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Το 1912 αποτελεί τομή στη μελέτη της εκπαιδευτικής ιστορίας της 

Μακεδονίας. Κύριοι άξονες ερευνητικού ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση πριν 
και μετά το 1912 εμφανίζονται οι εξής: 

α. Η διοίκηση. 
β. H δομή, φιλοσοφία και περιεχόμενο της εκπαίδευσης. 
γ. Το σώμα των εκπαιδευτικών: προφίλ και ρόλος. 
δ. Οι διαδικασίες μετάβασης από το κοινοτικό σύστημα στο συγκεντρωτικό 

κρατικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σύμφωνα με ειδική έρευνα που αναφέρεται 
στην Ελληνική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, καταγράφεται, στο θέμα αυτό, 
διάθεση από το κράτος για κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και αναγνώριση του 
προβαδίσματος των κοινοτήτων σε ορισμένα θέματα αλλά και αντιστάσεις των 
κοινοτικών αρχών που τόσες δεκαετίες με αγώνες και δυσκολίες είχαν 
επωμισθεί τη λειτουργία των σχολείων. Πόσο αργές είναι αυτές οι διαδικασίες 
καταδεικνύεται από το γεγονός ότι η μεταβατική αυτή περίοδος είναι 
μακρόχρονη αφού τερματίζεται, στο διοικητικό επίπεδο, με την εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση του Ελ. Βενιζέλου και τις σχετικές διοικητικές ρυθμίσεις του 
1932. Η αναγνώριση από το κράτος του εμφανούς προβαδίσματος των 
κοινοτήτων του έξω ελληνισμού σε πολλά θέματα δομής και περιεχομένου 
αναγνωρίζεται με σαφήνεια στα εκπαιδευτικά νομοσχέδια του 1913. Οι 
ρυθμίσεις που προτείνουν τα νομοσχέδια του 1913 σχετικά με τη δομή του 
εκπαιδευτικού συστήματος ακολουθούν την πρακτική των κοινοτήτων που από 
τη δεκαετία του 1880 είχαν καθιερώσει εξάχρονη Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε 
άλλα θέματα, όμως, καταγράφεται ολιγωρία από τη μια και διαφορετικές 
προτεραιότητες ή αντιστάσεις των κοινοτήτων από την άλλη.2 

 
Βασικά χαρακτηριστικά της Κοινοτικής εκπαίδευσης έως το 1912 

Ουσιαστικές είναι οι αρμοδιότητες των Κοινοτήτων για τη λειτουργία 
σχολείων τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης μετά την περίοδο 
των Μεταρρυθμίσεων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Τανζιμάτ). Η δομή και η 
λειτουργία των σχολείων, για παράδειγμα, καθώς και η πρόσληψη των 
εκπαιδευτικών συμπεριλαμβάνονται στις βασικές αρμοδιότητες της Κοινότητας 
μέσω της Σχολικής Εφορείας. Υπάρχει οικονομική αυτοτέλεια στη διαχείριση 
της περιουσίας των σχολείων και είναι εμφανής η ενεργός συμμετοχή των 
γονέων και των εκπροσώπων της κοινότητας. Οι σύλλογοι διδασκόντων 
συμμετέχουν ενεργά τόσο στη διαμόρφωση του προγράμματος μαθημάτων όσο 

1 Βασικές πηγές της έρευνας αυτής είναι: Αρχείο Γ.Δ.Μ. στο Ι.Α.Μ., Εκθέσεις Επιθεωρητών 
1900-1924 [κυρίως των Γ. Μπουκουβάλα- Ευθ. Μπουντώνα-Π. Πύρζα], Αυτοβιογραφικά κείμενα 
εκπαιδευτικών [Ι. Μέλφου- Αγγ. Μεταλλινού- Αφρ. Πασχαλίδου]. 

2 Bλ. σχετικά Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ‘Από την κοινοτική αυτοδιοίκηση και 
αυτοδιαχείριση στην κρατική μέριμνα και το συγκεντρωτισμό (1912-1931): Ρόλος, λειτουργία 
και αντιστάσεις της Εφορείας των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης’, στο: 
Θεσσαλονίκης Εκπαιδευτικά. 19ος και 20ός αιώνας. Θεσσαλονίκη, Κ.Ι.Θ., 2006, σσ. 403-434. 
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και στην επιλογή των σχολικών βιβλίων. Οι Φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι 
αναλαμβάνουν την εκπαίδευση ενηλίκων με τη σύσταση Βιβλιοθηκών, 
Αναγνωστηρίων και Δημόσιων μαθημάτων. 

Η Εφορεία των Εκπαιδευτικών Καταστημάτων αποτελούσε, επομένως, 
κατά την ύστερη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, τον υπεύθυνο φορέα για 
την οργάνωση, τη συντήρηση και τη λειτουργία των σχολείων, αφού στα μέλη 
της ανατίθεται η οικονομική διαχείριση, η διοικητική εποπτεία αλλά και 
σημαντικός ρόλος σε θέματα εσωτερικής λειτουργίας των σχολικών ιδρυμάτων 
όλων των βαθμίδων. Προσλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς και αξιολογεί το 
διδακτικό τους έργο, συμμετέχει ενεργά -μαζί με τους εκπαιδευτικούς- στη 
διαμόρφωση των προγραμμάτων, επιθεωρεί τα σχολεία, εγκρίνει τα διδακτικά 
βιβλία, συμμετέχει ενεργά στις δημόσιες προφορικές εξετάσεις των μαθητών 
και μαθητριών, υπογράφει, μαζί με το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, τους 
τίτλους σπουδών και, τέλος, επιβάλλει πειθαρχικές ποινές στους 
εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους.  

