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Εισαγωγικά  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή του ερευνητικού 
ενδιαφέροντος προς την έρευνα και τη μελέτη της εκπαίδευσης των ξενοφώνων 
με ενδιαφέρουσες, ποσοτικά και ποιοτικά, μονογραφίες, διδακτορικές διατριβές, 
μεταπτυχιακές εργασίες και άρθρα. Ωστόσο, παρατηρούνται ορισμένα κενά, 
κυρίως, σε επίπεδο μικρο-ιστορίας, σε σχέση, δηλαδή, με τον σχολικό θεσμό και 
τις αντανακλάσεις του στους ανθρώπους που έζησαν στις σλαβόφωνες 
περιοχές. Μέρος του κενού αυτού επιχειρεί να καλύψει η εν λόγω εργασία.  

Ο Γενικός Διοικητής Μακεδονίας, Ιωάννης Κανναβός (1867-1953), στις 3 
Νοεμβρίου 1924, με έγγραφό του προς τους Επιθεωρητές των Δημοτικών 
Σχολείων ζητά να του αποστείλουν αναλυτικές Εκθέσεις1, στις οποίες θα 
απαντούν στα παρακάτω οκτώ ερωτήματα: α. Βελτιώθηκε από ποιοτική άποψη 
το προσωπικό των σχολείων; β. Πόσες κενές θέσεις δασκάλων υπάρχουν; γ. 
Πόσα νέα σχολεία ιδρύθηκαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος; Ποια από 
αυτά λειτουργούν; Πόσα ακόμα πρέπει να ιδρυθούν; δ. Πόσο αυξήθηκε ο 
αριθμός των μαθητών και των μαθητριών και ποια η αναλογία τους με τους/τις 
πρόσφυγες μαθητές/τριες; ε. Ποια η κατάσταση των σχολικών κτιρίων; στ. 
Είναι ικανοποιητικά από μορφωτική άποψη τα αποτελέσματα του παρελθόντος 
σχολικού έτους σε σύγκριση με αυτά των προηγούμενων σχολικών ετών; ζ. Ποια 
είναι τα αποτελέσματα από γλωσσική άποψη στα ξενόφωνα, και, ιδίως, στα 
σλαβόφωνα χωριά της Μακεδονίας; η. Ποια είναι η ψυχολογική κατάσταση των 
κατοίκων στις περιφέρειες της Μακεδονίας (ηθικές αρχές, εθνοπρεπή αγωγή και 
αρετή) και ποιες τάσεις παρατηρούνται;   

Από το σύνολο των ερωτημάτων και των απαντήσεων, η παρούσα εργασία 
εστιάζει στο έβδομο ερώτημα του Γενικού Διοικητή, που αφορά στην πορεία της 
γλωσσικής αφομοίωσης των ξενοφώνων. Το ερώτημα αυτό προσδιορίζει δύο 
άξονες έρευνας, με βάση τους οποίους δομείται και η παρούσα εργασία: α) 
συμβολή της εκπαίδευσης στη γλωσσική αφομοίωση των ξενοφώνων. 
Εξετάζεται σε ποιο βαθμό και για ποιους λόγους η γλωσσική αφομοίωση δεν 
έχει επιτευχθεί, πλήρως, στις περιοχές της Μακεδονίας, έως την περίοδο που 
μελετούμε, και, β) μέτρα που προτείνουν οι Επιθεωρητές προκειμένου η 
γλωσσική αφομοίωση να αποδώσει στο άμεσο μέλλον.  
 
1. Ιστορικό και εκπαιδευτικό συγκείμενο  

Η περίοδος 1920-1932 χαρακτηρίζεται στη σχετική βιβλιογραφία ως 
περίοδος «ήπιας» αφομοίωσης.2 Κύρια χαρακτηριστικά της είναι οι αντιφάσεις 
και παλινδρομήσεις τόσο στη γενικότερη στάση του Κράτους απέναντι στους 

1 Βλ. Ι.Α.Μ./Γ.Δ.Μ., φάκελος «Ελλείψεων και αναγκών των εν Μακεδονία Σχολείων. Σχολ. 
Έτος 1924-25».  

2 Βλ. αναλυτικότερα Τ. Κωστόπουλος, Η απαγορευμένη γλώσσα. Κρατική καταστολή των 
σλαβικών διαλέκτων στην ελληνική Μακεδονία, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2008, σσ. 112.  
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ξενόφωνους πληθυσμούς -ιδίως τους σλαβόφωνους- όσο και στην εκπαιδευτική 
πολιτική.  

Η εσωτερική και εξωτερική πολιτική της περιόδου αρχίζει με τους 
καλύτερους οιωνούς, ύστερα από την Συνθήκη των Σεβρών (1920), αλλά στην 
πορεία επισκιάζεται από την ήττα του Ελ. Βενιζέλου στις εκλογές του Νοεμβρίου 
του 1920, την παλινόρθωση του βασιλιά Κωνσταντίνου, την Μικρασιατική 
Καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών, την εγκατάσταση των 
προσφύγων στην Ελλάδα -αρκετοί από τους οποίους είναι ξενόφωνοι-, την 
επικράτηση τριών στρατιωτικών κινημάτων (Ν. Πλαστήρα - Στ. Γονατά, Θ. 
Πάγκαλου και Γ. Κονδύλη), το πρωτόκολλο Πολίτη–Καλφώφ (1924)3, με το 
οποίο αναγνωρίζεται η ύπαρξη βουλγαρικής μειονότητας, τη δημιουργία ειδικού 
αλφαβητάριου για τους σλαβόφωνους (Abecedar, 1925), το 3ο Έκτακτο 
Συνέδριο του Κ.Κ.Ε., όπου γίνεται λόγος για αυτονόμηση της Μακεδονίας, την 
ελληνοσερβική συνθήκη του 1926 από τη δικτατορία του Θ. Πάγκαλου, με την 
οποία αναγνωρίζονται αμοιβαία αντίστοιχες μειονότητες, το διάταγμα (του 
1926) για την μετονομασία πόλεων, χωριών και συνοικισμών «ίνα μεταβληθώσι 
ξενόφωνα ή κακόηχα ονόματα…»4, την μακροβιότερη κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου 
(1928-1932).5  

Σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, πρέπει να επισημανθούν: η ανατροπή 
της μεταρρύθμισης του 1917-1920, η επαναφορά στο Υπουργείο Παιδείας, το 
1923, των οπαδών του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού, η διοργάνωση και 
πραγματοποίηση στην Αθήνα, το 1925, του Εθνικού Συνεδρίου «προς 
καταπολέμησιν των εχθρών και διαφθορέων της Θρησκείας, της Γλώσσης, της 
Οικογενείας, της Ιδιοκτησίας, της Ηθικής, της Εθνικής Συνειδήσεως, της 
Πατρίδος», τα «Μαρασλειακά», το 1925-1926, η ίδρυση (το 1925) και λειτουργία 
(το 1926) του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κρίση, διάσπαση (1927) και 
οριστική διάλυση (1929) του Εκπαιδευτικού Ομίλου, τα «Διδασκαλειακά» (1928) 
στο Διδασκαλείο θηλέων Θεσσαλονίκης, με διευθυντή τον παιδαγωγό Μίλτο 
Κουντουρά, την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 1929-1931.6 Αναφορικά με την 
εκπαίδευση των ξενοφώνων την περιόδο αυτή, το βασικό επιχείρημα των 
δημοτικιστών, για τον «εξελληνισμό των ξενοφώνων» μέσω της δημοτικής, 
παραμένει σταθερό. Η πολιτική της αφομοίωσης συνεχίζεται, άλλοτε με 
ηπιότερα και άλλοτε με σκληρότερα μέτρα.  

