστική διάθεση που τις συνόδευαν ξεπερνούσαν την αφορμή τους και τον
παραδοσιακό συνταγματικό λόγο του Εθνικού Κόμματος. Ήδη τρεις από τις ομάδες που
έδρασαν σε αυτά τα γεγονότα στήριξαν αργότερα στο πραξικόπημα του 1909, μόνο που στην
παρούσα φάση άνηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα: οι φοιτητές και οι μικροαστοί από τη μία
και ο στρατός από την άλλη. (Μποχώτης,ό.π:55)
Κατά την περίοδο δε 1898-1905, οι κυβερνήσεις Ζαΐμη και Θεοτόκη δεν κατάφεραν να
υλοποιήσουν τα προγράμματά τους, με εξαίρεση ένα μέρος του στρατιωτικού εξοπλισμού,
που ενδιέφερε περισσότερο το βασιλιά. Αναγκάστηκαν επίσης, όπως συνέβη κατά τη
διάρκεια των Ευαγγελικών να υποχωρήσουν σε δυναμικές διαδηλώσεις μεγάλου μέρους των
λαϊκών τάξεων. Για τη μεγαλοαστική τάξη λοιπόν, οι κυβερνήσεις του τόπου αποδείχτηκαν
διπλά αδύναμες, τόσο διότι δεν παρήγαγαν έργο, όσο και γιατί δεν ήταν σε θέση να
διατηρήσουν το κύρος και τη δύναμη του κράτους απέναντι στους δημαγωγούς και τις
εκδηλώσεις του πεζοδρομίου. Το πολιτικό σύστημα λοιπόν είχε χάσει τη νομιμοποίησή του,
τόσο απέναντι στους υποτελείς του, όσο και απέναντι στην ηγετική τάξη. (Μποχώτης,
ό.π:51).
Στα Ευαγγελικά γενικά βρίσκουμε αντιμέτωπους το μικροαστικό ριζοσπαστισμό, που
στη συγκυρία αυτή απέκτησε σοβινιστική μορφή με την ηγετική τάξη, εκπροσωπημένη από
την κυβέρνηση Θεοτόκη και από πολιτισμική πλευρά, παρεκκλησιαστική παραδοσιαρχία με
τον εξευρωπαϊστικό ορθολογισμό. Ωστόσο, η κοινωνική και πολιτισμική αντίθεση δεν
ταυτίζονται απόλυτα. Τα Ευαγγελικά μπορούν να θεωρηθούν πρόδρομοι των Νοεμβριανών
του 1916, όταν ο λαϊκός αντιβενιζελισμός, κάτω από την ασφυκτική πίεση των ευρωπαίων,
οδήγησε σε πογκρόμ κατά των προνομιούχων και νεωτεριστών βενιζελικών της Αθήνας.
(Μποχώτης, ό.π: 53-54).
Τα Ευαγγελικά αποτέλεσαν στην ουσία ένα είδος πρωτοπορίας της γενικότερης
επερχόμενης κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής και μια γενικότερη εξόρμηση του
συντηρητισμού εναντίον των προοδευτικών τάσεων που πλεονεκτούσαν σημαντικά. Το
κατεστημένο που αισθάνθηκε να απειλείται η ύπαρξη και η υπόστασή του, αντέδρασε
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εγκαίρως, μέσω της προάσπισης της θρησκείας και της γλώσσας. Η αντίδραση άλλωστε
απέναντι σε καθετί προοδευτικό αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο, δε συγκροτείται
μόνο, ούτε κυρίως, ως αντίρροπη δύναμη και αντίσταση, αλλά αποτελεί και ένα ισχυρό
κοινωνικο-πολιτικό και ιδεολογικό ρεύμα που υφίσταται από μόνο του. (Μπουρνάζος, στο
Χατζιηωσήφ,(επιμ.):269). Στην πραγματικότητα κάτω από τον όρο αυτό μπορούμε να
αντιληφθούμε δυο επιμέρους παράγοντες που συγκλίνουν: από τη μια πλευρά τις
συντηρητικές αντιλήψεις και τους φορείς τους στον ιδεολογικό και πολιτικό χώρο και από
την άλλη, τις αντιστάσεις στους νεωτερισμούς, την αντοχή των παραδοσιακών δομών και την
αδράνεια, πάνω στην οποία θα στηριχτούν οι συντηρητικοί για να την αναλάβουν στη
συνέχεια, να τη συγκροτήσουν, να την εκφράσουν και να την εκπροσωπήσουν.
Η αντίδραση και οι αντιδραστικοί αποτελούν μια κατεστημένη και παγιωμένη
κατάσταση: το Πάν/μιο και η Εκκλησία θα αποτελέσουν το βασικό εμπόδιο κάθε νεωτερικής
προσπάθειας. Και δεν πρόκειται μόνο για την επιρροή προσωπικοτήτων, αλλά κυρίως για την
ισχυρή ιδεολογική ηγεμονία των συντηρητικών αντιλήψεων στο χώρο αυτό. Η καθαρεύουσα,
ο δεσμός γλώσσας-έθνους-θρησκείας, τα αρχαιοελληνικό κλέος απαρτίζουν τα βασικά
ιδεολογικά στοιχεία της ιδεολογικής ταυτότητας των εγγραμμάτων εν γένει, από τα οποία
άλλωστε, αντλούν το κύρος και την εξουσία τους.(Μπουρνάζος,ό.π:273). Όπως έχει ήδη
καταστεί εμφανές, οι αντιδραστικοί κύκλοι δεν ταυτίζονται αποκλειστικά με κάποιους
πολιτικά συντηρητικούς ή ακραίους κύκλους. Ειδικότερα, στις αρχές του 20ου αι. οι σχέσεις
αντίδρασης και πολιτικών δυνάμεων δύσκολα εντοπίζονται.

8. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Η Ελλάδα από τις άρχεις του 20ου αι. χαρακτηρίστηκε από τις έντονες διαμάχες γύρω
από το γλωσσικό ζήτημα Η σφοδρή πάλη γύρω από το γλωσσικό θέμα και γενικότερα το
μεταρρυθμιστικό πνεύμα ειδικά στην εκπαίδευση εκδηλώθηκε έντονα με τα Ευαγγελικά, τα
Ορεστειακά, τα Αθεϊκά, την απόφαση της επιτροπής του 1920 να καούν τα βιβλία της
δημοτικής, η δίκη των τόνων και πλήθος άλλων γεγονότων και προσπαθειών σωματείων,
ομίλων, συνεδρίων και μεταρρυθμίσεων. Βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό της γλωσσικής
διαμάχης είναι και η κοινωνική και πολιτική της διάσταση, δεν αποτελεί μονάχα ζήτημα
επιλογής γλωσσικής μορφής, αλλά και πεδίο αντιπαράθεσης των αντιλήψεων των εκφραστών
κάθε μετασχηματιστικού κοινωνικού κινήματος.(Αλεξάκης, Γεωργίου: 2004)
Τα Ευαγγελικά ειδικότερα, αποτελούν αφετηριακό σημείο για τη μελέτη των
αντιδράσεων στο γλωσσικό ζήτημα. Στις διαμαρτυρίες αυτές παρόλο που υπερτερεί το
θρησκευτικό στοιχείο, ήδη έχει προβληθεί ο κεντρικός άξονας των επιχειρημάτων κατά της
δημοτικής: η καταστροφή της γλώσσας συνεπάγεται την κατάλυση των παραδοσιακών
αξιών, οι «μαλλιαροί» που υποκινούνται από ξένες δυνάμεις, πλήττουν ταυτόχρονα τη
γλώσσα, το έθνος, τη θρησκεία και την ηθική. Προκύπτουν ακόμα και κοινωνικά
χαρακτηριστικά, τα οποία απαντώνται και μετέπειτα στους αγώνες υπέρ της εθνικής
γλώσσας: η συμμετοχή της φοιτητιώσας νεολαίας, η συμμαχία της με ένα τμήμα των
καθηγητών του Παν/μίου, κυρίως της Φιλοσοφικής Σχολής, η πλαισίωση των διαμαρτυριών
από ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, κυρίως μικροαστικές και συντεχνιακές.
(Μπουρνάζος,ό.π:269)
Στην περίπτωση επίσης των Ευαγγελικών, η κινητήρια αιτία, η υπεράσπιση δηλ. της
εθνικής γλώσσας και θρησκείας, θα αποδειχθεί ότι διαθέτει ισχυρές βάσεις στο φοιτητικό
κόσμο, με ευρύτερο ιδεολογικό υπόβαθρο. Ως σταθερά σημεία αιτημάτων και αντιλήψεων
εμφανίζονται η επίκληση στο έθνος και το λαό, ο αντισλαβισμός, η πίστη στη Μεγάλη Ιδέα
και η αφοσίωση στο θρόνο, παρόλο που η βασίλισσα Όλγα θα βρεθεί στο στόχαστρο,
στοιχεία εμφανή και στα φοιτητικά συνθήματα.
Όντας κατά βάση γλωσσικό, το κίνημα αυτό αποτελούσε στην ουσία ένα είδος
πρωτοπορίας της γενικότερης κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής που διαφαινόταν. Μέσα
λοιπόν σε ένα πολιτικό πλαίσιο, με κυρίαρχη την ιδεολογία της εθνικής υπεροχής της
ελληνικής φυλής, η σχέση Ελλήνων μεσοαστών και μεγαλοαστών με την καθαρεύουσα
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υπήρξε αρχικά σχέση αυτοπροσδιορισμού, ταυτότητας και πολιτισμικής περιουσίας, για να
μετεξελιχθεί αργότερα σε ζήτημα εθνικής διαφοροποίησης και επιβίωσης. (Ηλιάδου-Τάχου
2005).Σε κοινωνικό επίπεδο, η άνοδος της αστικής τάξης και η ευθεία αναμφισβήτητη των
αξιών που εξέφραζε η κατεστημένη εξουσία επίσπευσαν τις αλλαγές στην εκπαίδευση, τη
γλώσσα και την ιδεολογία. Ο γλωσσικός αρχαϊσμός ταυτίστηκε στη συνείδηση των αστών με
τα κατεστημένο συμφέροντα, ενώ η δυνατότητα να οδηγήσει στην εθνική ολοκλήρωση μέσα
από την αίσθηση συνοχής και συνέχειας στην οποία παρέπεμπε, αμφισβητήθηκε. Ο αστικός
μετασχηματισμός της κοινωνίας και η εθνική αποκατάσταση θεωρήθηκαν, άρα, στόχοι που
επρόκειτο να πραγματοποιηθούν μόνο μέσα από την καλλιέργεια της δημοτικής, που
εξέφραζε περισσότερες κοινωνικές κατηγορίες και ήταν πιο κοντά στο γλωσσικό αισθητήριο
του συνόλου του Ελληνισμού. (Ηλιάδου-Τάχου 2005).
Πέρα όμως από το θρησκευτικό και το γλωσσικό όμως στα Ευαγγελικά θίγεται και το
ζήτημα μιας γενικότερης εξόρμησης του συντηρητισμού στον πολιτικό και πολιτειακό τομέα
εναντίον των προοδευτικών τάσεων που πλεονεκτούσαν σημαντικά, ιδιαίτερα μετά την ήττα
του 1897. (Ρούσσος, ό.π). Το κατεστημένο που αντιλήφθηκε τον επερχόμενο κίνδυνο
προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα μέσω της προάσπισης της θρησκείας και της γλώσσας
ενάντια σε οτιδήποτε προοδευτικό, όπως είχε αρχίσει να εκδηλώνεται μέσα από το κίνημα
του δημοτικισμού. Τα οχλοκρατικά και αιματηρά γεγονότα του 1901 και 1903, που
χαρακτηρίζουν την περίοδο αυτή το χώρο των αγώνων για τη λαϊκή γλώσσα, αποτελούν την
εξόρμηση της πνευματικής και πολιτικής αντίδρασης κατά του δημοτικιστικού κινήματος.
(Κριαράς, ό.π:30).
Οι αντιδράσεις αυτές στην ουσία, στρέφονταν κυρίως κατά του Ψυχάρη, μιας και ο
Πάλλης ήταν φίλος και οπαδός του. Η μετάφραση του Πάλλη, που μαζί με τον Εφταλίωτη
και το Ψυχάρη υπήρξε πρωτοπόρος της μερίδας των δημοτικιστών εκείνων που όντας
ανίκανη να συνδέσει το γλωσσικό με το κοινωνικό πρόβλημα, θεώρησε πως με μόνη τη λύση
του σπουδαίου ζητήματος της δημοτικής ο ελληνικός λαός θα κέρδιζε το μέλλον του και θα
θεμελίωνε τον εθνικό πολισμό. (Λάζαρης, όπ:332).
Τα Ευαγγελικά δεν είχαν ως μοναδικό στόχο να πατάξουν ή και να εξαφανίσουν το
ανερχόμενο ρεύμα του δημοτικισμού, αλλά να εκτρέψουν την πολιτική δράση του κόσμου.
(Λάζος, ό.π:191). Δεν αποτελούσαν μόνο την έκφραση της σύγκρουσης ανάμεσα στο
λογιοτατισμό του καοτζαμπασισμού και στο δημοτικισμό των συμβιβασμένων μεγαλοαστών,
που ωστόσο, αποσκοπούσαν στην εξασφάλιση κάποιας πολιτικής εξουσίας, την οποία ο
κοτζαμπασισμός δε θα επιθυμούσε να παραχωρήσει, υπήρξε και η μεταφορά στην Ελλάδα
του ανταγωνισμού μεταξύ γερμανικού ιμπεριασλισμού, του οποίου τα συμφέροντα
εξυπηρετούσε η πριγκίπισσα Σοφία, και της γαλλορωσικής συμμαχίας της εποχής, για την
προώθηση των συμφερόντων της οποίας εξυπηρετούσε τη βασίλισσα Όλγα. Γι’αυτό ακριβώς
το λόγο οι πολέμιοι της μετάφρασης μιλούσαν για κίνδυνο του πανσλαβισμού και ρωσικά
ρούβλια.(Λάζαρης, ό.π:332-333). Μέσα λοιπόν από τα θρησκευτικά αίτια της αναταραχής
διαφάνηκαν και άλλα βαθύτερα που σχετίζονταν με τον ευρύτερο αντιδυναστικό αγώνα και
τα διάφορα διπλωματικά παιχνίδια.
Τα Ευαγγελιακά όπως και το Ορεστειακά αποτελούν γενικά, μια καλή ένδειξη για τη
σημασία του γλωσσικού ζητήματος και την επίδραση του ασκεί στις λαϊκές μάζες, για τη
συνύπαρξη τέλος, ριζοσπαστικών μορφών κινητοποίησης με λαϊκίστικα αιτήματα, σε
αντιδραστική κατεύθυνση. (Λάζος,1987).
Παρόλα αυτά ακόμα και οι ακραίες ενέργειες που είχαν οδηγήσει στα οχλοκρατικά
γεγονότα, των Ευαγγελικών και των Ορεστειακών έδωσαν αφορμή και ευκαιρία σε ορισμένες
συνειδήσεις να αντιμετωπίσουν βαθύτερα και ουσιαστικότερα το γλωσσικό ζήτημα.
(Κριαράς, ό.π:26).Οι διαμάχες αυτές, που πάντοτε υπήρξαν, βρήκαν ως θύματα τους αφελείς
φοιτητές, στους οποίους ανέθεσαν μια ιερή παρακαταθήκη και έναν ιερό σκοπό, στην ουσία
όμως την πραγματοποίηση ξένων σχεδίων τα οποία τελικά και πέτυχαν. Προφανώς
επαναλαμβανόταν ότι πολλές φορές είχε ήδη συμβεί στο παρελθόν και θα συνέβαινε και στο
μέλλον, η εκμετάλλευση από τον ξένο παράγοντα των εσωτερικών μας διενέξεων με σκοπό
την προώθηση των ιμπεριαλιστικών του συμφερόντων. (Ρούσσος, ό.π:40).
Οι σκέψεις αυτές θυμίζουν αναπόφευκτα τη σημερινή Ελλάδα, όπως τη χαρακτηρίζει ο
Δετριλής, και παραμένουν διαχρονικές και επίκαιρες: μια κοινωνία που αγνοεί την ιστορία

991

της, μια άγνοια που θεωρείται σαφώς υπαίτια για την κακοδαιμονία του ελληνισμού και της
σημερινής παρακμιακής φάσης της ιστορίας του, όχι όμως με την οριστική έννοια της, διότι
οι κοινωνίες μεταβάλλονται δε πεθαίνουν. Ίσως πιο θα ήταν ο όρος ξεπεσμός. Όπως
περιγράφει και ο Σεφέρης στη δοκιμή του για τον Παλαμά, το κλίμα που επικρατούσε στη
χώρα μας στις αρχές του 20ου αι. και ίσως και σήμερα: «ένας όχλος χασομέρηδων,
εξευτελισμός από ανάξιους ή αδιάφορους άρχοντες, χαζεύει, χλευάζει, προπηλακίζει. Είναι ο
κόσμος των Ορεστειακών και των Ευαγγελικών…. Είναι ο ξεπεσμός». (Δερτιλής, 1993:12)
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Παιδαγωγικός Λόγος και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Μια
κοινωνιολογική προσέγγιση του διαλόγου των διανοουμένων
διαμέσου του Αθηναϊκού τύπου για τους συντελεστές της
γλωσσικής εκπαίδευσης
Γεράσιμος ΚΟΥΣΤΟΥΡΑΚΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών
koustourakis@upatras.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος της ερευνητικής αυτής εργασίας, που αξιοποιεί τις θεωρητικές απόψεις του Basil Bernstein για
τον παιδαγωγικό λόγο (pedagogic discourse) και του Pierre Bourdieu για το πεδίο (champ/field), είναι
η ανίχνευση των αντιλήψεων των διανοουμένων της περιόδου 1964-1965, που αρθρογράφησαν στις
σελίδες των ημερήσιων αθηναϊκών εφημερίδων Καθημερινή, Το Βήμα και Αυγή, για τους
σημαντικούς παράγοντες, που, κατά τη γνώμη τους, συμμετείχαν στο πολιτικό και κοινωνικό
«παιχνίδι», και με τη δράση τους συνέβαλαν στην προσπάθεια διαμόρφωσης και υλοποίησης της
«γλωσσικής» εκπαιδευτικής πολιτικής. Για την προσέγγιση του ερευνητικού υλικού χρησιμοποιήθηκε
η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου και έγινε προσπάθεια απάντησης στα εξής ερευνητικά ερωτήματα:
α) Πώς αντιλαμβάνονται οι διανοούμενοι της περιόδου 1964-1965 τη γένεση της εκπαιδευτικής
πολιτικής και τη συγκρότηση του Επίσημου Πεδίου Αναπλαισίωσης (Official Recontextualizing
Field), που είναι υπεύθυνο για την τελική διαμόρφωση των γλωσσικών πλευρών της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης του 1964; Και β) Ποιες είναι οι αντιλήψεις των διανοουμένων για τους παράγοντες του
Παιδαγωγικού Πεδίου Αναπλαισίωσης (Pedagogic Recontextualizing Field), που θεωρούν ότι
παρενέβησαν στην προσπάθεια διαμόρφωσης και υλοποίησης της γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής
κατά την περίοδο 1964-1965;
ABSTRACT
This paper uses the theories of Basil Bernstein on pedagogic discourse and of Pierre Bourdieu on
champ/field to approach the beliefs of the intellectuals on the significant agents who had contributed to
the establishment and implementation of the ‘linguistic’ aspects of the educational reform in 1964.
These intellectuals had expressed their opinions through the pages of the Athenian daily newspapers
Kathimerini, To Vima and Avgi. We used the qualitative content analysis to approach the research
material and we tried to answer to the following inquiring questions: a) How the intellectuals
conceived the genesis of the educational policy and the constitution of the Official Recontextualizing
Field, which is responsible for the finalizing of the linguistic aspects of the educational reform in
1964? And b) who are the views of the intellectuals on Pedagogic Recontextualizing Field’s agents that
they had intervened to develop and implement the linguistic educational policy in 1964-1965?

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το γλωσσικό ζήτημα αποτέλεσε βασική πτυχή των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων,
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Μάλιστα
προκλήθηκαν έντονες πολιτικές και ιδεολογικές διαμάχες τόσο σχετικά με την επιλογή της
επίσημης γλώσσας διδασκαλίας στην οποία θα έπρεπε να συγγραφούν και τα σχολικά βιβλία,
όσο και για τα γλωσσικά μαθήματα που θα έπρεπε να αποτελέσουν μέρος των curricula των
σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνονται δύο διαμετρικά
αντίθετες τοποθετήσεις, που εκφράστηκαν μέσω συγκεκριμένων κοινωνικών και πολιτικών
φορέων οι οποίοι, σε κάποιες ιστορικές στιγμές όπως είναι τα «Ευαγγελικά»,
αντιπαρατέθηκαν με σφοδρότητα μεταξύ τους. Ειδικότερα, οι αντιθέσεις που αφορούν το
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γλωσσικό ζήτημα συμπυκνώνονται στους κύκλους των καθαρευουσιάνων και των
δημοτικιστών. Οι καθαρευουσιάνοι ανήκουν στον συντηρητικό πολιτικό χώρο και
περιλαμβάνουν τους συντηρητικούς διανοούμενους μεταξύ των οποίων είναι και οι
καθηγητές της Φιλοσοφικής και της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι
δημοτικιστές στις αρχές του 20ου αιώνα συνασπίζονται γύρω στον βενιζελικό πολιτικό χώρο
και μετά τη διάσπαση του Εκπαιδευτικού Ομίλου το 1927 διαχωρίζονται στους
φιλελεύθερους και τους αριστερούς διανοούμενους και πολιτικούς (Κυπριανός, 2009;
Μπουζάκης, 2000).
Η ανίχνευση των απόψεων και της δράσης των διανοούμενων έχει απασχολήσει την
επιστημονική κοινότητα καθώς μέσα από συγκεκριμένες μελέτες επιδιώκεται η ανάλυση και
η ερμηνεία των παρεμβάσεών τους στο δημόσιο χώρο προκειμένου να επηρεάσουν είτε την
κοινή γνώμη ή τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, που εκδηλώθηκαν σε
συγκεκριμένες στιγμές της σύγχρονης νεοελληνικής ιστορίας (βλ. ενδεικτικά: Κυπριανός &
Κουστουράκης, 2010; Μπουζάκης, Κουστουράκης & Μπερδούση, 2000; Νούτσος 1990;
Σταυρίδη – Πατρικίου, 1988; Τζιόβας, 1989; Vitti, 1984; Φραγκουδάκη, 1990).
Η μελέτη αυτή επιχειρεί να αναδείξει τις αντιλήψεις συγκεκριμένων προσωπικοτήτων,
που αρθρογράφησαν στον ημερήσιο τύπο εκφράζοντας δημόσια τις απόψεις τους για τις
γλωσσικές πτυχές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964. Οι αντιλήψεις και οι
ιδεολογικές προτιμήσεις αυτών των προσώπων προσδιορίζονται από ιστορικής και πολιτικής
φύσης παράγοντες, που αναδύονται από τούς κοινωνικούς τους μικρόκοσμους (Bourdieu,
2005). Ο στόχος, λοιπόν, της εργασίας αυτής είναι η ανίχνευση των αντιλήψεων των
διανοουμένων της περιόδου 1964-1965, που εκφράστηκαν μέσα από τις σελίδες του
ημερήσιου αθηναϊκού τύπου, για τους «σημαίνοντες» παράγοντες, που, κατά τη γνώμη τους,
συμμετείχαν στο κοινωνικό και πολιτικό «παιχνίδι» και συνέβαλαν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό
στη διαμόρφωση ή/και στην υλοποίηση της γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής.
Σημειώνουμε ότι η χρήση του όρου «διανοούμενος» γίνεται με περιγραφικό τρόπο
(Κυπριανός & Κουστουράκης, 2010) καθώς πρόκειται για τα πρόσωπα εκείνα, που θεωρούν
τους εαυτούς τους αρμόδιους για να μιλήσουν για τα εκπαιδευτικά ζητήματα επιδιώκοντας
τον επηρεασμό της κοινής γνώμης και της εκάστοτε προωθούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής.
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Η θεωρία του Bernstein (1990, 2000) για τον παιδαγωγικό λόγο (pedagogic discourse)
συνδέει το μάκρο με το μίκρο επίπεδο και συμβάλλει στην προσέγγιση και ερμηνεία των
διαδικασιών εμφάνισης και διαμόρφωσης των διαφόρων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων.
Πιο συγκεκριμένα, σε ένα πρώτο επίπεδο, αυτό της «γένεση» της πολιτικής, εκπαιδευτικής ή
άλλης μορφής, ενεργοποιείται το κράτος μέσα από τις πρωτοβουλίες των κυρίαρχων
κοινωνικά και πολιτικά ομάδων, που έχουν επικρατήσει στο πολιτικό πεδίο και βρίσκονται
στην κυβέρνηση. Οι πολιτικές δυνάμεις που ασκούν εξουσία και κοινωνικό έλεγχο κατά την
ιστορική στιγμή στην οποία εστιάζεται αυτή η μελέτη αποτελούνται από το κόμμα της
Ένωσης Κέντρου (Ε.Κ.), το οποίο ανήκει στον κεντρώο πολιτικά και φιλελεύθερο ιδεολογικά
χώρο. Η συγκεκριμένη πολιτική παράταξη αντιπαρατίθεται με το συντηρητικό κόμμα της
Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης (Ε.Ρ.Ε.), το οποίο κατά την ταραγμένη ιστορική συγκυρία
των αρχών της δεκαετίας του 1960 απώλεσε την εξουσία. Το κράτος, το οποίο στην
περίπτωση της Ελλάδας διακρίνεται για τον αυστηρά συγκεντρωτικό του χαρακτήρα
(Kazamias, 1990; Δημαράς, 1995), υπήρξε κατά τη διάρκεια του 20ου αι. ο πρωταγωνιστής
για την εκπόνηση μιας σειράς από μεταρρυθμιστικά και αντιμεταρρυθμιστικά επεισόδια στις
περιπτώσεις που αντίπαλες πολιτικά δυνάμεις εναλλάσσονταν στην εξουσία. Η εκπαίδευση
αποτελεί έναν από τους σημαντικούς μηχανισμούς του κράτους για την προώθηση των
απόψεών του στους μαθητές, αυριανούς πολίτες, κατά το ευαίσθητο ηλικιακό στάδιο της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Δηλαδή το κράτος επιχείρησε ώστε μέσω της σχολικής γνώσης
και του γενικότερου τρόπου οργάνωσης της σχολικής ζωής να διαμορφώσει τις συνειδήσεις
των μαθητών (Althusser, 1983; Νούτσος, 1988, 2004).
Η εκπαιδευτική πολιτική παίρνει συγκεκριμένη μορφή σε ένα δεύτερο επίπεδο
παρεμβάσεων, το οποίο ο Bernstein (1990) αποκαλεί πεδίο αναπλαισίωσης. Σε αυτό μέσα
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από τη δράση φορέων του Επίσημου Πεδίου Αναπλαισίωσης (Official Recontextualizing
Field - ORF) και του Παιδαγωγικού Πεδίου Αναπλαισίωσης (Pedagogic Recontextualizing
Field - PRF) τα διάφορα εκπαιδευτικά νομοθετήματα, που, μεταξύ των άλλων, μπορεί να
αφορούν και την επίσημη σχολική γνώση παίρνουν την τελική τους μορφή. Κατά την
προσπάθεια διαμόρφωσης και υλοποίησης των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων τόσο μεταξύ
των συγκεκριμένων πεδίων (ORF – PRF) όσο και στα πλαίσια του PRF αναπτύσσονται,
συχνά, ιδεολογικές διαμάχες και συγκρούσεις. Σε μια τέτοιας υφής διαμάχη μεταξύ των
διανοουμένων της περιόδου 1964-1965, η οποία εκδηλώνεται στα πλαίσια του δημόσιου
κοινωνικού χώρου μέσα από τις στήλες των ημερήσιων αθηναϊκών εφημερίδων, εστιάζεται
το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας.
Το ORF αποτελείται από: α) τους κρατικούς φορείς και τους οργανισμούς
διαμόρφωσης και προώθησης της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως είναι το υπουργείο παιδείας
με τις υπηρεσίες του, τα Εκπαιδευτικά Συμβούλια, οι Επιτροπές κρίσης διδακτικών βιβλίων
και ο Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων. Και β) από τους φορείς του υπουργείου
παιδείας που ασκούν «έλεγχο» όσον αφορά την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως
είναι οι εποπτικές υπηρεσίες, οι τοπικές εκπαιδευτικές αρχές και οι επιθεωρητές των
σχολείων.
Το PRF είναι ένα ανομοιογενές πεδίο και οι φορείς του παρεμβαίνουν τόσο κατά το
στάδιο διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και σε αυτό της υλοποίησής της στο
μικροεπίπεδο των σχολείων κάθε βαθμίδας. Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο των αρχών
της δεκαετίας του 1960 το PRF αποτελείται από τους καθηγητές των σχολών ανθρωπιστικών
και κοινωνικών σπουδών των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, από τους
διανοούμενους, από τους συγγραφείς σχολικών εγχειριδίων και τους οίκους που εξέδιδαν
διδακτικά βιβλία, από τις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας (ΔΟΕ) και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) και, τέλος, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, που
με την καθημερινή διδακτική τους πράξη υλοποιούσαν την εκπαιδευτική πολιτική. Οι φορείς
του PRF δραστηριοποιούνται και αλληλεπιδρούν σε ποικίλα κοινωνικά περιβάλλοντα, τα
οποία σύμφωνα με τον Bourdieu (1977) αποκαλούνται κοινωνικά πεδία. Πολύ συχνά οι
συγκεκριμένοι φορείς, όπως συμβαίνει με την περίπτωση των διανοουμένων της περιόδου
εκπόνησης της μεταρρύθμισης του 1964, μπορεί να έχουν αντίθετα συμφέροντα, γι’ αυτό και
διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις για τα εκπαιδευτικά ζητήματα.
Τα κοινωνικά πεδία αποτελούν αντικειμενικές πλευρές της κοινωνικής ζωής και
διαιρούνται σε υποπεδία (Thomson, 2008). Ο ημερήσιος αθηναϊκός τύπος αποτελεί υποπεδίο
του πολιτιστικού κοινωνικού πεδίου. Κάθε πεδίο (ή υποπεδίο) κοινωνικής πρακτικής
αποτελεί έναν μικρόκοσμο, που με μεταφορικό τρόπο μπορεί να γίνει αντιληπτός ως ένα
ανταγωνιστικό «παιχνίδι» ή ως ένα ανταγωνιστικό σύστημα κοινωνικών σχέσεων, στο οποίο
τα συμμετέχοντα κοινωνικά υποκείμενα εφαρμόζουν τις στρατηγικές τους για να ενισχύσουν
τις θέσεις τους και να προωθήσουν τις απόψεις και τα συμφέροντά τους. Οι συμμετέχοντες
στο κοινωνικό «παιχνίδι», που διαδραματίζεται στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου κοινωνικού
μικρόκοσμου (πεδίο - υποπεδίο), αλληλεπιδρούν ακολουθώντας τους ειδικούς κανόνες και
την ιδιαίτερη λογική του. Επίσης, συναγωνίζονται ή ανταγωνίζονται για συγκεκριμένα
«διακυβεύματα». Ακόμη, το κάθε πεδίο ή υποπεδίο συνδέεται και αλληλεπιδρά με τα άλλα
κοινωνικά πεδία αναπτύσσοντας ποικίλες σχέσεις αλληλεξάρτησης μαζί τους (Bourdieu,
1986, 1993; Maton, 2008).
Οι διανοούμενοι, στους οποίους εστιάζεται αυτή η μελέτη, συνδέονται στενά με το
πολιτικό πεδίο. Μάλιστα το πολιτικό στοιχείο υπήρξε κυρίαρχο στην Ελλάδα και συνέβαλε
στη διαμόρφωση των αντιλήψεων που επικρατούσαν στο δημόσιο χώρο (Mouzelis, 1976;
Μπουζάκης, 2002; Τσουκαλάς, 1986). Οι συντηρητικοί διανοούμενοι διατηρούν στενές
σχέσεις με το κόμμα της Ε.Ρ.Ε., οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι συνδέονται με την
κυβερνητική παράταξη της Ε.Κ., και οι αριστεροί διανοούμενοι είναι μέλη της Ε.Δ.Α.. Οι
διανοούμενοι αυτοί δραστηριοποιούνται στο μικρόκοσμο (ή υποπεδίο) των έντυπων μέσων
μαζικής ενημέρωσης και ειδικότερα στον ημερήσιο αθηναϊκό τύπο και αναπτύσσουν μεταξύ
τους ένα ιδιότυπο «παιχνίδι», που έχει τους δικούς του κανόνες και τη δική του λογική. Πιο
συγκεκριμένα: (α) οι διανοούμενοι εκφράζονται μέσα από τις στήλες του φιλικού προς
αυτούς ιδεολογικά ημερήσιου τύπου. Οι συντηρητικοί διανοούμενοι αρθρογραφούν στην
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εφημερίδα Καθημερινή, οι φιλελεύθεροι εκφράζονται μέσα από τις στήλες της εφημερίδας
Το Βήμα και οι αριστεροί διανοούμενοι διατυπώνουν τις θέσεις τους στις σελίδες της
εφημερίδας Αυγή. Με τον τρόπο αυτό τα επιχειρήματά τους απευθύνονται στο δικό τους
αναγνωστικό κοινό. (β) Μεταξύ των συντηρητικών και φιλελεύθερων διανοούμενων
αναπτύσσεται ένας ιδιότυπος διάλογος καθώς οι μεν μελετούν τις απόψεις των δε και τους
απαντούν διαμέσου των εφημερίδων του δικού τους ιδεολογικού χώρου. (γ) Το διακύβευμα
στην αντιπαράθεση μεταξύ των διανοουμένων είναι η διαμόρφωση των γλωσσικών πτυχών
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964 και η πορεία υλοποίησής τους. Η μεταρρύθμιση
αυτή αποτελεί για τους φιλελεύθερους διανοούμενους μια σημαντική καινοτομία για την
ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, ενώ για τους συντηρητικούς διανοούμενους
αποτελεί μια αντιμεταρρύθμιση που ανατρέπει την δική τους «γλωσσική» εκπαιδευτική
πολιτική. Και (δ) στον ιδιότυπο αυτό διάλογο μεταξύ των διανοουμένων ακολουθούνται
συγκεκριμένοι κανόνες αρθρογραφίας. Τα κείμενά τους αρχίζουν συνήθως με ένα εισαγωγικό
σχόλιο για το περιεχόμενο της τοποθέτησης που θ’ ακολουθήσει. Στη συνέχεια κάνοντας
συχνές αναφορές στο όνομα του διανοουμένου στον οποίον επιθυμούν να απαντήσουν
παρουσιάζουν τις βασικές του θέσεις και παραθέτουν τις απόψεις και τα επιχειρήματά τους
οικοδομώντας τα, συχνά, με αντιθετικό τρόπο προς τις απόψεις των διανοουμένων με τους
οποίους αναπτύσσουν αυτή την ιδιότυπη συνομιλία. Ωστόσο, παρότι αυτός ο διάλογος είναι
πολλές φορές οξύς οι διανοούμενοι δεν παρεκτρέπονται αλλά ενεργούν ως επιστήμονες,
δηλαδή ως φορείς γνώσης (Κυπριανός & Κουστουράκης, 2010). Έτσι επιχειρούν να
αντικρούσουν, αφενός, τις θέσεις των πολιτικά και ιδεολογικά αντιπάλων τους, και,
αφετέρου, να προβάλλουν στο αναγνωστικό τους κοινό τις απόψεις για την γλωσσική
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 που θεωρούν ότι είναι «σωστές».
3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στην εργασία αυτή είναι:

Πώς αντιλαμβάνονται οι διανοούμενοι της περιόδου 1964-1965 τη γένεση της
εκπαιδευτικής πολιτικής και τη συγκρότηση του Επίσημου Πεδίου Αναπλαισίωσης (Official
Recontextualizing Field), που είναι υπεύθυνο για την τελική διαμόρφωση των γλωσσικών
πλευρών της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964; (Γλώσσα διδασκαλίας, γλωσσικά
μαθήματα).