Οι αρμοδιότητες αυτές της Εφορείας των Σχολείων των Ελληνικών 
Κοινοτήτων, όμως, πρέπει να ιδωθούν ιδιαίτερα από τα μέσα του 19ου αι. και 
εξής, σε σχέση με το ευρύτερο διοικητικό πλαίσιο της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας και, οπωσδήποτε, σε συνάρτηση με το ρόλο που διαδραμάτισε 
και το εκπαιδευτικό πλαίσιο που διαμόρφωσε κατά την περίοδο αυτή το 
Πατριαρχείο και -έμμεσα- το ελληνικό κράτος. Το θέμα αυτό χρήζει, 
οπωσδήποτε, βαθύτερης διερεύνησης. Ωστόσο, μια πρώτη αναδίφηση των 
πηγών που ακολούθησαν τη δημοσίευση των Εθνικών Κανονισμών, φανερώνει 
ότι στον ελληνισμό της οθωμανικής αυτοκρατορίας λειτουργεί ένα 
εκπαιδευτικό δίκτυο αποκεντρωτικού και αυτοδιαχειριστικού χαρακτήρα, το 
οποίο όμως, στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κυρίως, εποπτεύεται 
σταθερά και παίρνει τις βασικές κατευθυντήριες αρχές από το Πατριαρχείο 
μέσω των κατά τόπους Μητροπόλεων. Το πλαίσιο των σχέσεων των 
κοινοτήτων με το θρησκευτικό κέντρο διευρύνεται ή περιορίζεται -σε 
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό- ανάλογα με τη χρονική στιγμή και τις σχέσεις 
Πατριαρχείου - οθωμανικού κράτους. Ο χαρακτήρας της εποπτείας και του 
διοικητικού ελέγχου του Πατριαρχείου, δηλαδή, στα εκπαιδευτικά ζητήματα 
των ελληνικών κοινοτήτων φαίνεται ότι συναρτάται άμεσα με τις γενικότερες 
ιστορικές και πολιτικές συγκυρίες, τις πιέσεις που ασκεί, συχνά, το οθωμανικό 
κράτος στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τη φανερά παρεμβατική πολιτική της 
οθωμανικής διοίκησης στα εκπαιδευτικά θέματα των ορθοδόξων κατά τις 
διάφορες φάσεις του προνομιακού ζητήματος. Σε γενικές γραμμές, φαίνεται 
πως οι ελληνικές κοινότητες έχουν εξασφαλίσει, ιδιαίτερα κατά την τελευταία 
περίοδο της οθωμανική κυριαρχίας, πολλά περιθώρια αυτοδιοίκησης και 
αυτοδιαχείρισης στα εκπαιδευτικά ζητήματα, αλλά ιδιαίτερα σε περιόδους 
κρίσιμες για την εκκλησία και το γένος το Πατριαρχείο παρεμβαίνει δραστικά 
και, συχνά, πιεστικά. Η παρέμβαση αυτή έχει, τις περισσότερες φορές, σχέση με 
τομείς της εκπαίδευσης ιδιαίτερα ευαίσθητους όπως είναι το θέμα του 
διδακτικού προσωπικού, του προγράμματος μαθημάτων και των σχολικών 
βιβλίων. Τα περιεχόμενα μάθησης, δηλαδή, και οι φορείς μετάδοσης της γνώσης 
ελέγχονται, εποπτεύονται και κατευθύνονται από το Πατριαρχείο κυρίως μετά 
από φανερές παρεμβάσεις και έντονες πιέσεις της οθωμανικής διοίκησης. Η 
εποπτεία αυτή του Πατριαρχείου στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των 
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κοινοτήτων αποκτά πιο συστηματική μορφή μετά το 1870 και γίνεται ιδιαίτερα 
πιεστική κατά τις φάσεις έξαρσης του προνομιακού ζητήματος.3   

Δικαιοδοσίες Συλλόγου Διδασκόντων. Παράλληλα με την Εφορεία, 
σημαντικός είναι ο ρόλος των Συλλόγων διδασκόντων αφού συμμετέχουν 
ενεργά στη διαμόρφωση του προγράμματος μαθημάτων και την επιλογή των 
σχολικών βιβλίων. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δικαιοδοσίες Διευθυντών/ τριών των 
Αστικών Σχολών και του Ανώτερου Παρθεναγωγείου και, κυρίως, του 
Γυμνασιάρχη που εποπτεύει τη λειτουργία όλων των άλλων σχολείων. Η θέση 
και ο ρόλος του Γυμνασιάρχη κατά τον 19ο αιώνα είναι σημαντικός, ιδιαίτερα 
στον έξω από το κράτος ελληνισμό, όπου το Γυμνάσιο αποτελεί την υψηλότερη 
βαθμίδα εκπαίδευσης και ο Γυμνασιάρχης κατέχει την κορυφή στην 
εκπαιδευτική ιεραρχία. 

 
Η εκπαίδευση στην Έδεσσα κατά το 1912 

Αμέσως μετά την ενσωμάτωση των Νέων Χωρών στο ελληνικό κράτος 
αποτυπώνεται από τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας η κατάσταση της 
εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 1912-1913. Στην πόλη της Έδεσσας η 
αποτύπωση αυτή έχει την εξής μορφή ως προς τη δομή του εκπαιδευτικού 
συστήματος, τους αριθμούς του μαθητικού πληθυσμού και τους εκπαιδευτικούς 
που υπηρετούν στα σχολεία αυτά.  