Η δεδηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης να αφομοιώσει γλωσσικά τους μη 
ελληνόφωνους πληθυσμούς της Μακεδονίας, με κύριο φορέα την εκπαίδευση, 
προσδίδει εθνικές διαστάσεις στο ζήτημα της γλώσσας, που χρησιμοποιείται, 
στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.7 Η κατά καιρούς επικράτηση του 

3 Βλ. σχετικά A. Τούντα-Φρεγάδη, Ελληνοβουλγαρικές μειονότητες. Το πρωτόκολλο Πολίτη-
Καλφώφ 1924-1925, Θεσσαλονίκη 1986. 

4 Βλ. σχετικά Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στη 
Μακεδονία στο πλαίσιο του Μακεδονικού Ζητήματος. Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας, 
Gutenberg, Αθήνα 2006.  

5 Βλ. αναλυτικότερα Ν. Π. Τερζής, Μελέτη της εκπαίδευσης του Νεοελληνισμού. Πριν από το 
κράτος – έξω από το κράτος – στο κράτος, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 
20132, σσ. 311-312.  

6 Ό.π., σσ. 312-323.  
7 Για το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο και τη συζήτηση αναφορικά με τη γλωσσική 

αφομοίωση των ξενόφωνων στις αρχές του 20ού αιώνα βλ. ενδεικτικά, Σ. Βούρη, Εκπαίδευση και 
Εθνικισμός στα Βαλκάνια. Η περίπτωση της βορειοδυτικής Μακεδονίας 1870-1904, Παρασκήνιο, 
Αθήνα 1992, Σ. Ηλιάδου-Τάχου, «Γλωσσικά, Εθνικά και Παιδαγωγικά ζητήματα στην 
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φιλελεύθερου ρεύματος, σε περιόδους πολιτικής κυριαρχίας του Ελ. Βενιζέλου8, 
έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά των εκπαιδευτικών επιλογών των 
φιλελευθέρων και στο ζήτημα της εκπαίδευσης των πληθυσμών της 
Μακεδονίας. Σε μία τέτοια χρονική συγκυρία, 1924-1925, εντάσσεται και η 
παρούσα έρευνα του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, περίοδος κατά την οποία 
την κυβέρνηση έχει αναλάβει ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος (7 Οκτωβρίου 1924-
26 Ιουνίου 1925), στέλεχος της ευρύτερης βενιζελικής παράταξης και το 
υπουργείο Παιδείας κατέχει προσωρινά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
Κωνσταντίνος Σπυρίδης (7 Οκτωβρίου 1924-9 Μαρτίου 1925).  

Ως ‘γλωσσική αφομοίωση’ υιοθετείται από την παρούσα κυβέρνηση και 
από τον Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, Ιωάννη Κανναβό, όχι μόνον η χρήση της 
ελληνικής από τους ξενόφωνους ως ξένης γλώσσας, αλλά ως μητρικής και ως 
κατεξοχήν μέσου έκφρασης στην καθημερινότητά τους. Υιοθετείται, δηλαδή, ο 
προσδιορισμός του όρου όπως τον διατυπώνει ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης το 
1915, ο οποίος σημειώνει ότι ‘γλωσσική αφομοίωση’ «...Θα πή μαθαίνω και 
διαδίνω στους ξενόφωνους αυτούς ανθρώπους τη γλώσσα μου, τους κάνω να 
μεταχειρίζωνται τη γλώσσα που μιλώ εγώ –όχι όμως σαν κάτι ξένο, καθώς λ.χ. άμα 
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, σε χαρά και 
λύπη, για σκέψεις κι αισθήματα, στο σπίτι, στη δουλειά και στην κοινωνική 
ζωή...».9 
 
2. Οι Εκθέσεις των Επιθεωρητών: αποτύπωση της εκπαιδευτικής 
κατάστασης  

Μέσα στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο, η εικόνα, την οποία σχηματίζουν από τις 
περιοδείες τους στα κατά τόπους σχολεία, και, αποτυπώνουν στις Εκθέσεις τους 
οι Επιθεωρητές αναφορικά με τη γλωσσική αφομοίωση των ξενόφωνων 
πληθυσμών κυμαίνεται από απλώς ικανοποιητική έως εντελώς αρνητική. Η 
άποψή τους εξαρτάται, ασφαλώς, από την περιοχή στην οποία επιθεωρούν. Τα 
μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται, από τις συνολικά οκτώ περιφέρειες της 
Μακεδονίας10, στις περιφέρειες Εδέσσης, Σερρών και Φλωρίνης. Ο Επιθεωρητής 
των Δημοτικών Σχολείων Έδεσσας, Π. Πύρζας, σημειώνει: «...Η διάδοσις της 
Ελληνικής γλώσσης εις τα Σλαυόφωνα χωρία της περιφερείας μας κατόπιν 

Εκπαίδευση της Μακεδονίας (1912-1936). Το παράδειγμα του Νομού της Φλώρινας», στο: 3ο 
Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Πάτρα 2004, σε ηλεκτρονική μορφή, Κ. Ντίνας & Σ. 
Ηλιάδου-Τάχου, «Η ελληνική γλώσσα ως ξένη (;) για τους ‘ξενόφωνους ομογενείς’. Ένα 
ενδιαφέρον κείμενο για τη γλωσσική πολιτική στην Ελλάδα του 1913», στο: Όψεις της Δυτικής 
Μακεδονίας, Βιβλιολόγειον, Φλώρινα 2006, σσ. 347-357, Δ. Μαυροσκούφης & Γ. Μπέτσας, «‘Τί 
πρέπει να κάνωμε για να αφομοιώσουμε τους ξενόφωνους’. Το γλωσσοεκπαιδευτικό πρόγραμμα 
του Εκπαιδευτικού Ομίλου για τη Γλωσσική Αφομοίωση των Ξενόγλωσσων (σε Αττική και 
Κορινθία)», στο: 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης με θέμα Ελληνική Γλώσσα 
και Εκπαίδευση, Πάτρα 2011, σσ. 285-298, σε ηλεκτρονική μορφή.  

8 Ο Ελ. Βενιζέλος αναφερόμενος στο θέμα της γλωσσικής αφομοίωσης των ξενόφωνων 
στις 15 Δεκεμβρίου 1914 στη Βουλή σημειώνει: «...Εάν θέλωμεν να εκμάθουν ταχέως οι 
αλλόγλωσσοι πληθυσμοί των νέων χωρών την ελληνικήν γλώσσαν πρέπει να διδαχθούν την 
λαλουμένην...».  

9 Μ. Τριανταφυλλίδης, «Η γλώσσα μας στα σχολεία της Μακεδονίας», Δελτίο του 
Εκπαιδευτικού Ομίλου, τόμ. Ε΄, 1915, σσ. 11-46, εδώ σ. 13.  

10 Στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (Ι.Α.Μ.) σώζονται οι Εκθέσεις των Επιθεωρητών: 
Ανασελίτσης, Βεροίας, Γενιτσών, Εδέσσης, Κοζάνης, Σερρών, Σιδηροκάστρου και Φλωρίνης.  
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ελευθέρου βίου δώδεκα ολοκλήρων ετών είναι ανεπαίσθητος, ίνα μη είπω 
μηδαμινή...» (Πύρζας, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Εδέσσης).  