Ποιες είναι οι αντιλήψεις των διανοουμένων για τους παράγοντες του Παιδαγωγικού
Πεδίου Αναπλαισίωσης (Pedagogic Recontextualizing Field), που θεωρούν ότι παρενέβησαν
στην προσπάθεια διαμόρφωσης και υλοποίησης της γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής κατά
την περίοδο 1964-1965;
Στην εργασία αυτή θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στα συγκεκριμένα ερωτήματα
με την εφαρμογή της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου (Krippendorff, 1980) και τα
ευρήματά μας θα ομαδοποιηθούν και θα παρουσιαστούν στις εξής δύο κατηγορίες ανάλυσης:
 Γένεση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και Επίσημο Πεδίο Αναπλαισίωσης.
 Παιδαγωγικό Πεδίο Αναπλαισίωσης και γλωσσική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
Πηγές της έρευνας αυτής είναι η αρθρογραφία των διανοούμενων στον ημερήσιο
αθηναϊκό τύπο κατά την περίοδο 1964-1965 (εφημερίδες Καθημερινή, Βήμα και Αυγή) που
αναφέρεται στη ρύθμιση των γλωσσικών ζητημάτων κατά τη θέσπιση και υλοποίηση της
εκπαιδευτικής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας του 1964.
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από τη μελέτη του ερευνητικού μας υλικού προέκυψαν 27 άρθρα διανοουμένων στα
οποία γίνεται λόγος για τις γλωσσικές πλευρές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964.
Πρόκειται για: (α) δεκατρία άρθρα, που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Καθημερινή, με
συγγραφείς τους καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ι.
Θεοδωρακόπουλο (1 άρθρο) και Π. Κοντολέων (3 άρθρα), τον καθηγητή της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Π. Μπρατσιώτη (2 άρθρα), τη φιλόλογο Ελ. Ζαούση (2
άρθρα), τον πρώην Γενικό Γραμματέα του υπουργείου παιδείας Κ. Γεωργούλη (4 άρθρα) και
τον πρώην Πρόεδρο του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Π. Γεωργούντζο (1 άρθρο).
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(β) Δώδεκα άρθρα που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Το Βήμα με συντάκτες τους
καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ν. Ανδριώτη (2 άρθρα), Ι. Κακριδή (1 άρθρο)
και Μ. Σακελλαρίου (2 άρθρα) και τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου παιδείας Ε.
Παπανούτσο (7 άρθρα). Και, (γ) για δύο άρθρα που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Αυγή
από τις Ρ. Ιμβριώτη και Λ. Κόττου.
Από το σύνολο των 27 άρθρων, που αποτέλεσαν τις πηγές της έρευνας, 26
αναφέρονται στο PRF (ποσοστό 96,3% επί της συνολικής αρθρογραφίας) και 16
προσεγγίζουν τη γένεση και τους επίσημους φορείς αναπλαισίωσης (ORF), που προώθησαν
τις γλωσσικές πλευρές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (ποσοστό 59,3% επί της συνολικής
αρθρογραφίας και πιο συγκεκριμένα: 1 άρθρο στην Αυγή, ποσοστό 50% επί της
αρθρογραφίας των αριστερών διανοούμενων - 6 άρθρα στην Καθημερινή, ποσοστό 50% επί
της αρθρογραφίας των συντηρητικών διανοούμενων και 9 άρθρα στο Βήμα, ποσοστό 69,2%
επί της αρθρογραφίας των φιλελεύθερων διανοούμενων).
4.1. «ΓΛΩΣΣΙΚΗ» ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗΣ
Οι διανοούμενοι που επεσήμαναν τη διασύνδεση μεταξύ του διεθνούς περιβάλλοντος
και της διαμόρφωσης της πολιτικής για το γλωσσικό μάθημα είναι οι Ε. Παπανούτσος και Π.
Μπρατσιώτης, των οποίων ο λόγος διακρίνεται από εθνοκεντρικά στοιχεία αλλά έχει
αντίθετο προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα, ο λόγος του Παπανούτσου είναι εξωστρεφής
και με αυτόν επιθυμεί να δείξει ότι οι θέσεις της σύγχρονης πολιτικής ηγεσίας για τη
διδασκαλία των αρχαίων γλωσσών από μεταφράσεις είναι ισχυρές και μπορεί να συμβάλλουν
στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για το γλωσσικό μάθημα.
Σημειώνει χαρακτηριστικά: «Σε μια παλαιότερη Συνέλευση των Υπουργών Παιδείας της
Ευρώπης (Αμβούργο 1960, αν δεν απατώμαι) είχε γίνει δεκτή πρόταση του δικού μας Υπουργού
κ. Γ. Βογιατζή έρεισμα της ενιαίας ανθρωπιστικής παιδείας των λαών της Ευρώπης να γίνει η
διδασκαλία των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων» (Παπανούτσος, 1964γ). Το γλωσσικό
μάθημα για τον Παπανούτσο αποτελεί βασικό στοιχείο του ανθρωπιστικού χαρακτήρα της
ελληνικής εκπαίδευσης αλλά χωρίς την ανάγκη διδασκαλίας στο γυμνάσιο των νεκρών
γλωσσών από το πρωτότυπο, όπως επιθυμούσαν οι συντηρητικοί διανοούμενοι. Ο λόγος του
Μπρατσιώτη (1964) είναι εσωστρεφής καθώς κρίνει ως επιβεβλημένη τη διατήρηση της
ανθρωπιστικής παράδοσης στην ελληνική εκπαίδευση, που συνδέεται με τη διδασκαλία της
καθαρεύουσας, που κατά τη γνώμη του αποτελεί την επίσημη γλώσσα του Κράτους και της
Εκκλησίας. Μάλιστα αντιμετωπίζει με φοβικό τρόπο την προοπτική σύνδεσης της Ελλάδας
με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και πιστεύει ότι μόνον με τη διατήρηση του
παραδοσιακού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, στον οποίο εντάσσεται
και το γλωσσικό ζήτημα, θα αποκλειστεί ο κίνδυνος της εθνικής αλλοτρίωσης.
Το σύνολο σχεδόν των συντηρητικών και των φιλελεύθερων διανοούμενων
αντιλαμβάνεται ότι η γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική διαμορφώνεται από το κράτος και
ειδικότερα από την ηγεσία του υπουργείου παιδείας. Από τα επιχειρήματά τους στις σελίδες
του τύπου προκύπτει η προσωποκεντρική αντίληψη της σύγχρονης νεοελληνικής
εκπαιδευτικής ιστορίας. Έτσι βασικός πρωταγωνιστής και υπεύθυνος για την εκπόνηση και
προώθηση της μεταρρύθμισης του 1964 θεωρείται ο Πρωθυπουργός και υπουργός παιδείας
Γ. Παπανδρέου. Εδώ εντύπωση προκαλούν τα θετικά σχόλια των καθηγητών του
Πανεπιστημίου Αθηνών και συντηρητικών διανοούμενων για τον Γ. Παπανδρέου, καθώς
αυτοί προσεγγίζουν με επιστημονικό τρόπο τα ιστορικά δεδομένα και αναγνωρίζουν την
προσφορά του στα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας. Γράφει χαρακτηριστικά ο Ν.
Κοντολέων (1964γ): «οφείλει ο Ανορθωτής της Παιδείας προς τα εκεί να στρέψη ολόκληρον
την προσπάθειάν του. Ο δρόμος δε ο οδηγών προς τα εκεί δεν είναι ο ακολουθούμενος διά την
διάρθρωσιν της Μέσης Παιδείας, τουλάχιστον ως προς τας κλασσικάς σπουδάς περί των
οποίων κυρίως ομιλεί το Νομοσχέδιον». Επίσης, ο καθηγητής της Θεολογικής Αθηνών Π.
Μπρατσιώτης (1964) μιλάει με επαινετικό τρόπο για τον Γ. Παπανδρέου: «Κύριε Πρόεδρε,
γνωρίζω και διακηρύσσω έκπαλαι την ιδιαιτέραν σας αγάπην προς το υπουργείον των
Θρησκευμάτων και της Παιδείας, αγάπην σχετιζόμενην προς την διπλήν σας ιδιότητα ως
ιερόπαιδος αφ’ ενός και ως αδελφού εκλεκτού φιλολόγου σχολάρχου μετεκαιδευθέντος και εις
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Γερμανίαν και πεσόντος κατά τη διάρκειαν του πρώτου βαλκανικού πολέμου υπέρ πατρίδος,
καθώς αναγνωρίζω και τας σπουδαίας υπηρεσίας σας προς τε την Εκκλησίαν…».
Ο Ε. Παπανούτσος, Γενικός Γραμματέας του υπουργείου παιδείας και βασικός
συντελεστής της μεταρρύθμισης του 1964, χωρίς να μειώνει καθόλου το κύρος και την
αποφασιστική συμβολή του υπουργού παιδείας στη διαμόρφωση και προώθηση των
εκπαιδευτικών νομοσχεδίων, επιχειρεί να αναδείξει και τη δράση των άλλων προσώπων της
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου παιδείας. «Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Γ.
Παπανδρέου», γράφει ο Παπανούτσος (1964α) «ο Υφυπουργός της Παιδείας κ. Λ. Ακρίτας και
οι άμεσοι συνεργάτες τους έδωσαν αυτή την ώρα με το κείμενο του Νόμου, που κατατέθηκε στη
Βουλή, σάρκα και οστά στο όραμα και στη λαχτάρα, όχι ωρισμένου κόμματος ή ωρισμένων
ατόμων, αλλά ολόκληρου του Ελληνικού Λαού». Επίσης, έναν χρόνο ακριβώς μετά τη θέσπιση
της μεταρρύθμισης του 1964 ο Παπανούτσος (1965α) σε ένα πανηγυρικού χαρακτήρα άρθρο
στο Βήμα αναφέρεται πάλι στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας λέγοντας ότι «η
αποφασιστικότητα, η πρωτοβουλία, η τόλμη των υπευθύνων του Υπουργείου της Παιδείας να
ξεκινήσουν αμέσως, χωρίς ούτε ημέρας αναβολή και χωρίς κανενός δισταγμό τη Μεταβολή…
Διδασκαλία των Αρχαίων από μεταφράσεις στο Γυμνάσιο; Φέτος κιόλας όχι του χρόνου.
Εισαγωγή της Γραμματικής της Δημοτικής; Φέτος κιόλας όχι του χρόνου.». Γι’ αυτό και λίγο
αργότερα μετά την ανατροπή της κυβέρνησης Παπανδρέου ο Παπανούτσος (1965β)
προσωποποιεί τις αντιμεταρρυθμιστικές κινήσεις, που εκδηλώθηκαν εναντίον της γλωσσικής
εκπαιδευτικής πολιτικής της Ένωσης Κέντρου και των σχολικών της βιβλίων που είχαν
γραφεί στη δημοτική, και τις αποδίδει στην ηγεσία του υπουργείου παιδείας, δηλαδή τον
υπουργό Ε. Σαββόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα, για τον οποίο μιλά με περιφρονητικό
τρόπο αποφεύγοντας να τον κατονομάσει.
Ο Κ. Γεωργούλης (1964) κινούμενος στο ίδιο πλαίσιο αντίληψης όσον αφορά τη
δράση των προσώπων στη διαμόρφωση της γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής επεχείρησε
να αποκαλύψει το σημαντικό ρόλο του Παπανούτσου αποκαλώντας τον «απολογητή» της
μεταρρύθμισης. Και τούτο επειδή ο τελευταίος είχε αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος του
αγώνα υποστήριξης της γλωσσικής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας απαντώντας στα
επιχειρήματα των συντηρητικών διανοούμενων, που διατυπώνονταν στις σελίδες του τύπου.
Μάλιστα, ο Γεωργούλης επεχείρησε να εξηγήσει τη διαμόρφωση της γλωσσικής
εκπαιδευτικής πολιτικής, που συνδέεται με τη θέσπιση στο γυμνάσιο της διδασκαλίας των
αρχαίων ελληνικών κειμένων από μεταφράσεις, με την προβολή αρνητικών στοιχείων όσον
αφορά την επιστημονική συγκρότηση του Παπανούτσου. Γράφει χαρακτηριστικά: «ο
απολογητής της μεταρρυθμίσεως κ. Γενικός Γραμματεύς του υπουργείου της Παιδείας δεν έχει
κατορθώσει να αποδεσμευθή από τας αρχαιογνωστικάς προκαταλείψεις αίτινες εδέσποζον επί
της κλασσικής φιλολογίας» (Γεωργούλης, 1964).
Εξάλλου, ο Παπανούτσος (1964γ) υπήρξε ιδιαίτερα αποκαλυπτικός για το ποια
πρόσωπα από την γραφειοκρατία του υπουργείου παιδείας εργάστηκαν για την αναπλαισίωση
της σχολικής γνώσης που αφορά το γλωσσικό μάθημα στο γυμνάσιο: «Επιτροπή από τους
κυρίους Χρ. Θεοδωράτο, Εκπαιδευτικό Σύμβουλο, Χαρ. Περδικάρη, αιρετό Εκπαιδευτικό
Σύμβουλο, Νικ. Παπανικολάου, Διευθυντή Μέσης Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου, Αλ.
Καρανικόλα, Γενικό Επιθεωρητή Μέσης Εκπαιδεύσεως, και Κωνστ. Παπανικολάου, φιλόλογο,
καθηγητή Προτύπου Γυμνασίου Πειραιώς, έχει (σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής
Γραμματείας του Υπουργείου) εκπονήσει το νέο πρόγραμμα των φιλολογικών μαθημάτων στις
τρεις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου νέου τύπου (15 έως 29 Απριλίου 1964). Τούτο επικυρώθηκε
ήδη από το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού».
Ύστερα, από την πλευρά των συντηρητικών διανοούμενων η Ελ. Ζαούση (1964β) και
ο Ι. Θεοδωρακόπουλος (1964) υποστήριξαν ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας
για τη διαμόρφωση της γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει να συμβουλεύεται είτε
την πνευματική ηγεσία του τόπου είτε κάποιο άλλο συμβουλευτικό όργανο. Η πρόταση αυτή
οδηγεί στην αναπόφευκτη σύνδεση μεταξύ των ORF και PRF με πρωτοβουλία του πρώτου.
Και τούτο διότι, κατά την γνώμη τους, το ORF είναι το πιο ισχυρό και το αποκλειστικά
αρμόδιο για την εκπόνηση της εκάστοτε
γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Το
συμβουλευτικό αυτό όργανο, ισχυρίζεται η Ζαούση (1964β), θα πρέπει να συγκροτείται από
ειδικούς επιστήμονες και πιο συγκεκριμένα θα πρέπει «να αποτελήται από εκπροσώπους των
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λεγόμενων καθηγητικών σχολών των πανεπιστημίων, με κάπως ηυξημένην εκπροσώπησιν των
Ψυχοπαιδαγωγικών Τμημάτων, επίσης των Παιδαγωγικών Ακαδημιών…».
Ουσιαστική διαφοροποίηση στην κυρίαρχη αντίληψη ότι οι σημαντικές
προσωπικότητες προωθούν τη γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα παρατηρείται
στο κείμενο της αριστερής διανοούμενης Λίζας Κόττου. Αυτή αποδίδει τις γλωσσικές
εκπαιδευτικές αλλαγές σε συλλογικές πολιτικές οντότητες, που αποτελούνται από τα πολιτικά
κόμματα που επικράτησαν στο πολιτικό πεδίο σε συγκεκριμένες περιόδους της ελληνικής
ιστορίας: «Η Ένωση Κέντρου, που πήρε τη σκυτάλη του δημοτικισμού από το παλιό κόμμα των
Φιλελευθέρων, για να τον προωθήσει πιο πέρα στις μέρες μας, δεν μπόρεσε να αρθεί στο ύψος
της εποχής μας» (Κόττου, 1964). Μάλιστα αποτέλεσμα της γλωσσικής πολιτικής της Ε.Κ.,
σύμφωνα με την Κόττου, είναι ότι η καθαρεύουσα εξακολουθούσε να παραμένει επίσημη
γλώσσα του κράτους και να διδάσκεται στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Πρόκειται για μια «βασανιστική» πραγματικότητα για το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών
που αγνοούν την καθαρεύουσα με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση σε αυτούς και να μην
μαθαίνουν να χειρίζονται σωστά ούτε τη δημοτική γλώσσα αλλά ούτε και την καθαρεύουσα.
4.2.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ
ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗΣ
ΚΑΙ
«ΓΛΩΣΣΙΚΗ»
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Όλες οι πλευρές των διανοούμενων συμφωνούν ότι ο ημερήσιος τύπος αποτελεί ένα
επίσημο κοινωνικό υποπεδίο που διαθέτει τους δικούς του κανόνες και χρησιμοποιείται για
τις ιδεολογικές τους αντιπαραθέσεις σχετικά με τη διαμόρφωση και προώθηση της
γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής της περιόδου 1964-1965. Οι στήλες των εφημερίδων
Βήμα και Καθημερινή προσφέρθηκαν αυτοβούλως από τους εκδότες τους στη διάθεση των
διανοούμενων. Σημειώνεται, χαρακτηριστικά, στο εισαγωγικό σημείωμα του άρθρου του Ι.
Θεοδωρακόπουλου (1964): «Η «Καθημερινή» παραχωρεί σήμερον τας κυρίας της στήλας εις
τον διαπρεπή καθηγητήν της Φιλοσοφίας εν τω Πανεπιστημίων Αθηνών, ακαδημαϊκόν κ. Ι.Ν.
Θεοδωρακόπουλον, ο οποίος προβαίνει εις μίαν εμπεριστατωμένην κριτικήν των νέων
εκπαιδευτικών μέτρων…. Ο κ. καθηγητής επισημαίνει τους κινδύνους, τους οποίους
συνεπάγεται διά τον νεοελληνικόν πολιτισμόν η απομάκρυνσις της παιδείας εκ των κλασσικών
γραμμάτων και παρουσιάζει ανάγλυφον την ζοφεράν εικόνα του μέλλοντος της εθνικής
μορφώσεως, η οποία καταδικάζεται να έπεται εσαεί των πολιτιστικών επιδόσεων του δυτικού
κόσμου». Έτσι, οι εφημερίδες αυτές παίρνουν επίσημη θέση στο διάλογο «υψηλού
επιστημονικού και ηθικού επιπέδου» που, σύμφωνα με τον Παπανούτσο (1964α)
πραγματοποιείται από τις σελίδες τους και αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους
παράγοντες του PRF της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου. Όμως, όπως επισημαίνει ο
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ν. Κοντολέων (1964β) ουσιαστικά δεν πρόκειται για
διάλογο και συζήτηση, αλλά για παράλληλους «μονολόγους», που λαμβάνουν υπόψη την
επιχειρηματολογία των ιδεολογικά αντιπάλων διανοούμενων. Ωστόσο, τόσο από τους
συντηρητικούς όσο και από τους φιλελεύθερους διανοούμενους αναγνωρίζεται ότι οι απόψεις
που διατυπώνονταν μέσα από τις εφημερίδες επηρέασαν τη διαμόρφωση των πολιτικών
θέσεων για τη γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική των ιδεολογικά συγγενικών προς αυτούς
πολιτικών κομμάτων. «Η καθιέρωσις των Λατινικών ως προαιρετικού μαθήματος εις το
Λύκειον απεφασίσθη μόνον μετά τας δημοσιευθείσας διαμαρτυρίας» επισημαίνει ο Κοντολέων
(1964α), υπονοώντας ότι τα επιχειρήματα των φιλελεύθερων διανοούμενων, λόγω της
επιστημονικής τους κατάρτισης στο χώρο των φιλοσοφικών και ανθρωπιστικών σπουδών,
επηρέασαν τις επιλογές της ηγεσίας του υπουργείου παιδείας για το μάθημα των λατινικών.
Επίσης, υιοθετώντας το ίδιο σκεπτικό ο Παπανούτσος (1964δ) αξιολογεί τη στάση της
αντιπολίτευσης επισημαίνοντας: «Επηρεασμένη ίσως από την αρθρογραφία, τη γεμάτη
εμπάθεια και μισαλλοδοξία, μερικών αρρωστημένα φανατικών εχθρών κάθε προοδευτικής
ιδέας, επήρε από τις πρώτες κιόλας ημέρες των συζητήσεων στάση αδιάλλακτα αρνητική
απέναντι στις κεντρικές ιδέες του νομοθετήματος».
Στο ερώτημα για το ποιοι παράγοντες του PRF αντιμάχονταν τις γλωσσικές
εκπαιδευτικές επιλογές, που θεσπίστηκαν το 1964 απαντά με σαφήνεια ο Παπανούτσος
(1964β) ως εξής: «Η αντίδραση έχει πια σήμερα εντοπιστεί: Ορισμένοι πανεπιστημιακοί
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καθηγητές (της Φιλοσοφικής και της Θεολογικής Σχολής των Αθηνών) και ο σκληρός πυρήνας
της «Εταιρίας Ελλήνων Φιλολόγων» είναι οι κορυφαίοι του χορού. Μεγάλη πρωινή εφημερίδα
της Αντιπολίτευσης είχε την καλή έμπνευση να τους παραχωρήσει τις στήλες της και τα χοντρά
στοιχεία του τυπογραφείου της. Και έτσι γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις αντιρρήσεις τους
απέναντι στα νέα κυβερνητικά μέτρα. Στα άρθρα των κυρίων Σπ. Μαρινάτου (καθηγητή της
Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ακαδημαϊκού) και Π. Μπρατσιώτη (Ακαδημαϊκού,
άλλοτε καθηγητή της Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών)… το ζευγάρι των
αρθρογράφων: Ιω. Ν. Θεοδωρακόπουλο (Καθηγητή της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Ακαδημαϊκό) και Κ.Δ. Γεωργούλη, πρώην Διευθυντή του Διδασκαλείου Μ.
Εκπαιδεύσεως». Επομένως, πρόκειται για τις Φιλοσοφικές και Θεολογικές Σχολές του
Πανεπιστημίου Αθηνών, την Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων και τους συντηρητικούς
διανοούμενους που αρθρογραφούσαν στην Καθημερινή. Βέβαια, οι ίδιοι οι διανοούμενοι,
συντηρητικοί και φιλελεύθεροι, είχαν απόλυτη συναίσθηση της συμμετοχής τους στο
συγκεκριμένο «παιχνίδι» αντιπαράθεσης απόψεων και ιδεών με επίκεντρο τη διαμόρφωση
της γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως και σαφή αυτοαντίληψη της θέσης τους στα
πλαίσια της συγκεκριμένης ομάδας διανοουμένων, που αρθρογραφούσε στις στήλες της ίδιας
εφημερίδας. Για παράδειγμα ο Ι.Θ. Κακριδής (1964) τοποθετείται επίσημα ως ένας από τους
φιλελεύθερους διανοούμενους που υποστηρίζουν τη γλωσσική μεταρρύθμιση του 1964
λέγοντας: «Από τους καλοπροαίρετους αντιμάχους ένα μόνο ζητώ: να αναγνωρίσουν και τη
δική μου καλή προαίρεση, και τη δική μου αγωνία για την προκοπή του τόπου, και τη δική μου
αγάπη για τα αρχαία Ελληνικά γράμματα, την ώρα μάλιστα που έχω αφιερώσει μια ζωή
ολόκληρη στην έρευνα του αρχαίου Ελληνικού κόσμου και διδάσκω πάνω από τριάντα χρόνια
τα ελληνικά γράμματα στο Πανεπιστήμιο». Επίσης, ο Κοντολέων (1964β) θεωρεί ότι τόσο ο
ίδιος όσο και οι άλλοι συντηρητικοί διανοούμενοι «συκοφαντούνται» και χαρακτηρίζονται ως
«εχθροί της μορφώσεως του λαού» επειδή αντιδρούν στη γλωσσική εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση της Ένωσης Κέντρου και επειδή αντιτίθενται στην κατάργηση των κλασσικών
γυμνασίων. Αλλά και από την πλευρά των αριστερών διανοούμενων η Ρ. Ιμβριώτη (1965)
αναγνωρίζει το ρόλο των συντηρητικών διανοούμενων ενάντια στα νομοσχέδια του 1964
χαρακτηρίζοντάς τους «αντίδραση που μάχεται με λύσσα για να μην αλλάξει τίποτα και κυρίως
να διατηρηθεί ο ταξικός χαρακτήρας» της εκπαίδευσης. Επίσης, η Λ. Κόττου (1964)
αποκαλεί τους φιλελεύθερους διανοούμενους «θεωρητικούς της Ένωσης Κέντρου», που
ισχυρίζονται ότι «η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας συνεχίζεται ανεμπόδιστα σε όλη την
έχταση της Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς καθιερώνεται κι εδώ σαν ισότιμη με την
καθαρεύουσα».
Εξάλλου, μέσα από τις στήλες των αθηναϊκών εφημερίδων, που προσεγγίσαμε, και
με βάση τις τοποθετήσεις των καθηγητών των Φιλοσοφικών Σχολών των Πανεπιστημίων
Αθήνας και Θεσσαλονίκης διαφαίνεται η έντονη αντιπαλότητα που υπήρχε μεταξύ τους
καθώς τα σχόλια που διατυπώνονται εκατέρωθεν για τους συναδέλφους τους, που
υπηρετούσαν στο «άλλο» Πανεπιστήμιο, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρά. Χαρακτηριστική είναι η
τοποθέτηση του καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ν. Ανδριώτη, που παρουσιάζει
μια πολύ αυταρχική εικόνα για τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, που ήταν
πολέμιος της μεταρρύθμισης του 1964, και που φαίνεται ότι τιμωρεί τους φοιτητές της που
μπορεί να κάνουν το λάθος και να χρησιμοποιήσουν τη δημοτική γλώσσα: «Η Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το προγεφύρωμά της στην Ακαδημία θορυβήθηκαν τόσο
πολύ από την αγγελία του νέου εκπαιδευτικού νομοσχεδίου του υπουργείου της Παιδείας, ώστε
πριν ακόμη το δουν, βιάστηκαν να του κηρύξουν τον πόλεμο, βέβαια πριν για το
«επαναστατικό» περιεχόμενό του. Γιατί και μόνη η σκέψη ότι με την ισοτιμία δημοτικής και
καθαρεύουσας δε θα δικαιούνται πια με σύμμαχο το Νόμο να απορρίπτουν γραπτά των
φοιτητών γραμμένα στη δημοτική και να στιγματίζουν τις νεοελληνικές μεταφράσεις των
κλασικών κειμένων τους φέρνει αλλεργικές καταστάσεις» (Ανδριώτης, 1964α). Οι καθηγητές
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζονται από τους συναδέλφους τους του
Πανεπιστημίου Αθηνών ως υποστηρικτές της μεταρρύθμισης. Ενδεικτική είναι η άποψη του
Ν. Κοντολέοντα (1964α): «Χειρότερον είναι ότι εις εκ των αναλαβόντων την υπεράσπισιν της
νέας τάξεως, καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής, αναγνωρίζει μεν ότι τούτο είναι κακόν, αλλά δεν
τον πειράζει η κατάργησις (των κλασσικών γυμνασίων): το κύριον είναι να επιτύχη η
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μεταρρύθμισις τώρα και αργότερον… ιδρύομεν και κλασσικά Γυμνάσια». Μάλιστα, οι θέσεις
που παίρνουν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπέρ της μεταρρύθμισης
φαίνεται ότι ενόχλησαν πολύ τους συντηρητικούς διανοούμενους. Γι’ αυτό και ο Γεωργούλης
(1964) τους επιτίθεται με συκοφαντικά σχόλια αμφισβητώντας τον τρόπο εισόδου τους στο
Πανεπιστήμιο ενώ κάνει λόγο και για τη διαπλοκή τους με το κόμμα της Ε.Κ.: «άλλοι
προασπισταί των νομοσχεδίων της μεταρρυθμίσεως ανερριχήθησαν κατά το διάστημα της
Κατοχής εις την θέσιν καθηγητού της φιλοσοφικής σχολής του εν Θεσσαλονίκη πανεπιστημίου,
εις την οποίαν αφθόνως επιδαψιλεύει την εύνοιάν της η νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμισις. Η
προς το πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης εύνοια των διοικούντων σήμερον το υπουργείον της
Παιδείας κατέστη πασιφανής κατόπιν της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας ήτις
έκρινεν ως μη νόμιμον την κυβερνητικήν απόφασιν, δι’ ης το εν Ιωαννίνοις μέλλον να ιδρυθή
πανεπιστήμιον θα ήτο παράρτημα του εις την Θεσσαλονίκην λειτουργούντος».
Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργώντας ως συλλογικός
διανοούμενος, συντηρητικός κατά την άποψη των καθηγητών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, εκφράστηκε επίσημα για την επιχειρούμενη γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική
με την έκδοση «Υπομνήματος επί των κυβερνητικών μέτρων περί της Παιδείας» στο οποίο
επικρίνονται (Ανδριώτης, 1964α,1964β, Ζαούση, 1964α, Κοντολέων, 1964γ, Σακελλαρίου,
1964α,1964β): α) η κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στο γυμνάσιο θεωρώντας ότι με
τον τρόπο αυτό θα μετατραπεί σε ανώτερο δημοτικό, β) η διδασκαλία των αρχαίων κειμένων
από μεταφράσεις, διότι οι τελευταίες θεωρούνται κακέκτυπη απομίμηση του πρωτοτύπου, γ)
η κατάργηση των κλασικών γυμνασίων, και δ) η κατάργηση του μαθήματος των λατινικών
από το γυμνάσιο και ο προαιρετικός χαρακτήρας του στο λύκειο. Γράφει χαρακτηριστικά ο
Ν. Ανδριώτης (1964β) για τη στάση της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών: «Φυσικά η
εκπαιδευτική ισοτιμία της δημοτικής με την καθαρεύουσα δεν αρέσει στους γλωσσαμύντορες
της Φιλοσοφικής Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου».
Στα πλαίσια του PRF στον κύκλο των συντηρητικών διανοουμένων ανήκει και η
Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, η οποία εξέδιδε το περιοδικό «Πλάτων» στο οποίο, σύμφωνα
με τον Γεωργούλη (1964), δημοσιεύονταν άρθρα για το γλωσσικό ζήτημα με τα οποία οι
συντηρητικοί διανοούμενοι ανέπτυσσαν τις απόψεις τους για την καθαρεύουσα και για το
αναλυτικό πρόγραμμα, που αφορά τα γλωσσικά μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ακόμη, σύμφωνα με τον φιλελεύθερο διανοούμενο Ν. Ανδριώτη (1964α) η συγκεκριμένη
Εταιρεία αντιδρούσε για συντεχνιακούς λόγους στην προωθούμενη γλωσσική μεταρρύθμιση
επειδή θεωρούσε ότι με την εφαρμογή της θα μειωθεί ο αριθμός των Φιλολόγων που θα
χρειάζονταν για να διδάξουν στα γυμνάσια. Επίσης, ο ίδιος χαρακτηρίζει ως «το κόκκινο πανί
του φιλολογικού στίβου» τη διδασκαλία των αρχαίων κειμένων από μεταφράσεις, καθώς οι
Φιλόλογοι κάνουν πως αγνοούν ότι για να γίνουν κατανοητά τα αρχαία κείμενα και να
εξηγηθούν στους μαθητές θα πρέπει οπωσδήποτε να μεταφραστούν στην καθομιλούμενη
γλώσσα (Ανδριώτης, 1964β).
Σημαντικοί παράγοντες που φαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη από τους
διανοούμενους της περιόδου 1964-1965 είναι οι ομοσπονδίες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ αντίστοιχα. Οι ομοσπονδίες αυτές
σύμφωνα με την Ρ. Ιμβριώτη (1965) αλλά και την Ελ. Ζαούση (1964α) πρέπει να έχουν λόγο
για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση επειδή είναι οι κατ’ εξοχήν αρμόδιοι για να την
υλοποιήσουν. Μάλιστα, η Ζαούση (1964β) σημειώνει ότι: «θα έπρεπε να ευρεθή κάποιος
τρόπος ώστε να ακούωνται … και αι γνώμαι όλων των παραγόντων που έχουν σχέσιν με την
παιδείαν, συγκεκριμένως κατά πρώτον λόγον των εκπροσώπων της ΟΛΜΕ και της
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και κατά δεύτερον λόγον των εκπροσώπων των γονέων, των
ιδιοκτητών και καθηγητών ιδιωτικών σχολείων, μεγάλων Ιδρυμάτων, ως η Φιλεκπαιδευτική
Εταιρία». Δηλαδή, συμπεριλαμβάνει στους φορείς του PRF τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς
και τους συλλόγους γονέων. Την δύναμη της παρέμβασης των εκπαιδευτικών για την
υλοποίηση ή όχι των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων αναγνώρισε με σαφήνεια και ο
Παπανούτσος (1964α) σημειώνοντας ότι: «θα ήταν αφέλεια να πιστέψωμε ότι φτάνει να
«νομοθετηθή» μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, για να γίνει…θα χρειαστούν μόχθοι, ιδρώτας
και αίμα των εκπαιδευτικών μας πρώτα». Όμως, σύμφωνα με τους συντηρητικούς
διανοούμενους η ΟΛΜΕ ήταν αρνητική στη γλωσσική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, διότι
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σύμφωνα με τον Π. Γεωργούντζο (1964): «Πολλοί στρατευόμενοι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν
την εχθρότητα του νομοσχεδίου κατά των αρχαίων Ελληνικών και κατά της Μέσης
Εκπαιδεύσεως γενικώς, ήτις είναι ο φορεύς της πατροπαραδότου εκπαιδευτικής μας
παραδόσεως». Ωστόσο, ο Παπανούτσος (1965α) σε άρθρο του ένα χρόνο μετά την θέσπιση
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964 παρότι αναγνώρισε ότι η επιχειρηματολογία της
ΟΛΜΕ για τα γλωσσικά θέματα ήταν ταυτόσημη στην αρχή με εκείνη των συντηρητικών
διανοούμενων εξαιτίας συντεχνιακών συμφερόντων, στη συνέχεια υποστήριξε ότι άλλαξε
στάση καθώς φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκε ο φόβος των καθηγητών για περιορισμό της
αρχαιογνωσίας των μαθητών λόγω της διδασκαλίας των αρχαίων κειμένων από μεταφράσεις.
Τέλος, στο ίδιο άρθρο ο Παπανούτσος επεσήμανε ότι η Διδασκαλική Ομοσπονδία
αποδέχτηκε τη γλωσσική πολιτική, γι’ αυτό και ακούστηκαν επαινετικά σχόλια στα πλαίσια
της ετήσιας Γενικής της Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε μετά από τη λήξη του σχολικού
έτους, που εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τα όσα εξετάσαμε προκύπτει ότι στην ιδιότυπη «συζήτηση» για τις
γλωσσικές πλευρές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964, που πραγματοποιήθηκε στο
υποπεδίο του έντυπου ημερήσιου αθηναϊκού τύπου, η οποία θα μπορούσε, ακριβέστερα, να
χαρακτηριστεί ως ανταλλαγή απόψεων ή ως επιλεκτική απάντηση στα επιχειρήματα των
ιδεολογικά αντίπαλων διανοούμενων, πήραν μέρος οι συντηρητικοί και οι φιλελεύθεροι
διανοούμενοι. Αυτοί αρθρογράφησαν στις εφημερίδες Καθημερινή και Βήμα και είχαν
απόλυτη συναίσθηση του ρόλου τους και των κανόνων διατύπωσης γνώμης στο δημόσιο
κοινωνικό χώρο, που προσδιορίζεται από το κοινωνικό υποπεδίο των συγκεκριμένων
έντυπων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και τούτο διότι οι απόψεις των αριστερών
διανοούμενων, που διατυπώθηκαν στην εφημερίδα Αυγή, εκφράστηκαν με τρόπο αυτόνομο
και χωρίς να αναφέρονται στις θέσεις είτε των συντηρητικών είτε των φιλελεύθερων
διανοούμενων. Επιπλέον, η μελέτη του λόγου των διανοουμένων στις εφημερίδες
Καθημερινή και Βήμα αποκαλύπτει τις αντιθέσεις και τις αντιπαραθέσεις, που έλαβαν χώρα
στα πλαίσια του Παιδαγωγικού Πλαισίου Αναπλαισίωσης (PRF) και ειδικότερα μεταξύ: α)
των καθηγητών των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς οι πρώτοι ως
συντηρητικοί διανοούμενοι συντάσσονται με την καθαρεύουσα και τη διδασκαλία των
νεκρών γλωσσών από το πρωτότυπο, ενώ οι δεύτεροι υπερασπίζονται τη μεταρρύθμιση του
1964 και τη δημοτική γλώσσα, και β) των διανοουμέων, που εργάστηκαν στα πλαίσια του
ORF καθώς υπήρξαν κορυφαίοι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου παιδείας, από την
μια πλευρά, στην περίπτωση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της Ε.Ρ.Ε. το 1957/1958
(Γεωργούλης, Γεωργούντζος) και, από την άλλη, της μεταρρύθμιση της Ε.Κ. το 1964
(Παπανούτσος), που τροποποίησε τη γλωσσική σχολική γνώση στα σχολεία πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το Επίσημο Πεδίο Αναπλαισίωσης, που προώθησε τη γλωσσική εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση του 1964, προσδιορίζεται πρώτιστα από τον υπουργό παιδείας και κατά
δεύτερο λόγο από την ηγεσία του συγκεκριμένου υπουργείου. Επίσης για τη διαμόρφωση της
γλωσσικού χαρακτήρα σχολικής γνώσης εργάστηκαν εξειδικευμένοι παράγοντες της
γραφειοκρατίας του υπουργείου παιδείας, που είχαν ως αντικείμενο τα φιλολογικά μαθήματα.
Τέλος, οι παράγοντες που δραστηριοποιήθηκαν στα πλαίσια του Παιδαγωγικού Πεδίου
Αναπλαισίωσης προκειμένου να επηρεάσουν τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της
γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής κατά την περίοδο 1964-1965 εντοπίζονται στις
ημερήσιες αθηναϊκές εφημερίδες Το Βήμα και Καθημερινή, των οποίων οι συντάκτες
ενσυνείδητα και σκόπιμα παραχώρησαν τις στήλες στη διάθεση των διανοουμένων
προκειμένου να πάρουν θέση για την συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Και αυτό το «παιχνίδι»,
που διεξήχθηκε στο υποπεδίο των έντυπων μέσων μαζικής ενημέρωσης, είχε, κατά τη γνώμη
των διανοουμένων, αποτέλεσμα καθώς επηρέασε σε κάποιο βαθμό τη διαμόρφωση των
θέσεων των πολιτικών κομμάτων της Ε.Κ. και της Ε.Ρ.Ε.. Ακόμη ως σημαντικοί παράγοντες
του PRF, που έδρασαν κατά την περίοδο αυτή ως συλλογικοί συντηρητικοί διανοούμενοι,
αναγνωρίζονται η Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων. Επίσης,
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πρωταγωνιστές στο κοινωνικό υποπεδίο του ημερήσιου αθηναϊκού τύπου, που θεωρείται ότι
επηρέασαν τη διαμόρφωση των θέσεων των ιδεολογικά συγγενών με αυτούς πολιτικών
παρατάξεων ήταν οι καθηγητές των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Τέλος,
σημαντικός ρόλος αναγνωρίζεται στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, που κλήθηκαν να υλοποιήσουν τη συγκεκριμένη γλωσσική μεταρρύθμιση.
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Εκφάνσεις του γλωσσικού ζητήματος στο δημοσιογραφικό όργανο
του Εκπαιδευτικού Ομίλου
Εκπαιδευτικός, Δρ. Ιστορίας Εκπαίδευσης, Γεωργία ΡΟΓΑΡΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα είναι αυτή που προσδιορίζει την πορεία του γλωσσικού.
Το Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου δημοσιεύει κείμενα δημοτικιστών που αναφέρονται στην
πληρέστερη εξέταση του γλωσσικού ζητήματος. Προσεγγίζονται όλες οι μορφές του γλωσσικού
ζητήματος, η επιστημονική, η κοινωνική, η λογοτεχνική και η πρακτική. Επιστημονική μορφή του
γλωσσικού ζητήματος είναι αφενός η ιστορία του, τα διδάγματα απ’ αυτή και η εξέταση των τάσεων,
αφετέρου η συζήτηση περί του τι είναι ορθό επιστημονικά σύμφωνα με τις γλωσσολογικές αρχές. Η
λογοτεχνική μορφή κρίνεται ως η απλούστερη μορφή του γλωσσικού ζητήματος η οποία έχει ξεφύγει
από την εξέταση. Όσον αφορά στην πρακτική μορφή, κρίνεται ότι κάθε κοινωνικό άτομο είναι ήδη
ελεύθερος αναπτυγμένος οργανισμός και κάθε πρόθεση για επέμβαση στη γλώσσα του είναι
ανελεύθερη και αφιλοσόφητη. Ωστόσο, η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού σημειώνει ότι
παρουσιάστηκε το ζήτημα αν ο δημοτικισμός είναι μόνο μια γλωσσική επανάσταση και μεταρρύθμιση
ή κάτι που θα μπορέσει να εξελιχτεί κι έξω ακόμη από την εκπαιδευτική αναγέννηση και να κρατήσει
ενωμένους τους οπαδούς του σε μια πλατύτερη κοινωνική κίνηση.
ABSTRACT
The second decade of the 20th century is the one that determines the course of the language.
The Bulletin of the Education Group publishes documents of demoticists referred to fuller examination
of the language issue. All forms of the language issue, scientific, social, literary and practical, are
approached. The scientific form of the language issue is its history, its lessons and the survey of the
trends, but also the discussion of what is scientifically correct according to linguistic principles. The
literary form is considered as the simplest form of the language issue that has escaped the survey. As
for practicality, every social person is already self-developed body and any intention to intervene in
the language is illiberal and not philosophical. However, the Editorial Board of the journal notes that
the question presented was whether the demotic is only a linguistic revolution and reform or something
that can be evolved even outside the educational renaissance and keep fans united in a wider social
movement.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κάθε λαός κινείται, ζει και δημιουργεί μέσα στην παράδοσή του, η οποία εκφράζεται
με τη γλώσσα. Η γλώσσα είναι κάτι που μεσολαβεί ανάμεσα στη σκέψη και την
πραγματικότητα. Οι ανθρωπολόγοι μιλούν για τη σχέση γλώσσας και πολιτισμού. Από γενιά
σε γενιά η γλώσσα μεταβιβάζεται ως πολιτιστικό κληροδότημα. Τα παιδιά κατακτούν τη
μητρική τους γλώσσα – την πρώτη τους γλώσσα – κυρίως με τη σύνθεση μιας γραμματικής
που στηρίζεται στα δεδομένα ενός τυχαίου δείγματος φωνουμένου λόγου, με το οποίο
έρχονται σε επαφή.
Στην εκπαίδευση η γλώσσα του σχολείου, ως αντικείμενο αλλά και ως μέσο
διδασκαλίας, αποτελεί διαχρονικά πεδίο πολιτικής και ιδεολογικής αντιπαράθεσης.
Ειδικότερα, στο γλωσσικό σχεδιασμό (Haugen, 1959), όπου περιγράφονται οι σκόπιμες και
συνειδητές ενέργειες που προκύπτουν από πολιτικές αποφάσεις και αποβλέπουν στο να
παρέμβουν στην εξέλιξη της γλωσσικής αλλαγής και να την τροποποιήσουν κατά βούληση,
αποτυπώνονται οι λεγόμενες "γλωσσικές πολιτικές" που αφορούν ρητούς κανόνες της
ανθρώπινης επικοινωνίας. Άμεσο αντικείμενο του γλωσσικού σχεδιασμού (Παπαρίζος, 2004),
δεν είναι το γλωσσικό σύστημα, αλλά οι ομιλητές μιας γλώσσας ως μέλη μιας κοινότητας.
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Έτσι, η γλώσσα προσεγγίζεται έμμεσα, διαμέσου της χρήσης η οποία πραγματώνεται από
τους ομιλητές.
Tη γλωσσική χρήση την οδήγησαν σε μια διχοτόμηση οι συνθήκες κάτω από τις
οποίες συγκροτήθηκε και αναπτύχθηκε το νεοελληνικό κράτος. Η διαμάχη για τον καθορισμό
της γλώσσας που θα χρησιμοποιείται και θα διδάσκεται στα σχολεία δεν εκδηλώθηκε μόνο ως
ανταγωνισμός για την πρόσβαση σε στρατηγικές θέσεις σε σχέση με τον προγραμματισμό και
την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Εκδηλώθηκε και ως λόγος. Οι γλωσσικές
μεταρρυθμίσεις μπορούν να νοηθούν και σαν απόπειρες επαναπροσδιορισμού του
συσχετισμού ανάμεσα στις δύο γλώσσες, δηλαδή σαν προσπάθειες διεύρυνσης της
επικοινωνιακής εμβέλειας της δημοτικής και περιορισμού της αντίστοιχης της καθαρεύουσας.

2. ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
Το γλωσσικό ζήτημα είναι μια πολύ παλιά υπόθεση, αφού η διάσπαση προφορικής
και γραπτής μορφής της ελληνικής γλώσσας, ανάγεται ήδη στον 1ο π.Χ. αιώνα, όταν παίρνει
τη μορφή αντίθεσης ανάμεσα στις τάσεις του "αττικίζειν" και του "ελληνίζειν". Αυτό μόνο
που αλλάζει στη μακραίονα περίοδο της ιστορίας του ζητήματος είναι η μορφή που παίρνει
κάθε φορά, η ένταση της διαμάχης, τα αντιμαχόμενα μέρη, και οι επικοινωνιακές,
παιδευτικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και εθνικές ανάγκες που καλείται να ικανοποιήσει.
Σταθμός στην πορεία της ελληνικής γλώσσας είναι η διδασκαλία του Α. Κοραή,
κύριου υποστηρικτή της απλής, προφορικής γλώσσας, της κοινής Ελληνικής. Το γλωσσικό
ζήτημα με τον Αδαμάντιο Κοραή (1748-1833) ξεσηκώνει τους διανοουμένους της εποχής
και τους χωρίζει για πρώτη φορά σε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Ο Κ. Θ. Δημαράς
σημειώνει χαρακτηριστικά για τον χαρακτήρα του Κοραή: «ο τρόπος που ταιριάζει στην
ιδιοσυγκρασία του Κοραή είναι η αποφυγή των ακροτήτων, η σύνθεση και η εξισορρόπηση
των αντιθέσεων, η αριστοτελική μεσότης» (Δημαράς Κ. Θ. 1975).
Στην κρίσιμη δεκαετία του 1880 και στην επόμενη που θα λήξει στην καμπή απ’ τον
19ο στον 20ό αιώνα, το γλωσσικό ζήτημα μπαίνει στην οξύτερη και καθοριστική φάση του.
Κυρίως όμως στη δεκαετία του 1880 τίθεται για πρώτη φορά δημόσια το θέμα της
επισημοποίησης της δημοτικής γλώσσας σε επιστημονική βάση και με επιστημονική
γλωσσολογική επιχειρηματολογία από τον γλωσσολόγο Γ. Ψυχάρη (1854-1929).
Ο αντίποδας της διδασκαλίας του Ψυχάρη ήταν οι θέσεις του Γ. Χατζιδάκι, του
μεγαλύτερου Έλληνα γλωσσολόγου. Με τα πρωτότυπα και αυστηρά επιστημονικά
δημοσιεύματά του ο Γ. Χατζιδάκις καθιερώθηκε ως ο κύριος και πρωτοπόρος ερευνητής της
νεοελληνικής γλώσσας, της μεσαιωνικής Ελληνικής και της αρχαίας, ενώ αναγνωρίστηκε
διεθνώς ως ο επιστήμονας που θεμελίωσε στην Ελλάδα την επιστημονική σπουδή της
ελληνικής γλώσσας (Μπαμπινιώτης, 1994).
Την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα προκαλούνται εντάσεις και συγκρούσεις στο
γλωσσικό που συμπίπτουν με μεγάλα εθνικά γεγονότα, όπως ο ελληνοτουρκικός πόλεμος και
η εθνική ταπείνωση του 1897, τα οποία συγκλονίζουν και τους πνευματικούς ανθρώπους,
που προσγειώνονται από παλιότερους αρχαιοπρεπείς ρομαντισμούς σε μια σκληρή
πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα κλίμα που επηρεάζει και το γλωσσικό.
Η απόληξη της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα θα οδηγήσει στην ωρίμανση των
συνειδήσεων εκείνων που ζητούν μια πιο οργανωμένη κίνηση για την ανανέωση της παιδείας
του ελληνικού λαού. Σιγά σιγά γίνεται συνείδηση ότι για να εδραιώσει η δημοτική γλώσσα
το κράτος της στη λογοτεχνία, αλλά και για να το επεκτείνει στο σχολείο και ακόμη μέσα
στην όλη πνευματική και κοινωνική ζωή, έπρεπε να διαμορφώσει ένα γλωσσικό τύπο που να
μην είναι εντελώς αποκρουστικός σε όσους διατηρούσαν προλήψεις στο θέμα της γραπτής
γλώσσας του έθνους (Κριαράς 1987).
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Η δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα, που μπορεί να θεωρηθεί και ως αρχή της
δεύτερης φάσης του γλωσσικού ζητήματος, είναι αυτή που προσδιορίζει την πορεία του
γλωσσικού. Αυτό γίνεται με τρία καθοριστικά γεγονότα: την πρόβλεψη περί επίσημης
γλώσσας στο Σύνταγμα του 1911, την ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1910) με την
έκδοση του Δελτίου του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1911) και τη γλωσσοεκπαιδευτική
μεταρρύθμιση του 1917 με εισαγωγή για πρώτη φορά της διδασκαλίας της δημοτικής στις
τάξεις του δημοτικού σχολείου.

3. ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ.Ε.Ο.
Με τη διεξοδική διερεύνηση του περιοδικού τύπου διαφωτίζεται η γνώση μας για το
παρελθόν ώστε να επιτραπεί η σφαιρική κατανόηση της πορείας των εκπαιδευτικών
πραγμάτων (Μπουζάκης Σ., 1999). Το περιοδικό του Εκπαιδευτικού Ομίλου δημοσιεύει
κείμενα δημοτικιστών που αναφέρονται στην πληρέστερη εξέταση του γλωσσικού
ζητήματος.
Στη δεύτερη φάση του γλωσσικού ζητήματος, η διάκριση των δημοτικιστών σε
ακραίους και μετριοπαθείς παίρνει μορφή κυρίως με την εμφάνιση του Εκπαιδευτικού
Ομίλου, καθώς οι οπαδοί των δύο ρευμάτων συσπειρώνονται, γύρω από τον Νουμά οι
ορθόδοξοι ψυχαρικοί, γύρω από τον Όμιλο και το Δελτίο του οι αναθεωρητές (Καλογιάννης,
1984).
Ο Ε. Γ. Μπουντώνας, γυμνασιάρχης και εκπαιδευτικός σύμβουλος (Δημαράς, Α.,
1994), χαρακτηρίζει τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ασύντακτο και απροετοίμαστο κίνημα των
δημοτικιστών (Δ.Ε.Ο., 1911), που ανέρχονται σε εκατοντάδες επιστημόνων όλων σχεδόν
των κλάδων και δεν κατατάσσονται στις αιρέσεις των μαλλιαρών. Ο ίδιος στο εκτενές άρθρο
του για τον Εκπαιδευτικό Όμιλο επιχειρεί να κάνει μια σκιαγραφία του γλωσσικού
ζητήματος, ως εξής (μέρος αυτής της μελέτης δημοσιεύτηκε σε φυλλάδιο πριν από τη
συζήτηση του γλωσσικού ζητήματος στη Διπλή Βουλή).
Ο αυστηρότερος τύπος της καθαρεύουσας τείνει «εις πτώχευσιν» και γενικεύεται ο
πόθος να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ γραπτού και κοινού προφορικού λόγου. Σε ορισμένα
λογοτεχνικά είδη, ποίηση, διήγηση, θεατρικό έργο, σημειώνεται αναμφισβήτητη ήττα της
καθαρεύουσας. Η καθαρεύουσα παραμένει το αποκλειστικό όργανο της πολιτείας και
ολόκληρης της εκπαίδευσης. Φαίνεται δύσκολο να πολεμήσει κανείς την καθαρεύουσα με
επιτυχία χωρίς να τη μεταχειριστεί. Είναι συνδεδεμένη με την επιστημονική υπόσταση των
μορφωμένων. Επειδή η ζωή της γλώσσας είναι η χρήση, λόγω της «μακράς έξεως» καταντά
να φαίνεται ζωντανό εκείνο ακριβώς που μισείται και χαρακτηρίζεται ως νεκρό. Η κυριαρχία
της καθαρεύουσας περιορίζεται στη λογιότερη συνεννόηση. Υπάρχει τάση προς τύπο του
γραπτού λόγου απλούστερο και πλησιέστερο προς τον τύπο του κοινού προφορικού λόγου.
Ο Α. Χ. Μπούτουρας, εκπαιδευτικός, επιχειρεί να παρουσιάσει τις τέσσερις μορφές
του γλωσσικού ζητήματος σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο 3ο τεύχος του Δελτίου του
1911. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, για το γλωσσικό ζήτημα δεν ειπώθηκε όλη η αλήθεια
ούτε έγινε εξέταση ως προς όλες τις μορφές του, την επιστημονική, την κοινωνική, τη
λογοτεχνική και την πρακτική. Προσεγγίζονται και περιγράφονται από τον ίδιο τον
αρθρογράφο οι μορφές του γλωσσικού ζητήματος ως εξής.
Επιστημονική μορφή του γλωσσικού ζητήματος είναι αφενός η ιστορία του, τα
διδάγματα απ’ αυτή και η εξέταση των τάσεων, αφετέρου δε η συζήτηση περί του τι είναι
ορθό επιστημονικά σύμφωνα με τις γλωσσολογικές αρχές. Το πρώτο μέρος αυτής της
μορφής δεν έχει θιχτεί, ενώ το δεύτερο φαίνεται σχεδόν εξαντλημένο στις συζητήσεις. Πόσο
ανεπαρκές όμως είναι αυτό, τονίζει εδώ ο Μπούτουρας, δείχνουν τα αποτελέσματα τα
πρακτικά που δεν παρουσιάζουν σημαντική απ’ αυτό βελτίωση. Μόνο από την εξέταση της
ιστορίας του ζητήματος και των αποτελεσμάτων των κακών τάσεων, θα προκύψει υγιής
κοινή γνώμη στην οποία θα στηριχτεί με επιτυχία κάθε μεταρρύθμιση.
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Σχετικά με την κοινωνική μορφή του γλωσσικού ζητήματος τονίζεται ότι αυτή
απαιτεί ισχυρό και ανεξάρτητο χαρακτήρα. Οι εσφαλμένες κοινωνικές τάσεις σε συνδυασμό
με πάθη προσώπων έχουν πάρει μορφή κοινωνικών καθεστώτων που αποκλείουν την
ελευθερία λόγου. Χρησιμοποιήθηκε η επιβλητική και ιερή ιδέα του Πατριάρχη, ιδρύθηκε η
«Επιτροπή Αμύνης της γλώσσης» και πέρασε η ιδέα στους ιδρυτές της «Αμύνης» για ένα
«γλωσσικόν ελεγκτικόν συνέδριον» για να κρίνει αν κινδυνεύει ή όχι η γλώσσα.
Η λογοτεχνική μορφή κρίνεται ως η απλούστερη μορφή του γλωσσικού ζητήματος η
οποία έχει ξεφύγει από την εξέταση. Όσο αφορά, τέλος στην πρακτική μορφή, κρίνεται ότι
κάθε κοινωνικό άτομο είναι ήδη ελεύθερος αναπτυγμένος οργανισμός και κάθε πρόθεση για
επέμβαση στη γλώσσα του είναι ανελεύθερη και αφιλοσόφητη.
Ο αρθρογράφος καταλήγει ότι δεν υπάρχει κατ’ ουσία γλωσσικό ζήτημα αλλά
εκπαιδευτικό. Δεν έπρεπε να τεθεί, υποστηρίζει, η διάταξη του Συντάγματος «περί επισήμου
γλώσσης», διότι είναι μια έμμεση αναγνώριση της αδυναμίας της «παρ’ ημίν επιστήμης και
παιδείας», ενώ η διαφώτιση των αντιλήψεων ανήκει κυρίως στο πανεπιστήμιο που θα
προετοιμάσει πεφωτισμένο διδακτικό προσωπικό και υγιή κοινή γνώμη. Είναι απαραίτητη
όμως, συμπληρώνει, και η δράση ατόμων, ομάδων και της πολιτείας γενικά για την όσο το
δυνατόν σκοπιμότερη μόρφωση του λαού, ενώ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος
«εργάζεται αντεθνικώς» γιατί κανείς δεν δικαιούται να ανυψώνει τις γνώμες του μόνος του
σε «εθνικές».
Σ’ ένα άλλο άρθρο του, επανερχόμενος στην εξέταση του γλωσσικού ζητήματος και
φωτίζοντας περισσότερο την επιστημονική έκφανσή του, υπογραμμίζει τα ακόλουθα. Η αιτία
της διαίρεσης των μορφών της Νέας Ελληνικής δεν είναι η παράδοση αλλά η τάση για
τεχνητή μίμηση αυτής της παράδοσης. Αιτία της τάσης αυτής είναι η πλάνη και οι
προλήψεις. Έχουμε έλλειψη ενωτικού δεσμού της πραγματικής επιστήμης ανάμεσα στα δύο
μέρη που διαιρέθηκε η μορφή της Νέας Ελληνικής γλώσσας. Η ουσία της επιστήμης ορίζεται
«ως αρμονία των σκέψεων των οδηγουμένων υπό φιλοσοφικής ιδεολογίας και καθαράς
παρατηρήσεως εις σύστημα» (Δ.Ε.Ο., 1914). Επιστήμονας είναι αυτός που προσεγγίζει την
παραπάνω ιδέα. Αντίθετα, δεν είναι αυτός που στηρίζεται σε δευτερεύουσες ιδέες, ή «ο έχων
ισχυρόν τον ατομισμόν και ζητεί εμπαθώς να επιβάλει τις γνώμες του εις τους άλλους». Η
φιλοσοφική παρατήρηση κατ’ ανάγκη πρέπει να οδηγήσει τον επιστήμονα σε σύστημα στο
οποίο φωτιζόμενος από το παρελθόν, εξετάζει το παρόν και δίνει κατευθύνσεις για το
μέλλον. Μόνο να κρίνουμε το παρελθόν μπορούμε και να διδαχθούμε από τα σφάλματα
αυτού και όχι να το διορθώσουμε. Άρα, η ορθή θέση του γλωσσικού ζητήματος είναι όχι τι
έπρεπε να είναι αλλά τι είναι. Καταλήγοντας, τονίζει ότι πρέπει να εξεταστεί το παρόν, όπως
έχει, για να εκτιμηθεί ορθά τι υπάρχει και ποιες είναι οι ατέλειές του, υπογραμμίζοντας
κυρίως την έλλειψη συστηματικής μελέτης της δημώδους, λεξικού, γραμματικής και
διδασκαλίας αυτής.
Σε τεύχος του Δελτίου του 1914 η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού σημειώνει
σχετικά με το κίνημα του δημοτικισμού : «…από τότε που ο δημοτικισμός άρχισε ν’
απλώνεται μέσα στην κοινωνία και φανερώθηκαν μέσα στους πνευματικούς μας κύκλους και
άλλες τάσεις, συχνά παρουσιάστηκε το ζήτημα αν ο δημοτικισμός είναι μόνο μια γλωσσική
επανάσταση και μεταρρύθμιση ή κάτι που θα μπορέσει να εξελιχτεί κι έξω ακόμη από την
εκπαιδευτική αναγέννηση και να κρατήσει ενωμένους τους οπαδούς του σε μια πλατύτερη
κοινωνική κίνηση.
Ο Γ. Παπανδρέου, μέλος του εκπαιδευτικού Ομίλου, προσεγγίζοντας το παραπάνω
ζήτημα σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Δελτίο (Δ.Ε.Ο., 1914), υποστηρίζει ότι το κίνημα
του δημοτικισμού έχει σχέση με τα κοινωνιολογικά συστήματα χωρίς βέβαια να είναι ο
δημοτικισμός κοινωνιολογικό σύστημα. Ο αρθρογράφος αναφέρει ότι τα κοινωνιολογικά
συστήματα είναι τρία, αντίστοιχα του χρόνου : παρελθόν, παρόν μέλλον, ενώ οι κοινωνικές
ιδεολογίες είναι τέσσερες, αντίστοιχες με τις τέσσερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις των
σύγχρονων πολιτισμένων κρατών : συντηρητισμός, φιλελευθερισμός, προοδευτισμός και
σοσιαλισμός. Σύμφωνα με τον Γ. Παπανδρέου, ο δημοτικισμός μπορεί να ανήκει στο
συντηρητισμό αφού και ο συντηρητισμός και ο δημοτικισμός προτιμούν το χθες, την
παράδοση, ο «Μιστριωτικός» όμως συντηρητικός επιθυμεί και βρίσκει την αληθινή
παράδοση του έθνους στο απώτερο παρελθόν, ενώ ο δημοτικιστής, περισσότερο φωτισμένος,
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βρίσκει την παράδοση στο χθεσινό. Ακόμη, ο δημοτικισμός μπορεί να ανήκει και στο
φιλελευθερισμό, αφού ο φιλελευθερισμός αναγνωρίζει την ελευθερία του λαού να ορίζει τη
γλώσσα του, και επί πλέον ο δημοτικισμός είναι πολύ ευκολότερο να ταιριάσει και με τον
προοδευτισμό, αφού ο προοδευτισμός έχει βαθύτατη συνείδηση της εξέλιξης, της οποίας
αποτέλεσμα είναι και ο δημοτικισμός. Στη συνέχεια, υποστηρίζει ο αρθρογράφος ότι ο
δημοτικισμός πιο πολύ ταιριάζει με το σοσιαλισμό αφού ο σοσιαλισμός χρησιμοποιεί όλα τα
όπλα και όλες τις σωματικές και ψυχικές αξίες του λαού, επομένως και τη δημοτική γλώσσα
του και γενικά τη δημοτική του ιδιοσυγκρασία. Τέλος, καταλήγει στο ακόλουθο
συμπέρασμα. Ο δημοτικισμός ούτε κοινωνιολογικό σύστημα είναι ούτε ανήκει αποκλειστικά
σε κάποιο, ενώ στο δημοτικισμό μπορούν να στηρίζονται οι συνεργασίες εκείνες που έχουν
γλωσσικούς σκοπούς, αντίθετα δεν μπορούν να βασιστούν σ’ αυτόν όσες συνεργασίες
«σκοπούν πλατύτερη κοινωνική ενέργεια» γιατί αυτές οι συνεργασίες απαιτούν γενικότερη
σύμπτωση της κοινωνικής ιδεολογίας των μελών.
4. ΕΠΙΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
Το γλωσσικό ζήτημα, όπως παρουσιάζεται στο δημοσιογραφικό όργανο του
Εκπαιδευτικού Ομίλου, συναρτάται με γεγονότα ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος,
«φανερώθηκαν μέσα στους πνευματικούς μας κύκλους και άλλες τάσεις […] οι πρώτες
συζητήσεις φάνηκαν στο Νουμά […] μα το ζήτημα ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί για τους
περισσότερους» (Δ.Ε.Ο. , τόμος Δ΄, σ. 300). Η αναζωπύρωση του γλωσσικού στις σελίδες
του Δ.Ε.Ο. συμπίπτει με γεγονότα αρνητικά για τον δημοτικισμό, όπως η δραστηριότητα που
δείχνουν οι καθαρευουσιάνοι για τη συνταγματική προστασία της καθαρεύουσας από την
αναθεωρητική Βουλή. Όλα σχεδόν τα κείμενα, ως προς την προσέγγιση του γλωσσικού
ζητήματος, διάκεινται θετικά προς τις δημοτικιστικές ιδέες, ενώ οι συντάκτες τους
παραθέτουν πολλές φορές κείμενα γραπτού λόγου μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, όπου
διαπιστώνεται όχι μόνο η αποτυχία εκμάθησης της καθαρεύουσας αλλά και η γλωσσική
σύγχυση των μαθητών καθώς και η απώλεια της φυσικότητάς τους.
Το Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου προετοίμασε την κοινή γνώμη για να δεχτεί
την προσπάθεια για την αναμόρφωση της παιδείας και την καθιέρωση της δημοτικής
γλώσσας. Κοινό γνώρισμα όλων των συνεργατών του και ενοποιητικό στοιχείο, πέρα από τις
ενδεχόμενες διαφορές τους, ήταν η πίστη και η αφοσίωση στην ενιαία και κάπως
απροσδιόριστη έννοια της δημοτικής που εξασφάλιζε τη συνύπαρξη στις στήλες του
περιοδικού μεταρρυθμιστών που ανήκαν σε διαφορετικά, ιδεολογικά και πολιτικά, ρεύματα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εισήγηση αναφέρεται στην ανάλυση του περιεχομένου έξι βιβλίων για τη διδασκαλία του
γλωσσικού μαθήματος, της φυσικής και των θρησκευτικών, τα οποία διδάσκονταν στα ελληνικά
σχολεία της Ρόδου κατά τη δεύτερη περίοδο της ιταλοκρατίας κατά το χρονικό διάστημα 1928-1934.
Η έρευνα εστιάζει σε ιστορικές πληροφορίες που αναφέρονται στα βιογραφικά στοιχεία των
συγγραφέων των βιβλίων, σε στοιχεία αναφορικά με την έκδοση, την προέλευση και τη διαδικασία
προμήθειας των βιβλίων από τους μαθητές, την καλλιέργεια της εθνικής τους συνείδησης με τη
διάδοση αντίστοιχων μηνυμάτων, καθώς και στη στάση των Ιταλών απέναντι στα συγκεκριμένα
βιβλία. Η ανάλυση περιεχομένου εστιάζει, επίσης, σε συγκεκριμένες παραμέτρους των βιβλίων, όπως
τη δομή, τη γλωσσική μορφή και τα περιεχόμενά τους, την ταξινόμηση των κειμενικών ειδών και τη
χρηστικότητά τους αναδεικνύοντας ενδιαφέρουσες ιστορικές πτυχές της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής
περιόδου. Τέλος, συγκρίνονται τα συγκεκριμένα διδακτικά εγχειρίδια και αναδεικνύονται ομοιότητες
και διαφορές με αντίστοιχα εγχειρίδια που διδάσκονταν στην ελεύθερη Ελλάδα.
ABSTRACT
The paper refers to a content analysis of six books for teaching of language, physical and
religious, in Greek primary schools of Rhodes in the second period of Italian occupation (1928-1934).
The research focuses on historical information, on biographies of authors of the above mentioned
books, on data regarding the issue, into the acquisition process of the books by the students, into the
growth of the national consciousness by disseminating respective messages, and in the attitudes of
Italians towards to those books. The content analysis focuses also on specific parameters of books such
as structure, language form and contents, to classification of all types of text and their usability
highlighting interesting historical aspects of those training period. Finally, has conducted a comparison
between those textbooks and some other textbooks which were taught in free Greece at the same
period. Similarities and differences are highlighted as interesting conclusions.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην εισήγηση παρουσιάζονται και αναλύονται τα περιεχόμενα των σχολικών
εγχειριδίων που χρησιμοποιήθηκαν στη Ρόδο κατά τη δεύτερη περίοδο της Ιταλοκρατίας
(1928-1934). Η επιλογή της Ρόδου έγινε με κριτήριο το γεγονός πως αποτελούσε μια περιοχή
της Δωδεκανήσου, η οποία, μολονότι τελούσε υπό ιταλική κατοχή, ήταν παράλληλα μια
περιοχή που κατοικούνταν από Έλληνες στην πλειοψηφία της, μια περιοχή του εξωελλαδικού
ελληνισμού. Το χρονικό διάστημα 1928-1934 επελέγη για δύο λόγους: α) αρχικά γιατί τα
προσβάσιμα σχολικά εγχειρίδια που εξετάζονται αναφέρονται στην περίοδο αυτή και β) γιατί
η ιταλική πολιτική στα νησιά, κατά την περίοδο αυτή, έγινε ιδιαίτερα εχθρική για τους
Έλληνες. Συνεπώς, θεωρείται εξαιρετικά ενδιαφέρον να αναλυθεί και να παρουσιαστεί το
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περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων που διδάσκονταν οι Έλληνες μαθητές των σχολείων
της ιταλοκρατούμενης Ρόδου, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την ανάδειξη της
θυελλώδους σχέσης πολιτικής και εκπαίδευσης αυτής της περιόδου. Πιο συγκεκριμένα,
παρατίθεται σύντομα και διευκρινιστικά το ιστορικό συγκείμενο της εποχής. Το Μάιο του
1912 μια καινούρια σελίδα άνοιξε στην ιστορία της Δωδεκανήσου. Στις 5 Μαΐου 1912 οι
Ιταλοί καταλαμβάνουν τη Ρόδο και μέχρι τα τέλη του ίδιου μήνα έχουν καταλάβει όλο το
νησιωτικό σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου εκτός του Καστελόριζου. Οι αρχικές διακηρύξεις
των νέων κατακτητών των νησιών ανέφεραν ότι η κατοχή των νησιών από αυτούς θα ήταν
προσωρινή και ότι ο στόχος των Ελλήνων κατοίκων των νησιών, που ήταν η ένωση της
Δωδεκανήσου με το ελληνικό κράτος, δεν θα αργούσε να πραγματοποιηθεί.1 Το διπλωματικό
παιχνίδι, οι πολιτικές εξελίξεις της ταραγμένης περιόδου 1912-1920, οι πολεμικές
αναμετρήσεις της περιόδου αυτής και τα συμφέροντα των Ιταλών στην ευρύτερη περιοχή της
νοτιοανατολικής Μεσογείου, πολύ γρήγορα θα μεταστρέψουν τις αρχικές δηλώσεις των
Ιταλών αξιωματούχων και η Ιταλία, ειδικά μετά τη μικρασιατική καταστροφή, θα ανακηρύξει
τη μονιμότητα της κτήσης των νησιών.2 Η Ιταλία είχε προβεί σε μια σειρά από ενέργειες που
φανερώνουν τη διάθεση της μόνιμης κτήσης των νησιών3 αλλά παράλληλα και της κάμψης
της αντίστασης των Ελλήνων κατοίκων τους, που επιθυμούσαν διακαώς την ένωση της
Δωδεκανήσου με την Ελλάδα.4
Στα πλαίσια αυτών των ενεργειών και για να στηρίξουν τη δική τους παρουσία και
κτήση των νησιών, οι Ιταλοί έπληξαν τη παιδεία των Ελλήνων κατοίκων, καθώς αποτελούσε
τον κύριο φορέα αντίστασης των Δωδεκανησίων στα Ιταλικά σχέδια που στόχευαν στον
πλήρη εξιταλισμό της Δωδεκανήσου, με τελικό στόχο τον αφελληνισμό των νησιών. Η
ελληνική παιδεία στα Δωδεκάνησα βρισκόταν κυρίως στη δικαιοδοσία της εκκλησίας και
ειδικότερα της μητρόπολης της Ρόδου. Ο εκάστοτε μητροπολίτης Ρόδου, σε συνεργασία με
φορείς, όπως η Δημογεροντία της Ρόδου5 και το Ελληνικό Προξενείο Ρόδου, αποτελούσαν
το τρίπτυχο που στήριζε υλικά και ηθικά την εκπαίδευση των Ελλήνων κατοίκων.6
Οι διώξεις σε βάρος της παιδείας είχαν αρχίσει από την πρώτη περίοδο της
ιταλοκρατίας και με την πάροδο των χρόνων κλιμακώνονταν και γίνονταν όλο και πιο
έντονες και μεγάλες. Η περίοδος που εξετάζεται (1928-1934) αποτελεί μια περίοδο που οι
Ιταλικές διώξεις σε βάρος της ελληνικής παιδείας είχαν γίνει πολύ πιο έντονες. Πιο
συγκεκριμένα, το 1926, ο Ιταλός διοικητής των νησιών Mario Lago, εφάρμοσε ένα νέο
σχολικό κανονισμό, ένα διάταγμα το οποίο έθετε ουσιαστικά στο περιθώριο την εκπαίδευση
των Ελλήνων της Δωδεκανήσου. Ο Σχολικός Κανονισμός του 1926, που ίσχυε για όλη τη
Δωδεκάνησο, στραγγάλιζε την ελληνική παιδεία στα νησιά.7 Συνοπτικά, ο Κανονισμός με τις
νέες καινοτομίες που εισήγαγε απαγόρευε στην Εκκλησία να αναμιγνύεται στα θέματα
εκπαίδευσης, οι διδάσκοντες έπρεπε να είναι απολιτικοί, ιδρυόταν διδασκαλείο στη Ρόδο –
1
Ο αντιναύαρχος Giovanni Ameglio, πρώτος Ιταλός διοικητής των νησιών δήλωνε στα τέλη Μαΐου: «Διαβεβαιώ
υμάς ότι, μετά την λήξιν του ιταλουτουρκικού πολέμου, αι προσωρινώς υπό της Ιταλίας κατεχόμεναι νήσοι θα
έπρεπε να λάβωσιν αυτόνομον πολίτευμα όπως της Σάμου και η Τουρκία δεν θα ξαναγυρίση ποτέ».
2
Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης αναγνωρίζεται η ιταλική κυριαρχία στα Δωδεκάνησα και με το άρθρο 15
η Τουρκία παραχωρεί όλα της τα δικαιώματα στα Δωδεκάνησα στην Ιταλία. Βλ. Κοντάκος Α. & Παπαδόπουλος
Σ. (2009). Όψεις και Εικόνες από την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, σελ. 25.
3
Οι παρεμβάσεις των Ιταλών κατακτητών ήταν πολλές και άμεσες, σε όλους τους τομείς, όπως στη διοίκηση,
στην οικονομία, στην παιδεία και φυσικά με τον εποικισμό που εφάρμοσαν, προσπαθώντας να αλλάξουν την
πληθυσμιακή σύνθεση των νησιών.
4
Οι Ιταλοί, από τον πρώτο κιόλας χρόνο της κατοχής των νησιών, προέβησαν σε διώξεις, σε ξυλοδαρμούς σε
βάρος εκπαιδευτικών και σε απελάσεις δημάρχων, δασκάλων και καθηγητών.
5
Η Δημογεροντία ήταν κατά την τουρκοκρατία η ανώτατη τοπική αρχή ενός χωριού ή πόλης, η οποία ήταν
αιρετή. Την περίοδο αυτή, η Δημογεροντία της Ρόδου αποτελούνταν από δωδεκαμελές συμβούλιο από τα πιο
επιφανή μέλη της ροδιακής κοινωνίας. Είχε διοικητικές, δικαστικές, φορολογικές αρμοδιότητες και μαζί με τον
μητροπολίτη εκπροσωπούσαν την ελληνική κοινότητα.
6
Σημαντική ήταν η προσφορά, ειδικά την περίοδο 1912-1920 Δωδεκανησίων ευεργετών, οι οποίοι ζούσαν στην
Αίγυπτο κυρίως και στην Αμερική και προσέφεραν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά για την ανέγερση σχολείων και
τη λειτουργία τους, ξεπερνώντας το σημαντικότερο πρόβλημα που ήταν η έλλειψη πόρων.
7
Αναφέρεται ελληνική παιδεία γιατί οι Ιταλοί κατάφεραν, σε χρονικό διάστημα λιγότερο από μια δεκαετία, να
αναπτύξουν δική τους παιδεία με εισαγωγή αρχικά της ιταλικής γλώσσας στα ελληνικά σχολεία και αργότερα με
ίδρυση και λειτουργία αυτόνομων ιταλικών σχολείων, όλων των βαθμίδων.
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Παιδαγωγική Ακαδημία (Instituto Magistrale) που θα χορηγούσε τα πτυχία στους μέλλοντες
δασκάλους.8 Τα δύο σημαντικότερα μέτρα, όμως, σε βάρος της ελληνικής παιδείας ήταν η
επιβολή, ως υποχρεωτικής, της διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας και η μετονομασία των
ελληνικών σχολείων, τα οποία χρηματοδοτούνταν από τις κοινότητες, σε ιδιωτικά (scuole
private)9. Απώτερος στόχος των Ιταλών υπήρξε, προφανώς, το κλείσιμο των σχολείων αυτών,
αφού ο έλεγχος των επιχορηγήσεων ήταν πολύ σκληρός. Στα ελληνικά σχολεία, τα οποία,
σύμφωνα με τον Κανονισμό του 1926, ονομάζονταν «ιδιωτικά», η διδασκαλία της ιταλικής
γλώσσας έπρεπε να γίνεται τουλάχιστο τέσσερις ώρες την εβδομάδα σε κάθε τάξη του
δημοτικού και τρεις ώρες σε κάθε τάξη του γυμνασίου. Μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, η
ελληνική κοινότητα και η εκκλησία, με μπροστάρη τον μητροπολίτη Απόστολο προσπαθούσε
να κρατήσει ζωντανή την ελληνική παιδεία και να συνεχίσει να αποτελεί τον κύριο πυλώνα
αντίστασης στον εξιταλισμό των νησιών, που είχε αρχίσει να υλοποιείται από τους Ιταλούς.
Αξιοσημείωτη θεωρείται η αναφορά στον τρόπο που οι Έλληνες μαθητές
προμηθεύονταν τα βιβλία τους καθώς δεν αποτελούσε μια απλή και εύκολη διαδικασία. Το
πρώτο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες μαθητές ήταν ότι, λόγω της οικονομικής
κρίσης που υπήρχε, δεν ήταν εύκολο να αγοράσουν τα σχολικά βιβλία. Τη λύση στο
πρόβλημα αυτό την έδωσε ο μητροπολίτης Απόστολος και οι δημογέροντες, ιδρύοντας το
σωματείο της «Ροδιακής Αδελφότητος»10, το οποίο κύριο στόχο του είχε τη στήριξη των
Ελλήνων μαθητών με υποτροφίες σε άπορα παιδιά και προμήθεια, με δική του δαπάνη, των
σχολικών βιβλίων σε όλους τους μαθητές. Παράλληλα, με την επιλογή βιβλίων που
τυπώνονταν στη Ρόδο, απαλλάσσονταν οι μαθητές και οι οικογένειές τους και η «Ροδιακή
Αδελφότητα» από το κόστος μεταφοράς των βιβλίων και έτσι αγόραζαν τα βιβλία σε
καλύτερη τιμή. Με τον τρόπο αυτό, ξεπεράστηκε το οικονομικό πρόβλημα που είχαν οι
μαθητές και απέτρεπε πολλούς να παρακολουθήσουν το σχολείο. Ποια βιβλία, όμως,
διδάσκονταν οι Έλληνες μαθητές των «ιδιωτικών» σχολείων της Δωδεκανήσου, ποιοι
συνέγραφαν τα βιβλία αυτά και ποιος επέλεγε τα βιβλία αυτά; Στα ερωτήματα αυτά
επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις στην συνέχεια.
2. ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Η Δωδεκάνησος ήταν σταθερά προσανατολισμένη προς την Ελλάδα και το
μητροπολιτικό κέντρο του ελληνικού κράτους, γι’ αυτό και υπήρχε πολύ στενή συνεργασία
των τοπικών φορέων εξουσίας, που ήταν ο μητροπολίτης και δευτερευόντως η Δημογεροντία
της Ρόδου με την επίσημη ελληνική εξουσία, μέσω του προξενείου στη Ρόδο.11 Η
Δωδεκάνησος ακολουθούσε, συνεπώς, την πρακτική και την τακτική του ελληνικού κράτους,
όσο, βέβαια, επιτρεπόταν από τους κατακτητές Ιταλούς. Στο θέμα των βιβλίων η μητρόπολη
παράγγελνε κάθε χρόνο τα ίδια βιβλία που διδάσκονταν οι Έλληνες μαθητές οι οποίοι
φοιτούσαν στα σχολεία εντός του ελληνικού κράτους. Στα πρώτα χρόνια που οι διώξεις των
Ιταλών δεν ήταν τόσο βίαιες και έντονες, κατάφερνε η μητρόπολη και το προξενείο να
προμηθεύουν με βιβλία τους Έλληνες, Δωδεκανήσιους μαθητές. Όμως, σταδιακά, οι διώξεις
έγιναν πιο έντονες και οι Ιταλοί έβρισκαν συνέχεια διάφορα προσχήματα και δικαιολογίες
ώστε να μην επιτρέπουν στους Έλληνες μαθητές να διαθέτουν σχολικά εγχειρίδια. Για
παράδειγμα, όταν έρχονταν τα βιβλία με πλοία από τον Πειραιά, οι Ιταλοί απαγόρευαν το
ξεφόρτωμα των βιβλίων ή κωλυσιεργούσαν τον εκτελωνισμό τους, με ποικίλες προφάσεις,
ώστε οι μαθητές να μένουν χωρίς βιβλία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βλέποντας την
τακτική αυτή οι ιθύνοντες της ελληνικής κοινότητας, αποφάσισαν να χειριστούν με
διαφορετικό τρόπο το θέμα της προμήθειας των βιβλίων. Αποφάσισαν να μην προμηθεύονται
τα βιβλία από την Ελλάδα αλλά να ενισχύσουν την τοπική αγορά και να τυπώνουν τα
8

Τσιρπανλής Ζ. (2007). Η εκπαιδευτική πολιτική των Ιταλών στα Δωδεκάνησα 1912-1943», σελ. 18.
Τσιρπανλής, ο .π. σελ. 19.
10
Η «Ροδιακή Αδελφότητα», ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του μητροπολίτη Απόστολου και είχε ως κύριο στόχο της
την ενίσχυση της εκπαίδευσης στο νησί της Ρόδου. Χορηγούσε υποτροφίες σε άπορους μαθητές και βιβλία.
11
Το προξενείο της Ρόδου ήταν ο επίσημος εκπρόσωπος του ελληνικού κράτους στα νησιά. Στήριξε σημαντικά
την εκπαίδευση των Δωδεκανησίων και ήταν βασικός χρηματοδότης των εκπαιδευτικών που εργάζονταν στα
σχολεία των νησιών. Μαζί με το μητροπολίτη και τη Δημογεροντία, ήταν οι φορείς στήριξης της ελληνικής
εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα.
9
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διδακτικά βιβλία σε τυπογραφεία της Ρόδου. Έτσι, με τον τρόπο αυτό κατάφεραν και τα
τοπικά τυπογραφεία να ενισχύσουν αλλά κυρίως να μπορούν οι μαθητές να έχουν έγκαιρα τα
βιβλία τους κα να μην χάνονται πολύτιμες διδακτικές ώρες.
Τα διδακτικά βιβλία που χρησιμοποιούνταν από τους μαθητές δεν ήταν μόνο τυπωμένα
στη Ρόδο αλλά ήταν γραμμένα και από ρόδιους συγγραφείς, συνήθως εκπαιδευτικούς. Οι
εκπαιδευτικοί αυτοί ήταν έμπειροι δάσκαλοι που ήξεραν τα βιβλία και το περιεχόμενό τους
και συνέγραφαν και οι ίδιοι βιβλία παρόμοιου περιεχομένου με τα επίσημα σχολικά
εγχειρίδια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απάντηση στο ερώτημα ποιος επέλεγε τα βιβλία
αυτά. Από το 1915 με πρωτοβουλία του μητροπολίτη Απόστολου είχε θεσπιστεί η Κεντρική
Εκπαιδευτική Επιτροπή, η οποία είχε στη δικαιοδοσία της όλα τα θέματα που αφορούσαν την
εκπαίδευση των Ελλήνων και για το λόγο αυτό είχε χαρακτηριστεί ως άτυπο υπουργείο
παιδείας της Δωδεκανήσου. Μετά το 1918 και διαπιστώνοντας τις δυσκολίες που υπήρχαν
στην προμήθεια των βιβλίων για τους μαθητές της Δωδεκανήσου, η Κεντρική Εκπαιδευτική
Επιτροπή διεξήγαγε διαγωνισμούς με θέμα τη συγγραφή βιβλίων, τα οποία θα
χρησιμοποιούνταν ως σχολικά εγχειρίδια από τους μαθητές.12 Την επιτροπή έγκρισης βιβλίων
αποτελούσαν ο μητροπολίτης Απόστολος, ο Έλληνας επιθεωρητής παιδείας,13 και δύο
δημογέροντες οι οποίοι δέχονταν τις αιτήσεις και επέλεγαν το βιβλίο που θα διδασκόταν.
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται έξι, διαφορετικά βιβλία που
χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτικά εγχειρίδια την περίοδο αυτή, τα εξώφυλλα των οποίων
εικονίζονται παρακάτω.