 
Πίνακας 1 

Σχολικό έτος 1912-1913: Σχολεία και μαθητές-μαθήτριες στην Έδεσσα 
 

 ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ [8τάξιο]: Σύνολο μαθητών/τριών:  307 
 ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ [5τάξιο]: Σύνολο μαθητριών:       182 
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ (2): Σύνολο μαθητών/τριών:             242 

                                            ------------------------------------------------ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Μαθητών/τριών:                          731 

 
Πίνακας 2 

Ημιγυμνάσιο Εδέσσης κατά το σχολικό έτος 1912-13 
 

 Τάξεις      Μαθητές  Μαθήτριες 
 Α΄                   77            --  
 Β΄                   61            -- 
 Γ΄                   50            -- 
 Δ΄                   40            -- 
 Ε΄                   22            -- 
 Στ΄                  30            7  
 Ζ΄                    12               
 Η΄                     7            1 

                            --------------------------------------- 
                    Σύνολο:    299           8 
 
Η εικόνα αυτή αποτυπώνει, παράλληλα με τους αριθμούς, και τις βασικές 

προτεραιότητες της κοινότητας Βοδενών έως το 1912. Λειτουργούν τα εξής 

3 Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Οθωμανική διοίκηση και η 
εκπαίδευση του Γένους: Κείμενα-Πηγές 1830-1914, Θεσσαλονίκη, Εκδ. Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 
Ι.Α.Ν.Ε., αρ. 4, 1998.  
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σχολεία: Ημιγυμνάσιο 8τάξιο (που συμπεριλαμβάνει δηλαδή εξατάξια Αστική 
Σχολή και δύο τάξεις Γυμνασίου) υποδηλώνοντας την πρόθεση της κοινότητας 
να ακολουθήσει, παράλληλα με τις πρακτικές που είχαν καθιερωθεί για 
εξάχρονη Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στον έξω από το κράτος ελληνικές 
κοινότητες, και τα πρότυπα του κράτους στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
Παρθεναγωγείο πεντατάξιο με Νηπιαγωγείο και δεύτερο Νηπιαγωγείο ως 
παράρτημα του πρώτου. Η δομή αυτή φανερώνει την έμφαση που δίνεται στην 
Προσχολική Αγωγή γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τον αριθμό των 
μαθητών/τριών. Στο Ημιγυμνάσιο φοιτούν τη σχολική χρονιά 1912-13 μαθητές 
299 και μαθήτριες 8, στο Παρθεναγωγείο 182 μαθήτριες και στα δύο 
Νηπιαγωγεία 242 νήπια (αγόρια και κορίτσια). Ο αριθμός των μαθητών/τριών 
μειώνεται στις μεγάλες τάξεις και στις γυμνασιακές τάξεις τολμούν να 
φοιτήσουν επτά μαθήτριες στην Στ΄ τάξη και μία μόνον μαθήτρια στην Ζ΄ τάξη. 
Ενδιαφέρον θα είχε να καταγραφούν τα ονόματα των πρωτοπόρων αυτών 
κοριτσιών της Έδεσσας για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή τους στη 
συνέχεια.   

Ως προς τη γλώσσα που μιλούν οι μαθητές/τριες και οι οικογένειές τους 
την πρώτη θέση έχει η Βουλγαρική. Για το λόγο αυτό, η σημασία του 
Νηπιαγωγείου για τη γλωσσική διδασκαλία και, συνεκδοχικά, τη διαμόρφωση 
των εθνικών συνειδήσεων που έγινε αισθητή στις Κοινότητες από τη δεκαετία 
του 1870 και εξής ενισχύεται, σταδιακά, έως την ενσωμάτωση στο κράτος. 
Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς (άνδρες και γυναίκες) η εικόνα διαμορφώνεται 
ως εξής. 

 
Πίνακας 3 

Εκπαιδευτικοί (άνδρες και γυναίκες) στα σχολεία της Έδεσσας 
 
Ι. ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ 
 1. Αθανάσιος Ρίζος, Δ/ντής- Τελειόφοιτος Πανεπιστημίου Αθηνών, Τόπος 

καταγωγής: Έδεσσα  
 2. Παντελής Στεφάνου, Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης - Έδεσσα 
 3. Δημήτριος Γεωργιάδης, Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης - Έδεσσα 
 4. Χριστόδ. Καλλιτζάντζης, Γυμνάσιο Μοναστηρίου - Έδεσσα 
 5. Χρίστος Ιωάννου, Δ΄ Γυμνάσιο Αθηνών, Μεσημέρι 
 6. Διονύσιος Ιεροδιάκονος, Υποδιδασκαλείο Θεσσαλονίκης - Έδεσσα 
 7. Βασίλειος Βαταντζής, Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης - Έδεσσα 
 8. Κων/νος Θεοφίλου, Μουσικός 
 
II. ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ (5τάξιο)-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ (2) 
 1. Ευφημία Πιάτσα, Κεντρ. Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης, Έδεσσα 
 2. Μαριάνθη Γούνη, Κεντρ. Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης         » 
 3. Μαρία Ούτα, Κεντρικό Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης            » 
 4. Αγγελική Λέντσιου, Κεντρ. Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης     » 
 5. Αικατερίνη Μάρκου, Κεντρ. Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης   » 
 6. Ιφιγένεια Μιχαήλ, Υποδιδασκαλείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη  
 
Από τον πίνακα αυτό διαπιστώνουμε τα εξής: 
α) Ως προς τους εκπαιδευτικούς η κοινότητα της Έδεσσας προτιμά 

εμφανώς άνδρες και γυναίκες που κατάγονται από την Έδεσσα και την περιοχή 
της. Η αποκλειστικότητα αυτή ως προς την προέλευση των εκπαιδευτικών 
γίνεται εμφανέστατη για τους εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών βαθμίδων 
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αλλά και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας (Γυμνασιάρχης, Διευθύντρια 
Παρθεναγωγείου).  