Την ίδια περίπου εικόνα αποτυπώνουν οι Επιθεωρητές Σερρών και 
Φλωρίνης, αποδίδοντας μεγάλο μέρος ευθύνης στην εκπαίδευση και στον τρόπο 
λειτουργίας της. Ο Επιθεωρητής Σερρών σημειώνει: «...Από γλωσσικής απόψεως 
τα σχολικά μας αποτελέσματα εις τους σλαυοφώνους πληθυσμούς δεν υπήρξαν 
ικανοποιητικά όχι μόνον εφέτος αλλ’ ανέκαθεν. Απόδειξις είνε ότι εν ώ τα σχολεία 
μας λειτουργούν επί σειράν ετών εις συνοικισμούς σλαυοφώνων, όμως δεν 
κατορθώσαμεν να αφομοιώσωμεν τους πληθυσμούς αυτούς και να τους 
μεταδώσωμεν την γλώσσαν μας εκριζούντες την ιδικήν των...» (Οικονομίδης, 
Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Σερρών) ενώ ο Επιθεωρητής Φλώρινας 
διαπιστώνει: «...Ελάχιστα επιτεύχθησαν μέχρι τούδε αποτελέσματα και ως προς 
το ζήτημα τούτο. Εν αυτή τη Φλωρίνη ένθα ένεκα μεγαλυτέρας επικοινωνίας προς 
ελληνοφώνους έδει να είχεν υποχωρήσει σημαντικώς η σλαυόφωνος λαλιά, ουχί 
σπανίως ή μάλλον συνήθως συναντά τίς ομάδας μαθητών παιζόντων καθ’ οδόν ή 
μαθητριών αίτινες ποιούνται χρήσιν της μητρικής αυτών γλώσσης...» 
(Χριστοδουλόπουλος, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Φλωρίνης).  

Η επιχειρηματολογία με την οποία τεκμηριώνουν οι Επιθεωρητές των 
Δημοτικών Σχολείων της Μακεδονίας το πρόβλημα της αφομοίωσης των 
ξενόφωνων, αρθρώνεται γύρω από τρεις άξονες: τον κοινωνικό, τον 
εκπαιδευτικό-γλωσσικό και τον κρατικό-διοικητικό.   
 
2.1. Κοινωνικός άξονας: «...εις τας δημοσίας συναθροίσεις ... ομιλούσι την 
βουλγαρικήν, καίτοι άριστα γνωρίζουσι την Ελληνικήν...» 
 

Οι αναφορές των Επιθεωρητών εστιάζονται, κυρίως, στην ευρεία και 
αποκλειστική χρήση της ‘βουλγαρικής γλώσσας’ σε όλες τις εκδηλώσεις της 
καθημερινής ζωής των πολιτών, στην οικογένεια, στην αγορά, στις 
συναθροίσεις, στις πολιτιστικές τους εκδηλώσεις. Οι ξενόφωνοι πληθυσμοί, 
ακόμα και όταν αναγκάζονται στο σχολείο να χρησιμοποιούν την ελληνική 
γλώσσα, στην καθημερινότητά τους δεν επιλέγουν να την μιλούν. Ιδιαίτερα 
σημαντικός προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο ρόλος των γυναικών-μητέρων, οι 
οποίες δεν μιλούν την ελληνική: «...εν τη οικία και εν τη αγορά μεταξύ των 
εντοπίων ουδαμώς γίνεται χρήσις της ελληνικής∙ το περιβάλλον παρελθόν τε και 
παρόν, η άγνοια της ελληνικής ιδία υπό των μητέρων και η συνήθεια έχει ως 
άμεσον συνέπειαν την χρήσιν της εγχωρίου γλώσσης εν τη οικογενεία σχεδόν 
γενικώς, καίτοι μέλη τινά αυτής τυχόν γνωρίζουσι την ελληνικήν...» 
(Χριστοδουλόπουλος, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Φλωρίνης).  

Ακόμα, όμως, και οι δάσκαλοι στην καθημερινή τους επικοινωνία με τους 
κατοίκους αναγκάζονται να μιλούν την ντόπια διάλεκτο, γεγονός που δρα 
ανασταλτικά, κατά την άποψη των Επιθεωρητών, στη γλωσσική αφομοίωση 
των περιοχών αυτών: «...Και αυτοί δε οι διδάσκαλοι ερχόμενοι εις επικοινωνίαν 
μετά των οικογενειών των μαθητών εν τη υπαίθρω χώρα δεν ομιλούσιν ειμή την 
εγχώριον διάλεκτον κατ’ ανάγκην...» (Χριστοδουλόπουλος, Επιθεωρητής 
Δημοτικών Σχολείων Φλωρίνης). Έτσι, «...Ο μαθητής εξερχόμενος του σχολείου 
ευρίσκεται αμέσως εν περιβάλλοντι ξενοφώνω, αδυνατεί δ’ ούτος να επιβάλη την 
και δι’ αυτόν ξένην και νέαν γλώσσαν εις τους περί εαυτόν∙ το ασθενές δεν 
δύναται ν’ αφομοιώση το ισχυρόν. Εφ’ όσον δεν λαμβάνονται και έτερα μέτρα 
γενικότερα και ει δυνατόν, πειστικά, το επιζητούμενον αποτέλεσμα δεν θα επέλθη 
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ημή βραδύτατα...» (Χριστοδουλόπουλος, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων 
Φλωρίνης).  

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην Έκθεση του Επιθεωρητή Εδέσσης, 
ο οποίος σημειώνει: «...ελαχίστων τοιούτων χωρίων οι μαθηταί εις τας κατ’ ιδίαν 
συναναστροφάς συνδιαλέγονται ελληνιστί, εις δε τας οικίας μετά των γονέων και 
λοιπών πάντοτε με το Σλαυανάμικτον ιδίωμα. Πλήν χωρίων τινών δυναμένων και 
τούτων να μετρηθώσιν εις τους δακτύλους της μιάς χειρός, των οποίων οι 
κάτοικοι δεικνύουσι, επειδή ανέκαθεν ήσαν πειθαρχικοί, μικρόν τι ενδιαφέρον διά 
τα Σχολικά πράγματα, των λοιπών η αδιαφορία διά τοιούτου είδους ζητήματα 
είναι αυτόχρημα εγκληματική. Δολιεύονται και μηχανεύονται τα πάντα, ώστε να 
μη αποστέλλωσι τα τέκνα των και δή τα κοράσια εις το Δημοτικόν Σχολείον... Εις 
τα συμπόσια και τους γάμους άδονται εις την Βουλγαρικήν άσματα ερωτικά, ίσως 
δε και επιλήψιμα... Οι χοροί αυτών παραμένουν οι ίδιοι...» (Πύρζας, Επιθεωρητής 
Δημοτικών Σχολείων Εδέσσης). Από το παράθεμα αυτό γίνεται κατανοητή η 
σθεναρή αντίσταση σημαντικής μερίδας κατοίκων στη γλωσσική τους 
αφομοίωση, γεγονός που ορισμένες φορές τους οδηγεί, σύμφωνα με την 
αναφορά του Επιθεωρητή, ακόμα και στη μη εγγραφή των παιδιών τους στο 
σχολείο.  

Γίνεται, έτσι, σαφές ότι οι όποιες προσπάθειες γίνονται στο σχολείο, 
εκμηδενίζονται στο πλαίσιο της οικογένειας και των άλλων κοινωνικοποιητικών 
ομάδων. «...Οι γονείς εκ φόβου φαίνονται πρόθυμοι να συντρέξωσι το σχολείον, 
αλλά τα πάντα αναβάλλουσιν εκ πείσματος. Εις την εκκλησίαν, εις τας κατ’ ιδίαν 
συναναστροφάς, εις τας δημοσίας συναθροίσεις, πανηγύρεις, γάμους, λοιπάς 
εορτάς ομιλούσι την βουλγαρικήν, καίτοι άριστα γνωρίζουσι την Ελληνικήν...» 
(Πατίστας, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Βεροίας). Κατά την άποψη της 
πλειονότητας των Επιθεωρητών, επομένως, η αδυναμία της ελληνικής γλώσσας 
να απομακρύνει τη βουλγαρική πιστοποιεί την αναποτελεσματικότητα της 
εργασίας στα σχολεία των περιοχών αυτών.  

 
2.2 Εκπαιδευτικός-γλωσσικός άξονας: «...Τα αποτελέσματα της γλωσσικής 
μορφώσεως είναι ανάλογα της φιλοπονίας των διδασκάλων...» 
 