Το πρώτο βιβλίο του οποίου το περιεχόμενο αναλύθηκε είναι το Νεοελληνικόν
Αναγνωσματάριον, της Ε΄ τάξεως του Δημοτικού σχολείου, αμφοτέρων των φύλων, όπως
αναγράφεται χαρακτηριστικά στο εξώφυλλο του βιβλίου. Το βιβλίο έχει τυπωθεί από τον
εκδοτικό οίκο «Μιχάλης Β. Νοταράς», έναν εκδοτικό οίκο που έδρευε στη Ρόδο, το έτος
1930. Στη δεύτερη σελίδα του βιβλίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία, με την προσθήκη ότι
το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί την πρώτη έκδοση, γεγονός που αφήνει να εννοηθεί ότι
ακολούθησαν ή θα ακολουθούσαν και άλλες εκδόσεις του. Το γεγονός ότι το βιβλίο είναι
κατάλληλο και για «αμφότερα τα φύλα», οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο βιβλίο
αποτέλεσε σχολικό εγχειρίδιο τόσο για τα αγόρια που φοιτούσαν στο δημοτικό σχολείο όσο
και για τα κορίτσια της εποχής εκείνης. Το 1930 αποτελεί το 18ο έτος κατοχής του
12

Υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις σε τοπικές εφημερίδες για την προκήρυξη διαγωνισμού συγγραφής σχολικών
εγχειριδίων. Ενδεικτικά αναφέρονται: εφημερίδα Ροδιακή, φύλλο 12-5-1916, φύλλο 15-2-1919.
13
Οι επιθεωρητές παιδείας είχαν πολύ σημαντικό έργο την περίοδο της Ιταλοκρατίας και ήταν οι σύνδεσμοι
μεταξύ της μητρόπολης και των δασκάλων, ειδικά αυτών που εργάζονταν στα χωριά και στην περιφέρεια της
Ρόδου. Μάλιστα, ο επιθεωρητής παιδείας Δημήτριος Αναστασιάδης, εξορίστηκε και διώχτηκε από το ιταλικό
κράτος.
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δωδεκανησιακού συμπλέγματος από τους Ιταλούς και είχε ήδη διαφανεί η πρόθεση των
Ιταλών να θέσουν μόνιμα τα νησιά υπό την κατοχή τους. Την περίοδο αυτή, κυβερνήτης των
νησιών ήταν ο Mario Lago, ο μακροβιότερος διοικητής των νησιών την περίοδο της
ιταλοκρατίας. Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Ανδρέας Κωστάκης, ο οποίος ήταν δάσκαλος
στην «Αμαράντειο Σχολή» της Ρόδου. Από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου
γνωστοποιείται ότι ο Α. Κωστάκης ήταν γνωστός και καταξιωμένος δάσκαλος της Ρόδου που
προήχθη σε διευθυντή της «Αμαραντείου Σχολής». Προφανώς, όταν έγινε προκήρυξη από
την μητρόπολη για συγγραφή βιβλίων τα οποία θα απευθύνονταν στα ελληνικά σχολεία της
περιφέρειας, ο Κωστάκης, βασιζόμενος στην εμπειρία του, συνέταξε το συγκεκριμένο
εγχειρίδιο, το οποίο εγκρίθηκε και προορίστηκε να χρησιμοποιείται από τα ελληνόπουλα της
Ρόδου. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε όλη την έκταση του βιβλίου είναι η καθαρεύουσα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναζήτηση σχέσεων της γλώσσας που χρησιμοποιείται στο
σχολικό εγχειρίδιο, τη συγκεκριμένη περίοδο, στη Ρόδο, με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται
στα αντίστοιχα της υπόλοιπης Ελλάδας. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν τρεις σελίδες με
τίτλο «Εξηγήσεις λέξεων και πραγμάτων». Πρόκειται για ένα λεξιλόγιο σαράντα λέξεων της
απλής δημοτικής, λέξεων που προφανώς χρησιμοποιούνταν από τους κατοίκους του νησιού,
όμως, επειδή δεν είναι λέξεις της καθαρεύουσας, θεωρεί σκόπιμο ο συγγραφέας του βιβλίου
να τις επεξηγήσει. Επεξηγούνται λέξεις πολύ κοινές και απλές και ως χαρακτηριστικά
παραδείγματα παρατίθενται οι λέξεις βιος = περιουσία, μαγκούφης = άθλιος, κακομοίρης,
γιόμα= μεσημέρι. Φαίνεται πώς υπάρχει μια υπερβολή από τη μεριά του συγγραφέα, όμως, η
στάση του εξηγείται από τις κρατούσες αντιλήψεις την περίοδο αυτή στην Ελλάδα, σχετικά
με το γλωσσικό ζήτημα και τη γλώσσα που θα έπρεπε να μιλούν και να γράφουν οι μαθητές.
Το βιβλίο έχει συνολικά 210 σελίδες και μόνο σε έξι σελίδες υπάρχουν εικόνες που
σχετίζονται με τα κείμενα. Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν 58 αποσπάσματα. Από τα
αποσπάσματα αυτά, 15 είναι ποιήματα και τα υπόλοιπα 43 είναι πεζά. Από τα ποιήματα
χαρακτηριστικό είναι ότι σε κανένα δεν αναφέρεται ο ποιητής που το έχει γράψει.
Περιέχονται τρία δημοτικά ποιήματα στα οποία δικαιολογείται η μη αναφορά του ποιητή (ο
Όλυμπος και ο Κίσαβος, Το γιοφύρι της Άρτας και Η ζωή των κλεφτών). Τα υπόλοιπα
ποιήματα είτε έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα (π.χ. Μοναστήρια, Εσπερινός, Λειτουργία σε
παρεκκλήσι κ.ά.) είτε έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και νουθετούν (π.χ. Η εργασία, Χρόνου
Φείδου, Εις Φιλάργυρον). Σχεδόν όλα είναι μικρά σε έκταση ποιήματα, δύο ή τριών στροφών
και χωρίς ιδιαίτερη λογοτεχνική αξία. Τα πεζά αποσπάσματα του εγχειριδίου είναι 43 και
παρουσιάζουν μια ποικιλία στη θεματολογία τους. Υπάρχουν αποσπάσματα που έχουν
κοινωνικό χαρακτήρα, άλλα αποσπάσματα που έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα, άλλα
ιστορικά, άλλα εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα, άλλα που έχουν διδακτικό χαρακτήρα με
νουθεσίες και αποσπάσματα που έχουν εθνικό χαρακτήρα. Τα περισσότερα κείμενα είναι
μικρά, τριών ή τεσσάρων σελίδων, κείμενα εύκολα ως προς το περιεχόμενό τους και την
κατανόησή τους από τους Δωδεκανήσιους μαθητές. Θεωρείται ότι ο μεγαλύτερος βαθμός
δυσκολίας για τους μαθητές ήταν η γλώσσα των κειμένων, επειδή δεν ήταν η γλώσσα που
μιλούσαν στην καθημερινή τους ζωή.
Στα θρησκευτικού χαρακτήρα αποσπάσματα κατατάσσονται κείμενα όπως «ο Χριστός
και ο χρυσός», «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις;», «Το κάτεργο και το θαύμα του Αγίου
Αμμωνίου», «Χριστός Ανέστη», «Ο Επίσκοπος και ο κατάδικος», «Μακάριοι οι καθαροί τη
καρδία». Στα αποσπάσματα που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα συγκαταλέγονται ενδεικτικά τα
κείμενα «Μητρική Στοργή», «Ο Παν και η Νύμφη Ηχώ», «Ο πιστός κύων», «Μητρική
αυτοθυσία». Υπάρχουν τρία κείμενα εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα, τα οποία θα μπορούσαν
να χαρακτηριστούν ουδέτερα ως προς το περιεχόμενο και το σκοπό για τον οποίο
παρατίθενται. Τέτοια κείμενα αποτελούν «Το ψάρεμα της αρίγγης» ή «Εικόνες του
Αμερικάνικου Βίου» και είναι αποσπάσματα που το πρώτο καταλαμβάνει 4 και το δεύτερο
11 σελίδες, όντας από τα μεγαλύτερα σε έκταση κείμενα του βιβλίου. Τα κείμενα αυτά
φαίνεται πως δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους μαθητές. Αρκετά είναι τα αποσπάσματα
ιστορικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρονται «Πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως υπό
των Αβάρων», «Αλέξανδρος και Διογένης», «Ενικήσαμεν ω άνδρες Αθηναίοι». Τα
συγκεκριμένα αποσπάσματα, προφανώς, χρησιμοποιούνταν από τους δασκάλους
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προκειμένου να αναδείξουν την ιστορία των Ελλήνων και τους αγώνες τους, δηλαδή ως μέσα
καλλιέργειας εθνικής συνείδησης.
Ιδιαίτερη μνεία χρειάζεται για τα κείμενα του βιβλίου «Ο Ιωάννης Βαρβάκης» και «Ο
Ανδρέας Συγγρός». Το κείμενο που αναφέρεται στον Ιωάννη Βαρβάκη είναι ένα απόσπασμα
20 σελίδων και είναι το μεγαλύτερο του βιβλίου. Αποτελεί μια αναλυτική βιογραφία του
Βαρβάκη με ιδιαίτερη αναφορά και έμφαση στην εθνική προσφορά του ευεργέτη. Το κείμενο
για τον Ανδρέα Συγγρό έχει παρόμοιο χαρακτήρα και έκταση 4 σελίδων, όπως και τα
περισσότερα κείμενα του βιβλίου. Τα δύο αυτά κείμενα, όπως γίνεται κατανοητό και από τον
τίτλο τους, αναφέρονται σε δύο ευεργέτες του ελληνικού κράτους, στο Βαρβάκη και στο
Συγγρό και μέσω των κειμένων παρουσιάζεται η ζωή, το έργο και κυρίως η προσφορά των
δυο ευεργετών στον ελληνισμό. Τα δύο αυτά κείμενα έχουν ιδιαίτερη σημειολογία και
σημασία για τους Δωδεκανήσιους μαθητές, επειδή βίωναν μια ιδιαιτερότητα. Στην πόλη της
Ρόδου και σε ολόκληρο το νησί, τη συγκεκριμένη περίοδο, λειτουργούσε ένα μόνο γυμνάσιο
αρρένων «Το Βενετόκλειον Γυμνάσιον Ρόδου», ένα μόνο Παρθεναγωγείο Θηλέων «Το
Καζούλλειον Παρθεναγωγείον». Υπήρχαν και δυο δημοτικά σχολεία «η Αμαράντειος Σχολή»
και «η Κεντρική Αστική Σχολή». Είναι γνωστό ότι από τα τέσσερα σχολεία-πυλώνες της
πόλεως Ρόδου, τα τρία ήταν σχολεία που έχουν ονόματα ευεργετών (Καζούλης, Αφοί
Βενετοκλή και Αφοί Αμάραντου). Μέσω των κειμένων αυτών γίνεται, συνεπώς, μια
σύγκριση και ένας παραλληλισμός του έργου και της προσφοράς των Βαρβάκη και Συγγρού
με τους ντόπιους ευεργέτες Βενετοκλή και Καζούλη, που ήταν οι στυλοβάτες της ελληνικής
εκπαίδευσης και οι κύριοι χρηματοδότες των σχολείων στα οποία φοιτούσαν οι ρόδιοι
μαθητές. Κατά τη διδασκαλία και ανάλυση των αποσπασμάτων αυτών, προφανώς γινόταν
προφορική αναφορά στους ευεργέτες που προσέφεραν στη Ρόδο και γενικότερα στα
Δωδεκάνησα και έτσι αναδεικνυόταν το εθνικό έργο και η προσφορά των ευεργετών αυτών.
Παράλληλα, αναδεικνυόταν η σύνδεση του νησιωτικού συμπλέγματος με την υπόλοιπη
Ελλάδα, δηλαδή οι ομοιότητες στη δράση και την προσφορά των ευεργετών στα
Δωδεκάνησα με τις αντίστοιχες στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Ωστόσο περιέχονται και μερικά κείμενα που έχουν άξονα αναφοράς το ρωμαϊκό
κράτος και την Ιταλία και είναι κείμενα τα οποία συνδέονται, εμφανώς, με την κτήση των
νησιών την περίοδο αυτή από τους Ιταλούς. Αυτός θεωρείται ο κυριότερος λόγος της
παρουσίας τους στο βιβλίο. Τα κείμενα αυτά είναι «Ο Γάιος Μούκιος Σκευόλας», «Ο
Τωβίας και η μύια», «Θυσία υπέρ της Πατρίδος». Στο πρώτο κείμενο υμνείται η φιλοπατρία
και το θάρρος ενός νεαρού Ρωμαίου. Στο δεύτερο κείμενο εξιστορείται η καλοσύνη και η
πραότητα του χαρακτήρα του Τωβία. Το τελευταίο κείμενο αναφέρεται στην επίθεση που
δέχτηκαν οι Ρωμαίοι το 390 π.Χ. από τους «βάρβαρους Γαλάτες». Στο κείμενο
παρουσιάζονται με μελανά χρώματα οι Γαλάτες και αντίθετα υμνούνται οι Ρωμαίοι, οι οποίοι
με στωικότητα αντιμετώπισαν τον γαλατικό κίνδυνο. Το κείμενο ολοκληρώνεται με την
ιστορική αναφορά «ο Κάμιλλος στρατηγός των Ρωμαίων εξεδικήθη τον θάνατον των αθώων
συγκλητικών γερόντων και εξεδίωξε τους Γαλάτας εκ της Ρώμης και εξ όλης της Ιταλίας».
Προφανώς, τα κείμενα αυτά εντάχθηκαν στην ύλη του βιβλίου προκειμένου να εξευμενίσουν
τους Ιταλούς κατακτητές των νησιών και να αντισταθμίσουν τα κείμενα εθνικού χαρακτήρα
που υπήρχαν στο βιβλίο.
Στο βιβλίο περιλαμβάνονται αρκετά κείμενα εθνικού περιεχομένου που αποσκοπούν
στην καλλιέργεια εθνικής συνείδησης στους μαθητές των σχολείων ενάντια στην προπαγάνδα
που επιχειρούσαν οι ιταλικές κατοχικές δυνάμεις. Το πρώτο κείμενο έχει τίτλο «Ενικήσαμεν,
ω άνδρες Αθηναίοι». Στο απόσπασμα αυτό των τεσσάρων σελίδων γίνεται αναφορά στο
κατόρθωμα του Φιλιππίδη και στο νικηφόρο πόλεμο των Αθηναίων κατά των Περσών με
πολλές ιστορικές λεπτομέρειες. Στη σελίδα 68 του βιβλίου υπάρχει το κείμενο με τίτλο
«Πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Αβάρων». Στις πέντε σελίδες του κειμένου
γίνεται εκτενής αναφορά για το πώς διασώθηκε η Κωνσταντινούπολη από την επίθεση των
Αβάρων και το ρόλο της εκκλησίας. Το απόσπασμα κλείνει με τον Ακάθιστο ύμνο! Είναι
ευνόητοι οι παραλληλισμοί και οι ομοιότητες με την κατάσταση που βίωναν οι Έλληνες
Δωδεκανήσιοι. Τελευταίο κείμενο το οποίο έχει εθνικό χαρακτήρα και στοχεύει στην
καλλιέργεια του αλυτρωτισμού και στην επίτευξη του στόχου, που ήταν η ένωση των νησιών
με την Ελλάδα, είναι το απόσπασμα με τίτλο «Το πρώτον πυρπολικόν και ο Παπανικολής».
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Στο κείμενο γίνεται αναφορά στους ήρωες ναυτικούς, Τομπάζη και Παπανικολή και τα
κατορθώματά τους στη θάλασσα εναντίον των Τούρκων. Τονίζεται, προφανώς εσκεμμένα, η
καταγωγή των ηρώων αυτών που κατάγονται από νησιά όπως είναι η Ύδρα, τα Ψαρά και οι
Σπέτσες και γίνεται παραλληλισμός με τα νησιά της Δωδεκανήσου. Τα αποσπάσματα αυτά
συνδυάζονταν και σχετίζονταν άμεσα με τα ποιήματα πατριωτικού χαρακτήρα που
προαναφέρθηκαν. Από τα 58 συνολικά πεζά κείμενα και ποιήματα που υπάρχουν στο βιβλίο,
τα κείμενα πατριωτικού-εθνικού χαρακτήρα είναι συνολικά 11, δηλαδή το 19 % των
περιεχομένων του βιβλίου και αποτελούν τη μεγαλύτερη θεματική του ενότητα.

Το δεύτερο βιβλίο, του οποίου το περιεχόμενο αναλύθηκε, είναι η Ιερά Ιστορία της
Παλαιάς Διαθήκης. Το βιβλίο προοριζόταν για τους μαθητές της Β΄ τάξης του δημοτικού
σχολείου. Στο εξώφυλλο του βιβλίου υπήρχε η ένδειξη «Δια την δευτέραν τάξιν του
Δημοτικού σχολείου. Εγκρίσει των Μητροπόλεων Ρόδου, Κώου, Καρπάθου, Καλύμνου και
της Εξαρχίας Πάτμου δια μιαν πενταετίαν». Καταλαβαίνουμε από την επισήμανση αυτή τον
πρωταγωνιστικό ρόλο της εκκλησίας σε θέματα παιδείας. Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε
επειδή εγκρίθηκε από τις μητροπόλεις της Δωδεκανήσου. Η «καταλληλότητά» του
σημειώνεται ήδη από το εξώφυλλο του βιβλίου. Παράλληλα, σημειώνεται και το χρονικό
διάστημα για το οποίο έχει δοθεί έγκριση για το συγκεκριμένο βιβλίο (πενταετία),γεγονός
που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν συχνές αλλαγές στα βιβλία που χρησιμοποιούνταν
ως σχολικά εγχειρίδια. Πληροφορίες για το συγγραφέα του βιβλίου δεν υπάρχουν. Στη
δεύτερη σελίδα σημειώνεται ότι «Πάσα ανατύπωσις μένει κοινόν δικαίωμα των Ορθοδόξων
Θρησκευτικών Αρχηγών, διωκομένης πάσης κρυφά ανατυπώσεως ως κλεψιτυπίας. Τα γνήσια
αντίτυπα φέρουσι την υπογραφήν του συντάκτου ή την σφραγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως
Ρόδου». Το βιβλίο έχει τυπωθεί στη Ρόδο το 1932, στο τυπογραφείο «Απόλλων». Πρόκειται
για ένα μικρό βιβλίο μόλις 28 σελίδων. Στις 26 πρώτες σελίδες παρατίθεται συνοπτικά η
ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης και στις τελευταίες δυο σελίδες, με μορφή παραρτήματος,
παρουσιάζονται οι Δέκα Εντολές. Η Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης παρουσιάζεται σε 18
ενότητες, με μορφή μικρών αφηγήσεων. Ενδεικτικά, παρατίθενται μερικοί τίτλοι «Η
Δημιουργία του κόσμου και οι Πρωτόπλαστοι», «Ο κατακλυσμός και ο Νώε», «Ο Μωυσής
ενώπιον της θαυμαστής Βάτου», «Ο Θεός δίδει εις τον Μωυσή τας Δέκα Εντολάς». Στο
βιβλίο περιέχονται εννέα εικόνες που συνοδεύουν τις ιστορίες, ασπρόμαυρες και σχετικές με
το εκάστοτε θέμα. Η γλώσσα του βιβλίου είναι η καθαρεύουσα. Είναι η γλώσσα που έχουμε
συνηθίσει από τα εκκλησιαστικά κείμενα και είναι μια γλώσσα που σίγουρα δεν ήταν οικεία,
ειδικά στους μικρούς μαθητές της Β΄ τάξης, μια γλώσσα που δεν τη μιλούσαν οι μαθητές στο
σπίτι.
Το επόμενο βιβλίο που αναλύθηκε είναι η Ιερά Ιστορία της Καινής Διαθήκης. Το
βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ τάξης, όπως αναγράφεται στο εξώφυλλο, από όπου
πληροφορούμαστε επιπλέον ότι το βιβλίο εκδόθηκε «εγκρίσει των μητροπόλεων Ρόδου,
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Κώου, Καρπάθου, Καλύμνου και της Εξαρχίας Πάτμου δια μιαν πενταετίαν» και τυπώθηκε στη
Ρόδο το 1932, στο τυπογραφείο «Απόλλλων». Πρόκειται για ένα βιβλίο αγνώστου
συγγραφέα που αποτελείται από 54 συνολικά σελίδες και είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα.
Στο βιβλίο παρουσιάζεται η ιστορία της Καινής Διαθήκης σε τέσσερα μέρη. Η γλώσσα του
εγχειριδίου ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για μαθητές Γ΄τάξης. Χαρακτηριστικό της δυσκολίας
είναι ένα απόσπασμα από το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου που αναφέρεται στη γέννηση του
Χριστού «Οι βοσκοί εφοβήθησαν. Άγγελος Κυρίου όμως ήλθε προς αυτούς και τους είπε: Μη
φοβείσθε ήλθα να σας είπω χαράν μεγάλην, ότι εγεννήθη ο Σωτήρ του κόσμου. Οι βοσκοί ευθύς
αφήκαν τα πρόβατα των και επήγαν εις το σπήλαιον δια να προσκυνήσουν τον Χριστόν». Το
βιβλίο περιέχει, επίσης, οκτώ εικόνες ασπρόμαυρες, σε μέγεθος μισής σελίδας η καθεμιά.
Το επόμενο βιβλίο της εποχής, του οποίου το περιεχόμενο αναλύθηκε, έχει τίτλο
Φυσική Πειραματική. Προοριζόταν για τους μαθητές της Στ΄ τάξης και στο εξώφυλλο
αναγράφονταν «Δια τους μαθητάς της Στ΄ τάξεως των Δημοτικών σχολείων. Κατά το επίσημον
αναλυτικόν πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας». Η πληροφορία αυτή είναι πολύ σημαντική
δεδομένου ότι αποκαλύπτει την πολιτική και τη στρατηγική που υπήρχε τότε στα
Δωδεκάνησα για θέματα παιδείας. Ο μητροπολίτης Ρόδου και η Κεντρική Εκπαιδευτική
Επιτροπή που επί των ημερών του συστήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, και την ήλεγχε ο ίδιος
απόλυτα, διεξήγαγαν διαγωνισμούς για τα βιβλία που θα διδάσκονταν οι μαθητές και
φρόντιζαν ώστε το περιεχόμενο και η ύλη των εγχειριδίων που ενέκριναν να συμβαδίζει με τα
βιβλία που διδάσκονταν οι μαθητές στο Ελληνικό κράτος. Το βιβλίο της Φυσικής
Πειραματικής τυπώθηκε στο νησί της Ρόδου το έτος 1932, σε β΄έκδοση. Εκδότης του ήταν ο
Μιχαήλ Β. Νοταράς. Το τυπογραφείο του Νοταρά ήταν ένα από τα μεγαλύτερα τυπογραφεία
της εποχής αυτής στη Ρόδο και είχε πραγματοποιήσει πολλές εκδόσεις σχολικών εγχειριδίων.
Συγγραφέας του βιβλίου ήταν ο δημοδιδάσκαλος Νικόλαος Παπαθανασίου (έτσι
αναγράφεται στο εξώφυλλο του βιβλίου). Ο Παπαθανασίου ήταν ένας από τους πιο γνωστούς
και καταξιωμένους δασκάλους στο νησί της Ρόδου. Την εποχή αυτή (1932) είχε περίπου
εικοσαετή διδακτική πείρα, διατελούσε διευθυντής στην Κεντρική Αστική Σχολή και έχαιρε
της εκτίμησης της τοπικής κοινωνίας.

Το βιβλίο έχει συνολικά 78 σελίδες. Η ύλη του θεωρείται αρκετά δύσκολη για μαθητές
ηλικίας 11-12 ετών. Η ύλη που περιέχεται στο βιβλίο είναι η ακουστική, η οπτική, ο
μαγνητισμός και ο ηλεκτρισμός. Ο βαθμός δυσκολίας του βιβλίου αυξάνει λόγω της γλώσσας
που χρησιμοποιείται στο εγχειρίδιο. Εκτός από την καθαρεύουσα η δυσκολία χρήσης του
αυξάνει καθώς, σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές και πρακτικές της εποχής, οι μαθητές
έπρεπε να αποστηθίζουν ολόκληρες παραγράφους. Η παράθεση ενός χαρακτηριστικού
αποσπάσματος από τη σελίδα 75 του βιβλίου, που αναφέρεται στο τηλέφωνο, καταδεικνύει
το βαθμό δυσκολίας του. «Ερώτησις: Πώς συμβαίνει άραγε με το τηλέφωνον να ομιλώμεν
εδώ και να μας ακούη όστις ευρίσκεται πολύ μακριάν μας; Πείραμα: Εάν την επιφάνειαν ενός
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ξύλινου κυλίνδρου, φέροντος εις το μέσον οπήν περιτυλίξωμεν με σύρμα ρευματαγωγόν
απομεμονωμένον δια μετάξης και εισαγάγωμεν εντός της οπής του κυλίνδρου ταχέως ένα
μαγνήτην τότε παράγεται ηλεκτρικόν ρεύμα το οποίον κυκλοφορεί δια του ρευματαγωγού και
αμέσως παύει».
Το επόμενο βιβλίο που αναλύθηκε είναι η Ζωολογία. Πρόκειται για ένα διδακτικό
βιβλίο για τους μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης του δημοτικού, όπως αναγράφεται στο εξώφυλλό
του. Συγγραφέας είναι η Άννη Αμοργινού, δασκάλα σε σχολεία της πόλης της Ρόδου και η
οποία το μεγαλύτερο διάστημα της διδασκαλικής της θητείας δίδαξε στην Αμαράντειο Σχολή.
Το βιβλίο τυπώθηκε στη Ρόδο, στο τυπογραφείο του Μιχαήλ Νοταρά το 1930. Η β΄ έκδοση
του βιβλίου που αναλύθηκε, αναφέρει το εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο ότι συντάχθηκε
«Σύμφωνα με το τελευταίο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου», παραπέμποντας,
προφανώς, στο ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Είναι προφανές πόσο μεγάλη ήταν η επιρροή
του ελληνικού κράτους που αποσκοπούσε οι μαθητές των ιταλοκρατούμενων Δωδεκανήσων
να μην υπολείπονται σε τίποτα από τους υπόλοιπους Έλληνες μαθητές. Το βιβλίο αποτελείται
από 110 σελίδες και είναι γραμμένο στη δημοτική γλώσσα. Αποτελείται από 8 κεφάλαια και
σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ζώα βάση ενοτήτων, όπως ζώα του σπιτιού, ζώα του
κήπου, ζώα της θάλασσας, ζώα των λιμνών. Σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε ζώου και παρατίθεται σχετική εικόνα του ζώου, το
οποίο θεωρείται ένα εύκολο και ελκυστικό για τους μαθητές, λόγω γλώσσας και
περιεχομένου.
Το τελευταίο βιβλίο της εποχής, του οποίου το περιεχόμενο αναλύθηκε, είναι το
αναγνωστικό με τίτλο Ήλιος, Αναγνωστικό Δημοτικής, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά
στο εξώφυλλο του βιβλίου. Η αναφορά αυτή δεν είναι τυχαία. Δίνει το γλωσσικό στίγμα του
βιβλίου, που είναι γραμμένο στη δημοτική γλώσσα. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ίσως το
κύριο κριτήριο για την επιλογή του, ως διδακτικό εγχειρίδιο από την Κεντρική Εκπαιδευτική
Επιτροπή. Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο δημοδιδάσκαλος Σ. Πετράκης, όπως αναφέρεται
στο εξώφυλλο. Το βιβλίο τυπώθηκε στη Ρόδο, στο τυπογραφείο ο «Φάρος» και εκδότης του
ήταν ο Εμμανουήλ Παντελίδης. Στο εσωτερικό του βιβλίου πληροφορούμαστε και το έτος
έκδοσής του ήταν το 1933. Σε κανένα σημείο του βιβλίου δεν αναγράφεται για ποια τάξη
προοριζόταν. Από το περιεχόμενο του βιβλίου κατανοούμε ότι ήταν γραμμένο για μαθητές
της Γ΄ και Δ΄ τάξης. Το βιβλίο αποτελείται από 160 σελίδες. Είναι τυπωμένο σε φτηνό χαρτί
της εποχής και ασπρόμαυρο. Υπάρχουν σ’ αυτό και 24 εικόνες συνολικά που καταλαμβάνουν
20 σελίδες του βιβλίου, το οποίο αποτελείται από 60 διαφορετικές θεματικές ενότητες. Τα
κείμενα του βιβλίου παρουσιάζουν ποικιλία στη θεματολογία τους. Από τα 60 αποσπάσματα
του βιβλίου, τα 15, δηλαδή το ¼ του συνόλου, είναι ποιήματα. Τα ποιήματα αυτά έχουν μια
ευρεία γκάμα θεματολογίας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν προσευχές και ποιήματα θρησκευτικού
περιεχομένου, όπως το «Χριστός Ανέστη» του Συλβίου, αλλά και ποιήματα γνωστών
Ελλήνων ποιητών, όπως το ποίημα η «Σπορά» του Γιώργου Δροσίνη, του «Αι Γιαννιού οι
φωτιές» του Στέλιου Σπεράντζα, του Αλέξανδρου Πάλλη τα «Τέσσερα αδέλφια» και το
ποίημα «Ο βοσκός» του Ιωάννη Πολέμη. Χαρακτηριστικό είναι ότι περιέχεται και ένα
ποίημα Ρόδιου, σύγχρονου ποιητή, του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη.14 Το ποίημα του
Κωνσταντινίδη έχει τίτλο «Μοναστήρια» και είναι ένα μικρό σε έκταση ποίημα, τριών
στροφών, από πέντε στίχους η καθεμιά, χωρίς καμιά τοπική αναφορά σε τοπωνύμια. Τα πεζά
αποσπάσματα του βιβλίου έχουν μικρή έκταση και καταλαμβάνουν δυο σελίδες το καθένα.
Τόσο τα πεζά κείμενα του αναγνωστικού όσο και τα ποιήματα, είναι τοποθετημένα με
χρονολογική σειρά που ακολουθεί τον εποχικό κύκλο, παραπέμποντας στα κύρια γεγονότα
της καθημερινότητας σε κάθε εποχή. Το πρώτο κείμενο έχει τίτλο «Οι εγγραφές», στο
σχολείο. Έπειτα ακολουθούν κείμενα με τίτλους όπως «Η σπορά», «Τα φύλλα των δέντρων»
κ.ά. Τα πεζά ολοκληρώνονται με κείμενα που έχουν τίτλους «Η πρωτομαγιά», «Το θέρος»
και «Η γιορτή του σχολείου».
Τα πεζά κείμενα του βιβλίου παρουσιάζουν ποικιλία στη θεματολογία τους. Υπάρχουν
δηλαδή αποσπάσματα που έχουν καθαρά θρησκευτικό περιεχόμενο, όπως είναι π.χ. «Το
14
Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης ήταν ρόδιος ποιητής που έζησε στη Ρόδο στα μέσα του 19ου αιώνα και πέθανε
την ύστερη εποχή της ιταλοκρατίας.

1021

Πάσχα», «Στο δρόμο του Γολγοθά», «Χριστούγεννα». Τα προαναφερόμενα κείμενα είναι
επετειακά και είχαν επίκαιρο χαρακτήρα, καθώς διδάσκονταν λίγο πριν από τις
συγκεκριμένες θρησκευτικές εορτές. Υπάρχουν κείμενα κοινωνικού χαρακτήρα που
αναφέρονται στη φιλία ή στις ανθρώπινες σχέσεις, όπως π.χ. «Η οικογένειά μας», «Ο Γιάννης
ο ανοιχτόκαρδος», «Ο κλώνος, το δεμάτι και η φιλία». Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία πέντε
κειμένων που είναι λαϊκοί θρύλοι και μύθοι με διδακτικό χαρακτήρα, χαρακτήρα νουθεσίας
προς τους μικρούς μαθητές, στους οποίους απευθύνονται. Τέτοια αποσπάσματα είναι «Δεν
την ωφέλησε η πονηριά της», απόσπασμα που αναφέρεται στην πονηριά της αλεπούς, «Ο
βασιλιάς χρόνος και τα παιδιά του», «Για να μην τιμωρηθή ο αδελφός του».
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πώς σε όλο το βιβλίο δεν υπάρχει ούτε ένα απόσπασμα
πατριωτικού ή εθνικού χαρακτήρα, δεν υπάρχει καμιά αναφορά σχετική με την πατρίδα, είτε
με τις εθνικές εορτές και επετείους είτε κάποια αναφορά σε μάχες και νίκες των Ελλήνων
μέσα στην μακραίωνη ιστορία τους. Θεωρείται ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός αυτό
κι ότι το φαινόμενο οφείλεται στην πολιτική που ακολουθούσαν οι Ιταλοί στα νησιά, ειδικά
την περίοδο αυτή. Τα κείμενα ελληνικού, εθνικού περιεχομένου, προφανώς, αποφεύχθηκαν
προκειμένου να εγκριθεί το βιβλίο από την ιταλική λογοκρισία. Αξιοσημείωτη είναι η ύπαρξη
ενός κειμένου με τίτλο «Ο Κολοσσός της Ρόδου». Πρόκειται για ένα κείμενο 7 σελίδων, το
μεγαλύτερο απόσπασμα που υπάρχει στο βιβλίο. Θα αναμενόταν, στις σελίδες αυτές, να
γινόταν αναλυτική αναφορά και παρουσίαση του Κολοσσού, των δημιουργών του, της
ιστορίας και της αξίας του. Όμως, μόνο στην τέταρτη σελίδα του κειμένου, υπάρχει μικρή
αναφορά στον Κολοσσό και σε ιστορικά του στοιχεία. Χαρακτηριστικό είναι ότι, στο
μεγαλύτερο μέρος του κειμένου, εμφανίζονται αναφορές σε μια σχολική εκδρομή στη
θάλασσα και με αφορμή αυτό το γεγονός γίνεται αναφορά στον Κολοσσό! Θα πρέπει,
ωστόσο, να σημειωθεί ότι υπάρχει μια ολοσέλιδη εικονογράφηση του αγάλματος του
Κολοσσού. Το κείμενο αυτό, παρόλο που παρατίθεται με πολύ ουδέτερο τρόπο, έδινε την
αφορμή στους Έλληνες δασκάλους των ιταλοκρατούμενων σχολείων να μιλήσουν στους
μαθητές τους για την ιστορία και την καταγωγή του τόπου και των προγόνων τους.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των προαναφερόμενων, διδακτικών βιβλίων σε
δημοτικά σχολεία της ιταλοκρατούμενης Ρόδου, επισημαίνεται συμπερασματικά ότι τα
βιβλία αυτά, σε μεγάλο βαθμό, είχαν επηρεαστεί από τα επίσημα εγχειρίδια του ελληνικού
κράτους, στη θεματολογία τους, στη διδακτέα ύλη, ακόμα και στο ύφος τους. Οι
Δωδεκανήσιοι εκπαιδευτικοί -συγγραφείς των βιβλίων, προκειμένου να εγκριθούν τα βιβλία
τους, αντέγραφαν τα επίσημα εγχειρίδια του ελληνικού κράτους, τόσο πιστά που φαίνεται
ακόμα και στον τίτλο τους, όπως συμβαίνει π.χ. με το γνωστό Αλφαβητάριο του Ήλιου και το
αναγνωστικό «ο Ήλιος» που προαναφέρθηκε. Η ομοιότητα στο εξώφυλλο των δυο βιβλίων
είναι χαρακτηριστική! Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η προσαρμοστικότητα του μητροπολίτη
Ρόδου και της Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, στις εκπαιδευτικές αλλαγές που
συντελούνταν στο ελληνικό κράτος. Την ταραγμένη περίοδο 1928-1934, με τις αλλεπάλληλες
αλλαγές κυβερνήσεων και το γλωσσικό ζήτημα να διχάζει την ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες
ταγοί της ιταλοκρατούμενης Ρόδου ακολουθούσαν, όσο πιο πιστά μπορούσαν, την
εκπαιδευτική πολιτική που χάραζε και υλοποιούσε η ελληνική πολιτεία.
Η ανάλυση και η παρουσίαση του περιεχομένου των διδακτικών εγχειριδίων, όπως
περιλαμβάνεται στο κείμενο αυτό, συμβάλλει στην κατανόηση πολλών και σημαντικών
στοιχείων που σχετίζονται ευρύτερα με τα εκπαιδευτικά πράγματα στην ιταλοκρατούμενη
Ρόδο και στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου. Με την παρούσα μελέτη καθίσταται εμφανές το
γεγονός ότι οι υπεύθυνοι για την ελληνική παιδεία των ροδίων μαθητών, όφειλαν να φέρουν
σε αίσιο πέρας μια πολύ δύσκολη αποστολή, προσπαθώντας να την προστατεύσουν από την
όποια ιταλική επιβουλή, που αποσκοπούσε στον εξιταλισμό των Δωδεκανησίων. Ο
μητροπολίτης Ρόδου και οι συνεργάτες του, κατόρθωσαν να τυπώνουν δικά τους σχολικά
εγχειρίδια, σε τοπικά τυπογραφεία, έχοντας στενή συνεργασία με τους συγγραφείς των
βιβλίων, καθορίζοντας απόλυτα τη γλώσσα και σε μεγάλο βαθμό, τη δομή και το περιεχόμενό
όλων των διδακτικών βιβλίων. Κατάφεραν να παρακάμψουν τις δυσκολίες και τις διώξεις15
15
Οι διώξεις σε βάρος της ελληνικής παιδείας κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας κορυφώθηκαν το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο κυβερνήτης των νησιών ήταν ο Cesare Maria de Vecchi, ενός εκ των τετραρχών του
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σε βάρος της ελληνικής παιδείας που επέβαλλαν οι Ιταλοί και με την πολιτική που
ακολούθησαν κατάφεραν οι Έλληνες της Δωδεκανήσου να μετέχουν της ελληνικής παιδείας.
Σταθερό και μακροχρόνιο στόχος του αποτέλεσε, μέσω των διδακτικών βιβλίων, η
καλλιέργεια του εθνικού φρόνημα των Δωδεκανησίων μαθητών, φρόνημα που οι Ιταλοί
επιχειρούσαν να κάμψουν με ποικιλόμορφες πρακτικές, ενταγμένες άλλοτε σε ένα
δελεαστικό εκπαιδευτικό πλαίσιο κι άλλοτε σε ένα φασιστικό καθεστώς διαταγμάτων. όπως
Ο διακαής πόθος των Δωδεκανησίων καθοδηγούσε τους τοπικούς, θρησκευτικούς και
κοινωνικούς ταγούς, να θέτουν ως κυρίαρχο στόχο την ένωση των νησιών με τη μητέρα
Ελλάδα, ένα δύσκολο στόχο που μόνο η οργανωμένη και συστηματική εκπαίδευση των
παιδιών και της νεολαίας θα μπορούσε να εγγυηθεί, όπως και στο παρελθόν16, με τη χρήση
κατάλληλων διδακτικών εγχειριδίων!
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και τα εξομοίωσε με τα ιταλικά, επιβάλλοντας ταυτόχρονα τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως προαιρετική.
16
Σχετ. βλ. Σταμάτης, Π. Ι. (2002).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εισήγηση αναφέρεται στα αναλυτικά προγράμματα μέσης εκπαίδευσης στη Ρόδο εστιάζοντας
στο δεύτερο μισό της ιταλοκρατίας. Ερευνώνται και παρουσιάζονται αναλυτικά προγράμματα δυο
σχολείων του νησιού, του «Καζουλλείου Παρθεναγωγείου» και του «Βενετοκλείου Γυμνασίου», τα
οποία αποτελούσαν τους κύριους φορείς παροχής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Ρόδο κατά την
προαναφερόμενη περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από μια συνοπτική παρουσίαση της κοινωνικής
και πολιτικής κατάστασης της εποχής και της ιστορίας των παραπάνω γυμνασίων, ακολουθεί η
παρουσίαση των αναλυτικών προγραμμάτων, η οποία περιλαμβάνει τα διδασκόμενα μαθήματα, τις
ώρες διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος και το ρόλο του στη διαμόρφωση εθνικής συνείδησης.
Στην εισήγηση εξετάζονται, επίσης, η συνάφεια, οι ομοιότητες και οι διαφορές των συγκεκριμένων
αναλυτικών προγραμμάτων με τα αναλυτικά προγράμματα που ίσχυαν στα γυμνάσια της ελεύθερης
Ελλάδας. Παράλληλα, εξετάζεται η στάση και οι παρεμβάσεις των ιταλικών αρχών στα αναλυτικά
προγράμματα που εφάρμοζε η ελληνική κοινότητα στα γυμνάσια και οι αντιλήψεις τους αναφορικά με
την επίδραση των προγραμμάτων αυτών στα εκπαιδευτικά σχέδια εξιταλισμού των Δωδεκανησίων.
Αναδεικνύονται, επίσης, στοιχεία των αναλυτικών προγραμμάτων που συνέβαλαν στην καλλιέργεια
ενός κινήματος αλυτρωτισμού και εθνικών διεκδικήσεων από τους Έλληνες μαθητές.
ABSTRACT
The paper refers to middle school curriculum focusing on Rhodes in the second half of the
Italian occupation. The paper is presenting the curricula of the city high schools “Kazoulleion” and
“Benetokleion”, which were the main organizations of secondary education at Rhodes during the me
period. More specifically, after providing a brief presentation of social and political situation of that era
and history of those high schools follows the presentation of the curriculum, which includes the
subjects, the teaching hours of Greek language lessons and their role in shaping national consciousness.
In this paper also examined the consistency, similarities and differences of those curricula comparing to
the high schools of Greece. Moreover, considering the attitudes and interventions of the Italian
authorities in the curricula implemented by the Greek community in high schools and their perceptions
regarding the impact of those programs in educational projects for the italization of the Dodecanese.
Finally, merge also elements of curricula that contributed to a growing movement of irredentism and
national claims by Greek students.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όπως επισημαίνει ο Γ. Χατζηγεωργίου (2004), παραπέμποντας στον Ralph Tyler, τον
πατέρα των Αναλυτικών Προγραμμάτων, τέσσερα ερωτήματα αποτελούν σήμερα τα βασικά
βήματα για να σκεφτεί κάποιος τη διαδικασία σχεδιασμού ενός αναλυτικού προγράμματος.
Τα ερωτήματα αυτά, που ενδιαφέρουν και βοηθούν τον εκπαιδευτικό στην καθημερινή
εργασία του στο σχολείο, είναι:
1. Ποιους εκπαιδευτικούς σκοπούς πρέπει να επιδιώκει το σχολείο;
2. Πώς μπορούν να επιλεγούν οι μαθησιακές εμπειρίες ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι
σκοποί;
3. Πώς μπορούν να οργανωθούν αποτελεσματικά αυτές οι εμπειρίες;
4. Πώς μπορεί να αξιολογηθεί η επιτυχία των σκοπών που τέθηκαν;
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Είναι προφανές ότι τα θεμελιώδη αυτά ερωτήματα θα έπρεπε να απασχολούσαν και
τότε, στις αρχές του Κ΄ αιώνα, τους εκπαιδευτικούς που ήταν επιφορτισμένοι με το έργο της
σύνταξης των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Θα έπρεπε! Όμως οι συνθήκες της εποχής
επέτρεπαν τους Έλληνες παιδαγωγούς να σχεδιάζουν τα Αναλυτικά Προγράμματα στο
πλαίσιο που διαγράφουν τα τέσσερα αυτά, θεμελιώδη ερωτήματα; Ποιες κοινωνικοπολιτικές
συνθήκες επικρατούσαν στα Γυμνάσια της ελεύθερης Ελλάδας και ποιες στα Γυμνάσια της
ιταλοκρατούμενης Ρόδου, που αποτελεί το κύριο πεδίο της ερευνάς μας; Πώς η διδασκαλία
του γλωσσικού μαθήματος θα μπορούσε να αποτυπώσει τις ιδιαίτερες ιστορικές συγκυρίες με
τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές πολιτικές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Παρόλο που είναι
προφανές πως οι διαφοροποιημένες συνθήκες δημιουργούν διαφορετικές δυναμικές, είναι
ενδιαφέρον να δει κανείς τον τρόπο με τον οποίο η διδασκαλία της γλώσσας μπορεί να
αποτελέσει αδιάψευστο μάρτυρα εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής. Η μελέτη των
αναλυτικών προγραμμάτων στην ιταλοκρατούμενη Ρόδο μπορεί να αποτελέσει ένα
αποκαλυπτικό παράδειγμα, εάν θεωρηθεί υπό το συγκριτικό πρίσμα αναλυτικών
προγραμμάτων στην ελεύθερη Ελλάδα.
2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ
Στην Ελλάδα, ήδη από το 1917 με το σχηματισμό της κυβέρνησης «Εθνικής Αμύνης»
από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, σειρά διαταγμάτων φέρνει νέους προσανατολισμούς στην
ελληνική εκπαίδευση. Ωστόσο κυρίαρχο γεγονός για τα επόμενα χρόνια (1920-1928)
αποτελεί η πολιτική αστάθεια καθώς αλλάζουν 33 κυβερνήσεις (Κρεμμυδάς, 1986). Πιο
συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει ο Α. Δημαράς (1987), φιλολαϊκές και προοδευτικές
μεταρρυθμίσεις προκαλούν αντιδράσεις σε ομάδα συντηρητικών. Με τις εκλογές του
Νοεμβρίου του 1920 φιλομοναρχικά κόμματα πήραν την εξουσία και ανατράπηκαν όλες οι
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της προηγούμενης κυβέρνησης Βενιζέλου. Το 1923 η
κυβέρνηση Πλαστήρα επαναφέρει τα μεταρρυθμιστικά μέτρα του 1917 προκαλώντας πάλι
αντιδράσεις που στόχο είχαν τη εκδίωξη του Αλέξανδρου Δελμούζου, της Ρόζας Ιμβριώτη
και του Μίλτου Κουντουρά, οι οποίοι εφάρμοζαν νέες μεθόδους διδασκαλίας στο Μαράσλειο
Διδασκαλείο και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Με τη ψήφιση του νέου συντάγματος στις 3 Ιουνίου 1927 αναπτερώνονται οι ελπίδες
για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που οραματίζονταν τα νομοσχέδια του 1913, 1917 και
1923-24. Αργότερα, με τη μεταρρύθμιση που επιδιώκει το κόμμα των φιλελευθέρων το 1929
μπαίνει τάξη στα εκπαιδευτικά πράγματα, θεμελιώνεται η δημοκρατική αντίληψη για το
εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και η προσαρμογή του σχολείου στις ανάγκες της οικονομικής
ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας. Ο Ν. 4373/13-8-1929 «Περί διαρρυθμίσεως των
σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως» που ψηφίστηκε επί υπ. παιδείας Κ. Γόντικα, κινείται
προς αυτή την κατεύθυνση, ρυθμίζοντας ακόμη και θέματα αναλυτικών προγραμμάτων. Η
ίδρυση επαγγελματικών σχολείων στρέφει την εκπαίδευση από τον κλασικισμό στην
κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Τα σχολεία γίνονται μεικτά, εκτός από τις
οικονομικές σχολές, με στόχο να εξαλειφθεί ο αναλφαβητισμός των γυναικών. Η
μεταρρύθμιση του 1929 βάζει τα θεμέλια του αστικού σχολείου (Φραγκουδάκη, 1977), το
οποίο καλείται να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, να
ανταποκριθεί στα αιτήματα γα κοινωνικοποίηση, οικονομική αποτελεσματικότητα και
κοινωνική δικαιοσύνη. Το πνεύμα του αστικού ορθολογισμού και η προσπάθεια να
προσδοθεί λειτουργικότητα στις γνώσεις είναι χαρακτηριστική των κυρίαρχων
μεταρρυθμιστικών αντιλήψεων για την περίοδο αυτή (Μπουζάκης, 2002). Κατά τη χρονική
περίοδο 1930-32 με υπουργό παιδείας τον Γεώργιο Παπανδρέου ψηφίζονται νόμοι ώστε το
σχολείο να παρέχει στους Έλληνες «λαϊκή παιδεία που αποτελεί θεμελιώδες περιεχόμενο της
λαϊκής δημοκρατίας», όπως ο ίδιος δήλωνε για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
Την περίοδο που ακολουθεί, η κρατική προσπάθεια επικεντρώνεται στην επαναφορά
του σχολείου σε εκπαιδευτικές επιλογές του παρελθόντος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
περιορίζεται σταδιακά η διδασκαλία της Δημοτικής γλώσσας. Μια σειρά πολιτικών
γεγονότων οδηγεί στη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά το 1936, η εκπαιδευτική πολιτική του
οποίου οδήγησε σε αύξηση του ποσοστού των αναλφάβητων, σε υποτυπώδη λειτουργία των
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δημοτικών σχολείων, ελλείψεις και αυθαιρεσίες. Το νέο δόγμα για την αστική παιδεία επί Ι.
Μεταξά στρέφεται κατά των κομμουνιστικών ιδεών, οι οποίες «προσπάθησαν να
υπονομεύσουν τη θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια», σύμφωνα με τον υπ. παιδείας Κ.
Γεωργακόπουλο (Δημαράς, 1987). Έτσι, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που άρχισε το 1910
ουσιαστικά, με όραμα το λαϊκό σχολείο, ανακόπτεται αυτή τη φορά από το καθεστώς Μεταξά
και επισφραγίζεται με τον ιμπεριαλιστικό φασισμό των Γερμανών και των Ιταλών που
κατέλαβαν την Ελλάδα.
Ως προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα
την περίοδο αυτή, όπως προκύπτει από τη μελέτη των αναλυτικών προγραμμάτων,
παρατηρείται πως, ήδη από το 1917, κυριαρχεί ο εμπλουτισμός του γνωστικού επιπέδου των
μαθητών, η διαμόρφωση ήθους, η καλλιέργεια αγάπης στο συνάνθρωπο και ο σεβασμός στο
θεό και στην πατρίδα. Γίνεται φανερό ότι το ελληνικό σχολείο λειτουργεί ως παράγοντας
διαμόρφωσης εθνικής συνείδησης για τα ελληνόπουλα, επικεντρώνοντας τις επιδιώξεις του
στην παροχή «κατάλληλων εφοδίων» προς τους μαθητές.
Ως προς τα σχολικά βιβλία αυτό που κυριαρχεί στην Ελλάδα είναι η διαμάχη μεταξύ
δημοτικιστών και οπαδών της καθαρεύουσας. Το διάταγμα 2585/11-5-1917 ορίζει πως τα
αναγνωστικά βιβλία των τεσσάρων τάξεων του δημοτικού σχολείου πρέπει να είναι γραμμένα
στη δημοτική γλώσσα. Τη διετία 1917-1919 δέκα νέα αναγνωστικά συγγράφονται στη
δημοτική εκφράζοντας την αλλαγή πνεύματος. Αυτά έχουν συγγραφεί με βάση τη
γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη. Ωστόσο, μεγάλες αντιδράσεις προκλήθηκαν από ομάδα
συντηρητικών και τελικά, το 1921, ψηφίζεται νόμος με τον οποίο τα αναγνωστικά θα
γράφονται στην καθαρεύουσα, τη γλώσσα των μορφωμένων τάξεων. Η διαμάχη θα
συνεχιστεί και τα νομοσχέδια για την επαναφορά της δημοτικής ή της καθαρεύουσας
εναλλάσσονται με κατάληξη την υποχρεωτική συμβίωση και των δυο.
Στα Δωδεκάνησα επικρατούν εντελώς διαφορετικές συνθήκες καθώς την άνοιξη του
1912 τα κατέλαβε η Ιταλία. Κατά τα τρία πρώτα χρόνια της κατοχής τους οι Ιταλοί
προσπάθησαν να ισχυροποιήσουν την κυριαρχία τους στα νησιά, μέχρι την υπογραφή της
συνθήκης του Λονδίνου το 1915, οπότε τα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν οριστικά στην
Ιταλία και εγκαθίδρυσε στρατιωτική εξουσία. Την εποχή εκείνη η δωδεκανησιακή παιδεία
εμφάνιζε ικανοποιητική ανάπτυξη. Λειτουργούσαν δημοτικά σχολεία και γυμνάσια στη Ρόδο,
στην Κω, στην Κάλυμνο, στη Σύμη και σε όλα σχεδόν τα μεγάλα νησιά της Δωδεκανήσου.
Το 1924 ανακοινώθηκε επίσημα η προσάρτηση των Δωδεκανήσων στην Ιταλία και οι
κάτοικοι απόκτησαν την ιταλική υπηκοότητα χωρίς, όμως, να τους έχουν εκχωρηθεί πλήρη
πολιτικά δικαιώματα.
Οι Ιταλοί κατακτητές είχαν ως μακροπρόθεσμο στόχο τους τον πλήρη εξιταλισμό του
πληθυσμού των Δωδεκανήσων. Γνώριζαν ότι αυτό θα το πετύχαιναν, σε μεγάλο βαθμό, μέσω
της εκπαίδευσης και γι’ αυτό, επέβαλαν τη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας για τουλάχιστον
τέσσερις ώρες εβδομαδιαίως (Κοντάκος & Παπαδόπουλος, 2009). Αρχικά, ο Ιταλός
στρατιωτικός διοικητής Mario Lago επέλεξε τη στρατηγική των μη βεβιασμένων κοινωνικών
μεταβολών. Μεταγενέστερα, όμως, ο διάδοχός του, Cesare Maria de Vecchi, τετράρχης του
ιταλικού φασισμού, όταν μετέβη στα Δωδεκάνησα με σκοπό να επιθεωρήσει και να
διαπιστώσει το βαθμό εξιταλισμού στον οποίο βρισκόταν οι Δωδεκανήσιοι και ειδικότερα οι
μικροί μαθητές, αφού διαπίστωσε με απογοήτευση το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο εξιταλισμού
στην εκπαίδευση, εξοργίσθηκε και έσπευσε να αναλάβει αυτοπροσώπως τη διοίκηση των
Δωδεκανήσων. Τότε απομάκρυνε το Mario Lago κι άρχισε με σκληρό και βίαιο τρόπο την
εφαρμογή του σχεδίου του πλήρους εξιταλισμού των δωδεκανησίων, εκδίδοντας, ως
αποκορύφωμα, το κυβερνητικό διάταγμα 149/21-7-1937.
Στο πλαίσιο αυτής της «πολιτικής», απαγορεύτηκε η εισαγωγή βιβλίων για το
Δημοτικό Σχολείο από την Ελλάδα, όπως γινόταν μέχρι τότε. Οι Ιταλοί, έκαναν ανατυπώσεις
των ελληνικών αναγνωστικών, αφού πρώτα είχαν αφαιρέσει όλα τα κεφάλαια εθνικού
περιεχομένου και στη θέση τους είχαν βάλει κεφάλαια από τη ρωμαϊκή ιστορία. Ταυτόχρονα,
για τα βιβλία της μέσης εκπαίδευσης επέβαλαν λογοκρισία. Τα ελληνόπουλα της
Δωδεκανήσου ήταν αναγκασμένα να μαθαίνουν την ιταλική γλώσσα και μάλιστα μέσα από
εθνικοθρησκευτικά, φασιστικά κείμενα «απείρου κάλλους». Απλό παράδειγμα αποτελεί το
Libro della terza classe elementare (αναγνωστικό της Γ’ τάξης του Δημοτικού) με σαράντα
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οχτώ κείμενα, δεκαοχτώ από τα οποία αναφέρονταν στην καθολική θρησκεία και τριάντα
στην ιταλική ιστορία. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Libro della quinta
classe elementare (αναγνωστικό της Ε’ τάξης του Δημοτικού) του Luigi Rinaldi, έκδοση της
κρατικής βιβλιοθήκης της Ρώμης, το 1940. Στο βιβλίο αυτό περιέχονται είκοσι τέσσερα
κείμενα, ένδεκα από τα οποία αναφέρονται στον φασίστα Douche. Για να υπάρχει μέτρο
σύγκρισης, επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα την ίδια εποχή, τα παιδιά διδάσκονταν «τα ψηλά
βουνά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου, γνωστά για την παιδαγωγική τους διάσταση καθώς
εκλείπει ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία ενώ, αντίθετα, προβάλλονται κοινωνικές και
ανθρωπιστικές αξίες.
Η πορεία του εξιταλισμού των Δωδεκανησίων, εκκινώντας από τη μαθητιώσα νεολαία
και τους εκπαιδευτικούς, αναδεικνύεται περίτρανα από τη μελέτη των δυο βασικών
διαταγμάτων που εκδόθηκαν για να ρυθμίσουν τα εκπαιδευτικά πράγματα στα «ιταλικά νησιά
του Αιγαίου». Το πρώτο, επί στρατιωτικής διοικήσεως Mario Lago στα 1926, περιλάμβανε
δέκα κεφάλαια και εβδομήντα πέντε άρθρα ενώ το δεύτερο, επί στρατιωτικής διοικήσεως
Cesare Maria de Vecchi στα 1937, περιλάμβανε επτά κεφάλαια και πενήντα δυο άρθρα. Το
διάταγμα του Mario Lago, μεταξύ άλλων, υποβάθμισε τα ελληνικά σχολεία και καθιέρωσε ως
επίσημα, τα ιταλικά-βασιλικά σχολεία. Επίσης, απαγόρευσε την εισαγωγή σχολικών βιβλίων
από την Ελλάδα καθώς και τις επιχορηγήσεις προς τα δημοτικά και ιδίως προς τα γυμνάσια,
εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες την περίοδο αυτή ελαττώθηκαν σημαντικά.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό του 1926:
1. Απαγορευόταν η κάθε είδους ανάμειξη της εκκλησίας σε ζητήματα παιδείας.
2. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων έπρεπε να μην πολιτικολογούν, να μην εκφράζουν τα
αισθήματά τους και κυρίως την εθνική τους καταγωγή.
3. Ο Ιταλός επιθεωρητής γινόταν κυρίαρχος της δημόσιας εκπαίδευσης με αρμοδιότητες
σε όλα τα επίπεδα και δικαίωμα παρέμβασης, όχι μόνον στα ιταλικά σχολεία αλλά και στα
σχολεία των άλλων εθνικών ομάδων που υπήρχαν στην πόλη της Ρόδου (ελληνικά, τουρκικά,
εβραϊκά).
4. Τα ελληνικά σχολεία που χρηματοδοτούσαν οι κοινότητες υποβαθμίζονταν και
ονομάζονταν πλέον ιδιωτικά ενώ επίσημα ήταν μόνο τα ιταλικά-βασιλικά σχολεία. Με τον
τρόπο αυτό στραγγαλίζονταν η ελληνική εκπαίδευση επειδή οι κοινότητες αδυνατούσαν να
αναλάβουν τη λειτουργία, τη χρηματοδότηση και τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών.
Παρεχόταν, ωστόσο, η δυνατότητα στα σχολεία αυτά να ζητήσουν τη βοήθεια της ιταλικής
διοίκησης μπαίνοντας στο καθεστώς των «επιχορηγούμενων σχολείων», με αντάλλαγμα τον
πλήρη έλεγχό τους από το ιταλικό κράτος.
5. Επιβαλλόταν η διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας ως υποχρεωτικής, σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας στα «ιδιωτικά σχολεία»,
δηλαδή στα ελληνικά, ήταν τέσσερις την εβδομάδα για το δημοτικό ενώ για το γυμνάσιο ήταν
υποχρεωτικά τρεις ώρες την εβδομάδα. Στον Κανονισμό είχε προβλεφθεί και ελεγκτικός
μηχανισμός της ιταλομάθειας των Ελλήνων μαθητών καθώς ο επόπτης παιδείας είχε
αρμοδιότητα να ελέγχει και να πιστοποιεί την επάρκεια των μαθητών των ελληνικών
σχολείων στην ιταλική γλώσσα.
Είναι προφανές ότι τα παραπάνω μέτρα έθεταν στον απόλυτο έλεγχο των ιταλικών
αρχών τα εκπαιδευτικά ζητήματα οι οποίες, σε μια επίμονη προσπάθεια εξιταλισμού της
δωδεκανησιακής, μαθητιώσας νεολαίας, στραγγάλιζαν κάθε ελληνορθόδοξο στοιχείο, με όση
διακριτικότητα μπορεί να επιδεικνύει ένα στυγνό φασιστικό καθεστώς σε υπόδουλους
αλλοεθνείς, των οποίων προσπαθεί να εξαλείψει μανιωδώς την εθνική συνείδηση! Παρόλα
αυτά, ο δωδεκανησιακός λαός με τους εκπροσώπους του και ο ιερός κλήρος με επικεφαλής
τους μητροπολίτες, ως θρησκευτικούς και εκπαιδευτικούς ταγούς, κατόρθωσαν να
προβάλουν σθεναρή αντίσταση στα εξιταλισταστικά σχέδια μέσω της εκπαίδευσης
(Τσιρπανλής, 2007). Για παράδειγμα, ο τότε μητροπολίτης Ρόδου Απόστολος ο Α΄,
κατάφερε, καταφεύγοντας στις γερμανικές αρχές και δίνοντας το δικό του πολυεπίπεδο
αγώνα, να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας Κατηχητικών Σχολείων. Στα σχολεία αυτά, που
λειτουργούσαν συχνά μέσα σε ναούς, τα παιδιά διδάσκονταν την ελληνική γλώσσα
μελετώντας τα εκκλησιαστικά κείμενα, καλλιεργώντας κρυφά και παράλληλα την εθνική
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τους συνείδηση, σε μια εποχή εφαρμογής σκληρών ελέγχων και αδυσώπητων μεθοδεύσεων
εξιταλισμού από τους κατακτητές.
Σκοπό της λειτουργίας των Κατηχητικών Σχολείων αποτέλεσε η εγρήγορση της
ελληνικής εθνικής συνείδησης των ελληνοπαίδων μαθητών, ως ηχηρή απάντηση στα δόλια,
εξιταλιστικά σχέδια των φασιστών. Η αποτίμηση της επιτυχίας του σκοπού αυτού
διατυπώνεται στο ακόλουθο χωρίο από τα απομνημονεύματα του Μητροπολίτου Ρόδου
Αποστόλου του Α΄ (τ. Β΄, σελ. 20), ο οποίος επισημαίνει χαρακτηριστικά: «…Τα Κατηχητικά
της Επαρχίας Ρόδου,…, έχουσι την ικανοποίησιν ότι εις τας σκοτεινοτέρας στιγμάς του Εθνικού
της βίου, με το αμυδρόν φως της κανδήλας των, καθωδήγησαν τας ψυχάς των Ελληνοπαίδων
της, προς την οδόν των μεγάλων πεπρωμένων της φυλής και δεν αφήκαν αυτάς να
περιπλανηθώσιν εις τας σκοτεινάς ατραπούς των επιβούλων εχθρών της φυλής και θα
αποτελέσουν ως τοιαύτα την φωτεινοτέραν σελίδα της Ιστορίας της σκλαβιάς της, καθώς και το
κρυφό Σχολειό του Νάρθηκος αποτελεί και θα αποτελή εις αιώνα τον άπαντα την φαεινοτέραν
σελίδα της Ιστορίας της σκλαβιάς του πολυπαθούς μας Έθνους».
3. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΡΟΔΟΥ
Ήδη από τις αρχές του Κ΄ αιώνα (τέλη τουρκοκρατίας για τα Δωδεκάνησα)
αναπτυσσόταν μια εκπαιδευτική δυναμική, η οποία υποστηριζόταν σθεναρά από την
ελληνορθόδοξη κοινότητα στην πόλη και στα χωριά της Ρόδου (Σταμάτης, 2002. Φίνας,
2003). Από τη Δημογεροντία Ρόδου, στην οποία προήδρευε ο Μητροπολίτης, είχαν ήδη
εκδοθεί αξιοσημείωτοι κανονισμοί λειτουργίας των σχολών, οι οποίοι ρύθμιζαν λεπτομερώς
τα εκπαιδευτικά ζητήματα, σε μια προσπάθεια απόλυτου ελέγχου και αυτοδιοίκησης ώστε να
μην δημιουργηθεί έδαφος πρόσβασης των κατακτητών. Παράδειγμα του Κανονισμού των
Σχολών του 1915 αποτελεί ενδεικτικά το άρθρο 63, το οποίο ορίζει ότι «η διδασκαλία
εκάστου μαθήματος διαρκεί 45 μεν λεπτά εν ταις Αστικαίς Σχολαίς, 50 δε εν τω Γυμνασίω
σημαινομένης της τε ενάρξεως και της λήξεως εκάστου μαθήματος δια κωδωνοκρουσίας προς
ην αυστηρώς και μετά πάσης ακριβείας οφείλει να συμμορφούται το τε διδάσκον και το
διδασκόμενον προσωπικόν υπ’ ευθύνην της Διευθύνσεως».
Στην πόλη της Ρόδου ιδρύθηκαν και λειτουργούσαν δυο σχολεία Μέσης
Εκπαιδεύσεως, το Καζούλλειον Παρθεναγωγείον και το Βενετόκλειον Γυμνάσιον. Το
Καζούλλειον Παρθεναγωγείον, ιδρύθηκε από το ροδίτη μεγαλέμπορο της Αιγύπτου Παύλο
Καζούλλη, όταν το 1887 δώρισε ένα οίκημα για τη στέγαση του Παρθεναγωγείου. Επίσης,
είχε δωρίσει ποσό 40.000 δραχμών για τη συντήρηση του οικήματος καθώς και κεφάλαιο
50.000 δραχμών οι τόκοι του οποίου θα χορηγούνταν σε υποτροφίες για άπορες μαθήτριες.
Το Βενετόκλειον Γυμνάσιον, ιδρύθηκε από τους αδελφούς Μίνωα και Δημήτρη Βενετοκλή, οι
οποίοι αφού δραστηριοποιήθηκαν μακροχρόνια στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, διέθεσαν
31.600 χρυσά φράγκα για την κατασκευή και τη λειτουργία του. Θεμελιώθηκε στις 18-11909, σε οικόπεδο που δωρίθηκε από τα εξαδέλφια Ν. Δ. και Π. Κ. Δρακίδη. Ο Δημήτρης
Βενετοκλής υπήρξε διδάκτωρ φιλολογίας, διευθυντής της Αστικής Σχολής Λευκωσίας και
πρώτος Γυμνασιάρχης του Αβερώφειου Γυμνασίου στην Αλεξάνδρεια. Το 1905
επαναπατρίστηκε στη Ρόδο με τον αδερφό του Μίνωα, διακεκριμένο νομικό και από το 1906
έθεσαν στόχο και όραμα την ίδρυση του πρώτου γυμνασίου στο νησί. Ο Δημήτρης, έμπειρος
εκπαιδευτικός, γνώριζε τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Στην προσπάθειά τους τα δυο
αδέλφια είχαν σύμμαχο τον τότε μητροπολίτη Ρόδου Ιωακείμ Βαλασιάδη, ο οποίος είχε
προτεραιότητά του την παιδεία. Το Βενετόκλειον Γυμνάσιον Ρόδου λειτούργησε από το
σχολικό έτος 1911-1912 σαν τετρατάξιο. Το επόμενο σχολικό έτος αναγνωρίστηκε από την
ελληνική κυβέρνηση σαν Γυμνάσιο της Αλλοδαπής ισότιμο των υπολοίπων Γυμνασίων του
κράτους (Β.Δ. 255/17-8-1912) και λειτούργησε ως πεντατάξιο, με διευθυντή το Γεώργιο
Σάκκαρη (Κυπριώτου, 1973). Τόσο το ωρολόγιο όσο και το αναλυτικό πρόγραμμα που
ακολουθούσε το γυμνάσιο βασιζόταν στα αντίστοιχα πρόγραμμα μέσης εκπαιδεύσεως της
ελεύθερης Ελλάδας. Ενδεικτικά, τα προγράμματα αυτά που απηχούσαν τις εκπαιδευτικές
προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, περιελάμβανε τη
διδασκαλία βασικών μαθημάτων, δίνοντας έμφαση στη διδασκαλία του γλωσσικού
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μαθήματος, κυρίως των Αρχαίων Ελληνικών με 52 ώρες συνολικά, σε όλες τις τάξεις ενώ
παράλληλα με 21 ώρες για τα Νέα Ελληνικά, όπως φαίνεται παρακάτω (Πίνακας 1):
Πίνακας 1.
Μαθήματα υποχρεωτικά