β) Ως προς τις σπουδές των εκπαιδευτικών γίνεται εμφανές ότι οι 
εκπαιδευτικοί αποφοιτούν από τα σχολεία της Έδεσσας και συνεχίζουν στα 
ανώτερα σχολεία της Θεσσαλονίκης: Ανώτερο Παρθεναγωγείο για τα κορίτσια 
και Διδασκαλείο ή Γυμνάσιο για τα αγόρια. Η αμφίδρομη σχέση Θεσσαλονίκης-
Έδεσσας είναι ορατή στον ερευνητή/ τρια της ιστορίας της εκπαίδευσης. 
Μελετώντας στο Ι.Α.Ν.Ε. την τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας 
συναντούσαμε μαθητές στο Γυμνάσιο και μαθήτριες στο Ανώτερο 
Παρθεναγωγείο της Ελληνικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης που διδάσκουν, στη 
συνέχεια, σε σχολεία της Πέλλας.4   

Από τα στοιχεία αυτά γίνεται εμφανές ότι ανταγωνισμοί εθνικοί και 
μεταξύ των κοινοτήτων οδηγούν στο να δοθεί έμφαση στην ποιότητα ως προς 
τα προσόντα των εκπαιδευτικών με θετικά αποτελέσματα και υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης. 

Με βάση τα δεδομένα αυτά, γίνεται εμφανές ότι οι κοινοτικές 
προτεραιότητες, που διαμορφώθηκαν στην Έδεσσα με βάση την εμπειρία 
δεκαετιών, επικεντρώνονται στην κρισιμότητα του γλωσσικού και ότι έγιναν 
κατανοητές οι ανάγκες που θα έπρεπε να καλυφθούν στο θέμα της γλώσσας με 
την ανάπτυξη της Προσχολικής Αγωγής και τη λειτουργία Νηπιαγωγείων καθώς 
και τη συνέχιση της φοίτησης των κοριτσιών στο Παρθεναγωγείο και 
διαστάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων με τη Βιβλιοθήκη, το Αναγνωστήριο και 
τη σειρά Αναγνωσμάτων στο Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο. [Συνεδρίαση 29ης 
Ιουλίου 1873: Διδασκαλία Μακεδονικής Ιστορίας από Χρ. Τσολάκη. Συν. 30ής 
Σεπτεμβρίου 1873: Ο γραμματέας Κ. Ταβάκης διδάσκει Πλούταρχο. Δωρίζεται 
βιβλίο σε μαθητή. Ο αντιπρόεδρος Χ. Αγγέλου διδάσκει Ιστορική Γεωγραφία 
κ.ά.].5 

Το θέμα της γλωσσικής διδασκαλίας είναι πολυδιάστατο. Η μία διάσταση 
σχετίζεται με το γλωσσικό ζήτημα (δημοτική ή καθαρεύουσα) και η άλλη με 
τους εκπαιδευτικούς. Η οξύτητα της διαμάχης δημοτικιστών και 
καθαρευουσιάνων κατά την περίοδο αυτή είναι γνωστή καθώς αποτελεί και τις 
απαρχές διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού δημοτικισμού στη χώρα μας. Ως προς 
τους εκπαιδευτικούς που θα υλοποιούσαν τους εκπαιδευτικούς αυτούς 
στόχους, η εμπιστοσύνη στρέφεται προς τους ντόπιους δασκάλους, δασκάλες, 
νηπιαγωγούς της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας αλλά και καθηγητές της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Στόχος της εισήγησής μου, να διερευνήσει τις προτεραιότητες αυτές της 
Κοινότητας αλλά και τις εκπαιδευτικές πρακτικές που επιλέγει σε σχέση με τις 
διαπιστώσεις και προτάσεις των ειδικών επιθεωρητών που έστελνε η Διοίκηση 
από τις αρχές του αιώνα και οι οποίες απηχούν/ διαμορφώνονται από τις 
εθνικές προτεραιότητες για τις Νέες Χώρες, τις βασικές αρχές, δηλαδή, της 

4 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Διευθυντή του Ημιγυμνασίου 
Αθανάσιου Ρίζου. Υπότροφος του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Εδέσσης, εντάσσεται στην 
κατηγορία του ‘κοσμοπολίτη’ εκπαιδευτικού του 19ου αιώνα που οργώνουν κυριολεκτικά την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία στο χώρο της Βαλκανικής, το Ελεύθερο κράτος και τον ελληνισμό της 
Διασποράς. Υπηρετεί στην Αχρίδα, το Δεμίρ Χισάρ, Αλεξάνδρεια, Θεσσαλονίκη, Μοναστήρι, 
Αδριανούπολη, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Τάντα, Ισμαηλία, Κάιρο, Πολύγυρο, Δοξάτο, Έδεσσα. Ι.Α.Μ. 

