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1. Θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο 
Προκαταρκτικά πρέπει να δηλωθεί ότι η παρούσα εργασία εστιάζει στην 

αφομοίωση των σλαβοφώνων της Μακεδονίας και αποσκοπεί, όπως και ο 
υπότιτλός της δηλώνει, στο να προτείνει ένα θεωρητικό και μεθοδολογικό 
σχεδίασμα για την ερμηνευτική προσέγγιση αυτού του εξαιρετικά πολύπλοκου 
προβλήματος με βάση κυρίως την εξέταση της γενικότερης και της ειδικότερης 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Για τη σφαιρική εξέταση του συγκεκριμένου θέματος 
είναι παραπάνω από αυτονόητο ότι απαιτείται να ληφθούν υπόψη πολλά 
αλληλοεμπλεκόμενα επιστημονικά πεδία, ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
και ιστοριογραφικές, κοινωνιολογικές, ανθρωπολογικές, νομικές, 
γλωσσολογικές, παιδαγωγικές και πολιτικές οπτικές, ενώ θα πρέπει, παράλληλα, 
να τηρηθούν και βασικές αρχές της ιστοριογραφίας όπως η 
πολυπρισματικότητα και ο πολυπαραγοντισμός των ιστορικών αιτίων. Θα 
πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα έχει να 
επιδείξει τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρουσα παραγωγή μονογραφιών, 
διδακτορικών διατριβών, μεταπτυχιακών εργασιών, άρθρων κ.λπ. Ωστόσο, 
συνεχίζουν να υφίστανται αρκετά ελλείμματα, κυρίως σε διεπιστημονικές και 
συγκριτκές θεωρήσεις (π.χ. για το πώς αντιμετώπισαν οι γειτονικές και άλλες 
χώρες τους δικούς τους αλλόφωνους πληθυσμούς), καθώς και σε ιστορία «από 
τα μέσα» και «από τα κάτω», ιδίως σε σχέση με το σχολικό θεσμό και τα 
αποτυπώματά του στις ζωές των ανθρώπων που έζησαν ή ζουν στις 
σλαβόφωνες περιοχές.  

 
2. Περιοδολόγηση 

Βασικό κορμό της εργασίας αποτελεί η προσπάθεια περιοδολόγησης 
αναφορικά με το ζήτημα της αφομοίωσης των σλαβοφώνων με κύρια κριτήρια 
τη γενικότερη πολιτική του ελληνικού κράτους, την ηγεμονική ιδεολογία και την 
ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική. Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω κριτήρια 
μπορούμε να διακρίνουμε τις ακόλουθες φάσεις1:    

1η φάση = πρωτοϊστορία Μακεδονικού ζητήματος (18ος αι. – 1840): πρώτες 
ενδείξεις για τη βουλγαρική εθνική αναβίωση.  

2η φάση = πρώιμη ιστορία Μακεδονικού ζητήματος (1840 – 1860): 
βουλγαρική εθνική αφύπνιση (δημιουργία Εξαρχίας) και έναρξη διαμόρφωσης 
της Νεοελληνικής ιδεολογίας.  

3η φάση = επισημοποίηση του ζητήματος (1860 – 1897): οργανωμένη 
εκπαιδευτική εξόρμηση, ένταση προπαγάνδας, αμφιταλάντευση Ελλήνων 
αρμοδίων μεταξύ αισιοδοξίας και απογοήτευσης.    

1 Η συγκεκριμένη περιοδολόγηση στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετική 
μονογραφία του Τάσου Κωστόπουλου, Η Απαγορευμένη Γλώσσα. Κρατική Καταστολή των 
Σλαβικών Διαλέκτων στην Ελληνική Μακεδονία, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2008.  
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4η φάση = εντατικοποίηση του Αγώνα (1897 – 1920): ένταση προσπαθειών 
μετά το σοκ του 1897, ένοπλη φάση Μακεδονικού Αγώνα, πόλεμοι δεκαετίας 
1910. 

5η φάση = πολιτική της «ήπιας αφομοίωσης» των ξενοφώνων (1920 – 
1936): ένταση προσπαθειών με κύριο όπλο την εκπαίδευση, αλλά και 
αντιφάσεις. 

6η φάση = πολιτική καταστολής (1936 – 1941): λήψη κατασταλτικών 
μέτρων και άσκηση τρομοκρατίας και φυσικής βίας από το «Νέον Κράτος» σε 
βάρος κυρίως των σλαβόφωνων της Μακεδονίας και των αλβανόφωνων της 
Ηπείρου. 