Τάξεις

Σύνολον

Α
2
8
5
2
3
3
2
3
2
30

Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Θρησκευτικά
2
2
2
2
1
11
Αρχαία Ελληνικά
8
9
9
9
9
52
Νέα Ελληνικά
4
3
3
3
3
21
Γαλλικά
2
4
4
4
3
17
Ιστορία
2
2
2
4
4
16
Μαθηματικά – Κοσμογραφία
3
3
3
3
3
18
Φυσιογνωστικά
3
3
3
3
3
18
Γεωγραφία
2
2
1
1
8
Υγιεινή
1
1
Τεχνικά
2
1
1
1
8
Ωδική
2
1
1
6
Φιλοσοφική προπαιδεία
4
4
Σύνολο ωρών
30
30
30
30
30
180
Γυμναστική
Με απόφαση του Συλλόγου
Διδασκόντων
Μαθήματα προαιρετικά
Ανά 1 ώρα εβδομαδιαίως
Πηγή: Δημαράς, Α. (1987), τ. Β΄, σ. 175. Διάταγμα της 18-11-1931
Το αναλυτικό πρόγραμμα του Βενετοκλείου Γυμνασίου, που ίσχυε ήδη από την πρώτη
περίοδο της λειτουργίας του, προέβλεπε 35 ώρες διδασκαλίας για κάθε τάξη και τη
διδασκαλία 14 διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Τη μερίδα του λέοντος κατείχε το
γλωσσικό μάθημα (Ελληνικά) με 12 ώρες διδασκαλίας στην Α΄ και 10 ώρες διδασκαλίας στις
υπόλοιπες τάξεις. Όπως αναφέρεται στα Πρακτικά της Κεντρικής Εφορείας των ετών 19141922, συνεδρίαση στις 29 Σεπτεμβρίου 1914, το ωρολόγιο πρόγραμμα των πέντε τάξεων του
Βενετοκλείου Γυμνασίου είχε όπως εμφανίζεται στη συνέχεια (Πίνακας 2):
Πίνακας 2.
Μαθήματα
υποχρεωτικά

Τάξεις

Σύνολον

Α
Β
Γ
Δ
Ε
Θρησκευτικά
2
2
2
2
2
10
Ελληνικά
10
10
10
10
10
50
Λατινικά
3
3
2
2
10
Γαλλικά
5
5
5
5
5
25
Ιστορία
3
3
3
3
3
15
Μαθηματικά
3
3
3
4
3
16
Κοσμογραφία
2
2
Φυσικά
2
2
2
3
3
12
Γεωγραφία
2
2
Υγιεινή
1
1
Τεχνικά
3
2
2
1
1
8
Μουσική
2
2
2
2
1
9
Φιλοσοφικά
1
1
1
2
5
Γυμναστική
2
2
2
1
1
10
Σύνολο ωρών
35
35
35
35
35
175
Σύνθεσις
5
Ορθ. Ασκήσεις
5
Πηγή: Πρακτικά Κεντρικής Εφορείας 1914-1922, συνεδρ. 29-9-1914
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Όπως παρατηρείται, η διδασκαλία των Ελληνικών αποτελούσε το 1/3 περίπου του
συνολικού αναλυτικού προγράμματος. Αν προστεθούν οι ώρες της Ιστορίας, των
Θρησκευτικών και των φιλοσοφικών τότε φτάνουμε στις 16 ώρες, δηλαδή στο ½ περίπου του
συνολικού αναλυτικού προγράμματος, το οποίο περιλάμβανε μαθήματα σχετικά με τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Παρατηρείται επίσης, συγκριτικά με το αναλυτικό
πρόγραμμα του Κανονισμού λειτουργίας σχολείων που εκδόθηκε από την ιταλική διοίκηση
στα 1926, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ότι υπάρχει τεράστια μείωση των ωρών διδασκαλίας
των Ελληνικών καθώς σε σύνολο 28 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, οι ώρες των
Ελληνικών ήταν μόλις 2 (βλ. Πίνακα 3). Επιπλέον, στο σχολικό Κανονισμό του 1926
περιλαμβάνονταν οι ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
1. Το Βενετόκλειο Γυμνάσιο χαρακτηρίζεται ως σχολείο μέσης εκπαίδευσης. Τα σχολεία
μέσης εκπαίδευσης διακρίνονται σε ανώτερα και κατώτερα. Το Βενετόκλειο γυμνάσιο
χαρακτηρίστηκε Επιστημονικό Λύκειο και σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού «Το
επιστημονικό Λύκειο (Βενετόκλειο) προετοιμάζει τους μαθητές για πανεπιστημιακές σπουδές σε
όλες τις σχολές, πλην της φιλοσοφικής και για τις ανώτερες εμπορικές σχολές».
2. Σύμφωνα με το άρθρο 22, του ίδιου Κανονισμού, το επιστημονικό λύκειο «είναι
τετραετούς φοίτησης και ολοκληρώνεται με μια εξέταση για την απόκτηση του ακαδημαϊκού
απολυτηρίου».
3. Στο ίδιο άρθρο του Κανονισμού αναφέρεται και το Αναλυτικό Πρόγραμμα του
Βενετοκλείου. Σύμφωνα με αυτό, τα μαθήματα που διδάσκονταν οι μαθητές του ήταν
Ιταλικά, Λατινικά, Εγχώριος γλώσσα, Γαλλικά, Ιστορία και Οικονομία, Φιλοσοφικά,
Μαθηματικά, Φυσική και Γεωγραφία, Χημεία, Αγγλικά, Ιχνογραφία, Φυσική και
Γυμναστική. Είναι εντυπωσιακή η παρατήρηση ότι δεν υπάρχει πουθενά στο νέο αναλυτικό
πρόγραμμα η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές κατοχής
των νησιών η ελληνική και η τουρκική θεωρούνταν “lingua locale” δηλαδή τοπικές γλώσσες
και η διδασκαλία ήταν δυο ώρες την εβδομάδα τουλάχιστον σε κάθε τάξη του γυμνασίου. Στο
ίδιο άρθρο του Κανονισμού αναφέρεται ότι για «τη μελέτη της ελληνικής και της τουρκικής θα
προσφέρεται επίσης ένας συμπληρωματικός, προαιρετικός κύκλος τριών ωρών την εβδομάδα.
Ο συμπληρωματικός κύκλος της ελληνικής είναι υποχρεωτικός για όσους θα παρακολουθήσουν
πανεπιστημιακά μαθήματα στη Νομική Σχολή». Σύμφωνα με τα παραπάνω το πρόγραμμα
λειτουργίας του Επιστημονικού Λυκείου, διαμορφωνόταν όπως εμφανίζεται στη συνέχεια:
Πίνακας 3.
Μαθήματα υποχρεωτικά

Τάξεις

Σύνολον

Α
Β
Γ
Δ
4
4
4
4
16
6
4
4
4
18
2
2
2
2
8
2
3
3
3
11
3
3
4
3
3
3
13
2
2
2
3
9
1
1
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
2
3
3
8
2
2
2
2
8
28
28
28
28
104
Προαιρ. Μαθ. Ελλην. ή Τουρκ. γλ.
3
3
3
3
Πηγή: Κανονισμός λειτουργίας Επιστημονικού Λυκείου 1926, αρ.22
Ιταλικά
Λατινικά
Εγχώριος γλώσσα
Ιστορία και Οικονομία
Φιλοσοφικά
Μαθηματικά
Φυσική και Γεωγραφία
Χημεία
Αγγλικά
Ιχνογραφία
Μουσική
Γυμναστική
Σύνολο ωρών

Στις ρυθμίσεις του Κυβερνητικού Διατάγματος του 1926 αναφέρεται με πρωτοσέλιδο
δημοσίευμά της η εφημερίδα ΡΟΔΙΑΚΗ, της 12-2-1926, Αρ. 745, όπως φαίνεται παρακάτω.
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Επίσης, για τη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας ασκήθηκαν προγραμματισμένοι έλεγχοι,
όπως επισημαίνεται στο σχετικό απόσπασμα από βιβλίο του επιθεωρητή Amadeo Maiuri, που
παρατίθεται.

Οι ρυθμίσεις που επέφερε στα εκπαιδευτικά πράγματα ο Κανονισμός του 1926,
στοχοποιώντας, κατά κύριο λόγο, τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη μέση
εκπαίδευση, έμελλε να σηματοδοτήσει μια σειρά από γεγονότα που ανέκυψαν ως
επακόλουθο μιας αδίστακτης, εκπαιδευτικής πολιτικής εξιταλισμού. Τα γεγονότα αυτά
δημιούργησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, έντονες αντιδράσεις από τους μαθητές, τους γονείς,
τους εκπαιδευτικούς και τη Δημογεροντία, η οποία, εξαιτίας των αντιδράσεων, καταργήθηκε
από την ιταλική κυβέρνηση το 1930, με αποτέλεσμα η ορθόδοξη κοινότητα να υποβαθμίζεται
έναντι της τουρκικής και της εβραϊκής. Σε εφαρμογή των διατάξεων του φασιστικού
κανονισμού… «εις τον Διδασκαλικόν Σύλλογον ανατίθεται ο καταρτισμός ενιαίου ωρολογίου
προγράμματος δι’ όλα τα σχολεία και ο καθορισμός των εν τοις σχολείοις κατ’ έτος εισακτέων
διδακτικών βιβλίων εκδιδομένων παρά του υπουργείου παιδείας είτε και άλλων βιβλίων
εκδιδομένων παρά των ενταύθα δημοδιδασκάλων και εγκρινομένων παρά της Δημογεροντίας»
(Βεργωτής, 1997).
Στο νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο που τελούσε υπό την καθοδήγηση και εποπτεία Ιταλού
Κυβερνητικού Επιθεωρητή απομακρύνοντας τη Δωδεκανησιακή Κοινωνία από κάθε
ανάμειξή της στα σχολεία (Κυπριώτης, 1988), η ίδρυση Κατηχητικών Σχολείων και
Ιερατικών Φροντιστηρίων με μαθητικά συσσίτια αποτέλεσαν ιδανικό μοχλό αντίστασης κατά
του βάναυσου περιορισμού διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, του ομφάλιου λώρου
ουσιαστικά, που συνέδεε τους αλύτρωτους δωδεκανήσιους μαθητές με την ελληνική τους
συνείδηση (Τρύφωνος, 1947). Η εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα αντίστασης φαίνεται πως
απέφερε καρπούς, δεδομένου ότι ο στρατιωτικός διοικητής και κυβερνήτης Δωδεκανήσου De
Vecchi στις 21 Ιουλίου 1937, με νέο διάταγμα, προέβη στην κατάργηση των Ελληνικών
Σχολείων και την ίδρυση Κρατικών Ιταλικών Σχολείων. Η ελληνική εκπαίδευση δέχτηκε τότε
τεράστιο πλήγμα. Παρά ταύτα, οι απολυμένοι εκπαιδευτικοί δίδασκαν κρυφά την ελληνική
γλώσσα σε σπίτια ή στα Κατηχητικά Σχολεία που γινόταν στους νάρθηκες των ναών, όπου με
στόχο τη διδασκαλία των θρησκευτικών, διδασκόταν η ελληνική γλώσσα. Στο κτίριο του
Βενετοκλείου Γυμνασίου στεγάστηκαν τότε τα γραφεία του ιταλικού στρατού, ενώ
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διασκορπίστηκαν τα βιβλία και τα αρχεία του (Παπαχριστοδούλου, 1994). Παρά ταύτα, δέκα
χρόνια αργότερα, η Δωδεκάνησος ενσωματώθηκε στη μητέρα Ελλάδα…
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1. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

1033

Ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική και διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας στο Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών (Ι.Ξ.Γ.Φ.)
του Α.Π.Θ. (1961-1982)

Χρήστος Ηρ. Αντωνίου
Καθηγητής Παιδαγωγικής-Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Α.Π.Θ.

1.Eισαγωγή
Στην παρούσα εισήγηση διερευνάται η συνάφεια της ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής
κα της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του
Ι.Ξ.Γ.Φ. του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή του το 1931 έως
το κατάργησή του το 1982. Το θέμα διερευνάται μέσα από δύο θεματικές ενότητες.
Η πρώτη ενότητα αφορά στην εμπέδωση, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της πρώτης
ουσιαστικά εφαρμογής μιας ξενόγλωσσης συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα
κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο.
Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στα επιμέρους Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών από το
1960 ως το 1982 και στα οποία εμφαίνεται η θέση της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας
μέσα στο Ι.Ξ.Γ.Φ. του Α.Π.Θ.

2. Ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική και η ίδρυση των Τμημάτων Ξένων
Γλωσσών στα πλαίσια του Ι.Ξ.Γ.Φ. του Α.Π.Θ.
Στο ευρύτερο πνεύμα της ριζικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1929 που επιχειρεί η
κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, εντάσσονται μέτρα που επιδιώκουν πρωτίστως τον
εκσυγχρονισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος σε όλα τα επίπεδα και το άνοιγμα
της Ελλάδας προς τον υπόλοιπο αναπτυγμένο κόσμο, προκειμένου η χώρα να
παρακολουθήσει τις παγκόσμιες πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές
εξελίξεις.
Ο πολιτικός άνδρας Ελευθέριος Βενιζέλος είχε συνειδητοποιήσει την αυτονόητη
αναγκαιότητα ότι χωρίς την ειρηνική συνύπαρξη των γειτονικών λαών δεν μπορεί να υπάρξει
καμιά μορφή ανάπτυξης και πολιτισμικής προόδου.
Με βάση αυτήν τη λογική ο Ελευθέριος Βενιζέλος τολμά, αποφασίζει και επισκέπτεται
τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας Ισμέτ Ινονού και συνυπογράφει την 30η Οκτωβρίου 1930
στην Άγκυρα τη Συνθήκη «Φιλίας, ουδετερότητας, διαλλαγής και διαιτησίας»
συνοδευομένης από το Πρωτόκολο ναυτικών εξοπλισμών, συμβάσεων εγκαταστάσεων
προξενικής αρχή και εμπορίου.
Δύο μήνες μετά την υπογραφή της Συνθήκης «Φιλίας, ουδετερότητας, διαλλαγής και
διαιτησίας» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και στα πλαίσια πάντα της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης του 1929, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου Βενιζέλου προχωρεί
στην υλοποίηση της δρομολογηθείσας από την Κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου
πρωτόγνωρης για την Ελλάδα ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Την πρώτη κίνηση
προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η ψήφιση και δημοσίευση του Νόμου 4862 της 7/7
Ιανουαρίου του 1931 «Περί των ξένων σχολείων». Κύριο μέλημα του παραπάνω Νόμου είναι
αφενός να απαγορεύσει τη λειτουργία ξένων σχολείων στην Ελλάδα χωρίς την επίσημη άδεια
του Ελληνικού Κράτους και αφετέρου να αποτρέψει κάθε προσπάθεια ορισμένων ξένων
αποστολών για ανθελληνική προπαγάνδα και για θρησκευτικό προσηλυτισμό. Προκειμένου
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να αντιληφθεί κανείς ευκολότερα το μέγεθος του όλου θέματος, αρκεί να συλλογιστεί ότι
μόνο στο πολυπολιτισμικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, κατά τα
τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα λειτουργούσαν περισσότερα από δέκα ξένα
σχολεία όλων των βαθμίδων και με πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών από δεκατρείς εθνότητες,
όπως π.χ. εβραϊκά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αρμενικά, αμερικανικά, αγγλικά,
βουλγαρικά, σερβικά, ρουμανικά.
Ως προέκταση και επιστέγασμα αυτής της ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής για
νομιμοποίηση και ενίσχυση της επιστημονικής καλλιέργειας των επικρατέστερων
ευρωπαϊκών, βαλκανικών και ανατολικών γλωσσών στην Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας
προχωράει στις 16 Ιουλίου 1931 (έξι δηλαδή μήνες μετά την δημοσίευση του προηγούμενου
Νόμου για τα ξένα σχολεία) στην ψήφιση του Νόμου 5139 για ίδρυση από την 1η Οκτωβρίου
στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης και ως παράρτημα αυτής «Ινστιτούτου ξένων
γλωσσών και φιλολογιών». Αυτές οι διδασκόμενες και καλλιεργούμενες γλώσσες και
φιλολογίες στο Ινστιτούτο είναι (με τη σειρά που αναγράφονται στο Νόμο) οι εξής: «1) Η
γαλλική γλώσσα και φιλολογία, 2) η γερμανική γλώσσα και φιλολογία, 3) η αγγλική γλώσσα
και φιλολογία 4) η ιταλική γλώσσα και φιλολογία, 5) αι βαλκανικαί γλώσσαι και φιλολογίαι,
6) αι ανατολικαί γλώσσαι και φιλολογίαι».
Όμως, τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα που ακολούθησαν με τη δικτατορία
του Μεταξά και κορυφώθηκαν με τον καταστροφικό Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και με τον
Εμφύλιο, άφησαν στο πέρασμά τους έναν βαθύ πικρό απόηχο σε ολόκληρη την ελληνική
κοινωνία και στην ουσία δεν επέτρεψαν την άμεση υλοποίηση του Νόμου για την λειτουργία
του Ι.Ξ.Γ.Φ. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ωστόσο, η σύσταση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.) με την υπογραφή
της Συνθήκης της Ρώμης στις 25 Μαρτίου 1957 από έξι ισχυρά κράτη της Ευρώπης,
δρομολόγησε μια πολιτική που επρόκειτο μακροπρόθεσμα να αλλάξει ριζικά την κοινωνική,
την οικονομική και την πολιτισμική φυσιογνωμία της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη. Η
Ελλάδα αντιλήφθηκε έγκαιρα την επερχόμενη αλλαγή και υπό την ηγεσία του
Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή υπέγραψε το 1960 την είσοδό της στην
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Κάτω από αυτό το πρίσμα των εξελίξεων, η Ελλάδα
όφειλε να συστηματοποήσει και να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να συγκλίνει
αρχικά και να ενταχθεί στη συνέχεια ως πλήρες μέλος του συνασπισμού της (τότε)
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ως το 1980. Και όπως ήταν φυσικό, η επίσημη
Ελληνική Πολιτεία ενεργοποίησε για τη σύγκλιση αυτή το πλέον κατάλληλο μέσο, που είναι
η πανεπιστημιακή εκπαίδευση ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών και η ένταξη της διδασκαλίας
των ξένων γλωσσών στην ελληνική εκπαίδευση. Έτσι, μετά την παρέλευση πάρα πολλών
ετών από την ίδρυση στα 1931 του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, αρχίζει τη
λειτουργία του πρώτα το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το ακαδημαϊκό έτος
1951-1952. Ακολουθεί στη συνέχεια η λειτουργία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 1954-1955 και τα τμήματα Ιταλικής και Γερμανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 1960-1961. Τα προβλεπόμενα από το
Νόμο Τμήματα Βαλκανικών και Ανατολικών Γλωσσών και Φιλολογιών δεν λειτούργησαν
ποτέ ως Τμήματα του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών.
Τα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών διατηρούνται σε λειτουργία ως το έτος 1982,
οπότε και καταργούνται, όπως και το ίδιο το Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών. Με βάση το Νόμο
1268 του 1982 στη θέση του Ι.Ξ.Γ.Φ. ιδρύονται τα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής
και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ως αυτοτελή Πανεπιστημιακά Τμήματα και ως εκ
τούτου πλήρως ισότιμα με τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής

3. Γενικά χαρακτηριστικά του Ι.Ξ.Γ.Φ.
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο 5139 του 1931 το Ι.Ξ.Γ.Φ.: α) Δεν είναι αυτόνομο, αλλά την
εσωτερική διοίκησή του ασκεί ο Διευθυντής του Ινστιτούτου, ο οποίος εκλέγεται για μία
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τριετία από το Σύλλογο των καθηγητών του. β) Την όλη λειτουργία του Ινστιτούτου
εποπτεύει πενταμελές Εποπτικό Συμβούλιο από καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής που
εκλέγονται για μία τριετία από τη Σχολή. Στο Εποπτικό Συμβούλιο προεδρεύει ο αρχαιότερος
καθηγητής του και στο Συμβούλιο αυτό μετέχει ως εισηγητής και ο εκάστοτε Διευθυντής του
Ινστιτούτου. γ) Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, που πρέπει να παρακολουθήσουν
υποχρεωτικά οι φοιτητές κατά την τετράχρονη φοίτησή τους καθορίζεται από το Υπουργείο
Παιδείας. Το εκάστοτε Ωρολόγιο Πρόγραμμα προσαρμόζεται σύμφωνα με το υφιστάμενο
διδακτικό προσωπικό τόσο του Τμήματος όσο και της Φιλοσοφικής Σχολής. δ) «Ο αριθμός
των αναγκαιούντων καθηγητών δια το εν λόγω τμήμα [εδώ Ιταλικής και της Γερμανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας] ορίζεται εις ένα». ε) Εκτός από τα μαθήματα ειδικότητας όλα τα
υπόλοιπα μαθήματα είναι κοινά για τους φοιτητές και των τεσσάρων ξενόγλωσσων
Τμημάτων του Ι.Ξ.Γ.Φ. και διδάσκονται από τους καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής.

4. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Ι.Ξ.Γ.Φ.: η περίπτωση του Τμήματος
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Στο καθορισμένο από το Υπουργείο Παιδείας Αναλυτικό Πρόγραμμα προβλέπεται και στα
τέσσερα έτη φοίτησης η υποχρεωτική διδασκαλία των εξής μαθημάτων: α) Γερμανική
γραμματική, γλωσσικές ασκήσεις, ερμηνεία γερμανικής πεζογραφίας και ποίησης, έκθεση
ιδεών στα γερμανικά, ιστορία της Γερμανικής Φιλολογίας, φροντιστηριακές ασκήσεις επί της
Ιστορίας της γερμανικής φιλολογίας και των κλασσικών συγγραφέων, ερμηνεία κλασσικών
κειμένων γερμανικής φιλολογίας. β) Αγγλική Γλώσσα. γ) Αρχαία Ελληνική και Λατινική
Γλώσσα. δ) Νεοελληνική Φιλολογία. ε) Νεοελληνική Ιστορία. στ) Διδακτική της Ιταλική ή
Γερμανικής (αντίστοιχα) Γλώσσας, στ) Φιλοσοφία, ζ) Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης, η)
Ιστορία της Ευρώπης.
Η εβδομαδιαία διδασκαλία των μαθημάτων αυτών προβλέπεται να είναι 73 και για τα
τέσσερα έτη. Στα δύο πρώτα έτη οι Ω/Ε είναι πολύ περισσότερες 24 για το πρώτο έτος και 23
για το δεύτερο και πολύ λιγότερες για το τρίτο έτος, δηλαδή 14 Ω/Ε και 12 Ω/Ε για το
τέταρτο.
Για τη διδασκαλία της Αρχαιοελληνικής και της Νεοελληνικής γλώσσας προβλέπονται 13
Ω/Ε ή σε ποσοστό 17,8%.

4.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα πανεπιστημιακού έτους 1960-1961: η περίπτωση του
Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Το πρώτο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του 1960-1961 είναι απολύτως προσαρμοσμένο στις
ανάγκες της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και στις δυνατότητες του νεοσύστατου
Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας εντός του ευρύτερου πνευματικού πλαισίου
της Φιλοσοφικής Σχολής. Τα μαθήματα ειδικότητας καταλαμβάνουν 20 Ω/Ε ή ποσοστό
40,8% επί του συνόλου των 49 Ω/Ε και για τα δύο πρώτα έτη σπουδών.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η Ελληνική (Αρχαιοελληνική και Νεοελληνική) Γλώσσα
διδάσκεται και στα δύο έτη σπουδών επί 11 Ω/Ε ή σε ποσοστό 22,4%.
Μεγάλη, επίσης, σημασία έχει να παρατηρήσει κανείς τόσο τα ονόματα των
καταξιωμένων καθηγητών που διδάσκουν την περίοδο αυτή την Αρχαιοελληνική και τη
Νεοελληνική Γλώσσα όσο και το αντικείμενο που ο καθένας διδάσκει:
▪ Για την Αρχαιοελληνική Γλώσσα:
1. Αγαπητός Τσοπανάκης: Ευριπίδου Ιππόλυτος Στεφανιαίος (Α΄ έτος)
2. Ιωάννης Κακριδής: Ερμηνεία Οιδίποδος Τυράννου του Σοφοκλέους (Β΄ έτος)
▪ Για τη Νεοελληνική Γλώσσα:
1. Λίνος Πολίτης: Σταθμοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας: Β΄κύκλος: 17ος αιών (Α΄
έτος)
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2. Λίνος Πολίτης: Θεματογραφικαί ασκήσεις εις τα νέα ελληνικά (φροντιστηριακώς)
(Α΄ έτος)
3. Σταθμοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας: Β΄κύκλος: 17ος αιών (Β΄ έτος)
Τέλος, να υπογραμμισθεί ότι ο Μανώλης Ανδρόνικος διδάσκει:
1. Ιστορία της Νεωτέρας Τέχνης της Δύσεως από του Giotto μέχρι του Cezanne (Α΄
έτος)
2. Ιστορία της Νεωτέρας Τέχνης της Δύσεως από του Cezanne μέχρι σήμερον (Α΄
έτος)

4.2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα πανεπιστημιακού έτους 1969-19701
Με βάση τα δεδομένα του Ωρολογίου Προγράμματος του 1969-1970 μπορεί κανείς να προβεί
στις εξής διαπιστώσεις:
α) Από το σύνολο των 86 Ω/Ε που προβλέπονται για τη διδασκαλία και για τα τέσσερα
έτη σπουδών, η αναλογία του χρόνου που αφιερώνεται στη διδασκαλία των μαθημάτων
ειδικότητας αγγίζει τις 38 Ω/Ε ή ποσοστό 44,2%. Οι ώρες αυτές θεωρούνται ικανοποιητικές
αν συνυπολογιστεί ότι το Τμήμα δεν ήταν ανεξάρτητο να αποφασίζει για το πρόγραμμά του
αλλά λειτουργούσε υπό την εποπτεία του πενταμελούς Εποπτικού Συμβουλίου.
β) Παράλληλα, ο χρόνος που αφιερώνεται στη διδασκαλία της Ελληνικής Γώσσας
(Αρχαιοελληνικής και Νεοελληνικής) φτάνει τις 14 Ω/Ε ή σε ποσοστό 16,3%. Ο χρόνος
αυτός θεωρείται επίσης πολύ υψηλός και παραπέμπει αναμφισβήτητα στην παιδαγωγική
αντίληψη των συντακτών του Προγράμματος ότι η βαθιά γνώση της μητρικής γλώσσας
εξασφαλίζει στον άνθρωπο βαθύτερο υπόβαθρο για την ευκολότερη εκμάθηση μιας ή
περισσότερων ξένων γλωσσών.
Όμως πρέπει στο σημείο αυτό να επισημανθούν τα ονόματα των καταξιωμένων στην
Πανεπιστημιακή Κοινότητα καθηγητών και τα μαθήματα Αρχαιοελληνικής και
Νεοελληνικής γλώσσας που διδάσκουν κατά την περίοδο αυτή στη Φιλοσοφική Σχολή:
▪ Για την Αρχαιοελληνική Γλώσσα:
1. Αγαπητός Τσοπανάκης: Ομήρου Ιλιάς (Α΄ έτος)
2. Στυλιανός Καψωμένος: Εισαγωγή εις την Ινδοευρωπαϊκήν Γλωσσολογίαν (Β΄
έτος)
▪ Για την Νεοελληνική Γλώσσα:
1.Γεώργιος Σαββίδης: Εισαγωγή εις την Νέαν Ελληνικήν φιλολογίαν (Β΄ έτος)
2. Γεώργιος Σαββίδης: Εισαγωγή εις την Νέαν Ελληνικήν ποίησιν του 20ου αιώνος
(Β΄ έτος)
3. Απόστολος Σαχίνης: Νεοελληνική αφηγηματική πεζογραφία του 20ου αιώνος (Β΄
έτος)
4. Γεώργιος Σαββίδης: Κωστή Παλαμά «Ο δωδεκάλογος του Γύφτου» (Γ΄ έτος)
5. Απόστολος Σαχίνης: Νεοελληνική αφηγηματική πεζογραφία του 20ου αιώνος (Γ΄
έτος)
γ) Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη θέση έχουν τα μαθήματα «παιδαγωγικής
κατάρτισης», όπως: Παιδαγωγική Ψυχολογία (Ανδρέας Μιχαηλίδης-Νουάρος), Ψυχολογία
(Λάμπρος Χουσιάδας), Φιλοσοφία (Γεώργιος Μουρέλος και Μανούσος Μανούσακας),
Ιστορία Τέχνης (Χρύσανθος Χρήστου) στη διδασκαλία των οποίων αφιερώνονται 15 Ω/Ε ή
ποσοστό 17,4%. Η παρουσία των μαθημάτων αυτών δείχνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την
πρόθεση των συντακτών του Προγράμματος να εκπαιδεύσουν όχι μόνο άριστους
εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών αλλά ταυτόχρονα άριστους δασκάλους και
ευαισθητοποιημένους πολίτες.
δ) Η σύνθεση του όλου Προγράμματος δείχνει και την αντίληψη των συντακτών του ότι η
βαθιά γνώση της μητρικής γλώσσας, του τοπικού και παγκόσμιου πολιτισμού, της
Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας, της Φιλοσοφίας της Ιστορίας Τέχνης, της Αγγλικής και
1

Το οποίο παραμένει σε ισχύ ως την κατάργηση του Ι.Ξ.Γ.Φ.
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Λατινικής Γλώσσας, διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο αρχικά στην άρτια επιστημονική
εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση και στη συνέχεια στην συγκρότηση
ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και καλλιεργημένων ανθρώπων.
ε) Είναι βέβαιο ότι τόσο οι καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής όσο και οι Πρόεδροι και
τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου υπήρξαν επιστήμονες με κύρος και με ευρύτητα
πνεύματος. Με το αμέριστο ενδιαφέρον τους διαδραμάτισαν ένα σημαντικό ρόλο στην
εύρυθμη λειτουργία των επιμέρους ξενόγλωσσων Τμημάτων του Ι.Ξ.Γ.Φ. και στην
προώθηση των ξενόγλωσσων σπουδών. Ορισμένοι από αυτούς τους Προέδρους και τα μέλη
του Εποπτικού Συμβουλίου είναι οι: Λίνος Πολίτης, Μιχαήλ Σακελαρίου, Αγαπητός
Τσοπανάκης, Γιώργος Μουρέλος, Δημήτρης Λυπουρλής.

5. Τα πρακτικά αποτελέσματα της συνεπούς ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής
πολιτικής και της συστηματικής εκπαίδευσης των υποψήφιων ξενόγλωσσων
εκπαιδευτικών στο Ι.Ξ.Γ.Φ.: η περίπτωση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας
και Φιλολογίας
Είναι πλέον παραδεκτό ότι ο αριθμός προσέλευσης των φοιτητών σε ένα Τμήμα ή σε μια
Σχολή εξαρτάται από δύο κυρίως παράγοντες: Πρώτον από το αν το πτυχίο που παρέχει αυτό
το Τμήμα ή η Σχολή εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση και δεύτερον από το αν ο
υποψήφιος επιθυμεί πραγματικά να σπουδάσει αυτόν τον συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο.
Η πιο αξιόπιστη μέθοδος για να διαπιστώσει κανείς αυτούς τους δύο παράγοντες
είναι να παρατηρήσει τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών στο εκάστοτε εξεταζόμενο
χρονικό διάστημα. Έτσι στην περίπτωση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ως μέρους του Ι.Ξ.Γ.Φ. οι εγγεγραμμένοι φοιτητές κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1960-1961 έως
1981-1982 παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:
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Πίνακας 1: Εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
του Α.Π.Θ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1960-1961 έως 1981-1982

αδ. Έτη

Εγγεγραμμένοι φοιτητές

Ενεργοί

1960-1961

9

1961-1962

19

1962-1963

48

1963-1964

89

1964-1965

98

1965-1966

104

1966-1967

133

1967-1968

122

1968-1969

120

1969-1970

120

1970-1971

86

1971-1972

82

1972-1973

91

1973-1974

104

1974-1975

130

1975-1976

160

1976-1977

235

1977-1978

255

1978-1979

172

1979-1980

243

1980-1981

264

1981-1982

326

Άνδρες

Γυναίκες

Πηγές:
1) Τα στοιχεία από το έτος 1960 ως το έτος 1964 προέρχονται από: ΕΣΥΕ. Στατιστική της
Εκπαιδεύσεως 1982/1983. Αθήνα: 1990.
2) Τα στοιχεία από το έτος 1965 ως το έτος 2000 προέρχονται από: Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων. Τμήμα Σπουδών.

Από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις:
α) Από το 1960 ως το 1975 ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος δεν
ξεπερνά τους 160. Κατά το διάστημα αυτό οι φοιτητές του Τμήματος γνώριζαν ότι μετά την
αποφοίτησή τους δεν μπορούσαν να διοριστούν στη δημόσια Εκπαίδευση, γι’ αυτό και ο
αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών παραμένει χαμηλός. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος
ευελπιστούσαν ότι μετά την υπογραφή της Ελλάδας το 1960 για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα θα είχαν περισσότερες ευκαιρίες να απασχοληθούν επαγγελματικά ως
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μεταφραστές ή ως υπάλληλοι διαφόρων γερμανοελληνικών εταιρειών. Η περίοδος αυτή
αποτελεί εξάλλου την αποκορύφωση του μεταναστευτικού κύματος των Ελλήνων εργατών
στη Γερμανία αλλά και της παλιννόστησης πολλών εξ αυτών κατά τα μέσα της δεκαετίας του
1970.
β) Το ακαδημαϊκό ωστόσο έτος 1977-1978 ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών
εκτοξεύεται στους 255 και κατά το ακαδημαϊκό έτος 1981-1982 ο αριθμός των
εγγεγραμμένων φοιτητών φτάνει τους 326. Την απίστευτη αυτή μεγάλη αύξηση του αριθμού
των εγγεγραμμένων φοιτητών εξηγούν δύο γεγονότα, που σχετίζονται άμεσα με τις
πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης: 1) Στα πλαίσια της πρώτης μεταδικτατορικής
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1976-1978 δημοσιεύεται το Προεδρικό Διάταγμα 845 του
1978, σύμφωνα με το οποίο καθιερώνεται η διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας επί δύο
ώρες την εβδομάδα στη Β΄ τάξη του Προτύπου Κλασσικού Λυκείου. Αυτό το γεγονός
προσέλκυσε πολλούς υποψήφιους φοιτητές, αφού πίστευαν ότι πλησίαζε η περίοδος κατά την
οποία θα μπορούσαν να αποκατασταθούν επαγγελματικά. 2) Στο τέλος του 1980 η Ελλάδα
είχε πετύχει την πλήρη ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί υποψήφιοι πίστευαν –
και δικαίως- ότι θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν κάποια θέση εργασίας είτε ως μεταφραστές
είτε ως εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της όλο και περισσότερο προωθούμενης πολυγλωσσίας.
Έτσι με βάση και τα δύο αυτά γεγονότα κατά το σχολικό έτος 1985-1986 δίδασκαν στη
δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μόνο 14 εκπαιδευτικοί της Γερμανικής Γλώσσας, ενώ
της Αγγλικής ανέρχονταν σε 4174 και της Γαλλικής σε 1355.