5 Αθ. Καραθανάσης-Αντ. Σατραζάνης, Πρακτικά του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της 
Έδεσσας (1872-1874), Θεσσαλονίκη, 1991, οι αναφορές στις σελίδες 44-47. 
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εκπαιδευτικής πολιτικής. Η γλωσσική αφομοίωση των ξενοφώνων βρίσκεται 
στην κορυφή των προτεραιοτήτων και σταθερά οι αιτίες του γλωσσικού και 
συνακόλουθα του εθνικού προβλήματος αναζητούνται αποκλειστικά στην 
εκπαίδευση, στην αρχή, βέβαια, πιο έντονα στη συνέχεια με διαφοροποιήσεις 
και σχετική διεύρυνση. 

Ο Γ. Μπουκουβάλας (Γυμνασιάρχης στη Θεσσαλονίκη) το 1900 επιθεωρεί 
τα σχολεία της περιοχής της Έδεσσας και ενώ αναγνωρίζει την ανεπάρκεια της 
καθαρεύουσας να καταρτίσει γλωσσικά του ξενόφωνους μαθητές των 
ελληνικών σχολείων δεν προτείνει, όμως, τη λύση της δημοτικής. Επισημαίνει 
μόνον την αναποτελεσματικότητα της καθαρεύουσας στα σχολεία των 
ξενοφώνων.6 Ο Ευθ. Μπουντώνας προτείνει το 1908 τη γλωσσική μορφή ‘των 
μορφωμένων ή εγγραμμάτων τάξεων’ προσδιορίζοντας ως εξής την άποψή του 
για τα Νηπιαγωγεία: «Χρειαζόμεθα δια τας γλωσσικάς ασκήσεις των ξενοφώνων 
παιδίων γλώσσαν ζωντανήν και ακεραίαν ως όργανον εκφράσεως του παιδικού 
βίου ολοκλήρου, γλώσσαν, την οποίαν να μεταχειριζώμεθα πράγματι ημείς δια να 
έχωμεν έπειτα την αξίωσιν να την μεταχειρισθούν κατ’ απομίμησιν ημών  και τα 
ξενόφωνα παιδία και η οποία επομένως ως όργανον συννενοήσεως των 
ξενοφώνων προς ημάς να συμπίπτη προς εκείνην, την οποίαν ομιλούμεν οι 
εγγράμματοι και να μη παρουσιάζη τόσον φανερά τα σημεία του επικτήτου.»7   

Ως προς τους εκπαιδευτικούς ο Γ. Μπουκουβάλας θεωρεί ότι η αδυναμία 
των δασκάλων να υλοποιήσουν το γλωσσικό-εκπαιδευτικό και ευρύτερα εθνικό 
στόχο σχετίζεται με την τοπική τους προέλευση και για το λόγο αυτό προτείνει 
ως αποτελεσματική λύση την αντικατάσταση των ‘ντόπιων’ από ελληνόφωνους 
δασκάλους. Τα δεδομένα του 1912-13 καταδεικνύουν εμφανώς τη διαφορετική 
εκτίμηση της κοινότητας στο θέμα αυτό. Στις πρώτες εκθέσεις της 
Υποδιοίκησης Εδέσσης προς τη Γ.Δ.Μ. το 1914 είναι εντυπωσιακή η έμφαση 
στην ‘αποστολή’ των εκπαιδευτικών, ασκείται κριτική για τη μη 
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών αλλά προτείνει: «΄Οθεν υπερτάτη ανάγκη 
να αποστείλη η Ελληνική Πολιτεία εις τα Βουλγαρόφωνα μέρη τους αριστείς των 
δημοδιδασκάλων της Παλαιάς Ελλάδος…οι οποίοι θα είναι εφωδιασμένοι με τα 
απαραίτητα προσόντα της ελληνοπρεπείας, της επιβολής και της δυνάμεως 
αφομοιώσεως». Και σε άλλο σημείο τονίζει: «Η βουγλαρόφωνη Ελληνική Μακεδονία 
δεν έχει ανάγκην εντίμων βιοπαλαιστών, καταφευγόντων εις τους ερημικούς 
συνοικισμούς αυτής δια να κερδίζωσι το ψωμί των. Υπάτη εθνική ανάγκη είναι να 
σταλώσι σφριγηλοί απόστολοι της Ελληνικής ιδέας, ψάλται της Ελληνικής ευμορφίας, 
σκαπανείς της Ελληνικής σκέψεως και προ παντός εργάται της Ελληνικής γλώσσης.»8 Η 
επίσημη εκπαιδευτική πολιτική, επομένως, επιμένει το 1914 να 
επιχειρηματολογεί προς την ίδια κατεύθυνση, υπέρ των μη γηγενών 
εκπαιδευτικών δηλαδή. Σε αντίθεση με τις θέσεις αυτές ο επιθεωρητής Π. 
Πύρζας διατυπώνει το 1919, το 1923 και 1924 τις πιο συστηματικές, 
τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές προτάσεις, θεμελιωμένες στις προσωπικές 

6 Σ. Βούρη, «Βοδενά 1900: εθνικές και εκπαιδευτικές όψεις», στο: Γ. Κιουτούτσκα (επιμ.), 
Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Επιστημονικού Συμποσίου. Η Έδεσσα και η περιοχή της. Ιστορία και 
πολιτισμός, Έδεσσα, Δήμος Έδεσσας, 1995, σ. 317 

7 Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Επιθεώρησις των Ελληνικών Σχολείων, Σχολικά 
Προγράμματα και Διδακτικαί Οδηγίαι. Α΄. Το Νηπιαγωγείον των Ξενοφώνων Ελληνικών 
Κοινοτήτων, Αθήναι, 1908, σ. 20. 