7η φάση = «εποχή της θύελλας» (1941 – 1949): πολιτική του χάους, των 
αντιφάσεων και της εθνοκάθαρσης.  

8η φάση = εφαρμογή μεικτής πολιτικής αφομοίωσης (1949 – 1967): μείγμα 
«ήπιας αφομοίωσης» και κατασταλτικών μέτρων αλλά και άρνηση του 
ζητήματος.  

9η φάση = πολιτική καταστολής (1967 – 1974): επάνοδος στην πολιτική της 
καταστολής αλλά με ηπιότερα μέσα εν συγκρίσει με τη μεταξική περίοδο, 
άρνηση του ζητήματος.  

10η φάση = πολιτική άρνησης του ζητήματος (1974 – 1991): αποσιώπηση 
του ζητήματος και προσπάθεια για απομείωση της έντασης, τάσεις 
φιλελευθεροποίησης. 

11η φάση = πολιτική της «στρουθοκαμήλου» (1992 – σήμερα): αποσιώπηση 
του ζητήματος παρά την καταρχήν επίσημη αποδοχή δικαιωμάτων άλλων 
μειονοτικών γλωσσικών ομάδων (π.χ. των Ρομά) και την έξαρση του σχετικού 
ενδιαφέροντος διεθνών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων.   

 
3. Εκπαιδευτική πολιτική και Μακεδονικό ζήτημα 

1η φάση (18ος αι. – 1840): προς τα τέλη της περιόδου αυτής ιδρύεται το 
«Ελληνικόν Βασίλειον» και συγκροτείται το εκπαιδευτικό σύστημα υπό την 
επιρροή των ιδεών κυρίως του Νεοανθρωπισμού με έμφαση στην αρχαιογνωσία 
και την αρχαιογλωσσία και ιδρύεται το «Οθώνειον Πανεπιστήμιον» για εθνικούς 
κυρίως λόγους2. Ωστόσο, το πρόβλημα του εξωκρατικού ελληνισμού, ιδίως στη 
Μακεδονία και τη Θράκη, και της ξενοφωνίας ουσιαστικά αγνοείται. 

2η φάση (1840 – 1860): την περίοδο αυτή συγκροτείται σταδιακά η εθνική 
ιδεολογία με κύριους πυλώνες τη Μ. Ιδέα (Ι. Κωλέττης, 1844) και τον 
ελληνοχριστιανισμό (Σπ. Ζαμπέλιος, 1852) και διαμορφώνεται το σχήμα της 
αδιάλειπτης συνέχειας του ελληνικού έθνους (Κ. Παπαρρηγόπουλος, 1853)3. 
Παράλληλα, γίνονται αντιληπτά από φωτισμένους διανοούμενους της εποχής τα 
προβλήματα δυσλειτουργίας που παρουσιάζει το εκπαιδευτικό σύστημα και 
ασκείται έντονη κριτική για την περιφρόνηση των σύγχρονων αναγκών του 
έθνους (π.χ. Αντ. Φατσέας, 1856, αναφορά στο «έθνος το ζων», δηλαδή στο 

2 Τερζής Νίκος Π., Μελέτη της Εκπαίδευσης του Νεοελληνισμού. Πριν από το Κράτος – Έξω 
από το Κράτος – Στο Κράτος. Αδελφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 207-233. 

3 Βλ. ενδεικτικά Λιάκος Αντώνης, «Προς επισκευήν ολομελείας και ενότητος: Η δόμηση 
του εθνικού χρόνου στην ελληνική ιστοριογραφία», στο: Επιστημονική συνάντηση στη μνήμη του 
Κ. Θ. Δημαρά, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 1994, σσ. 171-
199.    
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νεοελληνικό)4. Την ίδια περίπου εποχή καταγράφονται και τα πρώτα 
υπομνήματα για το Μακεδονικό, π.χ. από τον Ι. Πιτζιπιό (1859), όπου η 
Μακεδονία χαρακτηρίζεται ως «επίδικος γη», και τον Ι. Θεοδωρίδη (1859), ο 
οποίος συμπυκνώνει το ελληνικό επιχείρημα στο ότι οι Βούλγαροι της 
Μακεδονίας και της Θράκης είναι Έλληνες που απώλεσαν την ελληνοφωνία και 
πρέπει να πεισθούν γι’ αυτό5. 