Οι εκπαιδευτικές αδυναμίες εντοπίζονται, από τους Επιθεωρητές, κυρίως, 
σε τέσσερα επίπεδα: α) στην προσχολική εκπαίδευση, β) στη γυναικεία 
εκπαίδευση, γ) στη σχολική γλώσσα, και, δ) στο διδακτικό προσωπικό.  

Στο πρώτο επίπεδο, επισημαίνεται η απουσία κατάλληλων Νηπιαγωγείων 
στο χώρο της Μακεδονίας. Και αυτό, παρά την εκπόνηση νέου Αναλυτικού 
Προγράμματος για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την παροχή οδηγιών 
πρακτικής διδασκαλίας για τις Νηπιαγωγούς των ξενόγλωσσων περιοχών τόσο 
το 1900 όσο και με τις Οδηγίες του Ευθ. Μπουντώνα το 190811, τον Εσωτερικό 
Οργανισμό του Εκπαιδευτικού Τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων, στις 
5/6/1908, στο άρθρο 25 του οποίου προβλέπεται μεταξύ άλλων η «...επί υγιών 
βάσεων θρησκείας και φιλοπατρίας ειδικής μορφώσεως Ελληνίδων Νηπιαγωγών 
και Παιδονόμων, καταλλήλων να συνελθώσιν εις την ενίσχυσιν και διάδοσιν του 

11 «...Είναι γνωστόν ότι το νηπιαγωγείον, και μάλιστα το κατά τας αρχάς του Froebel 
λειτουργούν, απεδείχθη εν όλω ωφέλιμον διά την πρώτην γλωσσικήν διδασκαλίαν των ξενοφώνων 
ομογενών...». Βλ. Ευθ. Μπουντώνας, Σχολικά Προγράμματα και διδακτικαί οδηγίαι. Α΄. Το 
Νηπιαγωγείον των ξενοφώνων ελληνικών κοινοτήτων, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη 1908, σ. γ΄.  

 5 

                                                 



 

Ελληνισμού...»12 και παρά την ίδρυση αρχικά στη Θεσσαλονίκη και, στη συνέχεια, 
στην Έδεσσα Διδασκαλείου Νηπιαγωγών.13  

Στο δεύτερο επίπεδο κρίνεται ως ανεπαρκής η φοίτηση των κοριτσιών στα 
Παρθεναγωγεία σε συνάρτηση με τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που καλούνται 
να παίξουν ως μητέρες στο μέλλον και, συνεκδοχικά, στην καλλιέργεια του 
εθνικού φρονήματος των παιδιών τους.  

Στο τρίτο επίπεδο αξιολογείται αρνητικά η επιλογή της καθαρεύουσας ως 
γλωσσικού οργάνου διδασκαλίας. Ως σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας στη 
γλωσσική αφομοίωση των ξενόφωνων, καταγράφεται από τους Επιθεωρητές, 
το περιεχόμενο και η γλώσσα των σχολικών βιβλίων που διδάσκονται στα 
σχολεία της Μακεδονίας, και τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις 
ιδιαιτερότητες των κατοίκων των περιοχών αυτών. Το ζήτημα αυτό, το οποίο 
απασχολεί τους οπαδούς του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού από τη δεκαετία του 
1910, κυριαρχεί, όπως φαίνεται, και στις Εκθέσεις των Επιθεωρητών των 
Δημοτικών Σχολείων στα μέσα της δεκαετίας του 1920. Ο κυριώτερος λόγος 
αποτυχίας της γλωσσικής αφομοίωσης των ξενόφωνων πληθυσμών αποδίδεται 
στη σχολική γλώσσα. Ο Επιθεωρητής των Σερρών σημειώνει χαρακτηριστικά: 
«...Επεδιώξαμεν την γλωσσικήν αφομοίωσιν των ξενογλώσσων διά βιβλίων 
αναγνωστικών λίαν ακαταλλήλων διά τον σκοπόν τούτον και συντεταγμένων εις 
την καθαρεύουσαν. Είχομεν δε την αξίωσιν διά του ιδίου βιβλίου να μορφώνονται 
οι παίδες των Αθηνών και διά του αυτού βιβλίου οι παίδες της Βροντούς, του 
Τερλίτς και της Φρασταίνης...» (Οικονομίδης, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων 
Σερρών).  

Γίνεται σαφές, ότι το ελληνικό κράτος προσπαθεί να αφομοιώσει τους 
ξενόφωνους πληθυσμούς της Μακεδονίας με την επίσημη γλώσσα του, την 
οποία, όμως, ούτε οι πολίτες αλλά ούτε και οι δάσκαλοι, στην πλειονότητά τους, 
μιλούν στην καθημερινότητά τους. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πολλά 
προβλήματα και προβάλει την ανάγκη εισαγωγής της δημοτικής γλώσσας στα 
Δημοτικά Σχολεία και, ιδιαίτερα, στα σχολεία της Μακεδονίας. Ο Μ. 
Τριανταφυλλίδης, διαπιστώνοντας το πρόβλημα λίγα χρόνια νωρίτερα, 
σημειώνει: «...Και μεταχειρίζεται στα ξενόφωνα παιδάκια της Μακεδονίας, που 
έχουν σπίτι τους μιά ζωντανή γλώσσα, αλφαβητάρια που λεν λ.χ. τα χοιρίδια 
υίζουσιν, οι σκόμβοι είναι ιχθύες, οι όρνιθες κακκάζουσι, και προσπαθεί να 
στηρίξη την εθνική συνείδηση μ’ ένα ιδίωμα που ούτε για φιλολογική γλώσσα δε 
δείχτηκε άξιο. Και από την τυφλή αυτή μανία του γλωσσικού καθαρισμού δε 
γλίτωσαν ούτε τα νηπιαγωγεία, όπου τεσσάρων ετών παιδιά αντί να γίνουν 
σωστά ελληνόπαιδα, πέφτουν θύματα του πανελλήνιου νεοελληνικού 
δασκαλισμού...».14 Η παρότρυνση του Π. Πύρζα15, από το 1915, δεν έχει βρει, 

12 Βλ. Δ. Αντωνίου, Τα Προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), τόμ. Β΄, Ι.Α.Ε.Ν.-
Γ.Γ.Ν.Γ., Αθήνα 1988, σσ. 219-224, εδώ σ. 219.  

13 Με βάση το Β.Δ. της 5.10.1914 ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Διδασκαλείο Νηπιαγωγών, 
προσαρτημένο στο Διδασκαλείο θηλέων. Το 1915 (Β.Δ. της 24.1.1915) το Διδασκαλείο 
Νηπιαγωγών λειτουργεί ως ανεξάρτητο, ενώ, το 1918 (Β.Δ. της 13.10.1918), καταργείται και 
ιδρύεται άλλο στην Έδεσσα. Βλ. Δ. Αντωνίου, ό.π., σ. 258 και Χρ. Τζήκας & Σ. Μπουζάκης, Η 
κατάρτιση των Δασκάλων-Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών στην Ελλάδα, τόμ. Α΄, Gutenberg, 
Αθήνα 2002, σσ. 62, 484.  

14 Βλ. Μ. Τριανταφυλλίδης, «Η γλώσσα μας στα σχολεία της Μακεδονίας», ό.π., σ. 15.  
15 «...Χωρίς τη δημοτική γλώσσα κάθε κόπος μας για τη γλωσσική αφομοίωση στη 

Μακεδονία είναι μάταιος...». Βλ. Άποψη του βουλευτή, τότε, Π. Πύρζα, όπως παρατίθεται στο Μ. 
Τριανταφυλλίδης, «Η γλώσσα μας στα σχολεία της Μακεδονίας...», ό.π., σ. 43.  
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όπως φαίνεται από τα λεγόμενα των Επιθεωρητών, ακόμα σταθερή θέση στην 
εκπαιδευτική πολιτική του Κράτους.  