8«Υποδιοίκησης Εδέσσης, Η πολιτική κατάστασις υπό εθνολογικήν έποψιν», Ι.Α.Μ., Αρχείο 
Γ.Δ.Μ., φάκ. 17.3., σσ. 54-55. Η έκθεση κλείνει ως εξής: «Η Βουλγαρόφωνος Μακεδονία θα 
αναπλασθή εάν σταλώσιν εκεί αληθείς Έλληνες διδάσκαλοι», ό.π., σ. 57. 
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εμπειρίες του από το χώρο και την πολυετή υπηρεσία του σε σχολεία της 
Μακεδονίας. Στο γλωσσικό ζήτημα, ως οπαδός του εκπαιδευτικού 
δημοτικισμού, διατυπώνει με σαφήνεια την άποψή του το 1919 στο Δελτίο του 
Εκπαιδευτικού Ομίλου: «Είναι λοιπόν ανάγκη εθνική να καθιερωθή η δημοτική 
γλώσσα στα ξενόφωνα μέρη και στις έξι τάξεις του δημοτικού σχολείου». Για την 
ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στα ξενόφωνα σχολεία ο Π. 
Πύρζας προτείνει την ίδρυση Νηπιαγωγείων, τη λειτουργία νυχτερινών 
σχολείων και Κυριακών σχολείων για τα κορίτσια και τις γυναίκες των χωριών.9 
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1924 ο ίδιος επιθεωρητής διευρύνει την πρότασή του: 
«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», με βασικό επιχείρημα ότι «Γλωσσική αφομοίωσι με γλώσσα 
ψεύτικη δεν είναι δυνατό να γίνη και γι’ αυτό η εισαγωγή της δημοτικής στα σλαυόφωνα 
σχολεία επιβάλλεται για λόγους Εθνικής σκοπιμότητας.»10 Τέλος, το 1924, ως ειδικός 
επιθεωρητής Εδέσσης συνοψίζει τις απόψεις και τις προτάσεις του. Με βάση τη 
διαπίστωση ότι «…από απόψεως αφομοιωτικής εις τα σλαυόφωνα μέρη 
ηστοχήσαμεν καθ’ όλην την γραμμήν» προτείνει: ανέγερση σχολικών κτιρίων, 
ίδρυση Νηπιαγωγείων, υποχρεωτική φοίτηση, καθιέρωση της δημοτικής 
γλώσσας, ίδρυση μαθητικών βιβλιοθηκών, διανομή δωρεάν βιβλίων, ίδρυση 
νυκτερινών, κυριακών και ιερατικών σχολείων. Ιδιαίτερης βαρύτητας είναι η 
πρότασή του να δοθεί η δυνατότητα να φοιτούν δωρεάν στα Διδασκαλεία 
σλαυόφωνοι μαθητές και μαθήτριες και το άρθρο που αναφέρεται στη 
διοικητική αποκέντρωση: «Να επεκταθή η μελετωμένη αποκέντρωσις και εις την 
εκπαίδευσιν, μετατοπιζομένου του κέντρου ταύτης εν Θεσσαλονίκη και διδομένης 
μείζονος εξουσίας εις τα μέλη των Σχολικών Επιτροπών προς επίβλεψιν της καθ’όλου 
λειτουργίας των Σχολείων.»11  

Ενδιαφέρον, επομένως, παρουσιάζει η προσέγγιση της επίσημης 
εκπαιδευτικής πολιτικής με βάση τη διερεύνηση των αλληλένδετων οργανικών 
στοιχείων που τη συνθέτουν και, κυρίως, τη συμβατότητά της με τις κοινοτικές 
προτεραιότητες.. 

Πρώτο στοιχείο η μεταβατικότητα. Αν, δηλαδή, δόθηκε ευκαιρία να 
προετοιμαστούν οι κάτοικοι των Νέων Χωρών για την ένταξη, αν προβλέφτηκε 
παράταση της προηγούμενης κατάστασης και αν αξιοποιήθηκαν θετικά 
στοιχεία της έως το 1912 εκπαιδευτικής πρακτικής. Η εκπαιδευτική πολιτική 
βρίσκεται, αρχικά, μακριά από τις ανάγκες των ίδιων των μελών των 
κοινοτήτων την αμοιβαία αποδοχή και συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ή την 
ανοχή σε διαφορετικές επιλογές ατόμων και ομάδων που έχει σφυρηλατηθεί 
από τη συμβίωση αιώνων. Φαινόμενα, δηλαδή, που για τους αρμόδιους φορείς 
της εθνικής πολιτικής αποτελούν δείγματα ενός χαλαρού εθνικού αισθήματος 
δικαιολογούνται μέσα σε ένα κοινοτικό πλαίσιο μη διακριτών ορίων ανάμεσα 
στους πληθυσμούς.12 

Δεύτερο στοιχείο ο προσδιορισμός των βασικών εθνικών προτεραιοτήτων 
ως προς την αφομοίωση  και τη διοχέτευση (μεταλαμπάδευση) των εθνικών 
αξιών στους πληθυσμούς των Νέων περιφερειών μέσα από την εκπαίδευση και 

9 Π. Πύρζας, «Οι ξενόφωνοι της Μακεδονίας και η γλωσσική τους αφομοίωση», Δ.Ε.Ο., τόμ. 
7(1917-1919), Αθήνα, 1919, σσ. 204-208. 