3η φάση, Α΄ περίοδος (1860 – 1870): κατά την πρώτη περίοδο της φάσης 
αυτής πυκνώνουν οι συζητήσεις για την αναμόρφωση της εκπαίδευσης, ιδίως 
μετά τη δυναστική αλλαγή, την ενσωμάτωση των Επτανήσων και κατά τις 
εργασίες της Βουλής (και της Αναθεωρητικής). Παράλληλα, αρχίζουν να 
συνειδητοποιούνται οι κίνδυνοι από την ορμητικότητα του βουλγαρικού 
εθνικισμού και την προπαγάνδα του πανσλαβισμού6. Στο πλαίσιο αυτό 
ιδρύονται σύλλογοι, όπως ο εν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικός Σύλλογος (1861) 
και ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων (ΣΔΕΓ, 1869), μεταξύ 
των σκοπών του οποίου ρητά αναφέρεται και «η επίρρωσις του Ελληνισμού εν 
ταις χώραις ας επειρώντο να σφετερισθώσιν έθνη αλλόφυλα και αλλόγλωσσα» (Κ. 
Παπαρρηγόπουλος)7.  

3η φάση, Β΄ περίοδος (1870 – 1897): με την ενίσχυση των αστικών 
στοιχείων διαμορφώνεται το πλαίσιο για την αναμόρφωση της εκπαίδευσης, 
αλλά οι σχετικές προσπάθειες οδηγούνται σε αδιέξοδο. Έτσι, μια σειρά 
νομοσχεδίων, π.χ. του Γ. Μίληση (1877), του Αν. Αυγερινού (1880) και Γ. 
Θεοτόκη (1889) ή θα μείνουν αψήφιστα ή δε θα συζητηθούν καν. Ωστόσο, τα 
κενά στην πολιτική του ελλαδικού κέντρου σε σχέση με τους εθνικούς 
ανταγωνισμούς στα Βαλκάνια κυρίως θα επιχειρήσουν να αναπληρώσουν οι 
Σύλλογοι και οι Εθνικές Εταιρείες με εντατικοποίηση της δράσης τους. Σταθμό 
στην πορεία του γλωσσικού ζητήματος, σε σχέση και με την αφομοίωση των 
ξενοφώνων, θα αποτελέσει η έκδοση του βιβλίου του Γ. Ψυχάρη Το Ταξίδι μου 
(1888), το οποίο θα θεωρηθεί ως μανιφέστο όχι μόνο γενικά υπέρ του 
δημοτικισμού αλλά και ειδικά υπέρ της θέσης ότι η γλώσσα (δημοτική) και ο 
στρατός αποτελούν τα κύρια όπλα για την υλοποίηση της Μ. Ιδέας8. Την ίδια 
περίπου περίοδο πολεμικές εμπλοκές και διεθνείς συνθήκες (Αγ. Στεφάνου και 
Βερολίνου) που αφορούν και τις τύχες της Μακεδονίας και της Θράκης θα 
δώσουν το έναυσμα για τη σύνταξη μεγάλου αριθμού και σημαντικού 
περιεχομένου υπομνημάτων και εκθέσεων για τις περιοχές αυτές υπό το πρίσμα 
των ελληνικών συμφερόντων. Για παράδειγμα, μεταξύ των κυριότερων 
κειμένων συγκαταλέγονται αυτά του Αθ. Ευταξίας (Το έργον του ελληνισμού εν 
Μακεδονία, 1880), του Κ. Βατικιώτη (Έκθεση προς Τρικούπη, 1880), του Πέτρου 
Λογοθέτη και του Κ. Παπαρρηγόπουλου (Υπομνήματα προς Υπουργείον 

4 Φατσέας Αντώνιος, Σκέψεις επί της Δημοσίας και Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως των Νέων 
Ελλήνων. Προς τον Υπουργόν της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Μέρος Β΄, Τύποις Νικολάου Αγγελίδου,  
Αθήνησι 1856, σ. 22. 

5 Για τα σχετικά υπομνήματα βλ. Καράβας Σπύρος, «Μακάριοι οι κατέχοντες την γην». 
Γαιοκτητικοί Σχεδιασμοί προς Απαλλοτρίωση Συνειδήσεων στη Μακεδονία 1880 – 1909, 
Βιβλιόραμα, Αθήνα 2010, σσ. 15-37.  

6 Σκοπετέα Έλλη, «Εθνική συνείδηση στα Βαλκάνια», στο: Χριστίδης Α. Φ. κ.ά. [επιμ.], 
Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 27-
32. 