Στο τέταρτο επίπεδο χαρακτηρίζεται ως ελλιπής η κατάρτιση των 
δασκάλων. Οι περισσότεροι Επιθεωρητές αποδίδουν μεγάλο μέρος ευθύνης, 
άμεσα μεν, στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, έμμεσα, όμως, στο Κράτος, το 
οποίο δεν προετοιμάζει κατάλληλους εκπαιδευτικούς για την ανάληψη μιας 
τόσο σοβαρής αποστολής. Η ανεπάρκεια κατάλληλου καταρτισμένου 
εκπαιδευτικού δυναμικού, την οποία σημειώνει ο Μ. Τριανταφυλλίδης σε άρθρο 
του το 191516, υπογραμμίζεται και από τους Επιθεωρητές της περιόδου που 
μελετούμε. Ο Επιθεωρητής των Σερρών σημειώνει: «...Εστήλαμεν διδασκάλους 
εις τα ξενόφωνα μέρη ως επί το πλείστον ανθρώπους ακαταρτίστους και 
ανικάνους, μη δυναμένους ν’ ανταποκριθούν εις το βαρύ και δύσκολον έργον 
των...» (Οικονομίδης, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Σερρών), ενώ την ίδια 
άποψη διατυπώνει και ο Επιθεωρητής Κοζάνης, αφήνοντας αιχμές για τις 
επιλογές του Υπουργείου στη στελέχωση των σχολείων της Μακεδονίας17: «...Τ’ 
αποτελέσματα των σχολείων των σλαυοφώνων συνοικισμών ... από επόψεως 
ευρυτέρας διαδόσεως της ελληνικής γλώσσης και αφομοιώσεως των ξενοφώνων 
υπήρξαν μεν ικανοποιητικά, αλλά θα ήσαν ικανοποιητικώτερα, αν ετοποθετούντο 
εις αυτά οι άριστοι των διδασκάλων της Π. Ελλάδος και των διδασκαλισσών...» 
(Σταβάρας, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Κοζάνης). Θίγεται στο σημείο 
αυτό ένα ζήτημα αναφορικά με το ποιοι δάσκαλοι είναι καταλληλότεροι για την 
εκπαίδευση των ξενόφωνων∙ οι ντόπιοι δίγλωσσοι ή οι δάσκαλοι από το 
Κράτος;18  

Χαρακτηριστική, τέλος, είναι η αναφορά του Επιθεωρητή Γιαννιτσών, ο 
οποίος σημειώνει: «...Τα αποτελέσματα της γλωσσικής μορφώσεως εις τα 
σλαυόφωνα σχολεία είναι ανάλογα της διδακτικής ικανότητος, της φιλοπονίας, 
της ευπροσηγορίας και διπλωματικής συμπεριφοράς των διδασκάλων. Όπου 
υπηρετούσι φιλόπονοι διδάσκαλοι και ευπροσήγοροι, οι μαθηταί δυσκόλως 
διακρίνονται ότι είναι ξενόφωνοι και οι γονείς προθυμοποιούνται να στέλλωσι τα 
παιδιά των εις το σχολείον και δεικνύουσιν ενδιαφέρον δι’ αυτό. Ενώ όπου οι 
διδάσκαλοι είναι ανίκανοι, οκνηροί και φιλοκατήγοροι, μαθηταί και γονείς 
αποστρέφονται διδάσκαλον και Σχολείον...» (Γεραντώνης, Επιθεωρητής 

16 «...Φταίει και η ανεπάρκεια παιδείας και διδαχτικού προσωπικού, που κάνει λ.χ. και δεν 
έχομε ούτε αρκετούς ούτε κατάλληλους δασκάλους σε όλα τα μέρη όπου θα έπρεπε να τους 
έχωμε...». Μ. Τριανταφυλλίδης, «Η γλώσσα μας στα σχολεία της Μακεδονίας...», ό.π., σ. 12. 

17 Από το 1880 προβάλλεται επιτακτικά η ανάγκη δημιουργίας εγχώριων φορέων της 
εθνικής δράσης (δασκάλων και ιερέων) από τις ντόπιες δυνάμεις. Για το σκοπό αυτό 
αναβαθμίζονται τα Γυμνάσια των κεντρικών μακεδονικών πόλεων, ιδρύονται ορφανοτροφεία, 
προσφέρονται υποτροφίες σε Μακεδόνες μαθητές, συστήνονται τα Διδασκαλεία Σερρών (1872) 
και Θεσσαλονίκης (1876) και το Υποδιδασκαλείο και η Ιερατική Σχολή του Μοναστηρίου. Βλ. Σ. 
Βούρη, «Βοδενά 1900: εθνικές και εκπαιδευτικές όψεις», στο: Γ. Κιουτούτσκας (επιμ.), Πρακτικά 
Α΄ Πανελληνίου Επιστημονικού Συμποσίου Η Έδεσσα και η περιοχή της. Ιστορία και Πολιτισμός, 
Έδεσσα 1995, σσ. 309-319, εδώ σ. 318.  

18 Η επίσημη εκπαιδευτική πολιτική επιμένει το 1914 να επιχειρηματολογεί υπέρ των μη 
γηγενών εκπαιδευτικών για τα σχολεία των ξενόφωνων. Σε αντίθεση με τις επίσημες θέσεις της 
πολιτείας, ο επιθεωρητής Π. Πύρζας διατυπώνει το 1919, το 1923 και το 1924 τις πιο 
συστηματικές, τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές προτάσεις, θεμελιωμένες στις προσωπικές 
εμπειρίες του από το χώρο και την πολυετή υπηρεσία του σε σχολεία της Μακεδονίας, 
υποστηρίζοντας ότι «Πρέπει από κάθε σλαυόφωνη περιφέρεια να κληθούν στο κέντρο οι πιο 
μορφωμένοι δάσκαλοι, για να συντάξουν αλφαβητάρια κι αναγνωστικά αποκλειστικά για τα 
σχολεία της περιφερείας των» (Πύρζας, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Εδέσσης).  
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Δημοτικών Σχολείων Γενιτσών). Από το παραπάνω παράθεμα γίνεται φανερός ο 
ιδιαίτερος ρόλος του/της εκπαιδευτικού στη γενικότερη εκπαιδευτική 
διαδικασία, καθώς σε περιοχές όπου διδάσκουν «απαιδαγώγητοι» δάσκαλοι 
παρατηρείται αποστροφή των μαθητών για την εκπαίδευση, ενώ σε περιοχές, 
όπου οι δάσκαλοι είναι φίλεργοι, παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για μάθηση.  

Δεν λείπουν, βέβαια, και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Επιθεωρητής 
αποδίδει λιγότερες ή καθόλου ευθύνες στον ίδιο τον εκπαιδευτικό, τον οποίο, 
μάλιστα, επαινεί για τις ενέργειές του, κατανοεί τις δυσκολίες που έχει 
καθημερινά να αντιμετωπίσει και τον χαρακτηρίζει «εργάτη του έθνους» και 
«εθναπόστολο». Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές των Επιθεωρητών Βεροίας 
και Ανασελίτσης. «...Οι διδάσκαλοι πράττουσι το καθήκον των και εργάζονται 
εθνοπρεπώς. Ενεργούσι μετά συνέσεως και σωφροσύνης, μη παρέχοντες ουδεμίαν 
αφορμήν παρεξηγήσεως. Φέρονται μετά λεπτότητος και ευγενείας και 
δεικνύουσιν αγάπην, ίνα κερδίσωσι την εμπιστοσύνην και την προς το σχολείον 
αγάπην...» (Πατίστας, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Βεροίας) υπογραμμίζει 
ο Επιθεωρητής της Βέροιας, ενώ και ο Επιθεωρητής της επαρχίας Ανασελίτσης 
σημειώνει, στο ίδιο πνεύμα, «...Εις Νεστίμην όμως παρατηρείται εμμονή και εις 
την γλώσσαν και - ως αντιλήφθην ο ίδιος – και εις ξενικήν εθνικήν ιδέαν∙ και ο 
λόγος, όχι τόσον ότι δεν ειργάσθη το Σχολείον – απεναντίας εδώ υπηρετεί άριστος 
διδάσκαλος και εθναπόστολος...» (Λεοντάρης, Επιθεωρητής των Δημοτικών 
Σχολείων Ανασελίτσης).  