10 Π. Πύρζας, «Τα σχολεία των ξενοφώνων. Προσφώνηση του επιθεωρητή κ. Πύρζα στο 
δασκαλικό συνέδριο του Σιδηροκάστρου», Εργασία, τεύχ.4 (31-10-1923), σσ. 78-81. 

11 Έκθεσις Π. Πύρζα προς την Γενικήν Διοίκησιν Θεσσαλονίκης, 1924. Ι.Α.Μ., σσ. 19-22. 
12 Βλ. σχετικά, Σ. Βούρη, ό.π. 

 7 

                                                 



με βασικούς φορείς μετάδοσης τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίζονται ως 
‘Ευαγγελιστές της εθνικής ιδέας’. Τρία βασικά αιτήματα της έρευνας μπορούν 
να εντοπιστούν για μια πρώτη συστηματική προσπέλαση προς τη διαδικασία 
αυτή της αφομοίωσης. 

α. Μελέτη των μηχανισμών αφομοίωσης και διοχέτευσης των ιδεών και 
της συνακόλουθης ένταξης των νέων πληθυσμών στο σύστημα αξιών του 
κράτους. Αν, δηλαδή, λήφθηκαν σοβαρά υπόψη ιδιαιτερότητες της περιοχής 
Έδεσσας όπου η έμφαση έπρεπε να δοθεί στις γλωσσικές ανάγκες του 
πληθυσμού. Η αναγκαιότητα αυτή είχε γίνει ορατή από τον 19ο αιώνα και ο 
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος της πόλης προσπάθησε να καλύψει τις ανάγκες 
αυτές των ενήλικων μελών της Κοινότητας με τη σύσταση Βιβλιοθήκης, 
Αναγνωστηρίου και σειρά ειδικών Αναγνωσμάτων που παρακολουθούσαν όλα 
τα μέλη. Οι ίδιες, σχεδόν, πρακτικές επισημαίνονται από τον Π. Πύρζα το 1924. 
Στη διάσταση αυτή ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι στην Αθήνα 
συστήνεται το 1925 η Μακεδονική Εκπαιδευτική Εταιρία με βασικές 
αρμοδιότητες την ίδρυση Νηπιαγωγείων, Νυχτερινών και Πρακτικών Σχολών.13 

β. Εξέταση του περιεχομένου της ιδεολογίας που διαδόθηκε με τους 
παραπάνω τρόπους και των εσωτερικών της μεταμορφώσεων και μετεξελίξεων. 
Με έρεισμα τις μαρτυρίες των κειμένων μπορεί να στοιχειοθετηθεί για το θέμα 
αυτό η ακόλουθη πρόταση εργασίας: η ιδεολογία αυτή πέρασε από στάδια 
προοδευτικής σκλήρυνσης που εκφράστηκε με έξαρση της σχετικής ρητορικής 
και των προτεινόμενων μέτρων από τους φορείς της Διοίκησης (Γ.Δ.Μ.) και 
ύφεσης/ προσαρμογής με παρεμβάσεις ρεαλιστικών προτάσεων με βάση την 
εμπειρία ειδικών επιθεωρητών εκπαίδευσης. 

γ. Προσδιορισμός των βασικών φορέων υλοποίησης της διαδικασίας 
αφομοίωσης με έμφαση στο ρόλο του σχολείου και, κυρίως, των δασκάλων. Η 
εντοπιότητα των δασκάλων/διδασκαλισσών αποτέλεσε σημείο διαφορετικών 
εκτιμήσεων διοίκησης - κοινότητας – επιθεωρητών. Αυτοβιογραφικά κείμενα 
εκπαιδευτικών αναδεικνύουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες διαστάσεις του ρόλου 
των εκπαιδευτικών. Η γνωστή δασκάλα και λογία της Θεσσαλονίκης Αγγελική 
Τσιώμου-Μεταλλινού, η οποία εξομολογείται: «Στα σκληρά της Τουρκοκρατίας 
χρόνια, εδίδαξα, μεταξύ άλλων και στο χωρίον Μεσημέρι Εδέσσης με τις τριάντα 
τουρκικές λίρες τον χρόνο, τις οποίες μας έδιδε η Κοινότης πέρνοντας τον 
διορισμόν μας απ’ τον Γενικόν Γραμματέα του Προξενείου μας τον κ. Σ. Αστεριάδη. 
Εργάτρια κι’ εγώ της Εθνικής Ιδέας εδίδαξα στα βουλγαρόφωνα χωριά της 
Μακεδονίας, όχι βέβαια  μόνον τα γράμματα του συντακτικού και της 
Γραμματικής, αλλά κυρίως της Πατρίδος».14  

δ. Αναζήτηση των μορφών της εσωτερικής κριτικής που προκάλεσε η 
ιδεολογία αυτή και το πολιτικό πρόγραμμα που διαμορφώθηκε στην 
εκπαίδευση. Παράλληλα, δηλαδή, με τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της 
εθνικής πολιτικής πρέπει να ανιχνευτούν και οι τυχόν επιφυλάξεις, 

13 Η Μακεδονική Εκπαιδευτική Εταιρεία (M.E.E.) ιδρύθηκε το 1925 με σκοπό την 
προαγωγή της εκπαίδευσης στη Μακεδονία και τη Θράκη. Πρώτος πρόεδρός της ο Αντ. Α. 
Χρηστομάνος και σύμβουλοι οι: Α. Κεραμόπουλος, Κ. Άμαντος, Ναταλία Π. Μελά, Άννα 
Τριανταφυλλίδου, Κωνστ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Μανώλης Τριανταφυλλίδης, Δημ. Ανδρεάδης, 
Αθαν. Βρυζάκης, Κλέων Χατζηλάζαρος, Α. Αθηνογένης, Αλεξ. Σβώλος, Β. Χατζηλίας, Γρ. Τηλικίδης, 
Σ. Λιούμπης, Κωνστ. Τσιμινάκης, Γ. Παπαθανασίου.  