6. Επίλογος
Η όλη εξέταση καταλήγει με σαφήνεια στη διαπίστωση ότι η διδασκαλία της Ελληνικής
Γλώσσας (Αρχαίας και Νεοελληνικής) κατέχει μια πρωτεύουσα θέση στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών του Ι.Ξ.Γ.Φ. του ΑΠΘ. Η παρουσία της Ελληνικής Γλώσσας στα
Προγράμματα του Ι.Ξ.Γ.Φ. κυρίως τονίζουν την κυρίαρχη παιδαγωγική άποψη της δεκαετίας
του 1970 ότι η μητρική γλώσσα αποτελεί τη βάση για την εκμάθηση μιας ή περισσότερων
ξένων γλωσσών. Ακόμα είναι ορθό να υπογραμμιστεί ότι τόσο η Αρχαία Ελληνική όσο και η
Νεοελληνική Γλώσσα δεν απηχούν μόνο τη βάση για την εκμάθηση μιας ή περισσότερων
ξένων γλωσσών αλλά και τη βάση για την προσέγγιση ενός πανανθρώπινου πνευματικού
κόσμου και ενός κόσμου πανανθρώπινων αξιών.
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Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη
Διασπορά (1970-2011)
Μιχάλης Δαμανάκης

Εισαγωγή
Μια προσπάθεια συστηματικής διερεύνησης, έστω μιας πτυχής και για έστω μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, της ιστορίας της εκπαίδευσης στη νεοελληνική διασπορά 1
συνεπάγεται σημαντικές έως και ανυπέρβλητες δυσκολίες, κυρίως λόγω της δυσχέρειας
πρόσβασης σε αρχειακές πηγές και συλλογής του αναγκαίου υλικού. Γι’ αυτό και η παρούσα
μελέτη μας, παρόλο που εστιάζει μόνο στο εκπαιδευτικό υλικό και για μόνο μια σύντομη
χρονική περίοδο, θα είναι περισσότερο ενδεικτική και λιγότερο συστηματική.
Ως προς την ιστορία της εκπαίδευσης στη νεοελληνική διασπορά ας υπογραμμιστεί,
ότι αυτή ακολουθεί την ίδια πορεία με την ιστορία της ίδιας της διασποράς, δεδομένου ότι η
εκπαίδευση αποτελούσε πάντοτε προτεραιότητα για τους μετακινούμενους πληθυσμούς.
Πριν την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους ως Κέντρο αναφοράς ίσχυε το
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο στήριζε την εκπαίδευση στη
διασπορά και κατά καιρούς την προμήθευε και με εκπαιδευτικό υλικό 2.
Με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους η διασπορά αποκτά και δεύτερο Κέντρο αναφοράς
και προσβλέπει πλέον σε μια στήριξη και από τα δύο Κλεντρα. Συγχρόνως όμως οι ίδιες οι
Κοινότητες των Ελλήνων κατέβαλαν προσπάθειες οργάνωσης και προώθησης της
εκπαίδευσης με ίδια μέσα 3. Ιδιαίτερα οι εμπορικές Κοινότητες περί τη Μαύρη Θάλασσα και
στη Μεσόγειο κατόρθωσαν να οργανώσουν αξιόλογα εκπαιδευτήρια. Απομεινάρια αυτού του
εκπαιδευτικού δικτύου που λειτούργησε παράλληλα προς το ελληνικό (ελλαδικό) δίκτυο,
αλλά και συμπληρωματικά σ’ αυτό, απαντώνται και σήμερα στην Αλεξάνδρεια και στο
Κάιρο – δηλαδή στις εμπορικές Κοινότητες που άντεξαν μέχρι τα μέσα του περασμένου
αιώνα.
Μια συστηματική εκπαιδευτικοπολιτική παρέμβαση του μητροπολιτικού Κέντρου
(Ελλάδας) αποτυπώνεται νομοθετικά και υλοποιείται πρακτικά κυρίως μετά τα μέσα της
δεκαετίας του 1960, επειδή λόγω της μαζικής εργατικής μετανάστευσης στις δεκαετίες 1950
και 1960 οι πληθυσμοί των μαθητών αυξήθηκαν σημαντικά και μαζί με αυτούς και οι
εκπαιδευτικές ανάγκες και τα σχετικά αιτήματα των μεταναστών γονέων προς τη χώρα
προέλευσης τους, με την οποία διατηρούσαν ισχυρούς δεσμούς και στην οποία επιθυμούσαν
να παλιννοστήσουν στο άμεσο μέλλον.
Το πρώτο νομοθετικό διάταγμα θεσπίστηκε το 1970 (Ν.Δ. 695/70) από την
κυβέρνηση των συνταγματαρχών και ίσχυσε μέχρι τη θέσπιση του νόμου 2413/96, με τον
οποίο επιχειρήθηκε μια συνολική και συστηματική παρέμβαση του Κέντρου στην
ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά. Με το Ν.Δ. 695/70 ουσιαστικά επιχειρήθηκε η
μεταφύτευση του ελλαδικού εκπαιδευτικού συστήματος στη διασπορά. Η μετουσίωση του
1

Η νεοελληνική διασπορά εκτείνεται χρονικά από τα μέσα του 15ου αιώνα (πτώση της Πόλης) μέχρι
σήμερα.
2
Σχετικά με τον εκπαιδευτικό ρόλο του Πατριαρχείου βλέπε, για παράδειγμα, Σ. ΖιώγουΚαραστεργίου (επιμ.), Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Οθωμανική Διοίκηση και η Εκπαίδευση του
Γένους.Κείμενα-Πηγές 1830-1914,Αφοι Κυριακίδη Θεσσαλονίκη 1998, αλά και τις συναφείς μελέτες
του «Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής Εκπαίδευσης» του Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3
Βλέπε , για παράδειγμα, τη μελέτη της Καρπόζηλου σχετικά με την έκδοση σχολικών εγχειριδίων
στην πρώην Σοβιετική Ένωση μέχρι το 1937. Μάρθα Καρπόζηλου, Ελληνική Εκπαίδευση στη
Σοβιετική Ένωση ( 1917-1937), στην Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1991( σελ.214-307).
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νομοθετικού διατάγματος 695/70 σε πράξη επιχειρήθηκε κυρίως με δύο μέσα, με την
απόσπαση εκπαιδευτικών και με την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού στο εξωτερικό.
Παρόλο που έκτοτε έχουν μεσολαβήσει δύο νόμοι - ο νόμος 2413/96 και ο
πρόσφατος και ακόμα ανεφάρμοστος νόμος 4027/2011- και έχει αλλάξει σημαντικά η
εκπαιδευτική πολιτική του Κέντρου προς τη διασπορά η απόσπαση εκπαιδευτικών και η
αποστολή εκπαιδευτικού υλικού στη διασπορά παραμένουν μέχρι σήμερα τα κύρια εργαλεία
άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να ασχοληθεί μόνο με το εκπαιδευτικό υλικό και
μόνο για την περίοδο από το 1970 μέχρι σήμερα. Παρόλο που ευκαιριακά αναφερόμαστε και
σε εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στις χώρες διαμονής με ευθύνη του εκάστοτε
κράτους διαμονής ή με ευθύνη παροικιακών φορών ή και μεμονωμένων εκπαιδευτικών4, στο
επίκεντρο των αναλύσεων μας βρίσκονται οι προσπάθειες του μητροπολιτικού Κέντρου (της
Ελλάδας) να αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στη διασπορά.
1. Προγράμματα Σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 η λογική που κυριαρχούσε στην εκπαιδευτική
πολιτική της Ελλάδας για τη Διασπορά ήταν μονόδρομη, με την έννοια ότι το Κέντρο
αντιμετώπιζε τη διασπορά ως προέκτασή του. Θεωρούσε δε ότι οι Έλληνες μετανάστες κυρίως εκείνοι που μετανάστευσαν στις δεκαετίες 1950 και 1960 - παρέμεναν προσωρινά
στις χώρες διαμονής τους και απώτερος σκοπός τους ήταν η παλιννόστηση. Μάλιστα οι
πρώτες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ενέταξαν στο πρόγραμμα τους την παλιννόστηση των
Ελλήνων και φαίνεται να πίστεψαν προσωρινά σ΄ αυτή.
Στο πλαίσιο αυτή της γενικότερης λογικής, στην οποία κυριαρχούσε η πρόθεση ή η
επιθυμία για παλιννόστηση, η εκπαίδευση θα ’πρεπε να προετοιμάσει τα παιδιά για την
επιθυμητή παλιννόστηση και τη συνακόλουθη (επα)ένταξη τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό
και κοινωνικοπολιτισμικό σύστημα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ως το πλέον
κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό θεωρούνταν αυτό που χρησιμοποιούνταν στην Ελλάδα. Γι’
αυτό και το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1980
αρκούνταν στην αποστολή του ελλαδικού εκπαιδευτικού υλικού και στη διασπορά.
Όμως, αυτή η εκπαιδευτική πολιτική δεν εξυπηρετούσε τις εκπαιδευτικές ανάγκες
των μαθητών, γι’ αυτό και με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των χωρών
διαμονής αλλά και παροικιακών φορέων επιχειρήθηκε η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που
να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ωστόσο, φαίνεται να άρχισαν να κατανοούν και οι
ελληνικές κυβερνήσεις την αναγκαιότητα λήψης ειδικών μέτρων για την εκπαίδευση στη
διασπορά. Γι’ αυτό και μερίμνησαν για τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση δύο
προγραμμάτων παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού. Το πρώτο απ’ αυτά υλοποιήθηκε, κατά την
περίοδο 1986-1991, με ευθύνη μελών ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και απευθύνονταν στους Έλληνες μαθητές στη Γερμανία 5, ενώ το δεύτερο
υλοποιήθηκε, περίπου την ίδια περίοδο, με ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε
συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, και απευθύνονταν στους ελληνικής καταγωγής
μαθητές στην Αμερική ( ΠΠΙΕ).
1.1 Οι πρώτες προσπάθειες
4

Οι αναφορές σ΄ αυτά τα πακέτα υλικού είναι ενδεικτικές και έγιναν με κριτήριο το κατά πόσο το
πακέτο ήταν «ολοκληρωμένο» ή όχι- δηλαδή κάλυπτε το σύνολό των εκπαιδευτικών αναγκών των
μαθητών μιας εκπαιδευτικής βαθμίδας ως προς τη διδασκαλία της γλώσσας. Υπάρχουν και άλλα
πακέτα εκπαιδευτικού υλικού, γνωστά σε εμάς, στα οποία δεν γίνεται αναφορά επειδή ήταν λιγότερο
ολοκληρωμένα ( βλ. για παράδειγμα τα φυλλάδια και βιβλία της Μαρίας Κυριακούδη που εκδόθηκαν
κατά τη δεκαετία του 1970 στην Αμερική από τις εκδόσεις James Publications, Connecticut ). Και
υποθέτουμε ότι υπάρχουν και άλλα πακέτα εκπαιδευτικού υλικού που δεν είναι καν γνωστά σε εμάς.
5
Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε τότε εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Με αφορμή την υλοποίηση του προγράμματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για το
οποίο επιστημονικά υπεύθυνος ήταν ο γράφων, μελετήσαμε καταρχήν τα τότε υπάρχοντα
Προγράμματα Σπουδών και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό.
Αργότερα, σε μια συγκριτική μελέτη μας ( Damanakis 1994) αναλύσαμε τόσο το
πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου όσο και τα
προγράμματα που είχαν υλοποιηθεί στο εξωτερικό και μάλιστα στις χώρες: ΗΠΑ,
Αυστραλία και Ολλανδία,
Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν και εν μέρει αξιολογήθηκαν τα ακόλουθα προγράμματα:
1. Πρόγραμμα Νεοελληνικών Victoria Australia (NVA)
2. Πρόγραμμα Ολλανδίας (ZEG-poject)
3. Πρόγραμμα του NAD Center Massachusetts USA (NADCΜ)
4. Πρόγραμμα Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής (ΠΟΑΑ)
5. Πρόγραμμα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδας (ΠΠΙΕ)
6. Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΠΙ)
7. Πρόγραμμα του (κρατικού) Πανεπιστημίου Florida (Π.Π.F).
Τα αποτελέσματα αυτής της συγκριτικής ανάλυσης είναι συμπυκνωμένα στον πίνακα 1,
που ακολουθεί.
Με αφορμή την υλοποίηση του προγράμματος Παιδεία Ομογενών (βλ. παρακάτω, κεφ.
1.2 και 2) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έγινε μια συστηματικότερη αξιολόγηση των παραπάνω
«πακέτων» εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και μιας σειράς εκπαιδευτικού υλικού που ήταν
τότε σε ευρεία χρήση στις ΗΠΑ, με συγγραφέα τον Παπαλοΐζο6.
Τα αποτελέσματα των παραπάνω δύο αξιολογικών μελετών θα μπορούσαν να
συνοψισθούν ως ακολούθως:
1. Αν εξαιρέσουμε το πρόγραμμα Νεοελληνικών Victoria Australia για τη διδασκαλία της
Ελληνικής Γλώσσας που είχε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο ανοιχτό Πρόγραμμα
Σπουδών για την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, (αλλά ουσιαστικά δεν είχε
αναπτύξει και το αντίστοιχο υλικό), οι λοιπές σειρές εκπαιδευτικού υλικού για τη
διδασκαλία της γλώσσας είτε είχαν αναπτυχθεί εντελώς εμπειρικά (περίπτωση υλικού
Παπαλοΐζου)
είτε στηρίζονταν σ’ ένα γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο ( περίπτωση
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), αλλά όχι σ’ ένα διδακτικά δομημένο Πρόγραμμα Σπουδών.
2. Δεν είχαν σε καμία περίπτωση αποσαφηνισθεί οι όροι Ελληνική ως Δεύτερη και ως Ξένη
Γλώσσα και κατά συνέπεια δεν ακολουθείτο και από το εκάστοτε εκπαιδευτικό υλικό μια
σαφής μεθοδολογία για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας.

6

Τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η αξιολόγηση των σειρών εκπαιδευτικού υλικού είναι
δημοσιευμένα στη μελέτη «Παιδεία Ομογενών. Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις», ΕΔΙΑΜΜΕ,
Ρέθυμνο 1999. ( βλ. και ιστοσελίδα: www.uoc.gr/diaspora , μελέτες). Με βάση τα ίδια κριτήρια έγινε
στη συνέχεια η αξιολόγηση και του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος Παιδεία Ομογενών.
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Πίνακας 1:

Πηγή: Damanakis 1994.
3. Δεν υπήρχε σε κανένα από τα προαναφερθέντα προγράμματα μια σαφώς διαβαθμισμένη
και σταδιακά εξελισσόμενη πρόταση ως προς τη διδασκαλία-μάθηση
γραμματοσυντακτικών φαινομένων, λεκτικών πράξεων, λεξιλογίου.
4. Επίσης, δεν ήταν οριοθετημένες οι επικοινωνιακές περιστάσεις και το συναρτώμενο με
αυτές θεματολόγιο των διδακτικών ενοτήτων.
Κοντολογίς, μέχρι την υλοποίηση του προγράμματος Παιδεία Ομογενών δεν
διαθέταμε ένα ολοκληρωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο Πρόγραμμα Σπουδών για τη
διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας, καθώς και για τη διδασκαλία
Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού7 στο εξωτερικό.
7

Το Π.Σ και το διδακτικό υλικό του Πανεπιστημίου της Φλόριντα διέθετε επιστημονική τεκμηρίωση
αλλά λειτουργούσε στη λογική των Κοινωνικών Σπουδών, όπως αυτές διδάσκονταν στο αμερικανικό
σύστημα, και μ’ αυτή την έννοια αποκλίνει η μεθοδολογία του και το θεματολόγιό του από εκείνα του
Προγράμματος Παιδεία Ομογενών για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού.
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Με την έγκριση και δημοσίευση στο ΦΕΚ 807/4-7-2006, τ.Β΄ του τόμου «Θεωρητικό
Πλαισίο και Προγράμματα Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά» η
ελληνόγλωσση εκπαίδευση εκτός Ελλάδας απέκτησε ένα είδος «καταστατικού χάρτη» για τη
διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας και για τη διδασκαλία Στοιχείων
Ιστορίας και Πολιτισμού.
Εκτιμούμε ότι αυτό που θα αντέξει στο χρόνο και θα αποτελεί τη βάση για τις
μελλοντικές γενιές που θα ασχοληθούν με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά θα
είναι τα Προγράμματα Σπουδών και λιγότερο το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο
ουσιαστικά λειτουργεί ως ένα είδος «αναλώσιμου» που πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται.
Η χρησιμότητα των παραπάνω Π.Σ. και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού
συνίσταται και στο γεγονός ότι είναι δομημένα σε μαθησιακά επίπεδα, τα οποία αντιστοιχούν
στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ) (βλ. σχετικά κεφ. 3).
1.2 Το πρόγραμμα Παιδεία Ομογενών
Ένα από τα μέτρα για τη μετουσίωση του Ν. 2413/1996 σε εκπαιδευτική πολιτική και
πράξη ήταν η χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του Β’ και Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης,
τεσσάρων έργων υπό τον γενικό τίτλο «Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης». Τρία
απ’ αυτά αφορούσαν στην ένταξη α) παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών, β) των
μουσουλμανοπαίδων και γ) των Ρομά , στο ελλαδικό εκπαιδευτικό σύστημα, και το τέταρτο
αφορούσε στην Παιδεία και στην εκπαίδευση των ομογενών μαθητών στο εξωτερικό.
Το πρόγραμμα «Παιδεία Ομογενών», όπως τελικά καθιερώθηκε να ονομάζεται, είχε ως
αντικείμενο την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά συνολικά και όχι μόνο σε
συγκεκριμένες χώρες, όπως τα προαναφερθέντα δύο προγράμματα του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και του Π.Ι. Αυτό σημαίνει ότι το μητροπολιτικό Κέντρο έρχεται το σχολικό έτος
1996/97 με την αξίωση να απαντήσει επί του συνόλου των εκπαιδευτικών αναγκών των
ομογενών μαθητών ως προς την ελληνόγλωσση εκπαίδευσή τους. Ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο
στο οποίο τότε λίγοι πίστεψαν.
Η χρηματοδότηση και κατά συνέπεια και η υλοποίηση του προγράμματος Παιδεία
Ομογενών υλοποιήθηκε σε τρεις συν μια (3+γέφυρα) φάσεις και συγκεκριμένα στις
ακόλουθες:
Φάση
1η
(γέφυρα)
2η
3η

Διάρκεια
3/7/1997 έως 31/12/1999
1/1/2000 έως 31/10/2001
15/3/2002 έως 31/12/2004
12/1/2006 έως 31/8/2008

1.2.1 Συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και της οργάνωσης του προγράμματος
Το πρόγραμμα (έργο) Παιδεία Ομογενών στόχευε – και συνεχίζουν να στοχεύουν τα
προϊόντα του- στη διατήρηση, την καλλιέργεια και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και
του πολιτισμού στο εξωτερικό και ειδικότερα στην ελληνική διασπορά, μέσω της βελτίωσης
της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης,
συμβάλλοντας συγχρόνως στην ομαλή ένταξη των παιδιών τόσο στο εκπαιδευτικό και
κοινωνικό-πολιτισμικό σύστημα της χώρας διαμονής όσο και στην παροικία τους.
Στο πλαίσιο αυτής της σκοποθεσίας επιδιώκετο: α) η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, β) η επιμόρφωση των αποσπώμενων και των ομογενών
εκπαιδευτικών, γ) η οργάνωση εκπαιδευτικών και εικαστικών προγραμμάτων για ομογενείς
μαθητές και δ) η δημιουργία βάσεων δεδομένων, δικτύων και υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης.
Το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου κινήθηκε η υλοποίηση του έργου ήταν εκείνο
του άρθρου 108 του Συντάγματος (2001), του Νόμου 2413/96 (ΦΕΚ 124/17-6-1996) «Η

1045

ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», τα
Προγράμματα Σπουδών που έχουν καταρτιστεί στο πλαίσιο του ίδιου του έργου και έχουν
εγκριθεί από το ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 807/4-7-2006) καθώς και υπάρχουσες διακρατικές συμβάσεις
μεταξύ Ελλάδας και των χωρών διαμονής.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου εδομείτο σε τρεις δράσεις ή μέρη, κάθε μια από τις
οποίες έφερε, για επικοινωνιακούς λόγους, ένα όνομα. Συγκεκριμένα η πρώτη δράση έφερε
το όνομα ΑΘΗΝΑ, η δεύτερη το όνομα ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ και η τρίτη το όνομα ΕΡΜΗΣ.
Τέλος, υπήρχαν τρεις Οριζόντιες Υποδράσεις που υποστήριζαν το συνολικό έργο (βλ. πίνακα
2).
Πίνακας 2: Συνοπτικός πίνακας δράσεων (μερών) του έργου
α/α
Ι
ΙΙ
ΙII
IV

Τίτλος δράσης
ΑΘΗΝΑ (Α): Προγράμματα Σπουδών και Εκπαιδευτικό Υλικό
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Π): Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικά
Πρόγραμμα μαθητών
ΕΡΜΗΣ (Ε): Βάσεις Δεδομένων, Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ (ΟΥ)

Οι αναλύσεις μας θα περιοριστούν μόνο στην πρώτη δράση η οποία αναφέρονταν
στην κατάρτιση Προγραμμάτων Σπουδών και στην παραγωγή αντίστοιχου εκπαιδευτικού
υλικού.
Προηγουμένως όμως θα σκιαγραφήσουμε την όλη οργάνωση του προγράμματος, η οποία
έπαιξε έναν καταλυτικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίησή του.
Από το οργανόγραμμα του έργου (βλ.διάγραμμα 1) φαίνεται ότι το συνολικό
πρόγραμμα Παιδεία Ομογενών στηρίχθηκε σε δύο πυλώνες, στην Ελλάδα και στη Διασπορά,
η δε μεταξύ τους αλληλεπίδραση και επικοινωνία διασφαλίζονταν μέσα από τις ετήσιες
Συναντήσεις Εργασίας, τα Συνέδρια/ Συμπόσια/ Ημερίδες και τις μικτές Ομάδες Εργασίας.
Αυτή η οργάνωση αποδείχθηκε λειτουργική και ανθεκτική και υφίσταται μέχρι σήμερα, στο
νέο έργο στο οποίο γίνεται μια σύντομη αναφορά στο τέλος του παρόντος κειμένου.
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Διάγραμμα 1: Οργανόγραμμα του έργου Παιδεία Ομογενών
ΕΛΛΑΔΑ
 ΥΠΕΠΘ: Ειδ. Γραμματεία ΠΟΔΕ/ ΙΠΟΔΕ/ ΔΙΠΟΔΕ/ Ε.Υ.Δ. ΕΠΕΑΕΚ/ΚΠΣ/ ΕΣΠΑ
 Πανεπιστήμιο Κρήτης: Κεντρική επιστημονική επιτροπή/
Συντονισμός-Διαχείριση του έργου/Ομάδες εργασίας
 Πολιτικοί Θεσμοί: Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΥΜΠΟΣΙΑ
ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΙΚΤΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΣΠΟΡΑ
 Γραφεία Εκπαίδευσης - Συντονιστές Εκπαίδευσης
 Περιφερειακές Επιστημονικές Επιτροπές - Επιστημονικοί Σύμβουλοι
 Ομάδες Εργασίας

Η ανθεκτικότητα της οργανωτικής δομής του έργου ανάγεται στην ανθεκτικότητα
της αρχικής θεωρητικής σύλληψης ως προς τη σχέση μεταξύ Κέντρου και Διασποράς. Αυτή η
θεωρητική σύλληψη συμπυκνώθηκε στη συνέχεια στον όρο «ενδοελληνική
διαπολιτισμικότητα», που σημαίνει, δυναμική συνάντηση, αλληλεπίδραση και
αλληλοεμπλουτισμός των πολλαπλών ελληνικών ταυτοτήτων.
Πεποίθησή μας ήταν, ότι η έκφραση των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού
αποκτά νόημα και περιεχόμενο όταν δεν εκφράζεται μόνο από κάθε διασπορά ξεχωριστά,
αλλά ως κοινή συνισταμένη μιας δυναμικής διαδικασίας συνάντησης, αλληλεπίδρασης και
αλληλοεμπλουτισμού των διασπορών μεταξύ τους και με το Κέντρο (βλ.Δαμανάκης 2007).
Σ’ αυτό το πνεύμα διατυπώθηκε, ως θεωρητικό, παιδαγωγικό και πολιτικό πρόταγμα, η
στοχοθεσία της σύγχρονης ελληνικής «οικουμενικής» παιδείας.
2. Παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος Παιδεία Ομογενών
Η στοχοθεσία της σύγχρονης ελληνικής «οικουμενικής» παιδείας αποτελεί πλέον
στοχοθεσία και της ελληνικής πολιτείας, με την έννοια ότι τα Προγράμματα Σπουδών, που
καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι εγκεκριμένα και νομιμοποιημένα με το
ΦΕΚ 807/4-7-2006, τ.Β΄, έχει δε αυτή ως εξής:
Η σύγχρονη ελληνική «οικουμενική» παιδεία οφείλει:
με αφετηρία:

α) τις πολλαπλές ελληνικές ταυτότητες με περιορισμένη κοινή
γνωστική βάση,
β) το διαμορφούμενο παγκόσμιο οικονομικο,πολιτικό, πολιτισμικό
και γλωσσικό περιβάλλον,
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μέσω της διαδικασίας: της ενδοελληνικής πολιτισμικής συνάντησης, της
αλληλεπίδρασης και του αλληλοεμπλουτισμού,
να συμβάλλει:

α) στη διαμόρφωση εμπλουτισμένων και με διευρυμένη κοινή βάση
ελληνικών ταυτοτήτων,
β) στον προσδιορισμό του ρόλου των απανταχού Ελλήνων στο
διαμορφούμενο νέο παγκόσμιο οικονομικο-πολιτικό και πολιτισμικό
περιβάλλον,
γ) στην ανάπτυξη και προώθηση της ελληνικής γλώσσας και μέσω
αυτής του ελληνικού πολιτισμού σε υπερεθνικό περιβάλλον.
(ΟΕΔΒ 2006,51)

Στο παραπάνω πνεύμα καταρτίστηκα τα Προγραμμάτων Σπουδών και αναπτύχθηκε
εκπαιδευτικό υλικό, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για τη διδασκαλία:
α) της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας (ΕΔΓ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
β) της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας (ΕΔΓ) σε Ταχύρρυθμα Τμήματα στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
γ) της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
γ) Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πρώτης δράσης, ΑΘΗΝΑ, καταρτίστηκαν τρία (3)
Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης
Γλώσσας και ένα Π.Σ. για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού, τα οποία
εγκρίθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι ) και διατίθενται δωρεάν από τον ΟΕΔΒ (
βλ. πίνακα 3).
Επίσης, καταρτίστηκαν Διαγνωστικά Κριτήρια τα οποία έχουν επίσης εγκριθεί από Π.Ι. και το
Υπουργείο Παιδείας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική αξιολόγηση και
διάγνωση της ελληνομάθειας των μαθητών.
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Πίνακας 3: Θεωρητικό Πλαίσιο και Προγράμματα Σπουδών για την ελληνόγλωσση
εκπαίδευση στη Διασπορά (ΦΕΚ 807/ 4. Ιουλίου 2007)
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ
1.1. Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Σειρά υλικού: Πράγματα και Γράμματα
1.2 Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας σε Ταχύρρυθμα
Τμήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Σειρά υλικού: Ελληνικά με την παρέα μου
2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση
Σειρά υλικού: Μαργαρίτα
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Σειρά υλικού: α) Εμείς και οι Άλλοι
β) Από τη Ζωή των Ελλήνων της Διασποράς
Υπογραμμίζεται ότι το σύνολο των προϊόντων του έργου είναι αναρτημένο στον
ιστοχώρο του www.uoc.gr/diaspora. Ιδιαίτερα χρήσιμη για τους εκπαιδευτικούς
αποδείχτηκε η ανάρτηση του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού ανά: σειρά υλικού, επίπεδο,
βιβλίο και ενότητα, συνοδευόμενο και από το αντίστοιχο ψηφιακό υλικό, δηλαδή τους
διαδραστικούς οπτικούς δίσκους (CDRoms και DVD).
Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να ανασύρουν από τον ιστοχώρο, όποιο βιβλίο ή
όποια διδακτική ενότητα ή και όποια άσκηση ή δραστηριότητα χρειάζονται για την
καθημερινή διδασκαλία τους.
3. Προγράμματα Σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό σε αντιστοίχιση8 με το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ)
Στον πίνακα 3 απεικονίζεται η συνολική δομή των Προγραμμάτων Σπουδών και
κατονομάζονται οι σειρές του εκπαιδευτικού υλικού που συγγράφτηκαν για κάθε Πρόγραμμα
Σπουδών. Οι πίνακες 3.1α έως 3.1δ αποτελούν εξειδίκευση του πίνακα 3 και αναφέρονται
στην ταυτότητα της κάθε σειράς υλικού.

8

Η αντιστοίχιση έγινε με ευθύνη των επικεφαλής τριών Ομάδων Εργασίας κατά τη «Συνάντηση
Εργασίας για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Αγωγή», η οποία οργανώθηκε κατ΄ εντολή και με
χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη, 28-30
Ιουνίου 2010.Σ’ αυτή τη Συνάντηση Εργασίας συμμετείχαν εκπρόσωποι αρκετών φορεων από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι ασχολούνται με τη διδασκαλία της Ελληνικής. Μεταξύ αυτών
ήταν και ο Διευθυντής του «Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών»
(ΕΔΙΑΜΜΕ) και Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος Παιδεία Ομογενών, δηλαδή ο γράφων.
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Πίνακας 3.1α: Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης
Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Σειρά υλικού:
Ομάδα – στόχος:

Ηλικία μαθητών:
Βαθμίδα εκπαίδευσης:
Μορφή εκπαίδευσης:
Διάρκεια σπουδών:
Χώρα διαμονής:
Επίπεδα υλικού:

Πράγματα και Γράμματα
1η: Ομοεθνείς μαθητές της προσχολικής και πρωτοσχολικής
ηλικίας με περιορισμένη έστω επικοινωνιακή επάρκεια στην
Ελληνική, οι οποίοι ξεκινούν με το υλικό του 1ου επιπέδου
και συνεχίζουν με τα επόμενα.
Από 5/6 έως 16 ετών
Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
Ημερήσια Σχολεία, Τμήματα Διδασκαλίας της Ελληνικής
Γλώσσας (ενταγμένα, απογευματινά, Σαββατιανά), Κανονικές
Τάξεις με μόνο ελληνόγλωσσους μαθητές.
10 έτη x 4 ώρες εβδομαδιαίως
Όλες
Τέσσερα (4)
1ο επίπεδο: κατά προσέγγιση Προδημοτική – 2α τάξη.
Προαναγνωστικό στάδιο/ Αλφαβητισμός/ Βασική ανάπτυξη
των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
2ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 3η και 4η τάξη.
Εμπέδωση και διεύρυνση των βασικών δεξιοτήτων
παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
3ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 5η και 6η τάξη.
Καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής
προφορικού και γραπτού λόγου.
4ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 7η – 9η /10η τάξη.
Καλλιέργεια της ικανότητας για αυτόνομη παραγωγή γραπτού
λόγου και της επικοινωνιακής επάρκειας σε επίσημες / τυπικές
καταστάσεις.
Αντιστοίχιση

Επίπεδο πρώτο [Προδημοτική έως Β΄ τάξη] Προαναγνωστικό στάδιο/ Αλφαβητισμός/
Βασική ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
Αντιστοιχεί στο Α1 επίπεδο του ΚΕΠΑ.
Επίπεδο δεύτερο [Γ΄- Δ΄τάξη] Εμπέδωση και διεύρυνση των βασικών δεξιοτήτων
παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
Αντιστοιχεί στο Α2 επίπεδο του ΚΕΠΑ.
Επίπεδο τρίτο [Ε΄-Στ΄ τάξη] Καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής
προφορικού και γραπτού λόγου
Αντιστοιχεί στο Β1 και εν μέρει στο Β2 επίπεδο του ΚΕΠΑ.
Επίπεδο τέταρτο [Α΄- Γ΄ γυμνασίου] Καλλιέργεια της ικανότητας για αυτόνομη παραγωγή
γραπτού λόγου και της επικοινωνιακής επάρκειας σε επίσημες/ τυπικές καταστάσεις.
Αντιστοιχεί στο Β2 και στο Γ1 επίπεδο του ΚΕΠΑ.
Επίπεδο πέμπτο [Λυκειακές τάξεις] Ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα και γραμματεία.
Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 του ΚΕΠΑ.
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Πίνακας 3.1β: Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης
Γλώσσας σε Ταχύρρυθμα Τμήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Σειρά υλικού:

Ελληνικά με την παρέα μου Ι, ΙΙ και Ελληνικά από κοντά

Ομάδα-στόχος:

2η: Ομοεθνείς μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με περιορισμένη
επικοινωνιακή επάρκεια στην Ελληνική.

Ηλικία
μαθητών:
Βαθμίδα
εκπαίδευσης:
Μορφή
εκπαίδευσης:

12 – 16 ετών

Διάρκεια
σπουδών:
Χώρα
διαμονής:
Επίπεδα
υλικού:

Δευτεροβάθμια
Τμήματα Διδασκαλίας της Ελληνικής (ενταγμένα, απογευματινά,
Σαββατιανά), Κανονικές Τάξεις με ελληνόγλωσσους ή και αλλόγλωσσους
μαθητές.
3 έτη x 4 ώρες εβδομαδιαίως
Όλες
Τρία (3)
1ο επίπεδο: Επικοινωνιακά αναγκαίο και γραμματικά βασικό.
2ο επίπεδο: Επικοινωνιακά κατάλληλο και γραμματικά επαρκές.
3ο επίπεδο: Γλωσσικά ακριβές.
Αντιστοίχιση

Ελληνικά με την παρέα μου Ι, αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του ΚΕΠΑ.
Ελληνικά με την παρέα μου Ι, ΙΙ αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 και εν μέρει Β2 του ΚΕΠΑ.
Ελληνικά από κοντά, συμπληρώνει το επίπεδο Β2 και αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1 του
ΚΕΠΑ.
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Πίνακας 3.1γ: Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Σειρά υλικού:

Μαργαρίτα

Ομάδα – στόχος:

3η: Ομοεθνείς μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς καθόλου
γλωσσικές και με ελάχιστες ή και «καθόλου» ελληνογενείς
πολιτισμικές προϋποθέσεις.
4η: Αλλοεθνείς – αλλόγλωσσοι μαθητές της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης που μαθαίνουν την Ελληνική.
6 – 12 ετών
Πρωτοβάθμια

Ηλικία μαθητών:
Βαθμίδα
εκπαίδευσης:
Μορφή
εκπαίδευσης:

Τμήματα Διδασκαλίας της Ελληνικής (ενταγμένα, απογευματινά,
σαββατιανά), Κανονικές Τάξεις με αλλοεθνείς ή και ομοεθνείς
μαθητές χωρίς καθόλου γνώση της Eλληνικής, Ημερήσια Σχολεία.

Διάρκεια σπουδών:

6 έτη x 3 ώρες εβδομαδιαίως

Χώρα διαμονής:

Όλες

Επίπεδα υλικού:

Τρία (3)
1ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 1η και 2α τάξη.
Βασική ανάπτυξη των στοιχειωδών δεξιοτήτων κατανόησης
παραγωγής προφορικού λόγου / αλφαβητισμός.
2ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 3η και 4η τάξη.
Ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων και καλλιέργεια
εκφραστικής επάρκειας και των δεξιοτήτων κατανόησης
παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
3ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 5η και 6η τάξη.
Καλλιέργεια της γλωσσικής επάρκειας, ανάπτυξη και εμπέδωση
δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
Αντιστοίχιση

1ο επίπεδο (Μαργαρίτα 1,2,3) αντιστοιχεί στο Α1 επίπεδο του ΚΕΠΑ.
2ο επίπεδο (Μαργαρίτα 4,5) αντιστοιχεί στο Α2 επίπεδο του ΚΕΠΑ.
3ο επίπεδο (Μαργαρίτα 5, 6) αντιστοιχεί στο Β1 επίπεδο του ΚΕΠΑ.
4ο επίπεδο (Μαργαρίτα 7,8 ) αντιστοιχεί στο Β2 επίπεδο του ΚΕΠΑ.
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Πίνακας 3.1δ: Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Σειρά υλικού:
Ομάδα – στόχος:
Ηλικία μαθητών:
Βαθμίδα
εκπαίδευσης:
Μορφή
εκπαίδευσης:
Διάρκεια σπουδών:
Χώρα διαμονής:
Επίπεδα υλικού:

α) Εμείς και οι Άλλοι
β) Από τη Ζωή των Ελλήνων της Διασποράς
Όλες
6 – 16 ετών
Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
Όλες
9 έτη x 3 ώρες εβδομαδιαίως
Όλες
Τέσσερα (4)
1ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 1η και 2α τάξη.
Το άτομο και η οικογένειά του (οικο - ιστορία).
2ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 3η και 4η τάξη.
Το άτομο, η οικογένεια και ο περίγυρός του (τοπο-ιστορία).
3ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 5η και 6η τάξη.
Χώρα προέλευσης και παροικίες (κοινωνιο- και εθνο-ιστορία).
4ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 7η - 9η / 10η τάξη.
Ελληνική και παροικιακή ιστορία σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
πλαίσιο (εθνο- και κοσμο-ιστορία).

Αντιστοίχιση
Από γλωσσοεκπαιδευτικής πλευράς τα πέντε επίπεδα του ιστορικοπολιτιστικού
υλικού εν δυνάμει αντιστοιχούν προς τα πέντε επίπεδα του γλωσσικού υλικού του
προγράμματος Παιδεία Ομογενών, όπως αυτά αντιστοιχήθηκαν με τα επίπεδα του Κοινού
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας.
Με δεδομένη την αντιστοίχιση μεταξύ των επιπέδων του εκπαιδευτικού υλικού του
προγράμματος Παιδεία Ομογενών με τα επίπεδα του ΚΕΠΑ το εν λόγω υλικό μπορεί πλέον
να αξιοποιηθεί και για την προετοιμασία προς απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας.
Η μετουσίωση, βέβαια, της παραπάνω δυνατότητας σε εκπαιδευτική πράξη
προϋποθέτει μια πολιτική από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας που θα παρέχει θεσμικά
κατοχυρωμένες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των φορέων, που διαθέτουν την
επιστημονική γνώση και την τεχνογνωσία, μεταξύ τους καθώς και με τους φορείς
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο οι υπάρχουσες δυνατότητες για την ενίσχυση της ελληνομάθειας στη διασπορά
και εν γένει στο εξωτερικό.
Μια τέτοια πολιτική, ωστόσο, δεν φαίνεται στον ορίζοντα, παρόλο που μια σχετική πρόταση
διατυπώθηκε στη «Συνάντηση Εργασίας για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Αγωγή», η
οποία οργανώθηκε κατ΄ εντολή και με χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας στο
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη, 28-30 Ιουνίου 2010 ( βλ. υποσημείωση 8).
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4. Από τη συμβατική διδασκαλία-μάθηση και το έντυπο υλικό στο ψηφιακό
υλικό και στην Ηλεκτρονική Μάθηση
Τα «προϊόντα» του προγράμματος Παιδεία Ομογενών και ιδιαίτερα το εκπαιδευτικό
υλικό αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί το περιεχόμενο του νέου
προγράμματος «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
στη Διασπορά», το οποίο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2011 και φιλοδοξεί να περάσει την
παιδεία των ομογενών στον ψηφιακό 21ο αιώνα.
Το νέο Πρόγραμμα κινείται σε τρεις Άξονες, οι οποίοι σ’ ένα βαθμό αποτελούν συνέχεια
των τριών Δράσεων του προγράμματος Παιδεία Ομογενών.
Άξονας Α: Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και Προγράμματα Σπουδών ( για την
Ηλεκτρονική Μάθηση).
Άξονας Β: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών- συμβατική και εξ αποστάσεως.
Άξονας Γ: Υποδομές και Μεθοδολογία Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning).
Η Ηλεκτρονική Μάθηση (Η.Μ.) αποτελεί το κέντρο βάρους και τον κύριο όγκο δουλειάς
του νέου προγράμματος. Στόχος μας είναι, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας
προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες να αναπτύξουμε μια πλατφόρμα και μια Μέθοδο
Ηλεκτρονικής Μάθησης που να μπορεί να αξιοποιηθεί σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Συμπληρωματική χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης κατά τη συμβατική δια
ζώσης διδασκαλία-μάθηση σε οργανωμένες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης,
2. Χρήση από το δάσκαλο για σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση μαθητών σε
απομακρυσμένες περιοχές (εξ αποστάσεως εκπαίδευση),
3. Χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο μεμονωμένο χρήστη και από μαθητές σε Κοινότητες
Μάθησης.
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Πανεπιστήμιο και γλώσσα διδασκαλίας:
Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Κύπρου
Χρήστος ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ
Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
theophilides.c@unic.ac.cy

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη μελέτη αυτή εστιάζω την προσοχή μου στο διχασμό αναφορικά με τη γλώσσα του
Πανεπιστημίου Κύπρου, ένα διχασμό στον οποίο ενεπλάκησαν οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου,
πολιτικά κόμματα, διάφορες ομάδες πίεσης και προσωπικότητες του κυπριακού και του ελλαδικού
χώρου. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφω τη δυστοκία στη λήψη απόφασης αναφορικά με τη γλώσσα του
πανεπιστημίου και τις συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά καιρούς στο θέμα αυτό και τα
συνοδευτικά τους επιχειρήματα.

ABSTRACT
In this study I focus on the different stands concerning the language of instruction a the
University of Cyprus. The governments of Greece and Cyprus, political parties, pressure groups and
important people from both countries participated in this discussion. More concretely, I describe the
difficulty in reaching a decision concerning the language of instruction as well as the relative proposals
submitted and their rationale.

1.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Τρεις παράγοντες επέδρασαν ουσιαστικά στη λήψη των κατά καιρούς αποφάσεων για
τη γλώσσα του Πανεπιστημίου. Αυτοί είναι: (α) το ιστορικοπολιτικό σκηνικό της Κύπρου
κατά τον 20ο αιώνα, (β) ο δικοινοτικός χαρακτήρας του Κυπριακού Κράτους, και (γ) η σχέση
των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας στον πολιτικό, πολιτισμικό και εκπαιδευτικό τομέα.
Θα αναφερθώ σύντομα στον καθένα από αυτούς.
1.1. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ
Μετά από αιώνες οθωμανικής διακυβέρνησης, η Κύπρος παραχωρήθηκε με ενοίκιο
από τους Οθωμανούς στη Μεγάλη Βρετανία το 1878. Επηρεασμένοι από την απελευθέρωση
των Ιονίων νήσων και την παραχώρησή τους το 1864 στην Ελλάδα, οι Κύπριοι υποδέχθηκαν
τους Βρετανούς με την προσδοκία της απελευθέρωσης, για να ανακαλύψουν σύντομα ότι η
γεωπολιτική θέση της Κύπρου ήταν κίνητρο μόνιμης εγκατάστασης και παραμονής τους στο
νησί.
Ήδη από τις πρώτες δεκαετίες διακυβέρνησης, οι προθέσεις των Βρετανών έγιναν
φανερές. Το 1925 η Κύπρος έγινε επισήμως Αποικία του Στέμματος. Αντιδρώντας στο εθνικό
κίνημα των Ελληνοκυπρίων το 1931, οι Βρετανοί εισήγαγαν εκπαιδευτική νομοθεσία με
αντικειμενικό στόχο τον αφελληνισμό των Ελληνοκυπρίων, την ομογενοποίηση του
κυπριακού πληθυσμού και τη μετατροπή τους σε ευπειθείς Βρετανούς υπηκόους. Η διάψευση
των ελπίδων των Ελληνοκυπρίων, που αποτελούσαν τη μεγάλη πλειοψηφία του κυπριακού
λαού, οδήγησε στην αναζωπύρωση της εθνικιστικής ιδεολογίας.
Η παραπάνω αντίδραση προσέλαβε δυο μορφές. Από τη μια, η εθνικιστική ιδεολογία
μετεξελίχθηκε στον πολιτικό στόχο της ένωσης με την Ελλάδα. Από την άλλη,
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διαμορφώθηκε ο εκπαιδευτικός στόχος της ελληνοκεντρικής εκπαίδευσης και παιδείας με
αιχμή του δόρατος την ελληνική διανόηση, την ελληνική γλώσσα, και την εθνική εκπαίδευση
και παιδεία.1
Παράλληλα, όμως, με την ομάδα των εθνικιστών αναπτύχθηκε και μια δεύτερη, την
οποία ο Περσιάνης ονομάζει διαλλακτικούς ή μετριοπαθείς2. Η ομάδα αυτή τοποθετούσε ως
προτεραιότητα την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των Κυπρίων μέσα από την
προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες και την καθιέρωση μιας κυπροκεντρικής παιδείας που θα
οδηγούσε στη δημιουργία κυπριακής πολιτισμικής ταυτότητας και κουλτούρας.
Με τη μεταπολίτευση του 1960 και την ανάπτυξη κοινοβουλευτικής ζωής, οι δυο
προηγούμενες ομάδες μετεξελίχθηκαν σε πολιτικούς συνασπισμούς. Ο πρώτος ήταν οι
«εθνικιστές» και ο δεύτερος οι αυτοαποκληθέντες «προοδευτικοί». Για τους πρώτους,
προσανατολισμός εξακολούθησε να είναι η ελληνοκεντρική παιδεία και, για τους δεύτερους,
η κυπροκεντρική.
Ο ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αντιδρώντας στο αίτημα των Ελληνοκυπρίων για αυτοδιάθεση-ένωση και στον
απελευθερωτικό αγώνα 1955-59, οι Άγγλοι έδωσαν πολιτική διάσταση στο δικοινοτικό
χαρακτήρα του νησιού. Υπέθαλψαν την αντιπαράθεση και σύγκρουση μεταξύ των δυο
βασικών κοινοτήτων. Παραμερίζοντας το γεγονός ότι οι Τούρκοι εισέβαλαν στο νησί ως
κατακτητές το 1571 μ.Χ. και ότι η Τουρκοκυπριακή κοινότητα κατά το 1959 αποτελούσε
μόνο το 18 % του πληθυσμού, πέτυχαν με τις παρεμβάσεις τους την επιβολή δικοινοτικού
κράτους στην Κύπρο μέσω των συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου. Με βάση το Σύνταγμα της
Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι μόνο αναγνωρίστηκαν ως επίσημες γλώσσες του κράτους η
Ελληνική και η Τουρκική, αλλά και δημιουργήθηκαν δυο ανεξάρτητα εκπαιδευτικά
συστήματα για τη διατήρηση της πολιτισμικής και ιστορικής ταυτότητας κάθε κοινότητας3.

1.2

Ο δικοινοτικός χαρακτήρας του κράτους αποδείχτηκε μοιραίος στη δημιουργία
Πανεπιστημίου: η Κυβέρνηση να αμφιταλαντεύεται μεταξύ κρατικού και δικοινοτικού
πανεπιστημίου, οι εθνικιστές να επιμένουν για κρατικό πανεπιστήμιο, και οι προοδευτικοί για
δικοινοτικό πανεπιστήμιο. Σε συνδυασμό με τις ιδεολογίες της ελληνοκεντρικής και
κυπροκεντρικής εκπαίδευσης, οι παραπάνω απόψεις οδήγησαν σε ατέρμονες συζητήσεις
αναφορικά με το χαρακτήρα και τη γλώσσα του Πανεπιστημίου.
1.3

Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το αίτημα για ένωση με την Ελλάδα σήμαινε αυτόματα εμπλοκή του ελλαδικού
παράγοντα στα πολιτικά ζητήματα της Κύπρου. Έτσι, οι προσφυγές που υποβλήθηκαν κατά
καιρούς στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για ικανοποίηση του παραπάνω αιτήματος των
Ελληνοκυπρίων έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας.
Η εμπλοκή του ελλαδικού παράγοντα ήταν παρούσα και κατά τη σύναψη των
συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου. Παρά τις κατά καιρούς διχογνωμίες μεταξύ των δυο
Κυβερνήσεων σε διάφορες φάσεις του πολιτικού ζητήματος, το ενδιαφέρον και η εμπλοκή
των εκάστοτε ελλαδικών κυβερνήσεων στο πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου συνεχίστηκε, με
αποκορύφωμα το πραξικόπημα εναντίον της κυβέρνησης Μακαρίου τον Ιούλιο 1974. Παρά
την αντίδραση και τα εχθρικά συναισθήματα που προκάλεσε το πραξικόπημα της Χούντας, η
Κύπρος συνειδητοποίησε ότι η Ελλάδα παρέμενε το στήριγμά της έναντι των δεινών που
προκάλεσε η Τουρκική εισβολή. Οι δεσμοί γλώσσας, ιστορικής συνείδησης και πολιτισμικής
ταυτότητας εξακολούθησαν να είναι ισχυροί και να επηρεάζουν τις αποφάσεις των δυο
κυβερνήσεων όχι μόνο στα πολιτικά ζητήματα αλλά και στα εκπαιδευτικά. Η εκπαίδευση
παρέμεινε το όχημα διατήρησης της εθνικής ταυτότητας. Τόσο ο προσανατολισμός της
κυπριακής εκπαίδευσης όσο και το περιεχόμενο σπουδών εξακολουθούσαν να έχουν
ουσιαστική τομή με το ελλαδικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Η δημιουργία πανεπιστημίου στην Κύπρο δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση στον
παραπάνω κανόνα. Αξιωματούχοι του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
τόνισαν κατά τη διάρκεια επισκέψεών τους στην Κύπρο ότι το Πανεπιστήμιο πρέπει να είναι
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προέκταση ελληνικού πανεπιστημίου. Η άποψη αυτή προβλήθηκε έντονα επί υπουργίας
Αντώνη Τρίτση. Άμεση ήταν και η υπόδειξη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας
Σαρτζετάκη κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στο οποίο συμμετείχε ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου προς τους Κυπρίους: «να εμποδίσουν τον
αφελληνισμό του νησιού, με την ηθελημένη ίδρυση ελληνικού πανεπιστημίου».4
Συνακόλουθα, οι εθνικιστές πίστευαν ότι το Πανεπιστήμιο πρέπει να συντηρεί την
εθνική συνείδηση και τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο αν το
Πανεπιστήμιο ήταν κρατικό με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική. Το μνημόνιο
συνεργασίας που υπέγραψαν οι Υπουργοί Παιδείας των δυο Κυβερνήσεων Αντώνης Τρίτσης
και Ανδρέας Χριστοφίδης το 1986 είχε ακριβώς αυτό το νόημα. Όμως, είχε προηγηθεί το
1981 απόφαση στην Κύπρο για δικοινοτικό πανεπιστήμιο με γλώσσες διδασκαλίας αυτές των
δυο κοινοτήτων.5 Φυσιολογικά, προέκυψε διαμάχη για το χαρακτήρα και τη γλώσσα του
Πανεπιστημίου, στην οποία ενεπλάκησαν όχι μόνο φορείς εξουσίας -κυβερνητικοί
αξιωματούχοι, μέλη του Κοινοβουλίου ως εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων- αλλά και
προσωπικότητες της Κύπρου και της Ελλάδας. Ως αποτέλεσμα, ο διχασμός για το χαρακτήρα
και τη γλώσσα του Πανεπιστημίου ήταν έντονος και συνεχίστηκε επί μακρόν.
2.
2.1

ΟΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
1968: ΠΡΩΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Στις 28.11.1968 ο βουλευτής Πέτρος Στυλιανού ενέγραψε το θέμα «ίδρυση
πανεπιστημίου» προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Ο ίδιος πρότεινε δημιουργία εθνικού
πανεπιστημίου με βασική γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική και κατέληξε: «δεδομένου ότι
βασική γλώσσα του πανεπιστημίου θα δύναται να καθιερωθεί η νεοελληνική . . . το τοιούτον
ιδρυθησόμενον εθνικόν πανεπιστήμιον θα δύναται να καταστεί ουσιαστικόν εθνικόν κέντρον
του ελληνισμού6 (έμφαση δική μου).
Οι εκπρόσωποι των εθνικιστών στο Κοινοβούλιο αντέδρασαν στην παραπάνω πρόταση
και υποστήριξαν ότι η ίδρυση πανεπιστημίου στην Κύπρο θα μειώσει τους πνευματικούς
δεσμούς Κύπρου και Ελλάδας και ότι σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο δεν είναι δυνατόν να
τύχουν οι φοιτητές «εθνοπρεπούς πανεπιστημιακής μορφώσεως». Η εθνικιστική αυτή
αντίληψη ολοκληρωνόταν με την παρακάτω πρόταση:
Τότε μόνον θα ήτο δυνατή η ίδρυσις πανεπιστημίου εν Κύπρω όταν θα
ολοκληρωθούν οι εθνικοί πόθοι του Κυπριακού Ελληνισμού και θα
ανελαμβάνετο η ίδρυσίς του υπό της Ελληνικής μητρικής Κυβερνήσεως όπως
επετεύχθη εις Θεσσαλονίκην, Πάτρας και Ιωάννινα. 7
Η άποψη των προοδευτικών δυνάμεων σ’ αυτό το στάδιο ήταν χλιαρή και συνοψίζεται
στο επιχείρημα ότι η ίδρυση πανεπιστημίου στην Κύπρο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο
δεν ήταν άμεση προτεραιότητα, άποψη που διαφοροποιήθηκε με την πολιτική κατάσταση που
προέκυψε από την τουρκική εισβολή.
2.2

1976, 1978: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Με την ευκαιρία του Έτους Παιδείας που καθιέρωσε η ΟΥΝΕΣΚΟ, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας δήλωσε ότι θα ιδρυθεί πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Ταυτόχρονα το Υπουργικό
Συμβούλιο διόρισε Διυπουργική Επιτροπή για τη μελέτη των λεπτομερειών ίδρυσης
πανεπιστημίου στην Κύπρο (εφεξής ΔΕΜΙΠ). Η έκθεση της εν λόγω Επιτροπής υποβλήθηκε
το 1976. Δυο χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα στις 21.12. 1978, το Υπουργικό Συμβούλιο
πήρε την απόφαση με αριθμό 17552 για ίδρυση πανεπιστημίου στην Κύπρο. Η απόφαση
διελάμβανε ότι:
Το Συμβούλιον . . . απεφάσισεν την ίδρυσιν πανεπιστημίου εν Κύπρω
βασικώς προς αντιμετώπισιν των αναγκών της Κύπρου, και γλώσσα του
πανεπιστημίου θα είναι η ελληνική, ενώ θα χρησιμοποιούνται και η αγγλική
γλώσσα, καθώς, ενδεχομένως, και άλλαι γλώσσαι δι’ ωρισμένον κύκλον
σπουδών, ιδιαιτέρως εις τας μεταπτυχιακάς σπουδάς.
Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο απεφάσισε ανασύσταση της ΔΕΜΙΠ, η οποία
ετοίμασε αναθεωρημένη έκθεση για υλοποίηση της παραπάνω απόφασής του. Η εν λόγω
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έκθεση υποβλήθηκε το Μάρτιο 1981. Στο επίμαχο θέμα της γλώσσας η αναθεωρημένη
πρόταση της ΔΕΜΙΠ είχε ως ακολούθως:
(α) Να υιοθετηθεί η θέση που διατυπώθηκε στην έκθεση της ΔΕΜΙΠ του 1976 (σ. 38) και
συγκεκριμένα:
(ι)
Το πανεπιστήμιο θα είναι πολύγλωσσο τόσο στη διοίκηση όσο και στη
διδασκαλία.
(ιι) Η Ελληνική και Τουρκική θα χρησιμοποιούνται αντιστοίχως σε θέματα που
σχετίζονται με τον ελληνικό και τουρκικό πολιτισμό και φιλοσοφία.
(ιιι) Η Αγγλική θα χρησιμοποιείται σε τομείς σπουδών που είναι πολιτιστικά
ουδέτεροι, όπως η μηχανική, η τεχνολογία, οι φυσικές επιστήμες και τα
οικονομικά.
(β) Επίσημες γλώσσες του πανεπιστημίου να είναι η Ελληνική και η Τουρκική, με χρήση
της Αγγλικής, όπου τούτο είναι αναγκαίο.8
Από την παραπάνω εισήγηση της ΔΕΜΙΠ προκύπτει ότι γίνεται αναφορά σε
δικοινοτικό πανεπιστήμιο με γλώσσες διδασκαλίας αυτές που προνοούνται στο Σύνταγμα της
Κυπριακής Δημοκρατίας, θέση την οποία υποστήριξαν και διάφοροι εμπειρογνώμονες που
κλήθηκαν κατά καιρούς για να εκφέρουν άποψη για την ίδρυση Πανεπιστημίου στην Κύπρο.
Η θέση αυτή, όμως, για δικοινοτικό-πολύγλωσσο πανεπιστήμιο απορρίφθηκε από τους
εθνικιστές και από τις Ελλαδικές Κυβερνήσεις. Οι ομάδες αυτές υποστήριζαν, όπως ήδη
ανέφερα, πανεπιστήμιο ελληνικού χαρακτήρα με γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική. Η
διχοστασία αυτή επικράτησε καθ’ όλη την περίοδο μέχρι τον Ιούλιο 1989, κατά την οποία
λήφθηκε η απόφαση για ίδρυση του Πανεπιστημίου, και σ’ αυτήν ενεπλάκησαν πολιτικά
κόμματα, ομάδες πίεσης και προσωπικότητες από την Κύπρο και την Ελλάδα.
2.3

1980-81: ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Παρά την κυβερνητική απόφαση για ίδρυση Πανεπιστημίου και παρά την υποβολή της
αναθεωρημένης έκθεσης ΔΕΜΙΠ το 1978, το θέμα παρέμεινε στάσιμο, με την Κυβέρνηση να
αμφιταλαντεύεται αν έπρεπε να προχωρήσει στην ίδρυση Πανεπιστημίου. Έτσι, στις 11
Νοεμβρίου 1980 ο βουλευτής του σοσιαλιστικού κόμματος Τάκης Χατζηδημητρίου
επανέφερε το θέμα προς συζήτηση στη Βουλή, σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στην
Κυβέρνηση για προώθησή του. Όπως ήταν φυσικό, η συζήτηση, επικεντρώθηκε και πάλι στο
χαρακτήρα του πανεπιστημίου και στη γλώσσα διδασκαλίας. Η διχοστασία που αναπτύχθηκε
στα θέματα αυτά είχε ως πυρήνα της, από τη μια, την άποψη να δημιουργηθεί κρατικό
πανεπιστήμιο ελληνικού χαρακτήρα με γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική και, από την άλλη,
να γίνει δικοινοτικό πανεπιστήμιο με γλώσσες διδασκαλίας αυτές των δυο κοινοτήτων.
Το πανεπιστήμιο ελληνικού χαρακτήρα, κατά τους υποστηρικτές του, θα ενίσχυε τους
δεσμούς με την Ελλάδα και θα διέσωζε την ελληνική φυσιογνωμία της Κύπρου. Στην άποψη
αυτή των εθνικιστών, οι εκπρόσωποι του προοδευτισμού αντέταξαν τον «απηρχαιωμένο
τρόπο οργάνωσης των πανεπιστημίων στην Ελλάδα»9, και την ανάγκη ενίσχυσης της
Κυπριακής Δημοκρατίας. «Το Πανεπιστήμιο», τόνισε ένας από τους αγορητές αυτής της
ομάδας, πρέπει να είναι «έκφραση πίστης στο μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας»10, πρέπει
να «αποτελέσει θεμέλιο λίθο της ανεξάρτητης Κύπρου όπως την οραματιζόμαστε»11, πρέπει
«να είναι κοινό για τους Έλληνες και τους Τούρκους και τους άλλους κατοίκους της
Κύπρου»12, οφείλει «να αποτελέσει μια γέφυρα επαναπροσέγγισης . . . μια γέφυρα φιλίας και
προσέγγισης των Ελλήνων και των Τούρκων της Κύπρου».13 Είναι σαφές ότι η
επιχειρηματολογία που χρησιμοποιήθηκε είχε, αφενός, πολιτικό χαρακτήρα και, αφετέρου,
σχετιζόταν με το δικοινοτικό χαρακτήρα του Κράτους.
Η δεύτερη συζήτηση στη Βουλή για το χαρακτήρα και τη γλώσσα του Πανεπιστημίου
πραγματοποιήθηκε σε τρεις συνεδρίες της ολομέλειας (6, 13 και 20 Νοεμβρίου 1980), με
τελική κατάληξη την ομόφωνη έγκριση του παρακάτω ψηφίσματος στις 8 Ιανουαρίου 1981:
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ότι:
[ ... ]
(α) Το Πανεπιστήμιο να εκφράζει την πολιτιστική κληρονομιά των
Ελλήνων, των Τούρκων και των άλλων κατοίκων της Κύπρου.
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(β)

Οι βασικές γλώσσες του Πανεπιστημίου θα είναι η Ελληνική, η
Τουρκική και η Αγγλική.14

2.4

1986: ΤΡΙΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Πέρασαν πέντε χρόνια από το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων τον
Ιανουάριο 1981, και παρά τις πιέσεις πολιτικών ομάδων και άλλων φορέων, η ίδρυση του
Πανεπιστημίου καθυστερούσε. Τον Ιούνιο 1986 ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
της Ελλάδας Αντώνης Τρίτσης επισκέφθηκε την Κύπρο. Η ανταπόδοση της επίσκεψης από
τον κύπριο συνάδελφό του Ανδρέα Χριστοφίδη έγινε τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου.
Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και αυτό της ίδρυσης Πανεπιστημίου. Οι
αποφάσεις που λήφθηκαν στο θέμα αυτό λειτούργησαν ως θρυαλλίδα για μια τρίτη, όντως
θυελλώδη, συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Οι δυο Υπουργοί μίλησαν για το «ενιαίο της Παιδείας του Ελληνικού Έθνους και για
την προστασία των παραδόσεων, της γλώσσας και της ιστορίας»15 και για την ανάγκη για μια
«συστηματικότερη και άμεση συνεργασία μεταξύ των δυο Υπουργείων . . . για τη
λειτουργία των δύο Υπουργείων ουσιαστικά ως ενός ενιαίου Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
του Ελληνισμού».16 Σε κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη οι δυο Υπουργοί παρουσίασαν το
έγγραφο που επισφράγιζε τη συνεργασία των δυο Υπουργείων και σημείωναν:
Αναγνωρίσαμε ότι το Πανεπιστήμιο στην Κύπρο θα καλλιεργεί, θα προάγει, θα
ολοκληρώνει τους ευρύτερους και κοινούς για την Ελλάδα και την Κύπρο εθνικούς
στόχους για την παιδεία, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονται η δυναμικότερη
πολιτισμική καλλιέργεια, η εγρήγορση της εθνικής συνείδησης και της ιστορικής
μνήμης.17
Το μήνυμα ήταν σαφές. Ο Υπουργός Παιδείας της Κύπρου, ο καθ’ ύλην αρμόδιος
κυβερνητικός αξιωματούχος, δεχόταν με την συνυπογραφή του εγγράφου συνεργασίας ότι το
Πανεπιστήμιο θα είχε ελληνικό χαρακτήρα με γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.
Τον κύκλο νέων συζητήσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων άνοιξε, μετά από σχετική
πρόσκληση, ο ίδιος ο Υπουργός στις 6 Νοεμβρίου 1986. Όπως ήταν επόμενο, ο Υπουργός
υποστήριξε την υιοθέτηση της ελληνικής ως γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου με το
σκεπτικό ότι αυτή «αποτελεί . . . άμυνα . . . για εθνική και φυσική επιβίωση . . . και
αναγκαία προϋπόθεση για να συντηρήσουμε την εθνική μας υπόσταση».18 Αντιδρώντας στην
ομιλία του Υπουργού ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού (εθνικιστικός πολιτικός
σχηματισμός) παρατήρησε ότι αυτή αφορούσε ουσιαστικά ένα και μόνο ζήτημα και
κατέληξε: «Αν το Πανεπιστήμιο είναι κοινοτικό, ασφαλώς η γλώσσα πρέπει να είναι
ελληνική, αλλά αν είναι κρατικό, πρέπει να είναι οι γλώσσες που προβλέπει το Σύνταγμα».19
Μιλώντας ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ (αριστερός πολιτικός σχηματισμός) διακήρυξε: «Η
κυβέρνηση δεν θέτει σαν στόχο και σαν πρόγραμμα τη δημιουργία κυπριακού
Πανεπιστημίου . . . Επιδιώκει η Κυβέρνηση την ίδρυση και λειτουργία ελληνικού
Πανεπιστημίου».20 Ο εκπρόσωπος των σοσιαλιστών ήταν σαφής ότι η γλώσσα του
Πανεπιστημίου πρέπει να είναι ελληνική «σαν η γλώσσα που εκφράζει την εθνική και
πολιτιστική ταυτότητα και ιστορική συνέχεια της μεγίστης πλειοψηφίας του κυπριακού
λαού».21 Τέλος, ο εκπρόσωπος του κέντρου υποστήριξε ότι γλώσσες του Πανεπιστημίου
πρέπει να είναι οι επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως προνοείται στο
Σύνταγμα, δηλαδή η Ελληνική και η Τουρκική. Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να υπενθυμίσει ότι
η ελληνική γλώσσα «αποτελεί το εκφραστικό όργανο και το αδιάψευστο σημάδι της εθνικής
ταυτότητας της συντριπτικής πλειοψηφίας του Κυπριακού λαού».22
Μετά από παρατεταμένη συζήτηση σε εφτά συνεδρίες, η Βουλή των Αντιπροσώπων,
αδυνατώντας να εγκρίνει, έστω κατά πλειοψηφία, δυο προταθέντα ψηφίσματα,
επανεβεβαίωσε την υποστήριξή της στο ψήφισμα της 8ης Ιανουαρίου 1981, το οποίο μιλούσε
για δικοινοτικό πανεπιστήμιο με γλώσσες διδασκαλίας την Ελληνική, την Τουρκική και την
Αγγλική.
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2.5

1989: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Το Φεβρουάριο του 1988 εκλέγηκε, με στήριξη εκ μέρους των προοδευτικών,
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για πενταετή περίοδο ο Γιώργος Βασιλείου. Μια από
τις προεκλογικές δεσμεύσεις του νέου Προέδρου ήταν η ίδρυση πανεπιστημίου. Η δέσμευση
αυτή προωθήθηκε χωρίς καθυστέρηση. Ετοιμάστηκε το σχετικό νομοσχέδιο και τον Ιούλιο
του επόμενου έτους η Βουλή των Αντιπροσώπων το επικύρωσε ομόφωνα.
Το άρθρο 4 του σχετικού νόμου αναφέρεται στη γλώσσα του Πανεπιστημίου και
διευκρινίζει ότι: «γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Τουρκική».23 Από τη
διάταξη αυτή, καθώς και άλλες πρόνοιες του ίδιου άρθρου, προκύπτει ότι η απόφαση ήταν
για ίδρυση δικοινοτικού πανεπιστημίου. Όμως, η Τουρκοκυπριακή κοινότητα ίδρυσε, τρία
χρόνια νωρίτερα, το δικό της Πανεπιστήμιο και συνέχιζε τη διαχωριστική πολιτική της. Έτσι,
το Πανεπιστήμιο δέχτηκε τους πρώτους Ελληνοκύπριους φοιτητές του το Σεπτέμβριο 1992,
με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική. Σε περίπτωση που Τουρκοκύπριοι φοιτητές θα
αποφάσιζαν να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο, αυτοί θα διδάσκονταν στην Τουρκική γλώσσα.
Μέχρι σήμερα δε συνέβηκε κάτι τέτοιο.
3.

ΤΡΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Η ανάλυση που προηγήθηκε έδειξε ότι η γλώσσα του Πανεπιστημίου ήταν
συνυφασμένη με το χαρακτήρα του. Οι κατά καιρούς συζητήσεις και προτάσεις
επικεντρώθηκαν σε τρεις τύπους Πανεπιστημίου και στην ανάλογη αντιστοιχία γλώσσας. Οι
τρεις τύποι ήταν: Πανεπιστήμιο ελληνικού χαρακτήρα με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική,
δικοινοτικό Πανεπιστήμιο με γλώσσες διδασκαλίας αυτές που προνοούνται στο σύνταγμα
της Κυπριακής Δημοκρατίας -Ελληνική και Τουρκική- και διεθνές Πανεπιστήμιο με γλώσσα
διδασκαλίας την Αγγλική. Περιγράφω παρακάτω το σκεπτικό κάθε πρότασης και παραθέτω
την επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε για τη στήριξή της.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Τη δημιουργία πανεπιστημίου ελληνικού χαρακτήρα με γλώσσα διδασκαλίας την
Ελληνική υποστήριξαν σθεναρά οι θιασώτες της ελληνοκεντρικής παιδείας, αλλά και όσοι
αντιτίθεντο στη δημιουργία διεθνούς πανεπιστημίου με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική.
Τόσο κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για την ίδρυση του Πανεπιστημίου όσο και για
μια δεκαετία μετά την ίδρυσή του, η συζήτηση για την ελληνικότητα και για τη γλώσσα
διδασκαλίας του υπήρξε έντονη και διχαστική. Όπως ήταν φυσικό, την ιδέα αυτή απέρριψαν
φορείς και άτομα που ενδιαφέρονταν να προωθήσουν εκπαίδευση και παιδεία
κυπροκεντρικού χαρακτήρα.
Τα επιχειρήματα για ελληνικό πανεπιστήμιο με γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική
ήταν αφενός εκπαιδευτικά και αφετέρου πολιτισμικά-εθνικά. Τα εκπαιδευτικά επιχειρήματα
αφορούσαν στην αποτελεσματική επικοινωνία, στη δυνατότητα της μητρικής γλώσσας να
βοηθήσει το άτομο να εμβαθύνει στις σπουδές του και να συλλάβει τις λεπτές αποχρώσεις
των εννοιών, αρχών και γενικεύσεων του αντικειμένου σπουδών και στις προεκτάσεις που
έχει η γλώσσα του Πανεπιστημίου στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, σε
μια σειρά δυο επιφυλλίδων, ο τότε Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής
υποστήριξε ότι η μητρική γλώσσα σε μια κοινότητα δεν έχει μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα,
αλλά πραγματώνει βιώματα μέσα από καθημερινές σχέσεις. Και συνέχισε: «Η μητρική
γλώσσα διευκολύνει τη διακίνηση ιδεών. Πλάθεις και αναπλάθεις τη μητρική γλώσσα μέσα
από κάθε στιγμή, με το διπλανό σου που μετέχει στην από κοινού παιδεία» (έμφαση δική
μου).24 Υποστηρίχθηκε, επίσης, ότι η υιοθέτηση γλώσσας άλλης από την ελληνική ως
γλώσσας του Πανεπιστημίου θα πλήξει ανεπανόρθωτα τη μέση εκπαίδευση. Την άποψη αυτή
πρόβαλε ο τότε πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο Ευθύμιος Στοφορόπουλος με την
παρακάτω σαφή τοποθέτησή του:
Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει τη γνώμη ότι η τυχόν υιοθέτηση γλώσσας άλλης από τη
μητρική ως γλώσσας του Πανεπιστημίου θα πλήξει ανεπανόρθωτα τη στοιχειώδη και
τη μέση εκπαίδευση, που σταδιακά θα απωλέσουν τον ελληνικό χαρακτήρα τους και
3.1
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θα οδηγηθούν σε προσαρμογή προς τις γλωσσικές απαιτήσεις του Πανεπιστημίου, με
άλλα λόγια, ένα είδος καρκινώματος θα εξαπλωθεί γρήγορα και αναπόφευκτα σε
ολόκληρο τον οργανισμό της παιδείας.25
Το επιχείρημα, ωστόσο, που προβλήθηκε με πάθος από τους θιασώτες ενός
πανεπιστημίου με γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική ήταν το πολιτισμικό-εθνικό. Κατ’
αυτούς, το Πανεπιστήμιο έπρεπε να υπηρετήσει την εθνική ταυτότητα του Κυπριακού
Ελληνισμού και την πολιτισμική του παράδοση. Υποστηρίχθηκε ότι η γλώσσα ενός λαού
συνδέεται με τις ρίζες του και ότι ένας λαός ολοκληρώνεται μέσα από τα εκφραστικά μέσα
που προσφέρει ο διαχρονικός εαυτός του, με κύριο εκφραστικό μέσο τη γλώσσα.
Υποστηρίχθηκε, επίσης, ότι η χρήση της μητρικής γλώσσας θα επιτρέψει στο Πανεπιστήμιο
να πραγματοποιήσει μιαν ουσιαστική παρέμβαση μέσα στον κυπριακό, πολιτισμικό και
κοινωνικό χώρο. Περαιτέρω, οι θιασώτες ελληνικού πανεπιστημίου με γλώσσα διδασκαλίας
την Ελληνική υπέμνησαν κατ’ επανάληψη πως ο Ελληνισμός είναι κληρονόμος μιας
ιστορίας, ενός τρόπου σκέψεως και ζωής, μιας πλουσιότατης εθνικής παράδοσης και ότι, για
την εθνική επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, τελούντος μάλιστα υπό κατοχή, το
Πανεπιστήμιο έχει υποχρέωση να συντηρήσει την εθνική ταυτότητα και την πολιτισμική
παράδοση βοηθώντας τους φοιτητές να γνωρίσουν αυτόν τον πολιτισμό και να ζυμωθούν μ’
αυτόν.26
Δυο βασικά επιχειρήματα αντέταξαν όσοι διαφωνούσαν με ελλαδικού τύπου
πανεπιστήμιο με γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική. Μίλησαν με αιχμηρή γλώσσα για
σοβινισμό και συντηρητισμό27 και αντιπρότειναν πανεπιστήμιο προσαρμοσμένο στα
κυπριακά δεδομένα. Ξεκινώντας από τη θέση ότι Κύπρος και Ελλάδα είναι δυο ανεξάρτητα
και χωριστά κράτη, προσπάθησαν να πείσουν ότι ελλαδικού τύπου πανεπιστήμιο θα έχει
περιορισμένους πνευματικούς, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς ορίζοντες και
αντιπρότειναν τη δημιουργία εντελώς ανεξάρτητου πανεπιστημίου. Η επιχειρηματολογία
τους προχωρούσε ως ακολούθως:
Η αποστολή ενός πανεπιστημίου είναι η διδασκαλία και η προαγωγή της επιστήμης,
της έρευνας και της εξυπηρέτησης των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών του
τόπου στον οποίο βρίσκεται και λειτουργεί και όχι η ενίσχυση και η προαγωγή της
εθνικής κουλτούρας και συνείδησης. Το πανεπιστήμιο σέβεται και τιμά την εθνική
ταυτότητα και συνείδηση των φοιτητών του, αλλά δεν στοχεύει στην ενίσχυση της
ταυτότητας μέρους των φοιτητών του και στην υποτίμηση της εθνικής ταυτότητας
των υπόλοιπων φοιτητών.28
3.2

ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ
Οι θιασώτες αυτής της πρότασης μίλησαν με αιχμηρή γλώσσα ενάντια στην ίδρυση
ελληνικού πανεπιστημίου και κατηγόρησαν τους υποστηρικτές της ελληνοκεντρικής παιδείας
για ψευτοπατριωτισμό και πατριδοκαπηλία. Τη δημιουργία δικοινοτικού πανεπιστημίου με
γλώσσες διδασκαλίας την Ελληνική και την Τουρκική στήριξαν σε δυο επιχειρήματα: πρώτο,
ότι το δικοινοτικό Πανεπιστήμιο επιβάλλει ο δικοινοτικός χαρακτήρας του Κυπριακού
Κράτους και το χρονίζον πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου και, δεύτερο, ότι το Πανεπιστήμιο
πρέπει να λειτουργήσει ως γέφυρα επαναπροσέγγισης των δυο βασικών κοινοτήτων.
Αναπτύσσοντας το πρώτο επιχείρημά τους, οι υποστηρικτές της πρότασης
αναφέρθηκαν σε γλώσσα Πανεπιστημίου «για όλη την Κύπρο», για μια ομόσπονδη και
δικοινοτική Κύπρο που πρέπει να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και επιστημονικές ανάγκες
όλων των κατοίκων της και να συντηρεί και να καλλιεργεί τις πολιτιστικές παραδόσεις των
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μέσα από το ανώτατο εκπαιδευτήριό της.
Συνακόλουθα, πρότειναν όπως κατά τα πρώτα έτη σπουδών η γλώσσα της άλλης κοινότητας
να διδάσκεται υποχρεωτικά για «αλληλογνωριμία και αλληλοεκτίμηση ανάμεσα στις δυο
κύριες κοινότητες».29 Περαιτέρω, οι υποστηρικτές του δικοινοτικού Πανεπιστημίου
συνέδεαν την πρότασή τους με το υπάρχον πολιτικό πρόβλημα. Αφού στο κυπριακό
πρόβλημα επιζητείται δικοινοτική ομόσπονδη διευθέτηση και αφού στο νησί υπάρχουν δυο
κύριες εθνικές κοινότητες και κάθε κοινότητα έχει τη γλώσσα και την ταυτότητά της, πρέπει
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να υπάρχει σεβασμός και στις δυο γλώσσες και πρέπει το Πανεπιστήμιο να τους εξασφαλίζει
τις ίδιες δυνατότητες.
Συναφές με το παραπάνω επιχείρημα ήταν και ένα δεύτερο, ότι το Πανεπιστήμιο
πρέπει να λειτουργήσει ως ενοποιητικός θεσμός ανάμεσα στις δυο κοινότητες και να
συνδράμει την προσπάθεια επαναπροσέγγισης και αλληλοκατανόησης των δυο κοινοτήτων.
Ο επαναπροσεγγιστικός ρόλος του Πανεπιστημίου αμφισβητήθηκε από πολλούς.
Κάποιοι μίλησαν για «αστήρικτες συναισθηματικές εξάρσεις» και για επικίνδυνες απόψεις
που ισοδυναμούν με «εθελοντική κατάθεση της εθνικής ταυτότητας . . . για εθνικό
ευνουχισμό των δυο κοινοτήτων».30 Την άποψη αυτή ενδυνάμωσε ο τότε πρέσβης της
Ελλάδας στην Κύπρο Παύλος Αποστολίδης με την τοποθέτησή του ότι «η επαναπροσέγγιση
δεν πρέπει να περνά μέσα από την απώλεια ή την απάμβλυνση της εθνικής ταυτότητας των
δυο κοινοτήτων και ειδικά της πολυπληθέστερης».31
3.3

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
Όπως και οι δυο προηγούμενες, και η τρίτη πρόταση είχε τους υποστηρικτές και
αρνητές της. Οι υποστηρικτές της πρότασης πρόβαλαν τα παρακάτω επιχειρήματα:
 Η Αγγλική γλώσσα είναι διεθνές εργαλείο επιστημονικής κατάρτισης και επικοινωνίας.
Τα πλείστα βιβλία και άρθρα δημοσιεύονται σ’ αυτή τη γλώσσα. Συνεπώς, η Αγγλική
γλώσσα θα βοηθήσει τους φοιτητές και την Κύπρο γενικά να απολαύσουν τους καρπούς
των σημερινών και αυριανών επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων του κόσμου.
Οι νέοι της Κύπρου θα πραγματοποιήσουν σπουδές σε μια οικουμενική γλώσσα.
 Ένα αγγλόφωνο πανεπιστήμιο θα είναι μέσο προβολής της Κύπρου ως εμπορικού,
τραπεζικού και επιχειρηματικού κέντρου στο χώρο της Μέσης Ανατολής και της
Ανατολικής Μεσογείου.
 Ένα αγγλόφωνο πανεπιστήμιο θα έχει τη δυνατότητα:
 να αντλήσει φοιτητές από τη Μέση Ανατολή
 να συμβάλει στην επαναπροσέγγιση των δυο κοινοτήτων
 Είναι κινδυνολογία ο ισχυρισμός ότι ένα αγγλόφωνο πανεπιστήμιο συνιστά απειλή
αποπροσανατολισμού της εθνικής μας ταυτότητας και της διάβρωσης του εθνικού μας
χαρακτήρα. Απόδειξη είναι ότι ούτε το μάθημα της αγγλικής στη Μέση Εκπαίδευση
ούτε αιώνες κατοχής και δουλείας δεν επηρέασαν το εθνικό φρόνημα της Κύπρου.
Οι αρνητές ενός αγγλόφωνου πανεπιστημίου απέρριψαν τη δυνατότητά του ως
επαναπροσεγγιστικού φορέα των δυο κοινοτήτων και ταυτόχρονα επισήμαναν τον κίνδυνο
αποπροσανατολισμού και διάβρωσης της εθνικής συνείδησης των Κυπρίων. Συγκεκριμένα,
χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω αντιεπιχειρήματα:
 Το αγγλόφωνο πανεπιστήμιο ως λύση ανάγκης για σκοπούς επαναπροσέγγισης δεν
πρόκειται να φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μάλλον θα διαφοροποιήσει τον
τρόπο ζωής και σκέψης μας, έτσι ώστε σε λίγα χρόνια «να συμπεριφερόμαστε ως ένα
κοπάδι με τον κτηνοτρόφο του».32
 Στόχος ενός αγγλόφωνου πανεπιστημίου είναι η δημιουργία μιας νέας πολιτισμικής
ταυτότητας. Από τη μια, η χρήση της Αγγλικής και, από την άλλη, ο διεθνής
χαρακτήρας του πανεπιστημίου θα συμβάλουν στην απομάκρυνση από τις εθνικές
πολιτιστικές ταυτότητες. Ο ιδεολογικός πυρήνας ενός τέτοιου πανεπιστημίου είναι η
αναφορά σε κυπριακή συνείδηση.
 Το κυπριακό πανεπιστήμιο πρώτα απευθύνεται στους Κυπρίους και ύστερα στους
υπόλοιπους. Αυτοί που θα το χρηματοδοτούν και θα το συντηρούν δικαιούνται να το
έχουν στη γλώσσα ή στις γλώσσες τους.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Για τη γλώσσα διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου υπήρξαν μακρές και ατέρμονες
συζητήσεις. Το ιστορικοπολιτικό σκηνική της Κύπρου κατά τον 20ο αιώνα, ο δικοινοτικός
χαρακτήρας του Κυπριακού κράτους και η σχέση των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου
άσκησαν ουσιαστική επίδραση στη λήψη απόφασης αναφορικά με το χαρακτήρα και τη
γλώσσα του Πανεπιστημίου. Οι εθνικιστές και η Ελληνική Κυβέρνηση ευνοούσαν
4.
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πανεπιστήμιο ελληνικού τύπου με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική. Το σκεπτικό τους
ήταν ότι ένα τέτοιο πανεπιστήμιο θα βοηθούσε την επικοινωνία εντός και εκτός
πανεπιστημίου, θα διευκόλυνε τους φοιτητές στις σπουδές τους και, τέλος, θα συνέχιζε και
θα ενδυνάμωνε την εθνική ταυτότητα και την πολιτισμική παράδοση των Ελληνοκυπρίων,
που αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία του κυπριακού λαού.
Οι θιασώτες της
κυπροκεντρικής ιδεολογίας απαιτούσαν δικοινοτικό πανεπιστήμιο με γλώσσες διδασκαλίας
την Ελληνική και Τουρκική. Το σκεπτικό τους ήταν ότι το δικοινοτικό χαρακτήρα υπαγόρευε
η δικοινοτικότητα του κυπριακού κράτους και ο στόχος της επαναπροσέγγισης των δυο
βασικών κοινοτήτων. Το τελευταίο επιχείρημα χρησιμοποίησαν και όσοι πρότειναν διεθνές
πανεπιστήμιο με γλώσσα διδασκαλίας την Αγγλική, επικαλούμενοι ταυτόχρονα και την
οικουμενικότητα της Αγγλικής γλώσσας και τη δυνατότητα προσέλκυσης ξένων φοιτητών.
Με τον ιδρυτικό νόμο του Πανεπιστημίου προτάθηκε δικοινοτικό Πανεπιστήμιο με
γλώσσες διδασκαλίας αυτές που προνοούνται στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Λόγω της διαχωριστικής στρατηγικής των Τουρκοκυπρίων, το Πανεπιστήμιο ως σήμερα
λειτουργεί με Ελληνοκύπριους φοιτητές και γλώσσα διδασκαλίας παραμένει η Ελληνική.
5.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ην Κένηπο Διδαζκαλίαρ Ελληνικήρ Γλώζζα ρ και Πολιηιζμού ηνπ Παλεπηζ ηεκίνπ Ησ αλλίλσ λ ι εηηνπξγεί
απφ ην 2002 δηεζλέο δηαπαλεπηζηεκηαθφ πξφγξακκα κε ηίηι ν Greek Culture & Regional Tensions γηα
θν ηηε ηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Washington (Comparative History of Ideas & Hellenic Studies Program).
Ζ δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη βαζ ηθν χο άμνλεο (α) ηελ Δι ι εληθή Γι ψζ ζ α σ ο μέλε, (β)
ζ εηξά δηαι έμεσ λ θαη δηεπηζ ηεκνληθνχ δηαι φγνπ πνπ αθν ξνχλ ηε ζ χγρξνλε αι ι ά θαη ηελ ηζ ηνξηθή
ειι εληθή πξαγκαηηθφηεηα, θαη (γ) δεηήκαηα Γηαθξαηηθψλ Δληάζ εσ λ. Ζ δηδαζ θαι ία ηεο ειι εληθήο
γι ψζ ζ αο ππεξεηεί ηνλ δηεζλή ηζ ηνξηθνζ πγθξηηηθφ ραξαθηήξα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ θν ίηεζ ε
απεπζχλεηαη ζ ε ζ πνπδαζ ηέο δηαθν ξεηηθψλ εηδηθνηήησ λ θαη βαζ ίδεηαη ζ ην ζ χζ ηεκα πηζησ ηηθψλ
κνλάδσ λ (15 credits) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνέιεπζεο γηα ηελ απφθηεζ ε παλεπηζ ηεκηαθνχ ηίηι νπ
ζ πνπδψλ. Γηα ηελ επίθαηξε θαη απνηει εζ καηηθή ι εηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσ ξνχκε φηη ε κειέη ε
ησ λ δεδνκέλσ λ πάλσ ζ ηα νπνία εδξαηψζεθε ε δηαπαλεπηζηεκηαθή ζ πλεξγαζ ία κε θεληξηθφ άμνλα ηελ
ειι εληθή γι ψζ ζ α, φπσ ο επίζ εο θαη ε αμηνι φγεζ ε ησ λ βαζ ηθψλ αξρψλ ηνπ σ ο πξνο ηελ επηηπρή
εθαξκνγή ηνπο θαηνηδπλαηφηεηεο εμέι ημεο ή βει ηίσ ζ εο, απνηειν χλ αληηθείκελν δηεξεχλε ζ εο θαηπεγή
γφληκνπ πξνβι εκαηηζ κνχ γηα λέεο πξννπηηθέο πξνψζεζε ο ηεο ειι εληθήο γι ψζ ζ αο. Απψηεξνο ζ ηφρνο
είλαη ε κέγηζ ηε αμηνπνίεζ ε ησ λ επηζηεκνληθψλ θαη εκπεηξηθψλ δεδνκέλσ λ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
έληαμε ηεο ει ι εληθήο γι ψζ ζ αο σ ο μέλεο ζ ην πεδίν απηνχ ηνπ δηεζλνχο πξνγξάκκαηνο θαη ν
επαλαπξνζ δηνξηζ κφο παγησ κέλσ λ πξαθηηθψλ.

ABSTRACT
At the Center for the Study of Greek Language and Culture of the University of Ioannina (Greece) is
implemented an International Educational Program under the title “Greek Culture & Regional
Tensions” in cooperation with the University of Washington (UW). The curriculum offers (a) Modern
Greek as a foreign language, (b) lectures on Greek Culture and History, and (c) seminars on regional
tensions. All courses taken can be counted towards UW-VLPA (15 credits). Having the students an
opportunity of studying abroad for an academic quarter is highly estimated by both academic staff and
students. In the decade 2002-2011 the International Program has successfully trained almost 186 UW
students and the time is considered to be applicable for evaluation and critical approach. In this
perspective, the Program, which is based on mutual academic cooperation, is offered for an in-depth
examination of its principles, and strengthens, and weaknesses, in order to be continued on a more
highly estimated level. The course of Modern Greek as a foreign language in a curriculum which focus
on historical issues and comparative history of ideas should be revised in its methods and purposes and
could be further enriched under a notional-functional syllabus. Nevertheless, the Greek Culture lectures
would be considered of higher importance in the curriculum if characterized by cohesion and were
strictly connected with language courses and other cultural activities.
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ην Κένηπο Διδαζκαλίαρ Ελληνικήρ Γλώζζαρ και Πολιηιζμού* ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ησ αλλίλσ λ δηεμάγεηαη θάζε αθαδεκ ατθφ έηνο, απφ ην 2002, δηεζλέο δηαπαλεπηζηεκηαθφ
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ζ κφο & δεηήκαηα δηαθξαηηθψλ
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Κέληξν Γηδαζθ αιί αο
Διιελ ηθήο Γι ώζ ζ αο
& Πνιηηηζ κνύ

Greek
Culture
&
Regional
Tensions

Department of
Comparative History
of Ideas
(with the Hellenic
Studies Program)

1.

ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σν Σκήκα πγθξηηηθήοΗζ ηνξίαο ησλ Ηδεψλ (Department of Comparative History of
Ideas - CHIDii θαη ην Πξφγξακκα Δι ι εληθψλ πνπδψλ (Ζ ellenic Studies Programiii) ηνπ ίδηνπ
Παλεπηζηεκίνπ (University of Washington, Jackson School of International Studies) ζ ε
ζ πλεξγαζ ία κε ην Παλεπηζηήκην Ησ αλλίλσ λ πι νπνηνχλ απηή ηελ εθπαηδεπηηθή δξάζ ε
ζ χκθσ λα κε ην αθφι νπζν αλαι πηηθφ πξφγξακκα ζπν πδψλ (curriculum)iv:
(α) ε Διι εληθή Γιώ ζζα σο μέλε (θσ δ. Euro 111, 5 credits, 64 ψξεο),

(β) ζεηξά δηαιέμεσ λ θαη δηεπηζηεκνληθνχ δηαι φγνπ πνπ αθνξ νχ λ ηε ζχ γρξνλε
ει ι ε ληθή πξαγκαηηθφηεηα, αι ι ά θαη ηελ ει ι εληθή ηζηνξία (θσδ. Euro 399, 5 credits,
28 ψξεο), θαη

(γ) δεηήκαηα Γηαθξ αηηθώλ Δληάζε σ λ πνπ απαζρνι νχ λ ηελ Δι ι άδα θαη είλαη αληηθείκελν
έξεπλαο γηαηνπο κει εηεηέο ηεο ηζηνξηθν-πνι ηηη
θήο ηεο παξνπζ ίαο (θσ δ. CHID 471, 5 credits,
16 ψξεο). v
Ζ πξσ ηνβνπι ία απηή εληζ ρχζεθ ε θαη κε εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζ ηνλ ηνκέα ηεο
Δζλνγξ αθίαο (θαηά ηα ηει επηαία δχν έηε, 2010-2011) κε πξσ ηνβνπι ία επηζ ηεκνληθψλ
ζ πλεξγαηψλ ηνπ παλεπηζ ηεκ ίνπ πξνέι επζ εο θαη έδσ ζ ε λέα ώζε ζε ζηνλ αθαδεκα τθό
ραξαθηήξα ηνπ πξνγ ξάκκαηνο, θαζψο ελίζ ρπζ ε ηε βαζ ηθή θαηάξηηζ ε ησ λ θνηηεηψλ ζ ην
πεδίν ηεο ζ πγθξηηη
θήο ηζ ηνξίαο ησλ ηδεψλ.
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέ ς εηο ζ ε ηζηνξηθνχο θαη αξραηνι νγηθνχο ρψξνπο (ζ ηελ Ήπεηξν
θαη άιι α ηζηνξηθά θέληξα: Γει θνί, Οι πκπία, Αθξφπνι ε θι π), ζ πκκεηνρή ζ ε θνηλσ ληθά
δξψκελα (παξαδνζ ηαθνί ρνξνί, πνι ηηη
ζ ηηθέο εθδει ψζ εηο, ζ πλαληήζεηο δηαπνι ηηη
ζ κηθνχ
ραξαθηήξα) θαη επηζ ηεκνληθέο δξαζ ηεξηφηεηεο (ι .ρ. εζλνγξαθ ηθή έξεπλα ζ ηελ Αι βαλία)
ζ πλδένπλ ην πξφγξακκα δηδαζ θαιί αο κε ηελ ει ι εληθή πξαγκαηηθφηεηαθαη ηδηαίηε
ξα ηελ
ηνπηθή (ηεοΖ πείξνπ).
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Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ
ΓΛΩΑ
Ω ΞΕΝΗ

5 δ.μ.

ΕΛΛΗΝΘΚ
Ο
ΠΟΛΘΣΘΜΟ
5 δ.μ.
ΖΗΣΗΜΑΣΑ
ΔΘΑΚΡΑΣΘΚΩΝ
ΕΝΣΑΕΩΝ
(ΕΘΝΟΓΡΑΦΘΑ)
5 δ.μ.

ΕΚΠΑΘΔ. ΔΡΑΣΗΡ.:
ΘΣΟΡΘΚΟΘ&
ΑΡΥΑΘΟΛΟΓΘΚΟΘΥΩΡΟΘ,
ΠΑΡΑΔΟΘΑΚΟΘΥΟΡΟΘ,
ΔΘΑΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ
ΔΡΑΗ

Σν Πξφγξακκα, ηζφηηκν κε άιι α αληίζ ηνηρα πξνγξάκκαηα ζ πνπδψλ ζ ην εμσηεξηθφ πνπ
πξνζ θέξεη ην μέλν παλεπηζηήκην,vi πξνβι έπεη δύν αθαδεκα τθνύο ζπληνληζηέο, έλαλ απφ ην
θάζε Παλεπηζηήκην, ππεχζπλνπο ελ γέλεη γηα ηε δηδαθηέα χι ε θαη ην αλαι πηηθφπξφγξακκα
(curriculum), θαζψο θαη γηα ηηοζ πλζήθεο θνίηεζ εο (syllabus). Ζ θνίηεζ ε απεπζύλεηαη ζ ε
ζ πνπδαζ ηέο δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ εηδηθνηήησ λ, ζ πλήζσ ο ζ ην δεχηεξν ή ηξίην έηνο
ζ πνπδψλ, δηαξθ εί έλα αθαδεκ ατθφ ηεηξάκελν (spring quarter, 8 δηδ. εβδνκάδεο) θαη
πηζηνπνηείηαη κε δηδαθηηθέοκνλάδεο αλά κάζεκ α (Euro 111, Euro 399, CHID 471: ζ χλνι ν
15 credits), νη νπνίεο θαιχ πηνπλ πι ήξσ ο ηελ πξναλαθεξζε ίζ α πεξίνδν θνίηεζ εο θαη
πξνζ κεηξνχληαη ηζ όηηκα κε ηα ππφι νηπα πξνζ θεξφκελα καζήκαηα γηα ηελ απφθηεζ ε
παλεπηζηεκηαθνχ ηίηι νπ ζ πνπδψλ (Β.Α., Β.S.) ζ ην Παλεπηζ ηήκην πξνέι επζ εο.

απεσθύνεηαι
Φνηηε ηέο CHID

3ν & 4ν έηνο ζπ νπδώλ

διαρκεί
Έλα αθαδε καϊθό ηεηξ άκε λν:

8 εβδνκάδεο

πιζηοποιείηαι ηζ όηη
κ α ζ ηνλ θύθι ν ζ πνπδώλ
5+5+5=15 credits:

Euro 111, Euro 399, CHID 471
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Ζ δξάζ ε απηή είλαηθαηλνηόκνο γηα ηνΚΔΓΔΓΠΟ, επεηδή
εδξαηώλεη ηε ι εηηνπξγία ηνπ σ ο επίζ εκ νπ θνξέα ζ ηήξημεο θαη δηάδνζ εο ηεο
Διι εληθήοσ ο μέλεο γι ψζ ζ αο κε αθαδεκ ατθή αλαγλψξηζ ε θαη ην θαζηζηά αληαγσ ληζηηθφγηα
ηελ πξνζ έι θπζ ε θαη άι ι σ λ ζηξαηεγ ηθώλ ζπλεξ γαζηώλ (έρνπλ ήδε πι νπνηεζεί θάπνηεο θαη
ππάξρνπλ θη άι ι εο ζ ρεηηθέοπξνηάζ εηο).
δηεπξύλεη ηνλ νξί δνληα ησ λ εθπαηδεπηηθψλ ζ πλεξγαζηψλ ζ ην ηνκέα ηεο ει ι εληθήο
γι ψζ ζ αο σ ο μέλεο πέξα απφ ηηοπξσ ηνβνπι ίεο ηεο Διι εληθήο Πνι ηηείαο γηα ηε ζ ηήξημε
παξφκνησλ δξάζ εσ λ θαη ελ γέλεη ησ λ Δι ι εληθψλ πνπδψλ ζ ε δηεζλέο επίπεδν. Γίλεη δειαδ ή
κηα πξννπ ηηθή γηα ηελ έληαμε ηεο δηδαζ θαιί αο ηεο ει ι εληθήογι ψζ ζ αο, έμσ απφ ηε (ζ ηελή)
θηινι νγηθή κει έηε θαη ζ πνπδή, ζ ε πην δηεπξπκέλα θαη κε δηαθνξεηηθνχο πξνζ αλαηνιηζ κνχ ο
πξνγ ξάκκαηα ζ πνπδψλ.
απνδεηθλύεη ηελ επηηπρήζ χλδεζ ε ηεο εγρψξηαο αθαδεκ ατθήο δξαζ ηεξηφηεηαοζ ηνλ
ηνκέα απηφλ κε ηε βησ ζηκόηεηα πνπ εμαζθαι ίδνπλ νη δηεζλείο θαη απηνρξεκαηνδνηνχκελεο
ζ πλεξγαζ ίεο.
αλαδεηθλύεη, σ ο δείθηεο απνθέληξσ ζε ο, ηε γεσ γξαθηθή πεξηνρή ηεο Ζ πείξνπ θαη
ηεο ΓπηηθήοΔι ι άδαο επξχηεξα θαηηελ πνι ηηη
ζ κηθή θαηηζ ηνξηθή αμία θαηην ελδηαθέξνλ πνπ
εγείξεηζ ηε ζ χγρξνλε επηζηεκ νληθή ηζ ηνξηθή έξεπλα.

εδραιώνει

• επίζε κνο θνξ έαο ζηήξημεοηεο Δι ι εληθήο
• ζηξα ηεγ ηθέο ζπλεξγαζίεο

διεσρύνει

• πέξα από πξωηνβν πι ίεο ηεο Δι ι εληθήο Πνι ηηείαο
• λένο πξνζαλ αηνι ηζκόο

αποδεικνύει

• αθαδεκα ϊθή αλαγλώξ ηζε & βηωζηκόηεηα

•

δείθηεο απνθέληξω ζε ο

αναδεικνύει

2.

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ:
Θεσ ξνχκε φηηε δεθαεηήο ι εηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαηε πνι πεηήοαθαδεκ ατθή
ζ πλεξγαζ ία επηηξέπεη λα ζ πγθεληξψζ νπκε αζ θαι ή δεδνκέλα θαη λα επηρεηξήζ νπκε
αμηνιφγεζ ε γηα ηνπο δχν άμνλεο, ηνπο νπνίνπο έρεη αλαι άβεη εμ νι νθι ήξνπ ην Κένηπο θαη
θξίλνληαη θαζνξηζηηθνίγηαηελ επηηπρή ι εηηνπξγία θαηηε ζ πλέρηζ ε ηνπ εγρεηξήκαηνο,
Α) ηε θχ ζ ε θαη ηνλ ραξαθηήξα πνπ έι αβε ε δηδαζ θαι ία ηεο Δι ι εληθήογι ψζ ζ αο σ ο
μέλεο ζ ην αλαι πηηθφ πξφγξακκα, θαη
Β) ηελ νξγάλσ ζ ε ησ λ δηαιέμεσ λ κε ζέκα ηνλ Δι ι εληθφ πνι ηηηζκφ.
Οη άμνλεο απηνί πξνβι εκ άηηζαλ θαη ζ πλερίδνπλ λα απαζρνι νχλ ηνπο αθαδεκ ατθνχ ο
ζ πληνληζ ηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη βξίζ θνληαη ππφ δηαξθή επηζηεκνληθφ έι εγρν γηα ηε
δηεξεχλεζ ε ησλ πξννπ ηηθψλ βει ηίσ ζ εο. Δπηζεκ αίλνπκε εδψ φηη δελ επηδη
ψθνπκε ζ ηελ
αλαθνίλσ ζ ε απηή λα αζ ρνι εζν χκε κε δεηήκαηα δηδαθηηθήο κεζνδ νι νγίαο, αιι ά λα
αλαδείμνπκε ηνλ εθπαηδεπηηθό πξνζα λαηνιηζκό θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ (πξέπεη λα)
επηδηώθεη (curriculum). Πηζ ηεχνπκε φηηκηα θξηηη
θή αλάι πζ ε ησ λ ραξαθηεξηζηηθψλ ησ λ δχν
αμφλσλ ζα πξνθ αι έζ εη δεκηνπξγηθφ δηάι νγν θαη ζα καο νδεγήζ εη ζε γφληκα ζπκπεξάζ καηα.
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γλώζ ζ α

διακραηικές
ζ τ έζ εις/ενηάζ εις

πολιηιζμός

-

3. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ.
Α) Όζ νλ αθνξά ζ ηε δηδαζ θαιί α ηεο Διι εληθήο γι ψζ ζ αο σ ο μέλεο ν αθαδεκ ατθφο
ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο ει έγρεηαη κε βάζ ε ηα αθφι νπζα θξ ηηήξηα:
Οκάδα ζηόρνο είλαη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ηεο πγθξηηηθήοΗζ ηνξίαο ησλ Ηδεψλ, νη
νπνίνη, σ ζ ηφζν, δελ γλσ ξίδνπλ θαζφι νπ Δι ι εληθά θαη ην αληηθείκελν ησ λ ζ πνπδψλ ηνπο δελ
ζ ρεηίδεηαη άκεζ α κε ηε ζ πνπδή ηεο Διι εληθήο ή θάπνηαο άιι εο γι ψζ ζ αο (ε γι σ ζ ζ ηθή
θαηάξηηζ ε δελ είλαη πξσ ηαξρηθφ κέι εκ α ή πξναπαηηνχκελε ζ ην πξφγξακκα ζπν πδψλ).
Παξά ην γεγνλφο απηφ, ην κάζεκ α ηεο ει ι εληθήογι ψζ ζ αο σ ο μέλεο, ζ ηελ πεξίπησ ζ ε
πνπ εμεηάδνπκε, έρεη εηζα γσ γηθό ραξαθηήξα γηα ηηοζ πνπδέο ηνπο θαη είλαη ηζόηηκν ζ ηελ
πηζηνπνίε ζ ε ησλ αθαδεκ ατθψλ κνλάδσ λ θν ίηεζ εο (5 credits, ππνρξεσ ηηθφ κάζεκ α ζ ην
curriculum θαη πξνζ κεηξείηαη ζην VLPA θάησ απφ ηνλ θσ δηθφEuro 111).vii
χκθσ λα κε ην αλαι πηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (syllabus) ε Δι ι εληθή
δηδάζθε ηαη 8 ώξεο ηελ εβδνκάδα, δει . 64 ζ ηε ζ πλνι ηθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα
καζήκαηα ζ ρεδηάζηεθαλ γηα λα αληηζηνηρνχλ ζ ην επίπεδν Α1 γηα ηελ Πηζηνπνίεζ ε ηεο
Διι ελνκάζεηαο παξά ην γεγνλφο φηηδελ ηαπηίδνληαη απφι πηα νη επηκέξνπο ζ ηφρνηθαη ηα
ρξνλνδηαγξάκκαηα (πξνηεηλφκελνο ρξφλνο επίηεπμεο ησλ γι σ ζ ζ ηθψλ δεμηνηήησλ Α1
επηπέδνπ είλαη νη 80 ψξεο, αληί γηα ηηο64 πνπ πξνζ θέξεη ε πεξίπησζ ή καοviii). Θεσ ξήζε θε
σ ζ ηφζν ρξήζ ηκν γηα ηηοαλάγθεο ηνπ ζ πγθεθξηκέλνπ πξνγ ξάκκαηνο λα πηνζεηεζεί ε δνκή
ησλ καζεκ άησ λ ηνπ επηπέδνπ Α1, επεηδή ζ ε κεγάι ν πνζ νζ ηφ ε δηδαζ θαι ία βαζί δεηαηζ ηα
ίδηα δηδαθηηθάεγρεηξίδηα.ix
Όπσ ο πξνθ χπηεη, ην πεξηερόκελν ηνπ καζή καηνο ζ ρεδηάδεηαη κε ζ ηφρν ηελ
θαηάθηεζ ε απι ψλ θαη βαζ ηθψλ επηθνηλσ ληαθψλ δνκψλ θαη ηελ επίηεπμε απι ψλ ι εθηηθψλ
επηθνηλσ ληαθψλ πξάμεσ λ (a notional-functional syllabus).x Σν γι σ ζ ζ ηθφ κάζεκ α δελ έρεη
εληαηηθό ραξαθηήξα σ ο πξνο ηελ εκπέδσ ζε θαη ρξήζε ηεο γι ώζζα ο-ζηόρνπ, αι ι ά
απνζ θνπεί ζ ηελ εμνηθείσ ζ ε κ ε ηα βαζ ηθάραξαθηεξηζ ηηθάηεο Διι εληθήο.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο πξνζ αξκφδνληαη ζ ηνπο άι ι νπο δχν άμνλεο ηνπ
πξνγ ξάκκαηνο ζ πνπδψλ, ηηο ελφηεηεο ει ι εληθνχ πνι ηηη
ζ κνχ θαη ηα δεηήκαηα δηαθξαηηθψλ
εληάζ εσ λ, θαη ζ πκβάι ι νπλ ζ ηελ εμνηθείσ ζ ε ησ λ θνηηεηψλ κε νξηζ κέλα βαζ ηθά
(θνηλσ ληνγι σ ζ ζ νι νγηθά) ραξαθηεξηζηηθάηεο Διι εληθήο γι ψζ ζ αο, ψζ ηε λα απνθηήζνπλ νη
θνηηεηέο απηνπεπνίζε ζ ε ζ ηελ επηθνηλσ λία. Οη ζ πλεληεχμεηο ζ ην πι αίζ ην ηεο
ηζηνξηθνζπγθξηηηθήο έξεπλαο γηα ηελ εμαγσ γή εζλνγξαθηθψλ ζ πκπεξαζ κάησλ θαη νη
εθπαηδεπηηθέο επηζ θές εηο απνηει νχλ ην πεδίν εθαξκν γήο ηεο γι σ ζ ζ ηθήοδηδαζ θαι ίαο.
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Ζ αμηνιόγε ζε ησ λ θνηηεηώλ, ελδηάκεζε θαηηειηθή, (πξέπεηλα) βαζ ίδεηαηπεξηζ ζ φηεξν ζ ε
θξηηήξηα πνπ επηβεβαηώλνπλ ηελ ελεξγό ζπκκε ηνρή θαη ι ηγφηεξν ζ ηα καζεζ ηαθά
απνηει έζ καηα (αλάι νγε είλαη θαη ε πνζ φζησ ζ ε ηνπ θξηηεξίνπ ζ ηε βαζκνι νγηθή θιίκαθ α).
Απηή ε παξάκεηξνο ππεξ εηεί ηνπο γεληθφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο ζ ηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο, νη
νπνίνη βέβαηα δελ ζ πλδένληαη άκεζ α κε ηε γι σ ζ ζ νκάζεηα. Ζ επηδη
σ θφκελε ζ πλάθεηα
εθπαηδεπηηθψλ ζ ηφρσλ θαη αμηνιφγεζ εο επηηπγράλεηαη φηαλ ην γι σ ζ ζ ηθφ κάζεκ α
απνδεηθλχεηαηφηηεμνηθεηώλεηηνπο θνηηεηέο κε ηε ζ ύγρξν λε ειι εληθή πξαγκαηηθόηεηα.
Σέι νο, γίλεηαηθαηαμηνι όγεζ ε ησ λ δηδαζθόλ ησ λ (εζ σ ηεξηθή θαηεμσηεξηθή).xi
Β) Αληίζηνηρα είλαηθαηηα θξηηήξηααμηνι φγεζ εο ησ λ καζεκ άησλ/δηαιέμσ λ πνπ αλαθέξ νληαη
ζ ηνλ Διι εληθό πνιηηηζκό . Γηα ι φγνπο ζ πληνκίαο ζα παξαι είς νπκε εδψ ηελ πεξηγξαθή ησλ
δηεξγαζ ηψλ πνπ ζ πληέι εζ αλ ζ ηε δηακφξθσζ ε ηνπ αλαι πηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζα
επηθεληξψζ νπκε ην ελδηαθέξνλ ζ ηνλ επηζπκεηφ ζ ηφρν:
ηαζεξφ αίηεκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ πξνέι επζ εο απνηει εί ε δηκεξήο δηάθξ ηζε ηεο
ελόηεηαο Διι εληθόο Πνιηηηζκόο ζε αξραίν θαη λέν, κε έκθ αζε ζηε ρξνληθή αιι ει νπρία
θαηηε ζ πλεθηηθή δνκή ησ λ επηκέξνπο ζεκα ηηθώλ.
Δπίζ εο, ε δηάξζξ σ ζ ε ηνπ καζήκαηνο βαζ ίδεηαηζε 2 δίσ ξεο πεξίπνπ δηαιέ μεηο αλά
εβδνκάδα ζηελ αγγι ηθή γι ώζζα , νη νπνίεο νξγ αλψλνληαηζ ε ζεκαηηθνχο θχθι νπο (ει ι εληθή
αξραηφηεηα-ει ι εληζ ηηθνί ρξφλνη, Βπδαληηλή πεξίνδνο, λεφηεξε θαη ζ χγρξνλε Δι ι άδα). Σφζ ν
ηα ζέκαηα ησ λ δηαιέμεσ λ, φζν θαη ε δηδαθηέα χι ε, ζ εκ εηψζ εηοή βηβι ηνγξαθία, (πξέπεη λα)
είλαη πξνθ αζνξηζ κέλεο, φπσ ο θαη ν ηξόπνο αμηνιόγε ζε ο (5 credits, ηελ θιίκαθ α
βαζκνι όγε ζε ο ε ηει ηθή βαζκνι νγία είλαη ν κέζ νο φξνο ησ λ βαζκψλ απφ ην ζ χλνι ν ησ λ
πξαγκαηεηψλ (80% ηνπ ζ πλνι ηθνχ βαζκνχ) θαηηεο ζ πκκεηνρήο ζ ην κάζεκ α (class activities)
θαη ζε φι εο ηηο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο (20%).
Πξνβι έπεηαη θαηαξρήλ ε ελδηάκεζε αμηνιόγ εζ ε αλά δηάι εμε σ ο πξνο ηελ
θαηαλφεζ ε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ γξαπηή θξηηηθή ηνπνζέ ηεζ ε ηνπ θνηηεηή ζ ε εξψηεζ ε πνπ
ζέηεην δηδάζ θσ λ (papers). Ζ ηειηθή αμηνιόγε ζε βαζ ίδεηαηζ ηελ ζ πγθξηηηθήηνπνζέ ηεζ ε ηνπ
θνηηεηή ζε έλα δήηεκα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δηαρξνλ
ηθή πνξε ία ηνπ ει ι εληθνχ πνι ηηη
ζ κνχ θαη
ηνλ ξφι ν ηνπ ζ ηε ζ χγρξνλε επνρή. Ζ αμηνιφγεζ ε ζεσ ξείηαηνι νθι εξσ κέλε φηαλ ν θνηηεηήο
ι άβεη, εθηφο απφ ηνλ βαζκφ πνπ ζα πηζηνπνηήζεη ηελ επηηπρήθν ίηεζ ε, θαη ηηο επηκέξνπο
παξαηεξ ήζ εηο πάλσ ζην corpus ησ λ εξγαζηώλ ηνπ. Απηή ε παξάκεηξνο ι εηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηε ζ πλήζε πξαθηηθή - πξνο ηε βει ηίσ ζ ε ηνπ καζεζ ηαθνχ απνηει έζ καηνο,
εθφζ νλ νη θνηηεηέο ζπλερίδνπλ λα βειηηώλνπλ νπζηαζηηθά ηελ επίδνζή ηνπο αμηνπνη
ψ ληαο
πι ήξσ ο ηα ζ ρφι ηα θαη ηηοπαξαηεξήζ εηοησλ δηδαζ θφλησλ ζ ηελ ηει ηθή αμηνιφγεζ ε θαη ζ ην
πεδίν ηεο ζ πγθξηηη
θήο ηζ ηνξίαο ησλ ηδεψλ.
Οη δηαιέμεηο γηα ηνλ ει ι εληθφ πνι ηηη
ζ κφ (πξέπεη λα) πξνγξακκαηίδνληαη θαη (λα)
ζ πλδένληαη κε φι εο ηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέ ς εηο θαη δξαζ ηεξηφηεηεο ζ ηηο νπνίεο
ζ πκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο, ι .ρ ε δηάι εμε γηα ην αξραίν ζέαηξν θαη ηηοπαξαζ ηάζ εηο δξακάησλ
πξνεγ είηαη ηεο επίζ θες εο ζ ε αληίζ ηνηρνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ε δηάι εμε γηα ηελ
παξαδνζ ηαθή κνπζ ηθή ζ πλδέεηαη άκεζ α κε θάπνην ι ατθφ δξψκελν ή ι ανγξαθηθήο θχ ζ εο
δξαζ ηεξηφηεηα. ηφρνο είλαη ε ζ χλδεζ ε κε ην εζλνγξαθηθφ ελδηαθέξνλ πνπ δηέπεη ην
πξφγξακκα ζ πνπδψλ ζ ην εμσηεξηθφ, φπσ ο πξνβι έπεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζ ηφρνπο
ηνπ CHID.
Ζ νκάδα ζηόρνο, νη θνηηεηέο ηνπ CHID (πξέπεη λα) ζεσ ξνχληαη θαη λα
αληηκεησπίδνληαησ ο επξύ θνηλό κε αθαδεκα τθά ραξαθηεξ ηζηηθά θηφρησ ο θαηαξηηδφκελνη
ζ ην πι αίζ ην ηνπ εθάζηνηε ζέκαηνο κηαοδηάιεμεο. Γη’ απηφλ αθξηβψο ην ι φγν ην αλαι πηηθφ
πξφγξακκα πξνβι έπεη δηαιέ μεηο θη φρη εθαξκν γή κηαο αληίζ ηνηρεο κε ην γλσ ζ ηηθφ
αληηθείκελν δηδαθηηθήοκεζνδ νι νγίαο. Δθπαηδεπηηθφοζ ηφρνοείλαη ε έληαμε ηνπ θνηηεηή ζ ην
γλσ ζ ηηθφ πεδίν θαη ε θαηαλφεζ ε ησλ ζ εκ αληηθφηεξσ λ γλσ ξηζ κάησλ ηνπ ή ηεο ι εηηνπξγίαο
ηνπ ζ ηελ εμέι ημε ηνπ ει ι εληθνχ πνι ηηη
ζ κνχ.
Βαζηθφ αίηεκα ηνπ παλεπηζ ηεκίνπ πξνέι επζ εο είλαη λα ζ πλδέζ εη ηηοελφηεηεο
πνι ηηη
ζ κνχ κε ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ηα νπνία ζ πι ι έγνπλ νη θν ηηεηέο. Απηφ
πξνυ πνζέ ηεη φηη νη δηαιέμεηο ζ ηνρεχνπλ, εθηφο απφ ηνλ επηκέξνπο
πι εξνθνξ ηαθφ/δηδαθηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, ζ ηελ εθπφλεζ ε ελφο “capstone
project”, ην νπνίν ζα πξνέι ζεη απφ ηε ζ πι ι νγή ζ ρεηηθνχ κε ην πεξηερφκελν ησ λ
δηαιέμεσ λ πι ηθνχ (20-25 ζ ει ίδεο). Απηφ ην πφλεκ α ζα ππνζ ηεξίμεη ηνπο θνηηεηέο
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θαηά ηελ αμηνι φγεζ ή ηνπο ζ ην ηέι νο ηνπ πξνγ ξάκκαηνο. Γειαδ ή, νη θνηηεηέο
θαινχ ληαηλα ζπ λδπάζ νπλ γλψζ ε πνπ άληι εζ αλ απφ ηηοδηαιέμεηοεκπι νπηηζ κέλε
κε ηα ζ πκπεξάζ καηα ησ λ ζ πλεληεχμεσ λ απφ δεκ φζ ηα πξφζ σ πα θαη ηδηψηεο
ζ ρεηηθάκε δεηήκαηα ει ι εληθνχ πνι ηηη
ζ κνχ.
Όζ νλ αθνξά ζ ηε ζ ηνρνζεζ ία θαη ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ θξηηεξίσ λ ππήξμαλ
δεηήκαηα δπζιε ηηνπξγ ίαο, ηα νπνία εληνπίζ ηεθαλ ζ πρλά ζ ηνπο εμήο παξάγνληεο:
- Ζ επηινγή λα θαιχ πηεηαη ε ελφηεηα απηή ηνπ αλαι πηηθνχ πξνγ ξάκκαηνο κε δηαιέμεηο
απαηηνχζ ε ή επέβαι ι ε ηελ πξόζθ ιε ζε εηδηθώλ επηζ ηεκ όλσ λ ζ ηα επηκέξνπο ζέκαηα, ψζ ηε
λα δηαζ θαι ίδεηαη ν αθαδεκ ατθφο ραξαθηήξαο θαη ε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσ ζ ε ησ λ
πι εξνθνξ ηψλ.
Ζ ζ πλήζε ο πξαθηηθή,ε νπνία ζ ηφρεπε ζ ηελ παξνρή γλψζ εσ λ πς ει νχ επηπέδνπ,
ήηαλ ε πξόζθ ιε ζε γηα ηε ζπκκε ηνρή κει ώλ ΓΔΠ αλά γλσ ζ ηηθφαληηθείκελν
θαηαλαγλσ ξηζ κέλσ λ πξνζ σ πηθνηήησ λ ή θαι ι ηηερλψλ, αλάι νγα κε ην εθάζ ηνηε
ζέκα. Σα καζήκαηα θπζ ηθάγηλφηαλζ ηα αγγι ηθάθαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζ εηο
κε ηε βνήζεηαεπαγγει καηία κεηαθξαζ ηή/δηεξκε λέα.
Έηζη, ην αλαι πηηθφ πξφγξακκα έηεηλε λα θαηαξηίδεηαη αλάι νγα κε ηελ εθδήισζε
ελδηαθέξνληνο/αληαπφθξηζ ε
ζ ηελ
πξφζ θι εζ ε
ή
ηε
δηαζε ζηκόηεηα
ησλ
δηδαζ θφλησ λ/νκηι εηψλ. Απηφ δηαζπνχζ ε, παξά ηηοαληίζεηεο πξνζ πάζεηεο, ηε ζ πλνρή θαη ηε
ζεκαηηθή αι ι ει νπρία πνπ απαηηνχζ ε ην πξφγξακκα, ελψ νξηζκέλεο θνξ έο δελ ζ πκβάδηδεθαη
κε ηηο εθπαηδεπηηθέο επηζ θές εηο.
- Οη πξνζθεθι εκ έλνη νκηιε ηέο, παξά ηελ επηζηεκ νληθήηνπο αξηηφηεηα αθη ην θχξνο ηνπο, δελ
ήηαλ πάληα ζ ε ζέζ ε λα γλσ ξίδνπλ ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ή ηηοηδηαηη
εξφηεηεο ηνπ
πξνγ ξάκκαηνο, νχ ηε θαη ην πξνθίι ηεο νκάδαο ζ ηφρνπ. Ζ κέζνδ νη δηδαζ θαιί αο θαη ν
αλνίθεηνο, ζ ε νξηζ κέλεο πεξηπηψζ εηο,επηζ ηεκνληθφοι φγνο πξνθαιν χζ αλ ζ ύγρπζε σ ο πξνο
ην καζεζ ηαθφ απνηέι εζ κα θαηαδπλακία πξνζ έγγηζεο ησλ θνηηεηψλ.
- Σν εθπαηδεπηηθό πι ηθό έηεηλε, αλάι νγα κε ηνλ νκηι εηή, λα πνηθίι εη σ ο πξνο ηε θχ ζ ε θαη
ην εχξνο, ελψ ε πξφζ βαζ ε ζ ε απηφ δελ ήηαλ πάληνηε εθηθηή (δελ ήηαλ πάληα δηαζέζ ηκν ζ ηε
Βηβι ηνζήθ ε, ήηαλ δχζ ρξεζ ην ή/θαη αθαηάι ι ει ν γηα ηελ νκάδα ζηφρν).
- Αληίζηνηρεο δπζ θνι ίεο ππήξραλ θαη ζ ηνλ ηξόπν αμηνιόγε ζε ο, είηε επεηδή ε έκκεζ ε θαη
επθαηξηαθή ζ ρέζ ε ησ λ δηδαζ θφλησ λ κε ην πξφγξακκα κπνξνχ ζ ε λα δπζ ρεξάλεη ρξνληθά ηελ
νξγ άλσ ζ ε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, είηε ι φγσ ησλ αληηθεηκεληθψλ δπζ θνι ηψλ πνπ
πξνθ αινχ ζ ε ε απξφζσ πε ζ ρέζ ε ησλ θν ηηεηψλ κε ηνλ εθάζηνηε νκηι εηή.
- Ο ξόι νο ησ λ δύν αθαδεκα τθώλ ζπληνληζηώλ δελ απέηξεπε πάληνηε ηηοδπζ ι εηηνπξγίεο σ ο
πξνο ηελ νξγ άλσ ζ ε ησλ δηαιέ μεσ λ πνι ηηηζκνχ. Παξά ην γεγνλφο φηηππήξρε ζ πλεξγαζ ία γηα
ηελ πξνζ εθηηθήθαηάξηηζε θαη απξφζ θνπηε πι νπνίε ζ ε ηνπ αλαι πηηθνχ πξνγ ξάκκαηνο (αλά
έηνο), ν πνι ππξφζσ πνο ραξαθηήξαο ησλ δηαιέμεσ λ ήηαλ επηζ θαι ήο.