 
2.3 Κρατικός-διοικητικός άξονας: «...Και όμως είδομεν τας ελπίδας μας 
όλας διαψευσομένας...» 
 

Στο πλαίσιο αυτό αυστηρή είναι η κριτική, την οποία ασκούν οι 
Επιθεωρητές, στους κρατικούς φορείς της διοίκησης, παραθέτοντας απόψεις 
των ξενόφωνων κατοίκων, οι οποίες επιβεβαιώνουν/τεκμηριώνουν την κριτική 
τους στάση. Από τις Εκθέσεις των Επιθεωρητών γίνεται σαφές, ότι η φροντίδα 
του επίσημου ελληνικού κράτους στις περιοχές αυτές είναι ασυντόνιστη, ενώ 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιστασιακή και επιφανειακή.19 Ενδεικτική είναι η 
αναφορά που γίνεται στην Έκθεση του Επιθεωρητή Σερρών: «...Τί έπραξαν τα 
λοιπά όργανα της Διοικήσεώς μας; Πότε και πώς επεκοινώνησαν με τους 
ξενοφώνους κατοίκους και διά τίνος μέσου επεδίωξαν να επιτύχουν την 
εμπιστοσύνην και την αγάπην αυτών; Πολλοί εκ των ξενοφώνων κατοίκων με 
διηγήθησαν τα ακόλουθα. «Την Ελληνικήν διοίκησιν την περιμέναμεν με παλμούς 
ψυχής και επανηγυρίσαμεν την εμφάνισίν της με χαράν απερίγραπτον. Και όμως 
είδομεν τας ελπίδας μας όλας διαψευσομένας». Και ο κόσμος αυτός εν πολλοίς δεν 
έχει άδικον. Είδε μίαν φοβεράν φορολογίαν να εκμυζά μέγα μέρος των πόρων του. 
Αντικρύζει συγκοινωνίαν κακίστην, τον Έλληνα υπάλληλον να συμπεριφέρηται 
βαναύσως και κακώς προς αυτόν. Βλέπει τον ιερέα περισσότερον φιλοχρήματον 
και ολιγώτερον άνθρωπον του Θεού. Είδε και τί δεν είδε. Ιδού διατί οι 
περισσότεροι των ξενοφώνων μάς εμίσησαν. Πόσον διαφορετικά όμως θα 
εσκέπτετο όλος αυτός ο κόσμος, εάν εφρόντιζε το Κράτος μας ειδικώς διά την 
Μακεδονίαν να συγκεντρώση τους κρατίστους των υπαλλήλων του!! Τότε και το 

19 «...Τελευταία θα εκφράσω μια θερμή και δίκαιη παράκληση προς τους αρμόδιους, να 
τραβήξη δηλαδή το ανατομικό τους μαχαίρι λίγο πιο βαθιά στην εκπαίδευση των ξενόφωνων 
μερών...». Π. Πύρζας, «Οι ξενόφωνοι της Μακεδονίας και η γλωσσική τους αφομοίωση», Δελτίο 
του Εκπαιδευτικού Ομίλου, τόμ. Ζ΄, 1917-1919, σσ. 204-208, εδώ σ. 208. 
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ζήτημα της αφομοιώσεως θα ήτο εύκολον, και η αγάπη των κατοίκων προς την 
Ελληνικήν εν γένει διοίκησιν άδολος, ειλικρινής και ανυπόκριτος...» (Οικονομίδης, 
Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Σερρών).  

Η απουσία, επομένως, συντονισμένης πολιτικής από την πλευρά του 
ελληνικού κράτους και οι συχνές απρέπειες και ύβρεις από την πλευρά των 
απεσταλμένων κρατικών λειτουργών αποτελούν αιτίες αντίστασης των 
ξενόφωνων κατοίκων στη γλωσσική τους αφομοίωση. Ο Επιθεωρητής των 
Δημοτικών Σχολείων Βέροιας σημειώνει χαρακτηριστικά: «...Δυστυχώς πουθενά 
δεν ευρίσκουσι προστασίαν, περιφρονούνται, συκοφαντούνται υπό των 
επιτηδείων, αποκαλούνται Βούλγαροι, καταδιώκονται ενίοτε ως κομμουνισταί {οι 
ανίδεοι αυτοί, χωρίς να έχωσιν ιδέαν κομμουνισμού}20 και παντί τρόπω 
διασύρονται...» (Πατίστας, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Βεροίας). Ο 
Επιθεωρητής Εδέσσης, τέλος, υπογραμμίζει ως αναγκαία τη συνεργασία μεταξύ 
των σλαβοφώνων και της ελληνικής διοίκησης. «...Πάντα όμως τ’ ανωτέρω 
υποδεικνυόμενα μέτρα ουδέν σοβαρόν αποτέλεσμα θα έχωσι αν οι υπάλληλοι και 
των άλλων υπηρεσιών δεν συμπεριφέρονται ελληνοπρεπώς προς τους 
Σλαυοφώνους και αν δεν υπάρχη ειλικρινή συνεργασία μεταξύ όλων των 
πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων προς επιτέλεσιν του επιδιωκομένου 
κοινού σκοπού...» (Πύρζας, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Εδέσσης).  

 
3. Οι προτάσεις των Επιθεωρητών  

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι πρέπει να ληφθούν 
συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα προς την 
κατεύθυνση της αφομοίωσης των ξενόφωνων πληθυσμών της Μακεδονίας. Τα 
μέτρα, τα οποία προτείνουν οι Επιθεωρητές μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:  

α. Ανέγερση περικαλλών διδακτηρίων εφοδιασμένων με κατάλληλα 
εποπτικά και άλλα μέσα διδασκαλίας.21  

β. Ικανοποιητικό σε αριθμό και καλά καταρτισμένο διδακτικό 
προσωπικό22, στο οποίο να δοθούν κίνητρα, χρηματικά23 ή άλλα προκειμένου να 
διδάσκει σε σχολεία όπου κατοικούν και ξενόφωνοι πληθυσμοί.  

20 Το Νοέμβριο του 1924 το ΚΚΕ, παρά τις αντιδράσεις ορισμένων μελών του, αποδέχεται 
τη διακήρυξη της Κομιντέρν για την «ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία». Η απόφαση αυτή του 
ΚΚΕ συνδέει στη συνείδηση μεγάλου μέρους του ελληνικού πληθυσμού τους σλαβόφωνους της 
Μακεδονίας με τους κομμουνιστές, παρά το γεγονός ότι οι σλαβόφωνοι υποστήριζαν 
συστηματικά σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου το κόμμα των Λαϊκών. Η άποψη αυτή 
αποτυπώνεται στην Έκθεση του Επιθεωρητή. Βλ. σχετικά Β. Γούναρης, «Οι Σλαβόφωνοι της 
Μακεδονίας. Η πορεία της ενσωμάτωσης στο ελληνικό εθνικό κράτος, 1870-1940», στο: Κ. 
Τσιτσελίκης – Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), Το μειονοτικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Μια συμβολή των 
κοινωνικών επιστημών, Κριτική, Αθήνα 1997, σσ. 73-118, εδώ σσ. 96-97 και Β. Γούναρης, 
«Βουλευτές και Καπετάνιοι: Πελατειακές σχέσεις στη μεσοπολεμική Μακεδονία», Ελληνικά, τχ. 
41, 1990, σσ. 313-335.   