14 Αγγ. Μεταλλινού, «Από τον Μακεδονικόν Αγώνα. Αναμνήσεις της διδασκαλικής μου 
ζωής», Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν. Σφενδόνη, 1925, σ. 62.  
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αμφισβητήσεις και προτάσεις εναλλακτικών επιλογών που διατυπώθηκαν από 
τις τοπικές κοινότητες και ειδικούς παιδαγωγούς. Η μελλοντική έρευνα είναι 
απαραίτητο να εστιάσει σε γηγενείς εκπαιδευτικούς επιμορφωμένους σε 
Διδασκαλεία – Βιβλία σχετικά με τον τόπο – Αρμοδιότητες Σχολικών Επιτροπών 
– Διοικητικό κέντρο στη Μακεδονία. 

Το σημερινό συνέδριο θα δώσει, ευελπιστούμε, απαντήσεις στα 
ερωτήματα αυτά με τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που αναφέρονται 
στην εκπαιδευτική κίνηση του 20ού αιώνα. 
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Αφροδίτη Κανάκη-Πασχαλίδου  
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 ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΔΕΝΩΝ (πίναξ δ΄) 

Προσόντα και μισθός διδακτικού προσωπικού Εδέσσης 

/Α/Α Ονοματεπώνυμον Πατρίς Ηλικία Έγγαμος/ 

Άγαμος 

ΣΠΟΥΔΑΙ Έτη 

υπηρεσίας  

Ετ. Μισθός 

(λίρες) 

Τόπος Υπηρεσίας 

1 Ρίζος Αθανάσιος Έδεσσα 59 Έγγαμος Τελειόφοιτος 

Φιλοσοφικής. Σχολής Εθν. 

Πανεπιστημίου 

26 75 Διευθυντής  

Ημιγυμνασίου 

2 Στεφάνου Παντελής Έδεσσα 45 Έγγαμος Απόφοιτος Διδασκαλείου 

Θεσσαλονίκης 

27 47 Διδάσκαλος  

Ημιγυμνασίου 

3 Γεωργιάδης Δημήτριος Βυρσώκα 34 Έγγαμος Απόφοιτος Γυμνασίου 

Θεσσαλονίκης 

14 40 Διδάσκαλος  
Ημιγυμνασίου 

4 Καλλιτζάντζης 

Χριστόδουλος 

Έδεσσα 19 Άγαμος Απόφοιτος Γυμνασίου 

Μοναστηρίου 

1 30 Διδάσκαλος  
Ημιγυμνασίου 

5 Ιωάννου Χρίστος Μεσημέριον 19 Άγαμος Απόφοιτος Δ΄εν Αθήναις 

Γυμνασίου 

1 30 Διδάσκαλος  
Ημιγυμνασίου 

6 Ιεροδιάκονος Διονύσιος Έδεσσα 35 Έγγαμος Απόφοιτος Υποδ/λείου 

Θεσσαλονίκης.  

9 35 Διδάσκαλος  
Ημιγυμνασίου 

7 Βαταντζής Βασίλειος Έδεσσα 45 Χήρος Απόφοιτος  Διδασκαλείου 

Θεσσαλονίκης 

29 50 Διδάσκαλος 
Ημιγυμνασίου  

8 Θεοφίλου Κων/νος - - -                      - - Φιλόπτ. 

Αδελφ. 

Εδέσσης: 

Διδάσκαλος  Ωδικής 

 

9 Πιάτσα Ευθυμία Θεσσαλονίκη 29 Άγαμος Απόφοιτος Κεντρικού 

Παρθεναγωγείου 

Θεσσαλονίκης 

15 45 Διευθύντρια Κατ. 

Παρθεναγωγείου  

10 Γούνη Μαριάνθη Έδεσσα 24 Άγαμος Απόφοιτος Κεντρικού 

Παρθεναγωγείου  

Θεσσαλονίκης 

7 27 Διδασκάλισσα Κατ. 

Παρθεναγωγείου 

11 Ούτα Μαρία Έδεσσα 20 Άγαμος Απόφοιτος Κεντρικού 

Παρθεναγωγείου 

Θεσσαλονίκης 

3 20 Διδασκάλισσα Κατ. 

Παρθεναγωγείου  

12 Λέντσιου Αγγελική Έδεσσα 20 Άγαμος Απόφοιτος Κεντρικού 

Παρθεν. Θεσσαλονίκης. 

3 20 Νηπιαγωγείο Κατ. 

Παρθεναγωγείου 

13 Μάρκου Αικατερίνη Έδεσσα 20 Άγαμος Απόφοιτος Κεντρικού 

Παρθεναγωγείου  

Θεσσαλονίκης 

7 15 Βοηθός 

Παρθεναγωγείου 

Εδέσσης 

14 Μιχαήλ Ιφιγένεια Θεσσαλονίκη 19 Άγαμος Απόφ. Υποδιδασκαλείου 

Θεσσαλονίκης 

2 25 Νηπιαγωγείο 

(Παράρτημα Κατ. 

Παρθεναγωγείου) 

 
 
 

Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου 
Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. 

ziogou@edlit.auth.gr  
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