Αδυναμίες
Δι ι ηπήο
αμηνι όγε ζ ε
Γ πζ θνι ία
παξαθνι νύζ ε ζ ε ο
-θαηαλόε ζ ε ο ηνπ
αληηθεηκέλνπ θαη
εηεξό θι ε ην
εθπαηδεπηηθό
πι ηθό
Πξν βι ήκαηα
ζ πληνληζκνύ,
αδπλακίεο
πξν γξακ καηηζκνύ

Πξό ζ θι ε ζ ε εηδηθώλ
επηζηε κόλωλ&
αλαγλωξηζκέλωλ
πξν ζ ωπηθνηήηωλ
γηαθάζ ε ζ έκα
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Κάησ απφ απηέο ηηοζ πλζήθεο, ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπ νπδώλ γηα ηνπο θν ηηεηέο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Washington – θη απηφ είλαη θνηλή πεπνίζεζ ε ησλ δχν ζ πλεξγαδφκελσ λ
θνξέ σ λ - πξέπεη λα ραξαθηεξ ίδεηαη, εθηφο απφ ηε ζ πλνρή ησ λ ηξηψλ αμφλσλ ηνπ
πξνγ ξάκκαηνο ζ πνπδψλ, ε νπνία απνδείρζεθ ε απφι πηα επηηπρεκ έλε σ ο πξνο ηα καζεζ ηαθά
απνηει έζ καηα ζ ε βάζνο δεθαεηίαο, θαη από νκν ηνγέλεηα (κεζόδ νπ θαηζηόρσ λ) σ ο πξνο ηελ
θαηάξηηζ ε θαη ηελ αμηνι φγεζ ε ησ λ θνηηεηψλ ζ ηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο ηνπ άμνλα ηνπ
Διι εληθνχ Πνι ηηη
ζ κνχ. Έηζη, ζα επηηχρνπκε έλα ζ αθέο πι αίζ ην αμηνι φγεζ εο ησλ
καζεζ ηαθψλ απνηει εζ κάησ λ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ πξνζ αλαηνι ηδφκαζ ηε ζ ηελ ζύζηα ζε
νιηγνκεινύ ο νκάδαο επηζηεκ νληθνύ πξνζσ πηθνύ (2-3) κε ραξαθηήξα κόληκν ή
ηνπι άρηζ ηνλ πνι πεηνχ ο απαζρφι εζ εο. Σα επηζηεκ νληθά ραξαθηεξηζ ηηθά ηνπ πξνζ σ πηθνχ
απηνχ (πξέπεη λα) αληηζηνηρνχλ ζ ην αθαδεκ ατθφ πξνθίι ησ λ κει ψλ ΓΔΠ θαη λα
αληαπνθξίλνληαη ζ ηα γλσ ζ ηηθάπεδία ησλ Αλζξσ πηζ ηηθψλ θαη ησ λ Κνηλσ ληθψλ Δπηζηεκψλ
ζ χκθσ λα κε ην ελδεηθηηθφαλαι πηηθφπξφγξακκα δηαι έμεσ λ (αξραίνο & λεφηεξνο/ζ χγρξνλνο
Διι εληθφοΠνι ηηη
ζ κφο: ηζ ηνξί α, ι νγνηερλία, παηδαγσ γηθή).
-

Διι εληθή αξραηφηεηα– Βπδαληηλφο Πνι ηηηζκφο (3)
Νεφηεξε Δι ι εληθή Η
ζ ηνξία:1453-1913 & Ηζ ηνξία ηεο Μεηαπνι εκηθήο
Διι άδαο (Κνηλσ λία & Οηθνλνκία) (2)
Διι εληθή Γεσ γξαθία – Φπζ ηθφ Πεξηβάι ι νλ (2)
Κνηλσ ληθφοΒίνο - Διι εληθή Οηθνλνκία (2)
Σέρλε - Νενει ι εληθήΛνγνηερλία (3)
Γηαπνι ηηηζκηθή Δθπαίδεπζ ε – χγρξνλνη γι σ ζ ζ ηθνί πξνβι εκ αηηζκνί (2)

Θεσ ξνχκε φηη πξνο ηελ θαηεχζπλζ ε απηή ζα είρε νπζ ηαζ ηηθά απνηει έζ καηα ε
ζ πκβνπι επηηθήρξήζ ε ηνπ πξνγ ξάκκαηνο ζ πνπδψλ ηνπ ΔΑΠ «Διι εληθφοΠνι ηηη
ζ κφο» θαη ε
αμηνπνίεζ ε, αλάι νγα πάληα κε ηηοαλάγθεο θαη ηηοηδηαηηε
ξφηεηεο ηεο δηεζλνχο ζ πλεξγαζ ίαο
πνπ εμεηάδνπκε, ηεο ηερλνγλσ ζ ίαο ή κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πι ηθνχ πνπ ρξεζ ηκνπνηεί.
Κξίλνπκε φκσ ο φηη ην πξφγξακκα δελ πξέπεη λα ζ ηεξεζεί θαη θάπνηεο δηαι έμεηο
πνι ηηη
ζ κηθνχ πεξηερνκέλνπ ή επξχ ηεξνπ επηζ ηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο, ζ πκπι εξ σ καηηθά ζην
κάζεκ α ηνπ Δι ι εληθνχ Πνι ηηη
ζ κνχ, ψζ ηε λα κε ραζεί ε επθαηξία λα αθνχζ νπλ νη θνηηεηέο
εηδηθνχ ο ή δηαθεθξηκέλνπο εξεπλεηέο ή δεκ ηνπξγνχ ο.
κν ρι νί
επαλεθθίλε ζ ε ο
γηα ηνλ άμνλα
Δι ι ε ληθόο
Πνι ηηηζ κόο

Οι ηγνκ ει έο
επηζηεκ νληθό
πξνζ ωπηθό (23 δηδάζθ νληεο):
αλά ζεκ αηηθ
ή
ελόηεηα

Οκνηνγέλεηα
δηδ. κεζ όδνπ,
ζηόρωλ &
αμηνι όγεζεο

Θεμαηικοί κύκλοι:

Δι ι ε ληθή αξ ραηόηε ηα-Βπδάληην
Νεόηεξ ε Δι ι ε ληθή Ιζηνξ ία & Ιζ ηνξ ία ηε ο
Μεηαπνι εκηθήο Δι ι άδαο
Δι ι ε ληθή Γεωγξ αθία-Φπζηθό πεξ ηβάι ι νλ
Κνηλωληθόο Βίνο-Οηθνλνκία
Τέρλε -Νενει ι ε ληθή Λνγνηερλία
Γηαπνι ηηηζ κηθή Δθπαίδεπζε -Σύγρξ νλνη
γι ωζ ζ ηθνί πξ νβι ε καηηζ κνί
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΒΑΙΚΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΣΤΥΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ:
Θα εθζέζ νπκε επηγξακκαηηθά ηηο παξακέηξνπο πνπ κέρξη ζ ήκεξα εγγπψληαη ηελ
εχξπζκε ι εηηνπξγία ηνπ πξνγ ξάκκαηνο πνπ εηζέξρεηαη πι ένλ ζ ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ γηα
λα πξνδηαγξάς νπκε αζ θαι ηζηηθέο δηθιείδεο γηα ηε βησζ ηκφηεηαηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ:
Ζ εδξαίσ ζ ε κ ε ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξσ ηνθφι ι νπ πλεξγαζ ίαο.
Ζ νηθνλνκηθή ηνπ απηνλνκία (απηνρξεκα ηνδφηεζ ε).
Ζ πι ήξεο έληαμε ησ λ θν ηηεηψλ ηνπ μέλνπ Παλεπηζ ηεκίνπ ζ ηελ παλεπηζ ηεκηαθή
θνηλφηεηαηνπ Παλεπηζ ηεκίνπ Ησ αλλίλσ λ.xii
Ζ πηζηνπνίε ζ ε ησ λ ζ πνπδψλ κε δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη ε αληηζηνίρεζ ε ζ ε έλα
πιή ξεο αθαδεκα τθό ηεηξάκε λν: απηή ε θνίηε ζ ε εληάζζ εηαη ζ ην πι αίζ ην ηεο ελφηεηαο
Cultural and Historical Engagements.xiii
Οη δηαδηθαζί εο αμηνιόγε ζε ο πνπ πηνζε ηνχληαη θαη απφ ηηοδχν πι επξέο γηα ηελ
θαηνρχξσ ζ ε ηεο βαζκνι νγίαο θαη ηε ιής ε ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσ λ.
Ζ ζ χλδεζ ε ηεο παλεπηζ ηεκ ηαθήο δηδαζ θαιί αο κε ηελ έξεπλα πνπ επηδη
ψ θεη, ζ ε
πηινηηθφζ ηάδην, ην παλεπηζ ηήκην πξνέι επζ εο.
Ζ πξν ώζε ζή ηνπ σ ο ελφο απφ ηα πι ένλ πξνηεηλφκελα πξνγ ξάκκαηα ζ ηνλ θαηάι νγν
Πξνγ ξακκάησλ πνπδψλ Δμσηεξηθνχ ζ ην παλεπηζ ηήκην πξνέι επζ εο.xiv ε απηφ ζ πλεγνξε ί
θαη ε πξσ ηνβνπι ία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησ αλλίλσ λ λα εθδίδεη Λεύθσ κα δξαζηεξηνηήησ λ
κεηά ηελ πι νπνίε ζ ε θάζε πξνγ ξάκκαηνο πνπ ζ πκβάι ι εηζ ηελ δηάρπζ ε ησ λ πι εξ νθνξηψλ θαη
ζ ηελ αλάδεημε ηεοπνηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Ζ πς ει ή απνδνρή θαη εθηίκε ζε πνπ απνι ακβάλεη ην πξφγξακκα απφ ηε θνηηεηηθή
θνηλφηεηα ζ ην παλεπηζ ηήκην πξνέι επζ εο θαη ε απφι πηε ηθαλνπνίε ζ ε ησλ θνηηεηψλ απφ ηε
ζ πλνι ηθή ζπλεηζ θνξά ηνπ Πξνγ ξάκκαηνο ζ ηηο ζπνπδέο ηνπο.xv

UW PROGRAM
διεπιστημονικό
διαπανεπιστημιακό
πρόγραμμα

Αμηνι όγε ζ ε
Πξ νγξ άκκαηνο Σαθέο πι αίζ ην
αμηνι όγε ζ ε ο θνηηε ηώλ

Απηνρξ ε καηνδόηε ζ ε
Πξ νώζε ζ ε – δηαθήκηζ ε
πξ νγξ άκκαηνο
Λεύθωκα
δξ αζ ηε ξ ηνηήηωλ

Πξ ωηόθνιι ν
Σπλεξ γαζ ίαο

Αναγνφ ριζμέ νες ζπ οσδές
από ηο UW:
CHID: Cultural &
Historical Engagements

Πιήξ ε ο έληαμε ζ ηε λ
παλεπηζ ηε κηαθή
θνηλόηε ηα ζ ην ειιε ληθό
παλεπηζ ηήκην

Τυ ηλή αποδοτ ή και
εκηίμηζ η από ηοσς
θ οιηηηές ζηο παν.
προέλεσζ ης

Απφ ηε κει έηε ησ λ δεδνκέλσ λ θαη ησ λ πξνβι εκ αηηζ κψλ πνπ πξνέθπς αλ, θαζψο θαη
απφ ηελ θξηηηθή ηνπνζέ ηεζ ή καο θαη ηελ απνηίκεζ ε ησ λ θξηηεξίσ λ ι εηηνπξγίαο ηνπ
Πξνγ ξάκκαηνο πλεξγαζ ίαο ηνπ Κένηπος Διδαζκαλίαρ Ελληνικήρ Γλώζζαρ και Πολιηιζμού
ηνπ Παλεπηζ ηεκίνπ Ησ αλλίλσ λ κε ην CHID ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Washington, ζεσ ξνχκε φηηην
εγρείξεκ α απηφ αλνίγεη ηε ζ πδήηεζ ε γηα λένπο πξνζ αλαηνι ηζ κνχο ζ ηελ πξνψζεζε ηεο
ει ι εληθήο γι ψζ ζ αο σ ο κέξνπο αλαι πηηθψλ πξνγξακκάησλ ζ πνπδψλ ζ ε πεξηπηψζεηοπνπ ν
ξφι νο ηεο δελ κπνξε ί ή δελ πξνβι έπεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ λα είλαη πξσ ηαξρηθφο θαη ε
πνξε ία ησ λ ζ πνπδψλ Δι ι ελνθεληξηθή.
Ζ δηδαζ θαιί α ηεο ει ι εληθήο γι ψζ ζ αο σ ο μέλεο δελ γίλεηαη ηφηε απηνζ θνπφο, νχ ηε
είλαη απαξαίηεην λα ζ πλδπάδεηαηζ ην γεληθφηεξν αλαι πηηθφ πξφγξακκα (curriculum) κε ην
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αληηθείκελν ησ λ Δι ι εληθψλ πνπδψλ. Μπνξεί λα απνηει εί παξάι ι ειε ή ζ πλδπαζ ηηθή
πξφηαζε ελφο επξχ ηεξνπ πξνγ ξάκκαηνο ζ πνπδψλ, ε νπνία ζα θαιχ πηεη, δίπια ζ ηελ
επηζηεκνληθή θαηάξηηζ ε ησ λ θνηηεηψλ ζ ε θάπνην (κε Δι ι ελνθεληξηθφ) επηζ ηεκνληθφπεδίν,
θαη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο απηνί ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη
ι εηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο, γηα λα εξγαζ ζνχ λ ή λα ζ πλεξγαζ ζν χλ κε θνξε ίο, εθπαηδεπηηθνχο,
εξεπλεηηθνχο ή άιι νπο, ηεο ει ι εληθήοπεξηθέξεηαο. Έηζη, ε παι αηφηεξε δηαπίζ ησ ζ ε/επρή φηη
νη μέλνη ζ πνπδαζ ηέο ηεο ει ι εληθήο γι ψζ ζ αο κπνξν χζ αλ λα γίλνπλ πξεζ βεπηέο ηεο ρψξαο
καο, ηείλεη ηψξα λα αι ι άμεη πξνο ηε ζ θές ε λα γίλνπλ δπλάκεη πνι ηηη
ζ κηθνί επελδπηέο ζ ηε
ρψξα καο.
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* Δπραξηζ ηνχκε ηε Γξακκαηεία ηνπ Κέληξνπ (ζ ην εμήο ΚΔ.Γ.Δ.Γ.ΠΟ.), θπξίεο Ν. Παπαζ ηεξγίνπ, Η.
Νηνχβι ε θαηηδηαίηεξα θ. Η.Φψηνπ γηα ηε βνήζεηά ηνπο ζ ηε ζ πγθέληξσ ζ ε ηνπ αξρεηαθνχ πι ηθνχ γηα ην
UW program.
i
ηε δεθαεηία απηή θν ίηεζ αλ ζ πλνι ηθά 186 θν ηηε ηέο. χληνκν ηζ ηνξηθφ: Σν Πξφγξακκα μεθίλεζ ε ην
2002 κε πξσ ηνβνπι ία ηνπ Οκφηηκνπ ζ ήκεξα Καζεγε ηή Παηδαγσ γηθήο ζ ην παλεπηζηήκην πξνέιεπζ εο θ.
Θεφδσ ξνπ Και ηζ νχλε. Μηα νκάδα 12 θν ηηε ηψλ κε ηε ζ πλνδεία ηνπ Καζεγ εηή θαη επηζηεκνληθψλ
ζ πλεξγαηψλ ηνπ επηζθέθ ζεθε ηα Ησ άλληλα (εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ηεο Faculty of European Studies,
University of Washington, Seattle). Ζ δηεμαγσ γή εθείλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο δελ πξνέβι επε αξρηθά
θακηά ζ πλεξγαζ ία κε θάπνην ειι εληθφ ΑΔΗ· γηα ηνπο εκπλεπζ ηέο ηνπ είρε ζ ηφρν λα εληζ ρχζ εη ηε
ι εηηνπξγία ηνπ λενζ χζηαηνπ Hellenic Studies Program (1998) θαη απεπζπλφηαλ θπξίσ ο ζ ε πξσ ηνεηείο
θν ηηε ηέο ηνπ Σκήκαηνο. χκθσ λα κε ην πξφγξακκα ζ πνπδψλ ηνπ παλεπηζ ηεκίνπ πξνέι επζ εο επει έγε
ε δηδαθηηθή ελφηεηα πνπ αθν ξνχζε ζ ηηο Δι ι ελνηνπξθηθέο ζ ρέζ εηο & ην Κππξηαθφ Εήηεκα.
Παξάι ι ει α, ην πξφγξακκα πξνέβι επε θαη γι σ ζ ζ ηθφ κάζεκ α, γηα λα δηεπθνι χλεη ηνπο θν ηηεηέο λα
αληηι εθζ νχλ ηνλ ειι εληθφ ηξφπν ζ θέςε ο θαη λα πξνζ εγγίζ νπλ ηελ θαζεκ εξηλή δσ ή ησ λ Δι ι ήλσ λ. Γηα
ην γι σ ζ ζ ηθφ κάζεκ α νη δηνξγαλσ ηέο απεπζχλζεθαλ αλαγλσ ξηζ ηηθά ζ ην ΚΔΓΔΓΠΟ, ην νπνίν ήδε
ι εηηνπξγνχζε ζ ην Παλεπηζηήκην Ησ αλλίλσ λ.
ε απηή ηελ πξψηε θάζ ε, ε νπνία επαλαι ήθζ εθε θαη ηα δχν επφκελα έηε, νη θν ηηε ηέο
παξαθνι νπζν χζα λ ηηο παλεπηζ ηεκηαθέο παξαδφζ εηοησ λ ζ πλνδψλ θαζεγε ηψλ ηνπο, ελψ κέζ α απφ άι ι εο
εθπαηδεπηηθέο δξάζ εηο έξρνληαλ ζ ε επαθή κε ηελ ηνπηθή θνηλσ λία ηεο Ζπε ίξνπ. Σν κάζεκ α ηεο
ειι εληθήο γι ψζ ζ αο πξνζ αξκφζ ηεθε ζ ην πξφγξακκα ζ πνπδψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ πξνέιε πζεο, ψζ ηε λα
εμαζ θ αι ίδεηγηα ηνπο θν ηηεηέο 5 πηζησ ηηθέο κνλάδεο (credits), φπσ ο θαηηα άι ι α καζήκαηα γηα ηε ι ής ε
ηνπ δηπιψκ αηνο ζ πνπδψλ (64 ψξεο ζ ε 8 εβδνκάδεο), θαη ζ πκπι ήξσ λε ζ ε ζ χλνι ν 10 πηζησ ηηθψλ
κνλάδσ λ ηε θν ίηεζ ε ζ ην εμσηεξηθφ σ ο κέξνπο ελφο πιή ξνπο αθαδεκατθνχ ηεηξακήλνπ (15 credits).
Σν 2005 επηρεηξ
είηαη δηεχξ πλζ ε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη κε ην αληηθείκελν ηνπ
Δι ι εληθνχ Πνι ηηηζ κνχ θαη ην παλεπηζηήκην πξνέιε πζεο απνθαζ ίδεη ε θν ίηεζ ε ελφο αθαδεκατθν χ
ηεηξακήλνπ (εαξηλνχ) λα κεηαθε ξζεί εμ νι νθι ήξνπ ζ ην Παλεπηζηήκην Ησ αλλίλσ λ θαη ζ πγθεθξηκέλα
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ζ ην Κένηπο Διδαζκαλίαρ Ελληνικήρ Γλώζζα ρ και Πολιηιζμού. Γίλνληαη δηεξγαζ ίεο γηα ηε δηαζ θ άι ηζ ε
ρξεκαηνδφηεζ εο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζ εο, γηα ηελ νπνία πξνζ έβι επαλ ζ ηελ Οκνγέλεηα, ψζ ηε λα
θαηαζ ηεί ηνχηε απηφλνκε ζ ην πια ίζ ην Γηαηκεκαηηθψλ Πξνγξακκάησ λ πνπδψλ: Department of
Comparative History of Ideas & Dept. of Hellenic Studies, κε θν ίηεζ ε ζ ην εμσηεξηθφ. Σν εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα δηακνξθψ λεηαη ζ ε ηξεηο ελφηεηεο, ει ι εληθή γι ψζ ζ α, ειι εληθφο πνι ηηηζ κφο, δηαθξαηηθέο
ζ ρέζ εηο,θαη δίλεη ζ ηνπο θν ηηεηέο 15 credits. Με ηελ ππνγξαθ ή Πξσ ηνθόιι νπ Γηαπαλεπηζ ηεκηαθήο
θαηΓηεπηζηεκν ληθήοπλεξγαζίαο ην έηνο 2008 ε ζ πλεξγαζ ία επηζεκνπνηείηαη.
ii
(CHID) https://depts.washington.edu/chid/ & http://depts.washington.edu/chid/about-ioannina-greece
iii
Hellenic Studies Program http://depts.washington.edu/hellenic/index.html. Καηά ηα πξψηα έηε
ι εηηνπξγίαο ζ ην Πξφγξακκα ζ πκκεηείραλ απφ θνηλνχ θν ηηε ηέο ηξηψλ (3) ακεξηθαληθψλ Παλεπηζηεκίσ λ:
University of Washington, California State University at Sacramento, California State University at
Long Beach. Ζ πξνζ πάζεηα, παξά ην αμηνζ εκείσην ελδηαθέξνλ πνπ εθδει ψζεθε, πξνζ έθξνπζε ζ ε
δε ηήκαηα έιι εηςε ο ζ πληνληζ κνχ ησλ εηεξφθιε ησ λ θν ξέσ λ.
iv
Γηα ηελ φζ ν ην δπλαηφλ πην εχζ ηνρε νξγάλσ ζ ε θαη ι εηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζ πνπδψλ γίλεηαη
δηαξθψο πξνζ πάζεηα εθ αξκνγήο ησ λ βαζ ηθφηεξσ λ εθπαηδεπηηθψλ ζεσ ξηψλ, ελδεηθηηθά βι . Τν ung
1971· Kelly, 2009· Slattery&Carlson, 2005· Parks&Harris, 2002· Habanek, 2005.
v
Οη ζηόρνη ηνπ ελ ι φγσ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζ ην Δμσηεξηθφ (Study Abroad), ην νπνίν απνηειε ί
θφκβν επηζηεκνληθήο ζ πλεξγαζ ίαο δχν Πξνγξακκάησ λ πνπδψλ ηνπ μέλνπ Παλεπηζηεκίνπ,
δηαηππψλνληαηαπφ ην ίδην ην παλεπηζηήκην πξνέιε πζεο σ ο εμήο:
“To increase the facility in Modern Greek of the study through intensive study and by direct
and constant exposure to Greek speakers.”
“To provide study on the site of Greek culture from ancient times to the present.”
“To become familiar with national and cultural issues both as they have developed in the
past and they are manifested in the present.”
vi
Παξάι ι ει α Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζ ην Δμσηεξηθφ (international programs) πξνζ θέξνληαη,
ελδεηθηηθά γηα ην 2011, ζ ηε Βελεηία, ηε Ρψκε, ην Βεξνι ίλν, ηελ Πξάγα, ηε εξβία-Κξναηία,ην Πεξνχ,
ην Βηεηλάκ, θιπ) κε παξφκνηεο ζ πλζήθεο θν ίηεζ εο.
vii
Απηφ δελ ηζ ρχεη ζ ηα πεξηζ ζ φηεξα απφ ηα άι ι α αληίζ ηνηρα πξνγξάκκαηα ζ πνπδψλ ζ ην εμσηεξηθφ,
φπνπ ε μέλε γι ψζ ζ α είλαη ζ πλήζσ ο κάζεκ α πξναηξεηηθφ ή/θαη κεησκέλεο δηδαθηηθήο βαξχηεηαο (βι .
curriculum: 2 credits, Ρψκε, Βεξνι ίλν). Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηηο νδεγίεο πνπ παξέρεη ην
παλεπηζ ηήκην πξνέιε πζεο γηα ηα καζήκαηα ησ λ μέλσ λ γι σ ζ ζ ψλ: “Euro 111 Areas of Knowledge Firstyear foreign language courses: All courses taken to fulfill the foreign language requirement cannot also
be counted toward Areas of Knowledge…Foreign language courses in a language other than the one
used to satisfy the foreign language requirement can count toward VLPA if the courses were transferred
under the Transfer Associate Degree Agreement, even if the student didn't complete the entire first year
of the language.” H ειι εληθή γι ψζ ζ α σ ο μέλε εληάζ ζ εηαηζ ηελ ηειε πηαία απηή δηεπθξίληζ ε.
viii
Ο ρξφλνο απηφο ζ ε ζ πλδπαζ κφ κε ηνλ θφξην εξγαζ ίαο γηα ηηο ψξεο κειέηεο, πξαθηηθήο άζ θεζε ο θαη
αμηνι φγεζ εο ησ λ θν ηηεηψλ αληηζ ηνηρεί απφι πηα ζ ην επξσ πατθφ ζ χζ ηεκα ECTS (30 ψξεο=1 ects), ην
νπνίν εθαξκφδεη θαηην ΚΔ.Γ.Δ.Γ.ΠΟ.
ix
Πξβι . ελδεηθηηθά Γεκίξε -Πξνδξνκίδνπ & Κακαξηαλνχ-Βαζ ηι είνπ, 2002. Αλάι νγα κε ην πεξηερφκελν
ηνπ καζήκαηνο επηι έγεηαη θαη ην ι νηπφ εθπαηδεπηηθό πιηθό Παξάι ι ε ι α ην γι σ ζ ζ ηθφ κάζεκ α (πξέπεη
λα) πξνεηνηκάδεη ηνπο θν ηηεηέο θαηγηα ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο δξαζ ηεξηφηε ηεο (ι .ρ. εθδξνκέο, δξψκελα
θιπ) δίλνληαο έκθαζ ε ζ ηε ζ πλαθή κε ην ζέκα ή ηνλ ηφπν νξνι νγία. Δηδηθφηεξα, ε δηάξζξσ ζ ε ηνπ
καζήκαηνο ζ χκθσ λα κε ηηο ηέζ ζ εξηο βαζ ηθέο γι σ ζ ζ ηθέο δεμηφηε ηεο, κέζνδνο πνπ εθ αξκφδεηαη ζ ηελ
Πηζ ηνπνίεζ ε ηεο Δι ι ελνκάζεηαο, απνηει εί παξάγνληα δηαζ θ άι ηζ εο ηεο πνηφηεηαο ησ λ φπνησ λ
καζεζηαθψλ απνηειεζ κάησ λ. Απηή ε παξάκεηξνο δίλεη ηε δπλαηφηε ηα λα ζ πκκεηάζ ρεη έλαο θν ηηεηήο
ζ ηελ εμέηαζ ε γηα ην Α επίπεδν ηεο Δι ι ελνκάζεηαο, εθφζ νλ επηιέμεη λα ζ πλερίζ εη ηε ζ πνπδή ηεο
Δι ι εληθήο σ ο μέλεο ζ ην παλεπηζηήκην πξνέιε πζεο (Hellenic Studies). Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκ αηνο
δει αδή κπνξεί λα έρεη θαηραξαθηήξα πξνθαηάξηηζ εο.
x
http://www2.vobs.at/ludescher/Alternative%20methods/communicative_language_teaching.htm#Com
municative%20Language%20Teaching, βι . θαηBrown, 2007.
xi
Με εξσ ηεκαηνι φγηα πξνο ηνπο θν ηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα θαη ζ ην ηέι νο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζε ο,
ην πξφγξακκα θαη νη δηδάζ θνληεο αμηνι νγνχληαη θαη ζ ην παλεπηζηήκην πξνέιε πζ εο, κεηά ηελ
επηζηξνθ ή ησ λ θν ηηεηψλ, θαηηα δεδνκέλα ηεο αμηνι φγεζ εο θαζν ξίδνπλ ηνπο ζ ηφρνπο θαηηε ι εηηνπξγία
ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην επφκελν έηνο.
xii
Καηζ ην επίπεδν απηφ πξφθεηηαηγηα πξσ ηνπνξηαθή πξσ ηνβνπι ία, εθφζ νλ, κε εμαίξεζ ε ην UW Rome
Center, ην νπνίν ι εηηνπξγεί απφ ην 1985 θαηθηινμελεί απνθιεηζ ηηθά ηα ηηαι ηθά πξνγξάκκαηα ζ πνπδψλ
ζ ην εμσηεξηθφ ηνπ UW, ην Παλεπηζηήκην Ησ αλλίλσ λ, φπσ ο πξνθχπηεη απφ ζ ρεηηθή δηεξεχλεζ ε, είλαη ε
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κνλαδηθή πεξίπησ ζ ε θν ίηεζ ε ο πνπ εληάζ ζ εηαη εμ νι νθι ήξνπ ζ ε κηα μέλε παλεπηζ ηεκηαθή θνηλφηεηα
(Campus, faculty, facilities).
xiii
ην αθαδεκατθφ πξνθ ίι ηνπ Σκήκαηνο ην Πξφγξακκα πνπδψλ ζ ην Δμσηεξηθφ πεξηι ακβάλεηαη ζ ηα
απαηηνχκελα καζήκαηα γηα ηελ απφθηεζ ε major & minor in CHID, σ ο έλα απφ ηα ηξία ελαι ι αθηηθά
ζ ελάξηα ηεο ελφηε ηαο Cultural and Historical Engagements, ην νπνίν (ζ ελάξην) θαι χπηεη (αληίζεηα κε
ηηο άι ι εο δχν ελαι ι αθηηθέο ι χζ εηοπνπ είλαηκεκνλσ κέλα καζήκαηα=courses) έλα νι φθι ε ξν ηεηξάκελν
(http://depts.washington.edu/chid/major-requirements).
xiv
Σν παλεπηζηήκην πξνέιε πζεο κάι ηζ ηα πεξηγξάθεηφζ νπο επηι έγνληαηλα ζ πκκεηάζ ρνπλ σ ο “carefully
cultivated communities of students and faculty”. Δπίζ εο, νη έσ ο ζ ήκεξα επηθεθαι ήο ζ πληνληζ ηέο Prof.
Carol Thomas θαη Prof. Emeritus Ted Kaltsounis επηζεκαίλνπλ κε θάζε επθαηξία ηελ πνι χ πξνζ εθηηθή
πξνεηνηκαζ ία ηνπ πξνγξάκκαηνο (πξβι . “the entire study abroad program of the UW is being carefully
scrutinized”, 14/11/2008 αξρείν ΚΔ.Γ.Δ.Γ.ΠΟ.). Σα πξσ ηνπνξηαθά θαη επέιηθηα δηεζλή πξνγξάκκαηα
ηνπ CHID πξνβι έπνπλ πι ήξε θαη αλαγλσ ξηζκέ λε θνίηε ζε ζ ην εμσ ηεξηθό κε ζ ηφρν λα απνθηήζ νπλ
νη θν ηηε ηέο ζ πνπδαζ ηηθή θαη δηαπνι ηηηζ κηθή εκπεηξία ζ ε κηα μέλε ρψξα θαη έλα μέλν εθπαηδεπηηθφ
ζ χζηε κα (a “foreign” experience) ην νπνία ζα ζ πκβάι εη ζ ηελ θξηηηθή αληίι ε ςε ηνπ θφζ κνπ θαη ηεο
πνι ππι νθφηε ηάο ηνπ (απφ ηε δηαθήξπμε ησ λ εθπαηδεπηηθψλ ζ ηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο. ην πξφγξακκα πνπ
εμεηάδνπκε ν εθπαηδεπηηθφο ζ ηφρνο πξνζ δηνξίδεηαη ζ ην λα δηεξεπλήζ νπλ νη θν ηηε ηέο ην
ππφβαζξν/βάζν ο ηνπ ειι εληθνχ πνι ηηηζ κνχ θαηλα αλαγλσ ξίζ νπλ ηε ζ εκαζ ία ηνπ γηα ηε ζ χγρξνλε δσ ή
(«the students to explore the depth of Greek culture and to recognize its significance for life in modern
times” Kaltsounis, 2010 αξρείν ΚΔ.Γ.Δ.Γ.ΠΟ.).
xv
Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε (απφ ην αξρείν ηνπ ΚΔ.Γ.Δ.Γ.ΠΟ.) δει ψζ εηοησ λ δηνξγαλσ ηψλ εθ κέξνπο
ηνπ παλεπηζηεκίνπ πξνέι επζ εο: «a unique and enriching experience for students and faculty”, “we can
make a great program even greater” (Lagos 2010). Δπίζε ο, «The UW Ioannina Program has operated
for nearly a decade and within that time it has garnered an excellent reputation among students at home”
(Kaltsounis 2010, αξρείνΚΔ.Γ.Δ.Γ.ΠΟ.). Πξβι . ην θν ηηεηηθφ blog γηα ηα Ησ άλληλα
http://trackalinagreece.blogspot.com/2007_03_01_archive.html, θαη έλα απφ ηα πνι ι ά ζεηηθά ζ ρφι ηα
ησ λ θν ηηε ηψλ “a great learning experience, Jos. Manning, e mail 8/6/2011).
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Προσπάθεια ερμηνείας της μεγάλης καθυστέρησης, σε σύγκριση με
την Ελλάδα, εισαγωγής της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση της
Κύπρου: Ο ρόλος των δυνάμεων εξουσίας, της ιδεολογίας και των
πρακτικών αναγκών επικοινωνίας
Παναγιώτης Κ. Περσιάνης
Η δημοτική γλώσσα εισήχθη στην εκπαίδευση της Κύπρου για πρώτη φορά στις τρεις πρώτες
τάξεις του δημοτικού σχολείου το σχολικό έτος 1930-1 και στην τετάρτη τάξη το 1934-5 (Λ.
Φιλίππου, 1940, σσ. 91-92). Αυτό σημαίνει ότι η εισαγωγή της καθυστέρησε 13-17 χρόνια σε
σύγκριση με την εκπαίδευση της Ελλάδας, στην οποία είχε εισαχθεί από το 1917 με βάση το
ΝΔ. 2585(Σ. Μπουζάκης, 1999, σ. 66). Αν ληφθεί υπόψη πως η εκπαιδευτική πολιτική του
Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, το οποίο μέχρι το 1933 ήταν η ανώτατη εκπαιδευτική
αρχή της Κύπρου στο θέμα του καθορισμού του αναλυτικού προγράμματος, ήταν η πλήρης
ταύτιση της εκπαίδευσης της Κύπρου προς εκείνη της Ελλάδας και η άμεση μεταφορά στην
Κύπρο των εισαγομένων στην Ελλάδα εκπαιδευτικών αλλαγών, η καθυστέρηση αυτή
εκπλήσσει και γι’ αυτό χρειάζεται εξήγηση.
Η αλήθεια βέβαια είναι πως από το 1912 υπήρξαν μερικές φωνές από προοδευτικά μέλη της
αστικής τάξης, και μερικούς λογοτέχνες και λογοτεχνίζοντες, οι οποίοι είχαν επηρεαστεί από
τις ιδέες του Εκπαιδευτικού Ομίλου της Ελλάδας, για εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας στα
σχολεία. Οι φωνές όμως αυτές ήταν μεμονωμένες και σιώπησαν πολύ γρήγορα ύστερα από
αντίδραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου (Π. Περσιάνης, 2006, σ. 175. Α.
Περνάρης, 1940, σσ. 85-86). Έτσι συνεχίστηκε η διδασκαλία της καθαρεύουσας σ’ όλες τις
τάξεις του δημοτικού σχολείου ως το 1930.
Η εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας το 1930 σήμαινε, σύμφωνα με τη Συγκριτική
Παιδαγωγική, ότι η δημοτική γλώσσα πέτυχε τελικά το 1930 αυτό στο οποίο απέτυχε το
1917, δηλαδή τη νομιμοποίησή της. Σύμφωνα με τον άγγλο συγκριτολόγο R. Cowen, στις
κατά καιρούς δημιουργούμενες διάφορες εκπαιδευτικές μορφές μιας χώρας(τύποι σχολείων,
νομιμοποιημένη γνώση, εκπαιδευτικές διαδικασίες, κ.ά.) συμπυκνώνεται το αποτέλεσμα της
διαμάχης μεταξύ των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών δυνάμεών της .
Αυτές τις μορφές τις ονομάζει «εκπαιδευτικές ροζέτες. Όπως οι ροζέτες, δηλαδή οι
διακοσμητικές κορνίζες, είναι τα εμβλήματα ιστορικών γεγονότων(π.χ. έκβασης μαχών}, έτσι
και οι εκπαιδευτικές ροζέτες είναι η κωδικοποίηση του αποτελέσματος μιας διαμάχης σε ένα
εκπαιδευτικό θέμα σε μια δεδομένη στιγμή(R. Cowen, 2009, σ. 1288). Σύμφωνα μ’ αυτή την
άποψη, μπορούμε να πούμε πως η εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση της
Κύπρου το 1930 είναι μια τέτοια εκπαιδευτική ροζέτα, δηλαδή η κωδικοποίηση της έκβασης
της διαμάχης για το θέμα της γλώσσας μεταξύ των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και
οικονομικών δυνάμεων της χώρας τότε.
Το 1917 το αποτέλεσμα της σύνθεσης των δυνάμεων αυτών δεν νομιμοποίησε την εισαγωγή
της δημοτικής, το 1930 όμως την επέτρεψε. Μπορούμε, επομένως, να εξετάσουμε τις
αλλαγές που έγιναν στις δυνάμεις εξουσίας, όπως επηρεάστηκαν από τις συγκυρίες, την
ιδεολογία και τις πρακτικές ανάγκες επικοινωνίας από το 1917 ως το 1930, για να βρούμε
ποιες ήταν αυτές και με ποιο τρόπο η σύνθεσή τους κατέληξε στη δημιουργία της νέας
εκπαιδευτικής ροζέτας, που ήταν η εισαγωγή της δημοτικής στην εκπαίδευση.
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Οι δυνάμεις εξουσίας που επηρέαζαν την εκπαίδευση της Κύπρου την εποχή αυτή ήταν η
Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου, η Αγγλική διοίκηση, η Ελληνική κυβέρνηση,
οι εφημερίδες, η οργάνωση των δασκάλων, και οι συντεχνίες.
Η Ορθόδοξη εκκλησία ήταν υπέρ της καθαρεύουσας. Τα κύρια επιχειρήματά της ήταν ότι η
καθαρεύουσα ήταν πιο κοντά στην αρχαία ελληνική και στη γλώσσα του Ευαγγελίου και σε
σύγκριση με τη δημοτική είχε μεγαλύτερο πλούτο, κύρος και δύναμη, τα οποία θα
μπορούσαν να αποθαρρύνουν την αγγλική διοίκηση από του να δοκιμάσει να την
απομακρύνει από τα σχολεία και να την αντικαταστήσει με την αγγλική. Την ελπίδα αυτή τη
στήριζαν στους επαίνους που κατά καιρούς διατύπωσαν σε δημόσιες ομιλίες τους Άγγλοι
επίσημοι που είχαν κλασική παιδεία για τον πλούτο, τη δύναμη και το κάλλος της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας. Οι έπαινοι αυτοί γέμιζαν με περηφάνια τους εκκλησιαστικούς αλλά και
τους κοσμικούς ηγέτες.
Ένα άλλο επιχείρημα ήταν ότι η καθαρεύουσα ήταν για τον αλύτρωτο ελληνισμό της Κύπρου
ο ομφάλιος λώρος που τον κρατούσε δεμένο με το εθνικό κέντρο. Η καθαρεύουσα ήταν μια
ενιαία γλώσσα που εξασφάλιζε την ενότητα των απανταχού Ελλήνων. Εγκατάλειψη της
γλώσσας αυτής θα σήμαινε γλωσσική σύγχυση και απάρνηση του δεσμού με το εθνικό
κέντρο και, επομένως, γλωσσική και πολιτιστική απομόνωση. Θα σήμαινε επίσης εμπλοκή
των Ελληνοκυπρίων στην ελλαδική γλωσσική διαμάχη που θα δίχαζε τον κυπριακό
ελληνισμό σε μια περίοδο κατά την οποία ήταν απαραίτητη η ομόνοια μεταξύ του λαού για
να μπορέσει να αποκρούσει τις ύπουλες επιθέσεις της αγγλικής διοίκησης εναντίον της
ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής κουλτούρας και της εθνικής ταυτότητας του κυπριακού
ελληνισμού (Π. Περσιάνης, 2006, σσ. 173-175).
Σ’ αντίθεση με την Ορθόδοξη εκκλησία, η οποία έβλεπε κυρίως την εθνική και συμβολική
σημασία της γλώσσας και παραγνώριζε σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες επικοινωνίας, η
αγγλική διοίκηση αντιμετώπιζε τη γλώσσα ως κατ’ εξοχήν εργαλείο επικοινωνίας. Γι’ αυτό
το 1939, όταν το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο υπέβαλε ομόφωνο ψήφισμα για
επέκταση της διδασκαλίας της δημοτικής γλώσσας σε όλες τις τάξεις του δημοτικού, το
αγγλικό Γραφείο Παιδείας αρνήθηκε να το εγκρίνει με το επιχείρημα ότι η γλώσσα
διδασκαλίας στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης και η γλώσσα των εφημερίδων ήταν η
καθαρεύουσα. Έκρινε λοιπόν ότι οι μαθητές του δημοτικού σχολείου έπρεπε, πριν
αποφοιτήσουν, να αποκτήσουν κάποια γνώση της καθαρεύουσας στις δυο τελευταίες τάξεις
του σχολείου. Αυτό το έκανε εν πλήρει γνώσει της ότι οι δυσκολίες της γραμματικής και της
ορθογραφίας της καθαρεύουσας θα αποτελούσαν ανασταλτικό παράγοντα στην πρόοδο των
μαθητών στα άλλα μαθήματα» (Έγγραφο 29 Μαΐου 1939, SAΙ:818/39, Δημόσιο Αρχείο
Κύπρου).
Χαρακτηριστική είναι επίσης η στάση της αγγλικής διοίκησης στο θέμα των μεταφράσεων
των αγγλικών διοικητικών εγγράφων στα ελληνικά. Την επιλογή της μορφής της ελληνικής
γλώσσας άφηνε, πιθανότατα από άγνοια, στο μεταφραστή. Όταν όμως δημιουργήθηκε θέμα
από ελληνικά μέλη των διαφόρων συμβουλίων, τα οποία αρνούνταν να υπογράψουν
εγκυκλίους μεταφρασμένες στη δημοτική, η διοίκηση αποφάσισε τα μεν επίσημα έγγραφα να
μεταφράζονται στην καθαρεύουσα, τα δε έγγραφα κατώτερης σημασίας στη δημοτική (Α.
Περνάρης, 1940, σ. 88).
Η τρίτη δύναμη ήταν η κυβέρνηση της Ελλάδας. Η δύναμή της δεν ήταν αποτέλεσμα
θεσμικής ρύθμισης αλλά του μεγάλου σεβασμού του ελληνοκυπριακού λαού και της
πεποίθησής του ότι ως τμήμα του ελληνισμού, έστω και αλύτρωτο, όχι μόνο εδικαιούτο αλλά
και υποχρεούτο να υιοθετεί τους εκπαιδευτικούς νόμους, το αναλυτικό πρόγραμμα, τα βιβλία
και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες της Ελλάδας. Αυτή η αντίληψη εξηγεί γιατί το Ελληνικό
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και οι σχολικές εφορείες έσπευδαν να υιοθετήσουν αμέσως τις
εισαγόμενες στη δημοτική και μέση εκπαίδευση της Ελλάδας αλλαγές.
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Αυτή την άποψη είχε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και η οργάνωση των δασκάλων της
Κύπρου. Την εποχή αυτή ο δάσκαλος έβλεπε τον εαυτό του ως εθνικό απόστολο στρατευμένο
στην υπηρεσία του έθνους. Είναι πολύ ενδεικτικό το γεγονός ότι ο πρώτος διδασκαλικός
σύνδεσμος αυτοχαρακτηρίστηκε «ιερόν σωματείον» και έκρινε ότι έπρεπε να ζητήσει από
τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου να το «αναλάβη υπό την προστασίαν του» (Δ. Χαραλάμπους,
2001, τομ. Β, σ. 22).
Η ισορροπία δυνάμεων μεταξύ Ορθόδοξης Εκκλησίας και αγγλικής διοίκησης άλλαξε
δραματικά στο χρονικό διάστημα 1917-1930. Η Ορθόδοξη Εκκλησία για διάφορους λόγους
(αδυναμία είσπραξης των εκκλησιαστικών τελών, μειωμένες εισφορές των πιστών)
εξασθένησε πολύ οικονομικά. Η εξέλιξη αυτή την ανάγκασε να εγκαταλείψει το ρόλο της
οικονομικής στήριξης της δημοτικής εκπαίδευσης και έτσι αποδυνάμωσε σε μεγάλο βαθμό
την επιρροή της στα σχολεία και στους δασκάλους. Το ρόλο αυτό ανέλαβε η αγγλική
διοίκηση, η οποία με δυο νόμους που ψήφισε το Νομοθετικό Συμβούλιο το 1923 και το 1929
ανέλαβε την ευθύνη για τα δημοτικά σχολεία και τους δασκάλους αντίστοιχα, και με ένα
τρίτο νόμο που επέβαλε η ίδια το 1933, αφού στο μεταξύ είχε καταργήσει το Νομοθετικό
Συμβούλιο, (P. Persianis, 1978, σσ. 90-105) ανέλαβε και την ευθύνη για το αναλυτικό
πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων. Μείωση της δύναμης της εκκλησίας σήμαινε και
εξασθένηση της υποστήριξης προς την καθαρεύουσα. Έτσι η αγγλική διοίκηση στο
αναλυτικό πρόγραμμα που ετοίμασε και εισήγαγε στα δημοτικά σχολεία το 1935 καθιέρωσε
πλέον με νόμο τη διδασκαλία της δημοτικής στις τέσσερις πρώτες τάξεις (Report of the
Department of Education, 1935, p. 10).
Η εξασθένηση της Εκκλησίας επήλθε και για τρεις άλλους λόγους:
α) την εξασθένηση της αλυτρωτικής ιδεολογίας μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922
και την αναγνώριση της Κύπρου ως αποικίας του Στέμματος το 1925 (G. Georgallides, 1979,
σσ. 221-222, 330-336), β) από το ότι η συνδικαλιστική οργάνωση των δασκάλων στη
διαμάχη μεταξύ εκκλησίας και αγγλικής διοίκησης για τον έλεγχο της δημοτικής εκπαίδευσης
ετάχθη υπέρ της ανάληψης του ελέγχου από την αγγλική διοίκηση, γιατί αυτό εξασφάλιζε
στους δασκάλους καλύτερους όρους εργασίας και παραχώρηση σύνταξης (Δ. Χαραλάμπους,
2001, ΙΑ΄τομ., σσ. 217-295) και γ) γιατί στο διάστημα αυτό δημιουργήθηκαν εργατικές
συντεχνίες, οι οποίες εκπροσωπούσαν την εργατική τάξη και επηρεασμένες από τις
σοσιαλιστικές ιδέες μιλούσαν για δικαιώματα του λαού και για γλώσσα του λαού και
στρέφονταν εναντίον της κληρικοκρατίας (Δ. Χαραλάμπους, 2001, Α τομ., σσ. 280-300).
Και η συντεχνία των δασκάλων και οι εργατικές συντεχνίες τάχθηκαν υπέρ της δημοτικής
γλώσσας. Το 1930 στις εκλογές της διδασκαλικής συντεχνίας νίκησαν οι δημοτικιστές (Δ.
Χαραλάμπους, 2001, Α τομ., 296-302). Τον Απρίλη του 1940 η Παγκύπρια Διδασκαλική
Οργάνωση απέστειλε ερωτηματολόγιο σ’ όλους τους δασκάλους και τους κάλεσε να
επιλέξουν μεταξύ των πιο κάτω τεσσάρων επιλογών πάνω στο γλωσσικό ζήτημα σε σχέση με
το σχολείο.
α)
της διδασκαλίας της δημοτικής σ’ όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου,
β)
της διδασκαλίας της καθαρεύουσας σ’ όλες τις τάξεις,
γ)
της διδασκαλίας της δημοτικής στις τέσσερεις πρώτες τάξεις και της
καθαρεύουσας στις δυο ανώτερες και
δ)
της διδασκαλίας της δημοτικής στις δυο πρώτες τάξεις και της καθαρεύουσας στις
υπόλοιπες.
Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 656 από τους 999 ελληνοκύπριους δασκάλους. Απ’ αυτούς
314 ψήφισαν υπέρ της διδασκαλίας της δημοτικής σ’ όλες τις τάξεις, 281 υπέρ της
διδασκαλίας της δημοτικής στις δυο πρώτες τάξεις και της καθαρεύουσας στις υπόλοιπες
τέσσερις, 39 υπέρ της διδασκαλίας της δημοτικής στις τέσσερις πρώτες τάξεις και της
καθαρεύουσας στις δυο ανώτερες, και 22 υπέρ της διδασκαλίας της καθαρεύουσας σ’ όλες τις
τάξεις (Δ. Χαραλάμπους, 2001, Α΄ τόμ., σσ. 343-345).
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Στην εξασθένηση της εθνικής ιδεολογίας και της δύναμης της Ορθόδοξης Εκκλησίας
συνέβαλε και η εμφάνιση της σοσιαλιστικής ιδεολογίας. Ήδη από το 1927 οι εργατικές
συντεχνίες Λεμεσού διαμαρτυρήθηκαν έντονα στην αποικιακή κυβέρνηση, γιατί το Γραφείο
Παιδείας δέχτηκε να αποσύρει τα αναγνωστικά βιβλία «Ψηλά Βουνά» και «Αλφαβητάριο»
(γνωστό ως το «Αλφαβητάρι με τον Ήλιο») που ήταν γραμμένα στη δημοτική (Ιεροκηπιώτης,
Κ., 2004, σ. 139) επειδή είχαν αποσυρθεί και στην Ελλάδα (Σ. Μπουζάκης, 1999, σ. 72).
Η παρέμβαση των εργατικών συντεχνιών ενέχει μεγάλη σημασία. Από τη μια, είναι ένδειξη
της ανάδειξης ενός νέου παίκτη που εκπροσωπεί την εργατική τάξη στο πολιτικό παιγνίδι της
εξουσίας, και, από την άλλη, αποτελεί σοβαρή αντίδραση εκ μέρους ελληνοκυπριακού φορέα
σε απόφαση της κυβέρνησης της Ελλάδας. Μέχρι τότε οι αποφάσεις της Ελληνικής
Κυβέρνησης υιοθετούνταν αμέσως και με πολύ σεβασμό. Η διαρκής όμως αλλαγή
αποφάσεων σε θέματα της δημοτικής γλώσσας (1917 εισαγωγή της, 1920 απόσυρσή της,
1925 απόσυρση των αναγνωστικών), (Α. Δημαράς, 1974, τομ. Β, σ. 144), δημιούργησε
αμφιβολίες για την ορθότητα των αποφάσεων της κυβέρνησης της Ελλάδας και έγινε αιτία
μείωσης του σεβασμού που πάντοτε έτρεφαν οι Ελληνοκύπριοι προς την κυβέρνηση της
μητέρας πατρίδας. Αυτό, όπως ήταν φυσικό, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αμφιβολιών
για την ορθότητα της πολιτικής της υιοθέτησης κατά γράμμα όλων των αποφάσεων της
Ελληνικής Κυβέρνησης στην εκπαίδευση.
Απομένει τώρα να εξετάσουμε με ποιο τρόπο επηρέασε τη συσχέτιση δυνάμεων ο τρίτος
παράγων, δηλαδή οι πρακτικές ανάγκες επικοινωνίας. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα οι
ανάγκες αυτές δεν ασκούσαν καμιά σχεδόν πίεση για εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας. Οι
απλοί άνθρωποι, ιδίως οι άνθρωποι της υπαίθρου, που ήταν η μεγάλη πλειοψηφία, δεν
μιλούσαν τη δημοτική αλλά την κυπριακή διάλεκτο τόσο μέσα στο σπίτι όσο και στις
κοινωνικές τους σχέσεις, ενώ οι μορφωμένοι, μεταξύ των οποίων και οι δάσκαλοι, οι οποίοι
είχαν μάθει την καθαρεύουσα στο κλασικό γυμνάσιο, μιλούσαν, εκτός από την κυπριακή
διάλεκτο, και μια γλώσσα που έμοιαζε με τη γλώσσα των διδακτικών βιβλίων.
Οι εφημερίδες και τα περισσότερα βιβλία που κυκλοφορούσαν ήταν επίσης στην
καθαρεύουσα. Η δημοτική γλώσσα, επομένως, ήταν άγνωστη σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και
στη μεγάλη πλειοψηφία των δασκάλων, τουλάχιστον όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το
δημοτικιστικό κίνημα στην Κύπρο στις αρχές της δεκαετίας του 1910. Μ’ αυτά τα δεδομένα
ήταν φυσικό να αργήσει να αποκτήσει πολλούς οπαδούς. Χαρακτηριστικές είναι οι δύο πιο
κάτω πληροφορίες: α) ότι παρόλο που στις εκλογές των δασκάλων του 1930, όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως, επικράτησαν οι δημοτικιστές, η αντίδραση των
καθαρευουσιάνων μελών του συμβουλίου της διδασκαλικής οργάνωσης ήταν τόσο μεγάλη,
ώστε το Συμβούλιο αποφάσισε «για λόγους σκοπιμότητας», να χρησιμοποιεί στα πρακτικά,
τα ανακοινωθέντα, τα υπομνήματα και τα άλλα έγγραφα την καθαρεύουσα (Δ. Χαραλάμπους,
2001, Α τομ., σ. 300) και β) στην ψηφοφορία του 1940, που αναφέρθηκε πιο πάνω, οι
ψηφίσαντες υπέρ της εισαγωγής της δημοτικής σ’ όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου
ήταν λιγότεροι από το 50 τοις εκατόν του συνόλου, υπήρξε δε ένας μεγάλος αριθμός που
ψήφισαν υπέρ της διδασκαλίας της δημοτικής μόνο στις δυο πρώτες τάξεις του δημοτικού.
Η πίεση των πρακτικών αναγκών επικοινωνίας έγινε αισθητή όταν άρχισε η εισροή χωρικών
στις πόλεις και όταν Ελληνοκύπριοι άρχισαν να ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Οι χωρικοί που
εγκαθίσταντο στις πόλεις κατανοούσαν πως δεν μπορούσαν πλέον να συνεχίσουν να
χρησιμοποιούν τη «βαριά» κυπριακή διάλεκτο που μιλούσαν στο χωριό τους. Έπρεπε να
προσπαθήσουν να την «εξευγενίσουν» σε κάποιο βαθμό για να μη γίνονται αντικείμενο
χλεύης και για να μπορούν να γίνονται κατανοητοί στην κοινωνική συντροφιά των αστών (Π.
Περσιάνης, 2007, σ. 258).
Δυσκολότερο ήταν ακόμα το πρόβλημα αυτών που έπρεπε να μεταβούν στην Ελλάδα,
συνήθως για ιατρικούς λόγους. Οι ανταποκρίσεις από την Αθήνα αποκαλούν «γλωσσικήν
τύφλωσιν» τη μεγάλη αδυναμία, μέχρι σημείου να χρειάζονται διερμηνείς, των
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Ελληνοκυπρίων ασθενών να επικοινωνούν. Γι’ αυτό ζητούν από τους δασκάλους να γίνουν
γιατροί και να θεραπεύσουν «την τύφλωσιν». (Π. Περσιάνης, 2007, σ. 270).
Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 οι ανάγκες της επικοινωνίας αυξήθηκαν ακόμα
περισσότερο. Οι επισκέψεις στην Ελλάδα πληθαίνουν. Στο διάστημα αυτό ένας αριθμός
Ελληνοκυπρίων δασκάλων επικοινωνούν με κορυφαίους δημοτικιστές στην Ελλάδα,
εκφράζουν με θέρμη την αγάπη τους για τη δημοτική και τους ζητούν να τους στείλουν τα
βιβλία τους (Αρχείο Αλέξανδρου Πάλλη, ΕΛΙΑ).
Στο μεταξύ ενισχύθηκε σημαντικά και η ιδεολογία του εκσυγχρονισμού, ειδικά σ’ ό,τι αφορά
στα αναγκαία εφόδια των μαθητριών για τη ζωή. Ήδη από το 1920 ιδρύθηκε στη Λεμεσό και
λειτούργησε με επιτυχία μια σχολή θηλέων μέσης εκπαίδευσης με το όνομα Ιδιωτική Σχολή
Ξένων Γλωσσών και Ελληνικών Μαθημάτων. Η σχολή αποτελούσε μια προσπάθεια
συμβιβασμού της εθνικής ιδεολογίας με τις πρακτικές ανάγκες μέσω της παρουσίασης των
σχολών μοντέρνων γλωσσών, μεταξύ των οποίων και των νέων ελληνικών, ως στοιχείου
εκσυγχρονισμού. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια προβάλλουν τη διδασκαλία των Νέων
Ελληνικών ως αντίβαρο στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών που περιείχε το πρόγραμμα. Η
προσπάθεια αυτή πέτυχε και το σχολείο συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό μαθητριών (Π.
Περσιάνης, 1998, σ.219).
Αυτό ήταν το πρώτο παράδειγμα εισαγωγής των Νέων Ελληνικών στα σχολεία μέσης
εκπαίδευσης. Αντίθετα προς τα δημοτικά σχολεία, τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης επέμεναν
στην καθαρεύουσα. Αυτό φυσικά εμπόδιζε τους μέλλοντες δασκάλους να μάθουν τη
δημοτική.
Οι πρώτες ρωγμές σημειώθηκαν στο Γυμνάσιο Λεμεσού, επειδή η πόλη αυτή ήταν η πιο
προοδευτική. Σιγά-σιγά ωστόσο άρχισε η εισαγωγή της δημοτικής και στα άλλα κλασικά
γυμνάσια, κυρίως από νέους προοδευτικούς φιλολόγους.
Ανακεφαλαιώνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και
πολιτιστικές εξελίξεις της χρονικής περιόδου 1917-1930 μπορούν να δείξουν τους λόγους και
τους τρόπους ενίσχυσης των δυνάμεων που ήταν υπέρ της δημοτικής. Η ενίσχυση αυτή
άλλαξε τελικά1 το συσχετισμό δυνάμεων και επέτρεψε τη δημιουργία μιας νέας
εκπαιδευτικής ροζέτας, της εισαγωγής της δημοτικής γλώσσας στα σχολεία.
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Ιστορική θεώρηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας
στη Γεωργία (μέσα 19ου-σήμερα)
Κωνσταντίνος ΦΩΤΙΑΔΗΣ Καθηγητής, Σοφία ΗΛΙΑΔΟΥ-ΤΑΧΟΥ,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ελένη ΓΡΙΒΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Μαριάμ ΝΤΑΒΛΙΑΝΙΤΖΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ιστορική θεώρηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στη Γεωργία συναρτάται άμεσα
με τις ιστορικές συγκυρίες που αφορούν από τη μια στη δημιουργία εγκαταστάσεων ελληνοφώνων
στην περιοχή, από την άλλη στην μετεξέλιξη των εγκαταστάσεων των ελληνοφώνων ορθοδόξων σε
αναγνωρισμένες ελληνικές κοινότητες κατά την μενσεβικική περίοδο ή σε εθνικές-ελληνικές
κοινότητες την πρώτη περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης και εξαρτάται άμεσα από την εκπαιδευτικήμειονοτική πολιτική είτε της Ρωσίας της τσαρικής περιόδου, είτε των ηγετικών προσωπικοτήτων που
διαχειρίστηκαν τις τύχες της Σοβιετικής Ένωσης. Τέλος η συγχρονική διάσταση της διδασκαλίας
ανάγεται σε διαδικασίες που δρομολογήθηκαν μετά το 1980 και την κατάργηση του καθεστώτος
αντιμετώπισης των εθνικών μειονοτήτων που είχε εγκαθιδρύσει to 1937 ο Στάλιν.