21 «...Ν’ ανεγερθούν περικαλλή και μεγαλοπρεπή διδακτήρια εις άπαντα ανεξαιρέτως τα 
Σλαυόφωνα χωρία και να πλουτισθούν ταύτα με σχολικά σκεύη και μετά εποπτικά...» (Πύρζας, 
Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Εδέσσης). «...αν ανηγείροντο υγιεινά και μεγαλοπρεπή 
διδακτήρια όπου είνε ανάγκη, αν εφωδιάζοντο υπό του Κράτους πλουσίως τα υπάρχοντα σχολεία 
διά διδακτικών οργάνων, σχολικών επίπλων και βιβλιοθηκών...» (Σταβάρας, Επιθεωρητής 
Δημοτικών Σχολείων Κοζάνης).  

22 «...Η θεραπεία του ατόπου τούτου θα επιτευχθή όταν συν τω χρόνω αποκτήσωμεν 
προσωπικόν αρκετόν κατ’ αριθμόν και καλώς κατηρτισμένον...» (Γεραντώνης, Επιθεωρητής 
Δημοτικών Σχολείων Γενιτσών). 
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γ. Σύσταση και οργάνωση Νηπιαγωγείων, ακόμα και σε περιοχές με μικρό 
αριθμό νηπίων.24 Η πρόταση αυτή επανέρχεται, καθώς έχει διατυπωθεί πολλές 
φορές στο παρελθόν από τους Επιθεωρητές και από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς λειτουργούς.25  

δ. Ίδρυση προσκοπικών ομάδων.26 Ο προσκοπισμός διδάσκεται την 
περίοδο αυτή στα Διδασκαλεία και σχετίζεται με εθνικούς λόγους, συνδέεται με 
το μάθημα της Γυμναστικής και συμβάλλει στην ενίσχυση του εθνικού 
φρονήματος.27   

ε. Αυστηρότητα αναφορικά με την υποχρεωτική φοίτηση των 
μαθητών/τριών μέχρι του σημείου της φυλάκισης των γονέων εκείνων που δεν 
τηρούν το μέτρο αυτό.28 Πρόκειται, ασφαλώς, για ένα αντιπαιδαγωγικό μέτρο, 
το οποίο, όμως, προτείνουν με απόλυτο τρόπο οι Επιθεωρητές των περιοχών 
αυτών.29  

στ. Σύσταση και λειτουργία Νυχτερινών Σχολείων για τα αγόρια30 και 
Κυριακών Σχολών για τα κορίτσια.31 Πρόκειται για μία πρόταση που είχε 
διατυπωθεί και παλιότερα από τον Επιθεωρητή Π. Πύρζα. Ο Επιθεωρητής 
σημείωνε σε άρθρο του στο Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου λίγα χρόνια 
νωρίτερα: «...είναι ανάγκη να λειτουργή σε κάθε ξενόφωνο χωριό και νυχτερινό 
σχολειό, από τον Οχτώβρη τουλάχιστο ως τον Μάρτη. Σ’ αυτό υποχρεωτικά να 

23 «...Να αποσταλούν εις Μακεδονίαν οι κράτιστοι Διδάσκαλοι και μάλιστα εις τα ξενόφωνα 
μέρη. Ούτοι να αμείβωνται καλλίτερον των άλλων διότι θα εργάζωνται εις εθνικά κέντρα...» 
(Οικονομίδης, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Σερρών).  

24 «...συνέστη νηπιαγωγείον και ετοποθετήθη νηπιαγωγός δια την εκ μικράς ηλικίας άσκησιν 
των παίδων εις την ελληνικήν γλώσσαν...» (Λεοντάρης, Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων 
Ανασελίτσης). «...Να ιδρυθούν Νηπιαγωγεία όπου υπάρχουν έστω και 10 μόνον νήπια...» (Πύρζας, 
Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Εδέσσης).  

25 «...Πρώτα είναι ανάγκη εθνική, είναι ανάγκη απόλυτη να ιδρυθούν νηπιαγωγεία σε όλα τα 
ξενόφωνα χωριά, όσο μικρά κιαν είνε έστω κιαν έχουν είκοσι μόνο νήπια...». Βλ. Π. Πύρζας, «Οι 
ξενόφωνοι της Μακεδονίας...», ό.π., σ. 207.  

26 «...συνέστησαν δε και προσκοπικαί ομάδες και πάν τι επιβαλλόμενον ενεργείται δια την 
εθνικήν γλωσσικήν αυτών αφομοίωσιν...» (Λεοντάρης, Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων 
Ανασελίτσης). «...αν ανασυνιστάτο ο προσκοπισμός δαπάναις του Κράτους...» (Σταβάρας, 
Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Κοζάνης).  

27 Βλ. αναλυτικότερα, Απ. Ατσιάς, «Ο προσκοπισμός ως αντικείμενο μάθησης στα 
Διδασκαλεία», στο: Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου. Η ελληνική παιδεία από τον 18ο ως τον 
20ό αι. Ερευνητικές συνιστώσες, Φλώρινα 2005, σσ. 141-158.  

28 «...Η φοίτησις εις τα Σχολεία των παίδων αμφοτέρων των φύλων να διαρκεί 
υποχρεωτικώς μέχρι της αποφοιτήσεως αυτών εκ της 6ης τάξεως του Δημοτικού... Να 
τροποποιηθή ο Νόμος περί υποχρεωτικής φοιτήσεως επιβαλλομένου εις τους δυστροπούντας 
γονείς μείζονος προστίμου, εν υποτροπή δε της ποινής της φυλακίσεως...» (Πύρζας, Επιθεωρητής 
Δημοτικών Σχολείων Εδέσσης). 

29 Το μέτρο αυτό γίνεται αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης του 1929 στη Βουλή. Βλ. Επίσημα Πρακτικά των Συνεδριάεων της Βουλής, 
Έκτακτος σύνοδος, Συνεδρίασις Α΄, 4 Ιουλίου 1929, σσ. 7-10.  

30 «...Διά νόμου να λειτουργήσουν νυκτεριναί σχολαί εις όλους τους ξενοφώνους 
συνοικισμούς και να υποχρεωθούν εις φοίτησιν οι υπερβαίνοντες την μαθητικήν ηλικίαν μέχρι του 
30 έτους...» (Οικονομίδης, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Σερρών). «...Να ιδρυθούν νυκτερινά 
Σχολεία εις όλα ανεξαιρέτως τα Σλαυόφωνα χωρία, άτινα θα λειτουργούν με δύο τμήματα∙ εις μεν 
το πρώτον θα φοιτώσιν υποχρεωτικώς οι γνωρίζοντες οπωσδήποτε την Ελληνικήν, εις δε το 
έτερον οι παντάπασιν αγνοούντες ταύτην...» (Πύρζας, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων 
Εδέσσης).  

31 «...Να ιδρυθούν Σχολαί Κυριακών και Εορτών, εις άς θα φοιτώσιν ωσαύτως 
υποχρεωτικώς τα μεγάλα κοράσια των χωρίων, αι μέλλουσαι δηλαδή μητέρες...» (Πύρζας, 
Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Εδέσσης). 
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φοιτούν τα μεγάλα παιδιά, που δεν ξέρουν την ελληνική γλώσσα. Θα 
προσέρχωνται με μεγάλη προθυμία, γιατί σε λίγο θα πάν στρατιώτες και ξέρουν 
από τους μεγάλους πόση αξία έχει η γλώσσα. Το πρόγραμμά της όλο να έχη ως 
περιεχόμενο τις ασχολίες των κατοίκων κάθε χωριού. Όλοι ξέρομε πώς το μικρό 
παιδί μεγαλώνοντας μαθαίνει να μιλά τη γλώσσα της μάνας του. Γι’ αυτό είναι 
επίσης σπουδαίο ή μάλλον αναγκαιότατο να υποχρεωθούν οι δασκάλες των 
ξενόφωνων μερών να μαζεύσουν τις Κυριακές και τις γιορτές τα κορίτσια των 
χωριών, τις μέλλουσες μητέρες που δε φοιτούν σχολειό, και να τα μαθαίνουν με 
γλώσσα ελληνική πώς να μαγειρεύουν, πώς να κεντούν, να υφαίνουν κτλ. Δε 
φαντάζεστε με πόση προθυμία τρέχουν τα μεγάλα κορίτσια των χωριών στη 
δασκάλα και πόση μεγάλη επίδραση μπορεί να εξασκήση η δασκάλα στα κορίτσια 
αυτά...».32   