ABSTRACT
The historical approach of teaching Greek language in Georgia is directly linked to the
historical circumstances related to the settlement of Greek speaking people in the area and the
development of settlements of Greek-Orthodox people in recognized Greek communities during the
period of Menshevik or in ethnic- Greek communities in the first period of the Soviet Union. It is also
directly related to the educational-minority policy implemented by either Russia in the tsarist period, or
the leading personalities of the Soviet Union. Concerning the modern dimension of teaching Greek, it
is related to the procedures initiated after 1980, thus after the abolition of the de facto state of
regarding minorities, which had been established in 1937 by Stalin. Finally, we examine certain issues
related to the contemporary dimension of teaching Greek as a foreign language in Georgia today.

1.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Για την επίτευξη των στόχων που προαναφέρθηκαν χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι
διερεύνησης α) Για την ιστορική θεώρηση (19ος αι-1937) χρησιμοποιήθηκε η ιστορική
ερευνητική μέθοδος. Ως πηγές χρησιμοποιήθηκαν τα ανέκδοτα αρχεία των σοβιετικών
επαρχιών της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, όπως του Γκελεντζίκ, ή της πόλης Σοχούμ της
Γεωργίας, τα αδημοσίευτα ως σήμερα άρθρα της εφημερίδας Αργοναύτης που αφορούν και
στους Έλληνες της Γεωργίας, οι εφημερίδες Αργοναύτης, Κομμουνιστίς, και Κόκκινος
Καπνάς και η δημοσιευμένη μέχρι σήμερα βιβλιογραφία. β) Για τη συγχρονική διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας στη Γεωργία (1980-σήμερα) χρησιμοποιήθηκαν Ι) ερωτηματολόγια
για τους μαθητές, και για τους φοιτητές τα οποία συμπεριλαμβάνουν ερωτήσεις κλειστού
τύπου ΙΙ) ημιδομημένες συνεντεύξεις με τους διδάσκοντες της ελληνικής γλώσσας, οι οποίες
περιείχαν ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Η χρήση των εργαλείων έγινε στο πλαίσιο της έρευνας
που διενεργήσαμε το 2010 με στόχο την ανίχνευση των δυσκολιών των μαθητών των
σχολείων της Τιφλίδας και των φοιτητών νεοελληνικών σπουδών κατά την εκμάθηση της
ελληνικής ως ξένης γλώσσας και των μεθόδων και τεχνικών που υιοθετούνται από τους
διδάσκοντες της ελληνικής γλώσσας σε αυτά τα σχολεία Στη συγκεκριμένη έρευνα
συμμετείχαν α) 50 μαθητές (24 αγόρια και 26 κορίτσια), σχολείων της Τιφλίδας Γεωργιανής
(68%), Ρωσικής (16%) και Αρμένικης (16%)
καταγωγής όπου η ελληνική γλώσσα
διδάσκεται ως ξένη γλώσσα β) 40 φοιτητές (20-25 χρονών) του Τμήματος των Νεοελληνικών
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Σπουδών του Πανεπιστήμιου της Τιφλίδας. γ) 10 εκπαιδευτικοί (2 άνδρες και 8 γυναίκες),
απόφοιτοι του τμήματος Νεοελληνικών σπουδών του πανεπιστημίου της Τιφλίδας.
2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (19ος- 1905)
2.1. ΟΙ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΙΑΣ
Οι πληροφορίες μας για μετοικεσίες ελληνοφώνων από τη Μικρά Ασία προς τη
Γεωργία ως τον 19ο αιώνα είναι ελάχιστες. Ως τον 19ο αιώνα οι μετοικεσίες ελληνόφωνων
ορθόδοξων στη Γεωργία σχετίζονταν με προσκλήσεις εξειδικευμένων μεταλλουργών από τον
ιστορικό Πόντο οι οποίοι είχαν ως κίνητρο την παραχώρηση σε αυτούς ειδικών προνομίων.
Οι εγκαταστάσεις αυτές όπως για παράδειγμα εκείνη των 800 οικογενειών ορθοδόξων
ελληνοφώνων στην επαρχία Αχταλά της Γεωργίας (1762) δεν μπορούν να χαρακτηριστούν
ως μαζικές. (Τοπαλίδης, 1910, Φωτιάδης, 1991 & Τόλστοβα, 1962) και φαίνεται ότι
ανακόπηκαν από επιδρομές (Ομάρ Χαν Οβέρσκη 1785 και Αγά Μοχαμέτ Χαν 1796) που
συνεπάγονταν για αυτούς βαριές απώλειες. (Κάλφογλου, 1919, Ακρίτας, 1962). Οι
οργανωμένες μαζικές μεταναστεύσεις στη Γεωργία ξεκινάν τον 19ο αιώνα συντέλεσαν
κυρίως στη δημιουργία ελληνόφωνων αλλά και τουρκόφωνων ορθόδοξων κοινοτήτων
αγροτικού χαρακτήρα και σχετίζονται α) με την ένταξη της Γεωργίας στη Ρωσία το 1801 που
συντέλεσε στη δημιουργία ρεύματος μουσουλμάνων προσφύγων και στην άσκηση πιέσεων
στους ορθόδοξους της Μ. Ασίας (Τοπαλίδης, 1927) β) με πολιτική προσέλκυσης των
ορθοδόξων που ακολούθησε η τσαρική κυβέρνηση και είχε ως συνέπεια την εγκατάσταση
2.000 οικογενειών μεταλλουργών της Χαλδίας στη Γεωργία και στο νότιο Καύκασο.
(Ιωαννίδης, 1870 & Χαρατσίδης, 2009). Η πρώτη ουσιαστική φάση των μαζικών μετοικεσιών
που έγινε στο α μισό του 19ου αιώνα οφείλεται α) στην έκβαση του ρωσοτουρκικού πολέμου
του 1828-1829 και στην
έκθεση των ελληνικών πληθυσμών υπέρ των Ρώσων.
(Τριανταφυλλίδης, 1866 & 1870, Πανάρετος, 1927) και β) στην απόφαση της ρωσικής
κυβέρνησης μετά από εισήγηση του στρατηγού Πασκέβιτς να ενθαρρυνθεί η εγκατάσταση
των ορθόδοξων πληθυσμών στη Γεωργία. Ο μεγαλύτερος όγκος των ελληνοποντίων και
Αρμένιων εγκαταστάθηκε το 1830 στην ορεινή περιοχή Τριαλέτι. (Ακόποβ, ό.π.). Τον ίδιο
χρόνο (Τόλστοβα, 1962) έφτασε στην Τσάλκα ένας μεγάλος αριθμός 1025 οικογενειών (7000
άτομα) που ήταν κυρίως σιτοπαραγωγοί και κτηνοτρόφοι.
Η δεύτερη φάση των μετοικεσιών που έγιναν στο β μισό του 19ου αιώνα από
αγροτικούς πληθυσμούς του ιστορικού Πόντου οφείλεται α) στον Κριμαϊκό πόλεμο του
1853-1856 και στη μετακίνηση των μουσουλμάνων Κιρκασίων από τον Καύκασο στον
οθωμανοκρατούμενο Πόντο (Τριανταφυλλίδης, 1866) β) στις πιέσεις που ασκήθηκαν στους
αποκαλυφθέντες κρυπτοχριστιανούς μετά την ψήφιση του σουλτανικού διατάγματος Χάττι
Χουμαγιούν το 1856 (Φωτιάδης, 1993 & Αυγητίδης, 1994) γ) στη δυνατότητα που παρεχόταν
στους μέτοικους να αποκτήσουν τόσο τη ρωσική όσο και την ελληνική υπηκοότητα.
(Ιωαννίδης, 2006). Οι μετοικεσίες της περιόδου είναι Ι. Η ίδρυση από ελληνόφωνους
καπνοκαλλιεργητές από την Σάντα του Πόντου (Ιωαννίδης, 2006) χωριών κοντά στο Βατούμ,
(Αχαλσέν, Ορτά-Βατούμ, Κορολίς-Ταβί, Τάβκα, Άτζκουα και Κβήρηκα). (Καλτσίδης , 1963
Δακτ. χφ. του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, αρ. χφ. 214, Μυρωνίδης, 1972,
Κάλφογλου, 1918). στην Ανατολική Γεωργία, αλλά και στη διοίκηση Τιφλίδας (Τσιντσκαρό,
Σέκιτλι, Μεγάλη Ιράγα, Φτελέν, Ιβανόφκα, Βεζιρόφκα,) και Τσάλκας (Ν. Χαραμπά).
(ΑΚΛΑΕΒ Α. Ρ.). ΙΙ. Οι εγκαταστάσεις Ελλήνων (Τοκάτης, Ερζερούμ, Μπαϊμπούρτ, και
Σεβάστειας) στα χωριά Μαρίνσκοε, Μιχαήλοβσκα, Εκάβσκα, και στις πόλεις Σοχούμ, Σότσι,
Ρουστάβι, Μαϊκόπ, Αικατερινοδάρ, Άναπα, Νοβοροσίσκ. Ειδικότερα ημετανάστευση
ελληνοφώνων στην περιοχή του Σοχούμ (1866 – 1880) έγινε μετά από μια ευρείας έκτασης
προσπάθεια της τσαρικής κυβέρνησης για τον εποικισμό της Αμπχαζίας από χριστιανικούς
πληθυσμούς στη γη που είχαν εγκαταλείψει οι Κιρκάσιοι (ΑΚΛΑΕΒ Α. Ρ & Βερεσάγκιν,
1878). Το 1886 στην πόλη Σοχούμ οι Έλληνες αποτελούσαν γύρω στα 37% όλου του
πληθυσμού. Την περίοδο αυτή στην περιοχή δημιουργείται παράλληλα μια ελληνόφωνη
μεγαλοαστική τάξη κάτι που οφείλεται α) στη δυνατότητα που υπήρχε για Έλληνες και
Αρμένιους κεφαλαιούχους να εγκαθίστανται εκεί με την ιδιότητα του μισθωτή (ενοικιαστή)
των κρατικών και τσιφλικάδικων χωραφιών. (Ακόποβ, ό.π.) γ) στην ανάπτυξη του
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μεταπρατικού εξωτερικού εμπορίου από την ελληνόφωνη μεγαλοαστική τάξη. Όπως
αναφέρεται στο έργο του Ν. Ιωαννίδη το 1870 σύμφωνα με τη λίστα εμπόρων της λιμενικής
πόλης Σοχούμ-καλές που είχαν δικαίωμα για το εξωτερικό εμπόριο από τα 17 άτομα οι 12
ήταν Έλληνες (Ιωαννίδης, 1990).
Η τρίτη φάση των μετοικεσιών των Ελλήνων του Πόντου είναι η μαζικότερη
μετοικεσία ποντιακών πληθυσμών στη Γεωργία στο πλαίσιο της οποίας υπολογίζεται ότι
περισσότεροι από 100.000 Έλληνες εγκατέλειψαν τον Πόντο και οφείλεται α) στον
ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-1878 που ξεκίνησε με την εισβολή των Τούρκων στην
Αμπχαζία την πτώση του Σοχούμ και την ανακατάληψή του τον Σεπτέμβριο του 1878 ,
γεγονός που προκάλεσε αρχικά την μετεγκατάσταση μουσουλμάνων από την Αμπχαζία στην
Τουρκία (Ντιτζάρια, 1982) και ύστερα, το 1880, την εισροή των Ελλήνων του Πόντου στην
περιοχή ως το 1917 β) στα προστατευτικά μέτρα των ετών 1887 και του 1891 της τσαρικής
κυβέρνησης για την ανάπτυξη της καλλιέργειας και της εμπορίας του καπνού, γεγονός που
οδήγησε στην ανάπτυξη της καπνοβιομηχανίας από Έλληνες και Αρμένιους και στη
δημιουργία ελληνικής και αρμενικής μεγαλοαστικής τάξης. β) στην εκχώρηση στους Ρώσους
του Καρς και του Βατούμ και του Αρνταχάν, (πρωτ. 8 Φεβρουαρίου 1879) σε συνδυασμό με
τη ρωσική προπαγάνδα για παροχή προνομίων στους μετανάστες. (Ξανθοπούλου, 1995 &
Bryer, 1983) Από τις γνωστότερες μετοικεσίες είναι για παράδειγμα η εγκατάσταση το 1881
στην Αμπχαζία 97 Ελλήνων στην περιοχή Γκουμιστά. ( Ρωσικά Αρχεία, Κεντρικό κρατικό
αρχείο, φ. 400, οπ. 259/909.1880, 85, λ.10).
1.2. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΣΑΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (19ος αι-1905)
Ο 19ος αιώνας μπορεί να προσδιοριστεί ως περίοδος του συγκεντρωτισμού, του
κοσμικού-εθνικού και του εκσυγχρονιστικού-μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα της τσαρικής
εκπαίδευσης, μέρος της οποίας ήταν και η ελληνόφωνη εκπαίδευση των ελληνικών
κοινοτήτων, όπως η Οδησσός. (Bączkowski , 1958). Τα κύρια χαρακτηριστικά της
εκπαίδευσης αυτής ήταν τα εξής: α) Ο συγκεντρωτικός της χαρακτήρας αφού το επίσημο
κρατικό εκπαιδευτικό δίκτυο της Αυτοκρατορίας, όπως διαμορφώθηκε την περίοδο αυτή,
υπαγόταν απευθείας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας που ιδρύθηκε στη Ρωσία το
Σεπτέμβριο του 1802. Επικεφαλής τέθηκε η Γενική Διεύθυνση Σχολών η οποία επόπτευε τις
Επαρχιακές Διοικήσεις στις επί μέρους περιφέρειες. Στα πλαίσια της Γενικής Διοίκησης
θεσμοθετήθηκε και λειτούργησε η Διδακτική Επιτροπή, το έργο της οποίας ήταν να
παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκδίδονταν στην Ρωσία. (Altstadt, 1989) β)
Ο κοσμικός-εθνικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης δηλαδή η απόπειρα απεμπλοκής της από
την ποδηγέτηση της Εκκλησίας γ) η υιοθέτηση της στρατηγικής της αφομοίωσης των
εθνοτήτων δια της εκπαιδεύσεως, και της γλώσσης αυτής προοπτική που επιλέχτηκε ως
εθνικός στόχος (Hirsch, 1997) δ) η εφαρμογή ενός καινούριου εκπαιδευτικού συστήματος, το
οποίο θα ικανοποιούσε τις ανάγκες της κοινωνικό - οικονομικής εξέλιξης της χώρας και θα
ενέτασσε στους μηχανισμούς του τα ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού. (Thurston , 1987).
Ειδικότερα η εκπαιδευτική πολιτική της τσαρικής Ρωσίας απέναντι στις μειονότητες ήταν
εκείνη της αφομοίωσης των γλωσσικών και πολιτισμικών τους χαρακτηριστικών (Mykola,
1997) και η σταδιακή υπαγωγή τους στο κοσμικό κρατικό μοντέλο της εκσυγχρονισμένης
ρωσικής εκπαίδευσης, με βάση το πρότυπο της πεφωτισμένης Δύσης. (Szymański, 1983,
Thaden, 1981). Η διαδικασία αυτή, παρά το εκσυγχρονιστικό της προσωπείο, έκανε στην
πράξη εργαλειακή χρήση του εκπαιδευτικού μηχανισμού, αφού τον μετασχημάτιζε σε
εθνοποιητικό μηχανισμό και σε μέσο για την πραγμάτωση εθνικών στρατηγικών στόχων.
(Altstadt, 1989). Η αντιπαράθεση ανάμεσα στα ρωσικά και τα ελληνικά σχολεία της
περιόδου εστιάστηκε επομένως σε ζητήματα πολεμικής της ελληνικής γλώσσας και της
ελληνορθόδοξης παράδοσης, αφού το μοντέλο της ρωσικής εκπαίδευσης ήταν κοσμικό, ενώ
το μοντέλο της ελληνικής εκπαίδευσης είχε κυρίαρχο τον ορθόδοξο-θρησκευτικό του
χαρακτήρα. Ακόμα η διαμάχη αφορούσε και στη λογική του ρωσικού εθνικισμού για
αφομοίωση των εθνοτήτων.
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3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΝΣΕΒΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ (1905-1937)
Η έκρηξη της αστικής επανάστασης στην τσαρική Ρωσία, γνωστής ως επανάσταση
των μενσεβίκων, στις 23 Φεβρουαρίου/8 Μαρτίου του 1917 οδήγησε στη σύσταση
Προσωρινής Κυβέρνησης υπό τον πρίγκιπα Λβόφ, ενώ τα οργανωμένα Σοβιέτ των εργατών
επέβαλαν στην εξουσία τον Κερένσκι. (Heller& Nekrich , 1986). Η άνοδος όμως των
μπολσεβίκων στην εξουσία στις 25 Οκτωβρίου/7 Νοεμβρίου του 1917, η ανάκληση των
ρωσικών στρατευμάτων από τον Πόντο (Heller& Nekrich , 1986) και η υπογραφή της
συνθήκης του Μπρεστ Λιτόφσκ (3 Μαρτίου του 1918) με την οποία οι Ρώσοι παραχωρούν
στην Τουρκία το Καρς και το Αδραχάν είχε ως συνέπεια την έξοδο των Ελλήνων του Πόντου
προς τη Ρωσία. Ο πραγματικός αριθμός των Ελλήνων που βρίσκονταν στη Ρωσία μετά το
τέλος του Α παγκοσμίου πολέμου ανήλθε σε 750.000-600.000. (Αιλιανός , 1921, ΑΥΕ.
Υπόμνημα του Κεντρικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των εν Ρωσσία Ελλήνων, Β/33. ). Στη
στατιστική του Κεντρικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των εν Ρωσία Ελλήνων ο συνολικός
αριθμός των Ελλήνων της Ρωσίας ανερχόταν σε 650.000. (Παναγιωτίδης, 1919). Στη
διάρκεια του ρωσικού εμφυλίου πολέμου η Γεωργία, μετά από μια απόπειρα να ενωθεί με την
Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν σε ένα ομόσπονδο κράτος, διακήρυξε την ανεξαρτησία της
Δημοκρατίας της Γεωργίας στις 26 Μαΐου 1918 (Tseretelli,1919), ανεξαρτησία που
διατηρήθηκε ως την τελική εισβολή των μπολσεβίκων στη Γεωργία το 1921 (Mawdsley,
2007, Janelidze, 1990) και στον σχηματισμό της Σοβιετικής Δημοκρατίας της Γεωργίας.
(Smith, 1998).
Η περίοδος (1905-1921) μπορεί να προσδιοριστεί ως περίοδος μετασχηματισμού της
κρατικής εκπαίδευσης σε δημόσια. Συγκεκριμένα η ρωσική επανάσταση του 1905 οδήγησε
στην εγκαθίδρυση περιορισμένης συνταγματικής μοναρχίας, στην κρατική βουλή της
ρωσικής Αυτοκρατορίας, στο πολυκομματικό σύστημα και στo ρωσικό σύνταγμα του 1906.
(Ascher, 1988, Rawson, 1995) Μέσα σε αυτό το κλίμα της γενικευμένης αμφισβήτησης η
κρατική εκπαίδευση στη Ρωσία άρχισε να μετασχηματίζεται σταδιακά σε δημόσια
εκπαίδευση. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ρωσικής εκπαιδευτικής πολιτικής απέναντι
στην ελληνική εκπαίδευση ήταν τα κάτωθι: α) η δυνατότητα χρήσης της ελληνικής γλώσσας
στα σχολεία προκειμένου να εξυπηρετηθεί η εκκλησιαστική εκπαίδευση (Χαρατσίδης, ό.π) β)
η συγκαλυμμένη πρόθεση για μια μακροπρόθεσμα εφικτή πολιτισμική αφομοίωση των
ελληνικών πληθυσμών μέσα από τους μηχανισμούς της εκπαίδευσης που προϋπέθεταν την
υποχρεωτική διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας (Αργοναύτης, 175/19.6.1916) γ) η επιβολή
ενός αυστηρού συγκεντρωτισμού και ενός συστήματος ασφυκτικού ελέγχου στα
προγράμματα, τα βιβλία και τους εκπαιδευτικούς των ελληνικών σχολείων (Αργοναύτης,
81/1.2.1914) δ) η συχνή εμπλοκή του ρωσικού κλήρου σε ζητήματα των ελληνικών
σχολείων των απομακρυσμένων περιοχών ε) η άρνηση της οποιασδήποτε οικονομικής
στήριξης των ελληνικών σχολείων από τη μεριά του ρωσικού κράτους στ) η δημιουργία
ανταγωνιστικών κρατικών σχολείων.
Η επιθετική στρατηγική του εκρωσισμού δια της εκπαίδευσης ακολουθήθηκε και στην
περίπτωση της ελληνικής μειονότητας, αν και οι στόχοι δεν ήταν εμφανείς από την αρχή. Θα
μπορούσαμε μάλιστα να διακρίνουμε δύο περιόδους υλοποίησης των σκοπών της
αφομοίωσης σε ότι σχετιζόταν με τα ελληνικά κοινοτικά σχολεία. Η πρώτη περίοδος είναι η
περίοδος εδραίωσης των κοινοτικών θεσμών: πρόκειται για την περίοδο των ετών 1900-1914,
στο πλαίσιο της οποίας δημιουργούνται και νομιμοποιούνται οι δομές των ελληνικών
κοινοτήτων, μέρος των οποίων ήταν και η εκπαιδευτική δραστηριότητα. Τα κοινοτικά
σχολεία ήταν εξαρτημένα από τη διαδικασία συγκρότησης των ελληνικών κοινοτήτων και
από την αναγνώρισή τους από το ρωσικό κράτος. Η αναγνώριση αυτή υπήρξε αποτέλεσμα
μακρών διαδικασιών και αγώνων που σε κάποια φάση συσχετίστηκαν και με αιτήματα
εθνικής αποκατάστασης ή αυτονόμησης της περιοχής. Είναι δεδομένο ότι οι διαδικασίες που
ακολουθήθηκαν επέδρασαν καθοριστικά στη διαμόρφωση των δομών και των επιλογών της
εκπαίδευσης. Η δεύτερη περίοδος είναι η περίοδος του εκρωσισμού των ετών 1914-1921 στο
πλαίσιο της οποίας η κατάσταση φαίνεται ότι άρχισε να εξελίσσεται αρνητικά για την
ελληνική εθνική εκπαίδευση με την ψήφιση νόμων που αναιρούσαν στην πράξη τον εθνικό
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χαρακτήρα της. Τα είδη των σχολείων στη Γεωργία ήταν τα εξής: α) Τα ελληνικά κοινοτικά
σχολεία: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης περιόδου παρατίθενται ενδεικτικά δύο
παραδείγματα που αποσαφηνίζουν τόσο τη δυναμική που αναπτύχθηκε στην ελληνική
κοινοτική εκπαίδευση της Γεωργίας χάρις στην ενθάρρυνση ενός ορισμένου πλαισίου
κοινοτικών δομών. Το πρώτο παράδειγμα αφορά στην Τιφλίδα. Η ακμή της ελληνόφωνης
εκπαίδευσης στην Τιφλίδα τοποθετείται την περίοδο των μενσεβίκων και σχετίζεται τόσο με
τη σύσταση της Ελληνικής ευεργετικής Κοινότητας (1911) όσο και με την ίδρυση του
Ελληνικού δραματικού Ομίλου της Τιφλίδας ο οποίος (Αργοναύτης, 52/13.7.1913) υπήρξε ο
πρώτος δραματικός όμιλος στη Ρωσία. (Παμπούκης, 1983) Η ίδρυση της ελληνικής Αστικής
Σχολής στο ελληνικό προάστιο της πόλης όπου υπήρχε και ο κατ’ όνομα μόνον ελληνικός
ναός του αγίου Νικολάου, που χτίστηκε από τον πρωθιερέα Αδριανό, με χρήματα που
προσέφεραν οι Έλληνες της Τιφλίδας και των άλλων μερών του Καυκάσου (Αργοναύτης,
88/22.3.1914) έγινε από την ελληνική κοινότητα το 1914, (Αργοναύτης, 115/ 22.3.1915)
ενώ έγινε και απόπειρα για ίδρυση και δεύτερης ελληνικής σχολής. ( Αργοναύτης, 56/ 10. 8.
1913) Ακόμα ο δραματικός Όμιλος ίδρυσε στις 6 Σεπτεμβρίου 1915 προκαταρκτική σχολή
στην ελληνική συνοικία της Τιφλίδας. Η ακμή της κοινότητας Βατούμ τοποθετείται επίσης
την περίοδο των μενσεβίκων και σχετίζεται με τη σύσταση το 1914 της Ελληνικής
Ευεργετικής Κοινότητας Βατούμ, είχε ως σκοπό την ανύψωση του εθνικού γοήτρου και την
ελληνοπρεπή μόρφωση. (Αργοναύτης, 86/8.3.1914) Στο Βατούμ υπήρχαν δύο ελληνικά
σχολεία με διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας: η ελληνική δημαρχιακή σχολή και η σχολή
της ελληνικής κοινότητας που περιλάμβανε Αρρεναγωγείο, Παρθεναγωγείο και Νηπιαγωγείο.
( Αργοναύτης, 48/15. 6. 1913) Οι δύο σχολές συστεγάζονταν. (Αργοναύτης, 43/ 11.5.1913)
Σε ομαλές περιστάσεις η κοινότητα διατηρούσε πεντατάξια σχολή με προϋπολογισμό 6.000
ρουβλίων. (Αργοναύτης, 136/23. 8. 1915). Τον Ιανουάριο του 1914 πραγματοποιήθηκε η
σύσταση πρακτικού ρωσικού Γυμνασίου Αρρένων (Αργοναύτης, 108/18. 10. 1914) και
Γυμνασίου Θηλέων. (Αργοναύτης, 80/25. 1. 1914). Η κοινότητα αναγκάζεται να αυξήσει τις
ώρες διδασκαλίας των ρωσικών στο Αρρεναγωγείο ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να
μπαίνουν στην Α τάξη του Ρωσικού Γυμνασίου, ή στην Δ τάξη του Γκαραδσκόι. Έτσι
διατέθηκαν για τα ρωσικά από το σύνολο των 150 ωρών της εβδομαδιαίας εργασίας 69 ώρες.
β) Τα ελληνικά ενοριακά: Η σταδιακή ανάδειξη των τοπικών ελίτ στις ελληνικές αγροτικές
κοινότητες της Ρωσίας θα πρέπει να θεωρηθεί καθοριστική για την περαιτέρω πορεία της
εκπαίδευσης των κοινοτήτων αυτών. Έτσι για παράδειγμα στον Καύκασο με την καθοδήγηση
της μορφωμένης ελίτ των αγροτικών ελληνικών κοινοτήτων συστήθηκαν τα ελληνικά
αγροτικά σχολεία. Κύρια χαρακτηριστικά των σχολείων αυτών ήταν α) η μη τακτική
λειτουργία τους, η οποία ήταν εξαρτημένη από τις συνθήκες μέσα στις οποίες αυτά
λειτουργούσαν (ανέχεια, πόλεμοι, εχθρικοί πληθυσμοί (Αργοναύτης, 12/29. 9. 1912) β) η
αδυναμία επιλογής καλού δασκάλου και η υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο
επίπεδο των παλιών γραμματοδιδασκαλείων. γ) το ασαφές πλαίσιο λειτουργίας τους, αφού
δεν υφίστανται για τα συγκεκριμένα σχολεία κοινοτικοί κανονισμοί. δ) ο έντονος εθνικός
προσανατολισμός της παρεχόμενης παιδείας.( Αργοναύτης, 18/10. 11. 1912) ε) Όλα τα
αγροτικά σχολεία που ιδρύονταν στις ελληνικές κοινότητες της Ρωσίας ήταν πρωτοβάθμια
και αποσκοπούσαν στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Επομένως η αξιολόγηση της
επιτυχίας τους γινόταν με κριτήριο την κατάρτιση στην ελληνική γλώσσα που διασφάλιζαν
στ) Στην πλειοψηφία τους τα σχολεία αυτά είχαν μία ή δύο τάξεις εκμάθησης της γλώσσας.
ζ) η αισθητή έλλειψη των εγχειριδίων για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
(Καρπόζηλου, 1991) η) η αδυναμία τους να αναδειχτούν σε εθνικά ελληνικά σχολεία. Τα
ενοριακά σχολεία στη διάρκεια ενός χρόνου διδασκαλίας έδιναν στους μαθητές στοιχειώδεις
γνώσεις στη γραφή και την ανάγνωση της ελληνικής γλώσσας. θ) η ποικιλία των προσόντων
των εκπαιδευτικών που στελέχωναν τα σχολεία αυτά. ( Αργοναύτης, φ.2/20. 7. 1912) ι) η
παρουσία σε αυτά σε κάποιες περιπτώσεις αξιόλογων για τα δεδομένα του χώρου
παιδαγωγών, οι οποίοι επιδίδονταν και στη συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων. Ένας από
αυτούς ήταν και ο Ι. Κορχανίδης ο οποίος ζούσε στην Τιφλίδα, εργάστηκε εκεί ως δάσκαλος
και συνέγραψε πολλά φιλολογικά διδακτικά βιβλία στη ρωσική γλώσσα. (Αργοναύτης, 7/25.
8. 1912) Άλλος ήταν ο Χ. Τερζόπουλος ο οποίος συνέγραψε Γραμματική της ρωσσικής
γλώσσης δια τους Έλληνας μαθητάς.( Αργοναύτης, 3/28. 7. 1912) Παιδαγωγικές απόψεις για
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το άνοιγμα των σχολείων και τον χαρακτήρα των γνώσεων που αυτό καλούνταν να
προσφέρει εξέφραζε από τις στήλες του Αργοναύτη και ο Ηλίας Πιαστόπουλος. (
Αργοναύτης, 8/1. 9. 1912) γ) Τα κρατικά ρωσικά: Τέλος λειτουργούσαν και τα δημόσια
ρωσικά σχολεία που υπάγονταν στο Υπουργείο Παιδείας. Το σχέδιο αυτό προέβλεπε την
ίδρυση στις αγροτικές κοινότητες ή στις αγροτικές εγκαταστάσεις αγροτικών- ενοριακών
σχολών, ή τη συγκρότηση με πολύ ευρύ διδακτικό πρόγραμμα στις έδρες των επαρχιών των
περιφερειακών σχολείων (ραγιόνια) και τέλος την ίδρυση Γυμνασίων στις έδρες των
περιφερειών (Κυβερνείων). Το ρόλο του ελέγχου των κρατικών σχολείων είχε η
Εκπαιδευτική Περιφέρειας του Καυκάσου με έδρα την Τιφλίδα. (Χαρατσίδης, ό.π.). Κύρια
χαρακτηριστικά των σχολείων αυτών ήταν α) η εκ παραλλήλου διδασκαλία τόσο της
ρωσικής όσο και της αρμενικής γλώσσας με το επιχείρημα ότι αυτό διασφάλιζε γρήγορη
πρόσβαση στον διοικητικό μηχανισμό, αλλά και η αμφισβητούμενη διδασκαλία της
ελληνικής. (Slezkine, 1994, Wixman 1980) β) Η αντίφαση ανάμεσα στην εθνική συνείδηση
του πληθυσμού από τη μια και στην αδυναμία των αποφοίτων τους να κατανοήσουν την
ελληνική γλώσσα.( Α.Υ.Ε., 1914-1919, Β/Α.Α.Κ.(4), 21.1.1915) . γ) Τα σχολεία της Ιεράς
Συνόδου : Τα κύρια χαρακτηριστικά τους ήταν: α) η εξάρτησή τους στον τομέα της διοίκησης
και εποπτείας από τους τοπικούς εκκλησιαστικούς φορείς και η συνακόλουθη επικάλυψη
αρμοδιοτήτων. Έτσι για παράδειγμα τα αγροτικά σχολεία της Υπερκαυκασίας υπάγονταν στη
δικαιοδοσία του Επισκοπικού Συμβουλίου της Γεωργίας. Αυτό είχε αναθέσει την εποπτεία
των εκκλησιαστικών δημοτικών σχολείων σε τοπικά συμβούλια που αντιπροσώπευαν την
ανώτερη αρχή σε σχολικά θέματα. Οι λόγοι που συντελούσαν στην υποκατάσταση των
κοινοτικών ελληνικών σχολείων από τα κρατικά ρωσικά ήταν κυρίως οικονομικοί: Η
οικονομική δυσπραγία των ελληνικών κοινοτήτων και το οξύ πρόβλημα της χρηματοδότησης
των σχολών στοιχειώδους εκπαίδευσης από τις τοπικές ελληνικές κοινωνίες οδηγούσε
κατευθείαν στη σύσταση, με αίτημα των κατοίκων, κρατικών ρωσικών σχολείων δύο τάξεων,
τα οποίες χρηματοδοτούνταν από το Υπουργείο Παιδείας. Ένας ακόμα λόγος ήταν και το
γεγονός ότι τα κρατικά σχολεία διέθεταν ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης, και παρείχαν
εκτός των θεωρητικών γνώσεων και πρακτικές δεξιότητες, κατάλληλες για μια μελλοντική
επαγγελματική αποκατάσταση. Ο πολλαπλασιασμός των κρατικών ρωσικών σχολείων και η
συνακόλουθη μείωση των αγροτικών ελληνικών υπήρξε το φυσικό επακόλουθο μιας επί
μακρόν μεθοδευμένης στρατηγικής των Ρώσων: η αδυναμία των ελληνικών αγροτικών
κοινοτήτων να συντηρήσουν εξ ιδίων ελληνικά σχολεία οδήγησε σε αιτήσεις υποκατάστασής
τους από τα αντίστοιχα κρατικά. Το φαινόμενο προκάλεσε την αντίδραση των τοπικών
εκκλησιαστικών εποπτικών φορέων οι οποίοι δεν ήταν διατεθειμένα να παρακολουθούν και
να αποδέχονται την εκκοσμίκευση των εκπαιδευτικών δομών, αφού αυτό συνεπαγόταν
μείωση του κύρους τους. Κατά συνέπεια πέτυχαν να μην ιδρυθούν κρατικές σχολές σε εκείνα
τα ελληνικά χωριά όπου ήδη λειτουργούσε ενοριακό σχολείο. Παρά τις συμφωνίες όμως την
περίοδο 1901-1914 ιδρύθηκαν 29 κρατικές σχολές μόνο στο Κυβερνείο του Καρς και κυρίως
στους οικισμούς των Ελλήνων μεταλλωρύχων. (Slezkine, 1994 & Wixman, 1980)
Μετά την επικράτηση των μπολσεβίκων την περίοδο 1918 – 1920 πολλοί αστικής
προέλευσης Έλληνες-στελέχη των ελληνικών κοινοτήτων αλλά και μεγαλοβιομήχανοι ή
κτηματίες εγκατέλειψαν την Γεωργία. Την περίοδο αυτή στο πεδίο της πολιτικής απέναντι
στις εθνικές μειονότητες υιοθετήθηκε από τους ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης η στρατηγική
του indigenization (korenizatsiya). Πρόκειται για τη σοβιετική πολιτική περί εθνοτήτων που
επιβλήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '20 στο πλαίσιο της οποίας δόθηκε η δυνατότητα σε
μέλη των εθνοτ΄τηων που προέρχονταν από αγροτικά ή εργατικά στρώματα να μετεξελιχτούν
σε τοπικές ελίτ μελετώντας και αξιοποιώντας τις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες, και
μαθαίνοντας να γράφουν και να μιλούν ελεύθερα τη γλώσσα τους, ενώ εκχωρήθηκε σε
εθνικές ομάδες τοπική διοικητική αυτονομία. Ο θεσμικός τρόπος που οι εθνικές ομάδες
παρενέβαιναν και επηρέαζαν την χάραξη εθνικών εκπαιδευτικών στρατηγικών ήταν
ενταγμένος στη λειτουργία των Σοβιέτ που εκλέγονταν σε κάθε χωριό ή πόλη και έστελναν
αντιπροσώπους στο Περιφερειακό Κογκρέσο των Σοβιέτ. Το ανώτατο όργανο της αρχής ήταν
στην πράξη η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή, που αποτελούνταν από το Συμβούλιο της
Ένωσης και το Συμβούλιο των Εθνοτήτων. Το Συμβούλιο των Εθνικοτήτων διαμορφωνόταν
από τους αντιπροσώπους των ιδρυτικών και αυτόνομων Δημοκρατιών (πέντε εκπρόσωποι
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από κάθε έναν) και από τους αντιπροσώπους των αυτόνομων περιοχών (ένας εκπρόσωπος
από κάθε ένα) σε σύνολο 139 μελών. Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγονταν στα δημοκρατικά
και περιφερειακά συνέδρια των Σοβιέτ. ( Α. Γκίκα ) . Σε κάθε μια από τις έξι ιδρυτικές
Δημοκρατίες υπήρχε το Κογκρέσο των Σοβιέτ, η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και
το Συμβούλιο των Λαϊκών Επιτρόπων. Τα Λαϊκά Επιτροπάτα σε επίπεδο ιδρυτικών
Δημοκρατιών ασχολούνταν με την εκπαίδευση. Την περίοδο μάλιστα της korenizatsiya η
επιρροή των εθνικών ελίτ άρα και της ελληνικής στη χάραξη των εκπαιδευτικών
στρατηγικών ήταν ουσιαστική. (The Soviet Union: Facts, Descriptions, Statistics, 1929). Στον
τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης η σοβιετική πολιτική συνδυάστηκε με την προαγωγή των
αντιπροσώπων
από διάφορα έθνη
στις Σοβιετικές δημοκρατίες (Lenin,
http://marxists.catbull.com/archive/lenin/works/1913)
στα χαμηλότερα επίπεδα της
διοικητικής πυραμίδας του κράτους, στην τοπική κυβέρνηση και στη νομενκλατούρα. Η
προώθηση των
εθνικών elites σε θέσεις δύναμης μέσα στο περιφερειακό Σοβιέτ
συνοδεύτηκε από τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως η δημιουργία μιας ειδικής ομάδας
Σοβιετικών αποκαλούμενων natssoviety (= Συμβούλια μειονότητας) στις περιοχές που
ονομάζονταν natsraiony (=Περιοχές μειονότητας). (Slezkine, 1994). Η οροθέτηση των
σκοπών και των στόχων του κρατικού ελληνικού σχολείου στη Ρωσία ξεκίνησε με την 4η
απόφαση του 1ου Ελληνικού Εργατοχωρικού Συνεδρίου που συνήλθε στις 10 Μαΐου 1921
στο Κρασνοντάρ και προσδιόρισε τους άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι στόχοι
σχετίζονταν με την κινητοποίηση όλων των δασκάλων με στόχο τη μόρφωση των Ελλήνων
εργαζομένων. (Σπάρτακος 25/4 Ιουνίου 1921, 2) Στους στόχους του ελληνικού σχολείου,
όπως προσδιορίζονταν στην εφημερίδα Σπάρτακος που απηχούσε την κυρίαρχη ιδεολογία
εγγράφονταν η παραγωγή μορφωμένων Ελλήνων χρήσιμων για τον εαυτό τους και την
κοινωνία. (Σπάρτακος 73/10.6.1922,1) . Συγκεκριμένα το Συνέδριο τόνιζε ότι οι Έλληνες
εργαζόμενοι απελευθερώθηκαν από την οικονομική σκλαβιά και είχαν πλήρη ελευθερία για
να αρχίσουν τη ζωή τους πάνω σε νέες αρχές, καλούσε σε κινητοποίηση όλων των
εκπαιδευτικών, τους οποίους ονόμαζε "εργάτες εκπαιδεύσεως και μορφώσεως" ώστε: να
διεξαχθεί αμείλικτος αγώνας κατά των αντεπαναστατικών στοιχείων, να δημιουργηθούν οι
"ερυθροί δάσκαλοι", να καταδιωχθούν όσοι παραβαίνουν τους σοβιετικούς κανόνες και να
μορφωθεί ο ελληνικός λαός. (Σπάρτακος,25/4.6.1921, 2.) Οι εκκλήσεις προς "τους
ελληνοεργατοχωρικούς και λοιπούς πολίτας της Ρωσίας... περί της κατεπειγούσης
διοργανώσεως και διευθετήσεως των σχολείων" συνδυάστηκαν ιδεολογικά με τη νέα εθνική
πολιτική, "... καθότι παρέχεται υπό της Σαβ. κυβερνήσεως απόλυτος ελευθερία ενεργείας και
αυτοδιοικήσεως των πραγμάτων εις κάθε εθνότητα." Τονίστηκε η διαφορά με το
προηγούμενο καθεστώς, εφ' όσον: "η σημερινή αρχή δεν προσπαθεί να μας αλλάξει την
εθνικότητα όπως το έκανε ο τσαρισμός" και επι πλέον το τσαρικό καθεστώς "έβαζε χίλια δυο
εμπόδια" στην εκπαίδευση των μειονοτήτων.( Σπάρτακος, 82/ 28.10. 1922, 1). Το μοντέλο
του κρατικού σχολείου περιλάμβανε διοίκηση του οικονομικού τομέα από Εφοροεπιτροπή
κάτι το οποίο ερμηνεύεται ως έκφραση ελευθερίας αυτοδιοίκησης από τον Ε. Γύπαρη.
Παράλληλα προτασσόταν ως στόχος του σχολείου η ανάπτυξη του ιδιαίτερου πολιτισμού των
εθνοτήτων. Ως παραδείγματα κρατικών σχολείων στοιχειώδους εκπαίδευσης της ελληνικής
μειονότητας στην ΣΣΔ της Γεωργίας αναφέρονται α) το ελληνικό σχολείο στην Τάκβα
(Ατζαριστάν) και β) τα ελληνικά σχολεία στην Αμπχαζία. Για παράδειγμα το χωριό Τάκβα
σύμφωνα με την εφημερίδα Κομμουνιστίς ήταν ένα από τα πιο προοδευμένα ρωμέικα χωριά
του Ατζαριστάν διέθετε παλιό σχολείο. Το σελσοβιέτ είχε ενδιαφερθεί για την ανοικοδόμησή
του αλλά μόλις είδε ότι χρειάζονταν πολλά λεφτά εγκατέλειψε την προσπάθεια. Η λύση που
επιλέχτηκε ήταν να δράσει ο όμιλος των αθέων για να κλείσει την εκκλησία και να ιδρυθεί
στη θέση της το σχολείο. Τα αποτυφλωτικά κέντρα πρέπει να δίνουν τόπο στα μορφωτικά.
Χωρίς εκκλησία θα ζήσουν και καλά μάλιστα οι αγρότες μας μα χωρίς σχολείο θα μείνουν τα
παιδιά αμόρφωτα. (Κομμουνιστίς, 9/ 13 Φεβρουαρίου 1930). Όσον αφορά στα ελληνικά
σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης στην Αμπχαζία στην ίδια εφημερίδα επισημαίνεται ότι το
1921-22 στην περιοχή της Αμπχαζία υπήρχαν 34 ελληνικά σχολεία. Tο 1925-26 αυξήθηκαν
σε 48. O αριθμός των μαθητών επίσης από 2.255 αυξήθηκε σε 2.849. Oι εκπαιδευτικοί από
42 έγιναν 80, Tα πρώτα χρόνια του σοβιετικού καθεστώτος σε ολόκληρη την Αμπχαζία δεν
υπήρχε ούτε ένας Έλληνας φοιτητής που να σπουδάζει στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
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της E.Σ.Σ.Δ. Tο 1929 το τμήμα των εθνικών μειονοτήτων της K. E. της Αμπχαζία έστειλε
τους πρώτους πέντε φοιτητές σε διάφορα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Ιωαννίδης, 1991,
Καρπόζηλος, 1981,Καρποζήλου, 1991) . Τέλος παραδείγματα πλήρων κρατικών ελληνικών
σχολείων μέσης που περιλάμβαναν 7-9 τάξεις ήταν τα 9τάξια σχολεία Βατούμ και Σοχούμ
στην ΣΣΣΔ της Γεωργίας. Ακόμα για την προετοιμασία του διδακτικού προσωπικού
ιδρύθηκαν τέσσερις κρατικές Παιδαγωγικές σχολές οι δύο από τις οποίες στην Γεωργία στις
πόλεις Σοχούμ και Τσάλκα.: Tο 1927 λειτούργησε στο Σοχούμ Παιδαγωγική σχολή.
Στεγάστηκε στο κτίριο του σχολείου που είχε κτίσει η ελληνική κοινότητα. Η λειτουργία του
ελληνικού τμήματος του Τέχνικουμ ξεκίνησε το 1930.
4.Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
(1980-σήμερα)
Μετά από μακρόχρονη διακοπή 40 χρονών, ξεκινάει για πρώτη φορά η προσπάθεια
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στην Τιφλίδα σε ομάδες ενηλίκων στις αρχές τις
δεκαετίας του ’80. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Σαββίδη, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη
στους ερευνητές, στο τέλος της δεκαετίας του ’80 – αρχές της δεκαετία του ’90
δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες «για να ρίξει από πάνω της το φόβο που έτρεφε
πολλές δεκαετίες. Αυτό δεν έγινε με βάση των εθνικιστικών διαθέσεων, αλλά με βάση την
επιθυμία να αναβαθμίσει το επίπεδο της διαβίωσης, να μάθει την ελληνική γλώσσα και τον
ελληνικό πολιτισμό». Το πρώτο πανσοβιετικό Συνέδριο των Ελλήνων της ΕΣΣΔ του 1991
στο Γκελεντζίκ έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στη διάδοση των ελληνικών και την εισαγωγή
της ελληνικής γλώσσας ως σχολικό μάθημα: «Όλα άρχισαν από το Συνέδριο, αυτό έδωσε την
ώθηση και δημιούργησε κίνητρα και βάση για την οργάνωση των πρώτων μαθημάτων της
ελληνικής γλώσσας στην περιοχή» (προσωπική μαρτυρία του Μιχάλη Σαββίδη). Στο
συνέδριο, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν τα σημαντικότατα προβλήματα που αφορούσαν τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, όπως η εισαγωγή του μαθήματος της ελληνικής γλώσσας
σε σχολεία της χώρας, η παροχή διδακτικών εγχειριδίων, η εξειδίκευση δασκάλων της
ελληνικής γλώσσας κ.α. Αυτό που υπογραμμίστηκε στο συνέδριο, ήταν η ανάγκη της
εισαγωγής των ελληνικών σε σχολεία, εφόσον εκείνον τον καιρό ήδη λειτουργούσαν τα
σεμινάρια της ελληνικής γλώσσας για ενηλίκους και το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών στη
Μόσχα υπό τη Διεύθυνση της Μαρίνα Λβόβνα Ρίτοβα. Η οργάνωση των πρώτων μαθημάτων
της ελληνικής γλώσσας στη Γεωργία ανατέθηκε στη Μαρίνα Λβόβνα Ρίτοβα, η οποία στην
αρχή δημιούργησε βάση για μαθήματα μικρής εμβέλειας στην περιοχή Γκελεντζίκ – «σαν
μικρά σεμινάρια» στα οποία δίδασκαν απόφοιτοι του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών της
Μόσχας. Με την ίδρυση του Τμήματος των Νεοελληνικών Σπουδών στο Κρατικό
Πανεπιστήμιο του Ιβάν Τζαβαχισβίλι της Τιφλίδας το 1997, η διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας περνά από τη μορφή σεμιναρίων για ενήλικες στην επίσημη διδασκαλία της στη
δημόσια εκπαίδευση. Οι οργανωτές και χρηματοδότες του καινούριου τμήματος ήταν η
Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γεωργία, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της
Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο του Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, το
Ελληνικό Πολιτισμικό Ίδρυμα, το Ίδρυμα του Ωνάση, το Ίδρυμα του Κωστόπουλου. Επίσης,
η παροχή χρηματικών πόρων για την οργάνωση των εκπαιδευτικών και επιστημονικών
προγραμμάτων έγινε από το Υπουργείο Εξωτερικού της Ελληνικής Δημοκρατίας, τη Γενική
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, το Ίδρυμα Ουράνη. Αρχικά το Τμήμα δεν ήταν
ανεξάρτητο και άνηκε στο Τμήμα Ρωσικής Φιλολογίας και στη συνέχεια στο Τμήμα
Γεωργιανής Φιλολογίας. Από το 2003 το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών υπό τη διεύθυνση
του Ρίσμαρκ Γκορντεζιάνι ανεξαρτητοποιήθηκε από το φιλολογικό τμήμα και λειτουργεί
πλέον ως ξεχωριστό υπό την ονομασία Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών – Modern Greek
Studies.
Από την ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηματολογίων των μαθητών των σχολειών
της Τιφλίδας προκύπτουν τα παρακάτω: Βασικότεροι λόγοι για την επιλογή εκμάθησης της
ελληνικής ως ξένης γλώσσας ήταν η αγάπη και η χρησιμότητα ελληνικής γλώσσας. Τα
αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι μαθητές συναντούν περισσότερες δυσκολίες
στην δεξιότητα της «παραγωγής του γραπτού λόγου» στην ελληνική γλώσσα και πολύ
λιγότερες στην κατανόηση του γραπτού λόγου, δηλαδή «να διαβάζουν και να καταλαβαίνουν
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ένα κείμενο στα ελληνικά». Η πλειοψηφία των μαθητών δήλωσαν ότι χρειάζονται
περισσότερη ενίσχυση και εξάσκηση στην δεξιότητα της «επικοινωνίας με Έλληνες
φυσικούς ομιλητές». Αντιθέτως, πολύ μικρά ποσοστά συγκέντρωσε η δεξιότητα της
«ανάγνωσης» στα ελληνικά. Επιπλέον, η πλειοψηφία των μαθητών δήλωσαν πως θα ήθελαν
να αλλάξει η μορφή διδασκαλίας από την κλασική/μετωπική σε ομαδοσυνεργατική και
επικοινωνιακή. Επίσης επιθυμούν τη χρήση περισσότερων κείμενων που αφορούν στον
ελληνικό πολιτισμό (μύθους, παραμύθια, τραγούδια, κλπ.) μέσα στην τάξη. Οι περισσότεροι
από τους μαθητές που φοιτούν στα συγκεκριμένα σχολεία της Τιφλίδας δήλωσαν ότι από τα
στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού γνωρίζουν εκείνα που σχετίζονται με τα «ελληνικά
μνημεία», ενώ είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με «τα ελληνικά έθιμα και οι ελληνικές
γιορτές». Τέλος, η πλειοψηφία των μαθητών εξέφρασε την έντονη επιθυμία (88%) να
συμμετάσχουν σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ελλάδας. Ως βασικότεροι λόγοι
συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα επιλέχθηκαν
η « επαφή με τον ελληνικό
πολιτισμό» και η «βελτίωση της ελληνικής γλώσσας».
Από την ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηματολογίων των φοιτητών του Τμήματος
Νεοελληνικών Σπουδών της Τιφλίδας προκύπτουν τα παρακάτω: Καθοριστικοί παράγοντες
για την επιλογή των φοιτητών να σπουδάσουν στο τμήμα νεοελληνικών σπουδών ήταν η
αγάπη και προτίμηση τους για την ελληνική γλώσσα και το ενδιαφέρον τους για τον ελληνικό
πολιτισμό. Η μεγαλύτερη δυσκολία σε επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων, που συναντούν κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους, αφορά στην παραγωγή του γραπτού λόγου: δηλαδή, «να
γράφουν εργασίες και επιστημονικά/λογοτεχνικά κείμενα», ενώ το μικρότερο βαθμό
δυσκολίας αντιμετωπίζουν κατά την «επίλυση των γραμματικών ασκήσεων» στα ελληνικά. Η
πλειοψηφία των φοιτητών δήλωσαν ότι χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση και εξάσκηση
στη δεξιότητα της «συγγραφής επιστημονικών και λογοτεχνικών κειμένων» στα ελληνικά.
Αντιθέτως, πολύ μικρά ποσοστά συγκέντρωσε η δεξιότητα της «σωστής ανάγνωσης» στα
ελληνικά. Από το σύνολο του ελληνικού πολιτισμικού κεφαλαίου οι φοιτητές θα ήθελαν να
γνωρίσουν σε μεγαλύτερο βαθμό την «ιστορία της ελληνικής τέχνης», ενώ εκδήλωσαν πολύ
μικρότερη επιθυμία για τα «κείμενα μεσαιωνικής γραμματείας», καθώς ήταν η τελευταία
τους επιλογή. Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών (90%) θα ήθελαν να συμμετάσχουν
σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ελλάδας. Ως βασικότερος λόγος συμμετοχής σε
εκπαιδευτικά προγράμματα επιλέχθηκε «η γνωριμία με τον ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα», ενώ ο λόγος που επιλέχθηκε ως ο λιγότερο σημαντικός είναι «η επαφή με τον
ελληνικό πολιτισμό».
Οι διδάσκοντες της ελληνικής γλώσσας τόνισαν πως σημαντικό κίνητρο για να
σπουδάσουν στο τμήμα Νεοελληνικών σπουδών και να διδάξουν την ελληνική γλώσσα ήταν
το ενδιαφέρον τους για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Σχετικά με τη θέση της ελληνικής
γλώσσας στα σχολεία της Τιφλίδας, τόνισαν ότι είναι δευτερεύουσα σε σχέση με τη σχέση με
τη θέση που κατέχει η διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Η πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών εκφράζει την άποψη για τις ικανοποιητικές συνθήκες διδασκαλίας της
ελληνικής γλώσσας και τονίζουν την ύπαρξη ικανοποιητικών υποδομών στα σχολεία, όπου
εργάζονται. Αντιθέτως η ύπαρξη πολλαπλών προβλημάτων στα σχολεία, όπου διδάσκεται η
ελληνική γλώσσα, διαπιστώνεται από τη μείωση των ωρών διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας, την έλλειψη ελληνικών εγχειριδίων και ελληνικής βιβλιογραφίας ευρύτερα. Όσον
αφορά υλικά και μέσα διδασκαλίας της ελληνικής ως Ξ.Γ., στα σχολεία διαπιστώνονται,
επίσης, πλήθος προβλημάτων, όπως η έλλειψη οπτικοακουστικού υλικού και τεχνολογικών
εκπαιδευτικών μέσων. Σχετικά με τη μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθούν για τη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, μέσα από τις απαντήσεις τους διαφαίνονται στοιχεία της
δομικής προσέγγισης. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πιστεύει πως η γνώση της
ελληνικής γλώσσας μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στη μελλοντική επαγγελματική
αποκατάσταση τους. Γι αυτό ως έμμεσος παράγοντας επιλογή της ελληνικής γλώσσας ως
ξένης γλώσσας από μερίδα μαθητών μπορεί να αποτελέσει η προοπτική της μετανάστευσης
στην Ελλάδα, γεγονός που ερμηνεύεται και από την κακή πολιτική και οικονομική
κατάσταση της χώρας. Τέλος, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εξέφρασε την επιθυμία να
συμμετάσχει
σε επιμορφωτικά προγράμματα του ελληνικού κράτους. Τα μεγαλύτερα
κίνητρα για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα ανταλλαγής είναι
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να βελτιώσουν την επάρκειά τους στην ελληνική γλώσσα και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις
τους για το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.
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