ζ. Συγγραφή σχολικών βιβλίων, ειδικών για τους ξενόφωνους μαθητές33, 
σε συνδυασμό με την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στα Δημοτικά 
Σχολεία.34  

η. Μείωση της στρατιωτικής θητείας των σλαβόφωνων εκείνων, που θα 
έχουν απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου, ώστε να αποτελέσει κίνητρο για τους 
μαθητές των σλαβόφωνων περιοχών να φοιτούν στα Δημοτικά Σχολεία.35  

θ. Ίδρυση Σχολικών Βιβλιοθηκών και δωρεάν διανομή βιβλίων και 
περιοδικών στους άπορους μαθητές.36   

ι. Φοίτηση στα πολυτάξια Διδασκαλεία σλαβόφωνων μαθητών και 
μαθητριών, οι οποίοι/ες στη συνέχεια θα γίνουν δάσκαλοι/δασκάλες37 στις 
περιοχές αυτές.  

 
Επιλογικά 

Από όλα όσα παρουσιάστηκαν παραπάνω γίνεται σαφές ότι: 
α) Οι περιοχές της Μακεδονίας με το μεγαλύτερο πρόβλημα ξενόφωνων 

πληθυσμών στα μέσα της δεκαετίας του 1920 είναι οι περιοχές της Φλώρινας, 
των Σερρών και της Έδεσσας, όπως προκύπτει από τις αναφορές των 
Επιθεωρητών.  

β) Την πιο συστηματική και τεκμηριωμένη Έκθεση καταθέτει ο 
Επιθεωρητής Έδεσσας Π. Πύρζας, τον οποίο φαίνεται ότι απασχολεί σοβαρά το 
ζήτημα της εκπαίδευσης και της αφομοίωσης των ξενόφωνων πληθυσμών. Ο 
Πύρζας υπηρετεί, αρχικά, ως δάσκαλος στη Φλώρινα και στο Μοναστήρι, στη 
συνέχεια γίνεται Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων Φλώρινας, διευθυντής 
στο Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, βουλευτής Φλώρινας το 1915, 

32 Βλ. Π. Πύρζας, «Οι ξενόφωνοι της Μακεδονίας...», ό.π., σσ. 207-208.  
33 «...Να συγγραφούν βιβλία αναγνωστικά ειδικώς διά τους ξενοφώνους μαθητάς...» 

(Οικονομίδης, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Σερρών).  
34 «...Ν’ αποσκορακισθή άπαξ διά παντός η νεκρά καθαρεύουσα από όλας τας τάξεις του 

Δημοτικού Σχολείου, ήτις ουχί ολίγον συνεβάλετο εις την μην γλωσσικήν αφομοίωσιν 
Σλαυοφώνων παίδων...» (Πύρζας, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Εδέσσης). 

35 «...Να ελαττωθή η στρατιωτική θητεία των σλαυοφώνων οίτινες θα τύχουν απολυτηρίου 
του δημοτικού σχολείου...» (Οικονομίδης, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Σερρών).  

36 «...Να ιδρυθούν μαθητικαί βιβλιοθήκαι εις τα Σλαυόφωνα χωρία και ν’ αποστέλλονται 
δωρεάν εις ταύτας κατάλληλα παιδικά περιοδικά... Να δίδωνται δωρεάν βιβλία και γραφική ύλη εις 
τους απόρους μαθητάς...» (Πύρζας, Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Εδέσσης). 

37 «...Να γίνη πάσα δυνατή ενέργεια, ώστε εις τα πολυτάξια Διδασκαλεία να 
προσλαμβάνωνται δωρεάν και Σλαυόφωνοι μαθηταί και μαθήτριαι...» (Πύρζας, Επιθεωρητής 
Δημοτικών Σχολείων Εδέσσης).  
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και, στη συνέχεια, Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων Σιδηροκάστρου, 
Εδέσσης -κατά την περίοδο που μελετούμε- και, αργότερα, Γρεβενών. Απόψεις 
του αναφορικά με το θέμα της εκπαίδευσης των ξενόφωνων δημοσιεύονται στο 
Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου τόσο το 1915 όσο και το 1917-1919, γεγονός 
το οποίο φανερώνει ότι το ζήτημα αυτό τον απασχολεί προσωπικά.  

γ) Ως αιτίες αποτυχίας του σχολείου να αφομοιώσει τους ξενόφωνους 
πληθυσμούς της Μακεδονίας προσδιορίζονται, από τους Επιθεωρητές των 
Δημοτικών Σχολείων, η κακοδιοίκηση του ελληνικού κράτους και των 
εκπροσώπων του, η ανεπαρκής εκπαίδευση δασκάλων και διδασκαλισσών, και, 
κυρίως, των Νηπιαγωγών, η καθιέρωση της καθαρεύουσας ως σχολικής 
γλώσσας και η παγιωμένη γλωσσική αντίληψη των κατοίκων στις μεταξύ τους 
συναναστροφές. Υπό το πρίσμα αυτό, οι Επιθεωρητές των Δημοτικών Σχολείων, 
προτείνουν μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν, ίσως, ως ένα βαθμό να 
χαρακτηριστούν ριζοσπαστικά, συντάσσονται, πάντως, με το ευρύτερο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο, το οποίο δημιουργεί η κοινοβουλευτική πλειονοψηφία 
των Φιλελευθέρων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και, επιμένουν, στην 
υποχρεωτική καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία των 
ξενόφωνων της Μακεδονίας, προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτερα η γλωσσική 
τους αφομοίωση.  

δ) Οι Επιθεωρητές, αλλά και η επίσημη Διοίκηση, θεωρούν αρκετό το 
χρονικό διάστημα των δώδεκα χρόνων από την ενσωμάτωση της Μακεδονίας 
στο Κράτος προκειμένου να αφομοιωθούν γλωσσικά οι ξενόφωνοι πληθυσμοί. 
Νοοτροπίες, γλώσσα, ήθη και έθιμα ετών, όμως, δεν είναι δυνατόν να 
εξαλειφθούν, να «εκριζωθούν», όπως σημειώνει ο Επιθεωρητής Σερρών, σε τόσο 
σύντομο χρονικό διάστημα και να υιοθετηθεί μία άλλη γλώσσα και κουλτούρα.  

Πέρα, επομένως, από γλωσσικούς κώδικες αυτό που προβάλλει ως 
επιτακτική ανάγκη είναι η δημιουργία συναισθημάτων αμοιβαίας επικοινωνίας 
και αναγνώρισης μεταξύ των κατοίκων. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η 
Έκθεση του Επιθεωρητή Βέροιας, ο οποίος υπογραμμίζει: «...Εάν η συμπεριφορά 
ημών δεν αλλάξη, εάν δεν ανοίξωμεν την καρδίαν μας προς αυτούς, δεν τους 
περιβάλωμεν με εμπιστοσύνην, εάν πάσαι αι υπηρεσίαι δεν ακολουθήσωσιν εν τω 
μέλλοντι μίαν και την αυτήν πολιτικήν προς επιτυχίαν ενός ωρισμένου σκοπού, 
καθωρισμένου υπό του κέντρου, πάντως ούτως θα απέλθωσιν εις Βουλγαρίαν 
εκόντως οι παλαιότεροι άκοντες οι νεώτεροι, γενόμενοι οι ασπονδότεροι εχθροί 
μας. Κατά την αντίληψιν ημών τούτο δεν συμφέρει εις ημάς...» (Πατίστας, 
Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Βεροίας).  
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