7 Βλ. σχετικά Δημαράς Κ. Θ., Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Η εποχή του – η ζωή του – 
το έργο του, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1986, σσ. 241-242.  

8 Ψυχάρης, Το Ταξίδι μου, Τυπογραφείο του Σ. Κ. Βλαστού, Αθήνα 1888, σσ. 259-260. 
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Εξωτερικών, 1884) και του Γ. Μαυροκορδάτου (Υπόμνημα περί του εν Μακεδονία 
Ελληνισμού, 1886)9. Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, τα παραπάνω 
κείμενα συμφωνούν σε ορισμένες γενικές διαπιστώσεις σχετικά με το κίνδυνο 
που διατρέχουν οι περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκη: παντού είναι 
φανερή η κυριαρχία της «βουλγαρίδος φωνής», γεγονός που πιστοποιεί την 
αποτυχία των Συλλόγων και των εκπαιδευτικών μηχανισμών, εφόσον, όπως 
επισημαίνεται, έστω και υπερβολικά, ότι «ουδεμίαν πόλιν ή κώμην εν Μακεδονία 
τέως βουλγαροφώνον κατωρθώσαμεν έως του νυν να εξελληνίσωμεν», με το 
πρόβλημα να είναι οξύτερο στην ύπαιθρο. Οι ίδιοι διατυπώνουν και προτάσεις, 
όπως:      

• περιορισμό διεκδικήσεων στη Μακεδονία και χωρισμό της σε 
ζώνες («διχασμός» κατά Βατικιώτη, τρεις ζώνες κατά Παπαρρηγόπουλο, 
τέσσερις κατά Λογοθέτη) με βάση την τότε κυρίαρχη εννοιολόγηση του 
έθνους κατά την ιδεολογία του γερμανικού εθνικισμού (Blut, Boden, 
Sprachen) 

• αγορά τσιφλικιών, ίδρυση Τράπεζας, εποικισμό, τοποθέτηση 
κληρικών «εθναποστόλων» και διορισμό καλά καταρτισμένων και γενναίων 
δασκάλων  

• κατάργηση «των Γυμνασίων και των διδασκαλείων» και διάθεση 
των χρημάτων για τους παραπάνω σκοπούς (Γ. Μαυροκορδάτος).    

4η φάση (1898 – 1920): μετά την ταπεινωτική ήττα του «Μαύρου 1897»10 
και την καταρράκωση του ελληνικού γοήτρου η αποτελεσματικότητα της 
βουλγαρικής προπαγάνδας ενισχύεται. Γι’ αυτό προτείνονται, π.χ. από τον 
Νεοκλή Καζάζη, και εν μέρει λαμβάνονται, δραστικότερα μέτρα με έμφαση στην 
ελληνοποίηση της γης11. Χαρακτηριστικότερη είναι η περίπτωση του Ίωνα 
Δραγούμη, ο οποίος αποφαίνεται ότι οι περισσότεροι κάτοικοι στο μεγαλύτερο 
τμήμα της διεκδικούμενης χώρας είναι «αμφίβολοι ημέτεροι», σημειώνοντας ότι 
«βεβαίως κτήνη είναι οι βουλγαρόφωνοι, αλλά κτήνη λαλούντα την 
Βουλγαρικήν…». Και προτείνει ως μεθόδους για τη χειραγώγηση των ξενοφώνων 
την αγορά γης από Έλληνες και την καταχρέωση των αμφίβολων πληθυσμών 
μέσω Τράπεζας, επισημαίνοντας ότι είναι «μακάριοι οι κατέχοντες την γην». Γι’ 
αυτό και τονίζει ότι «όχι διατήρησις αλλά κατάκτησις της Μακεδονίας 
απαιτείται» και ότι στον αγώνα αυτό δεν παίζουν σημαντικό ρόλο τα «ιστορικά 
δίκαια», αλλά χρειάζεται ένας Μακιαβέλι12. Μάλιστα, μετά την επανάσταση του 
Ίλιντεν, παρατηρείται έξαρση των αναφορών σε κινδύνους υπαρκτούς αλλά και 
της κινδυνολογίας, π.χ. από τον Λάμπρο Κορομηλά, ο οποίος σημειώνει το 1905: 
«Νυν οι Βούλγαροι κατέχουσιν άπαν σχεδόν το έδαφος»13. Και για την 

9 Για τα σχετικά υπομνήματα βλ. Καράβας Σπύρος, όπ.π., σσ. 38 κ.ε. 
10 Για το «Μαύρο ’97» βλ. τη μονογραφία του Γιάννη Ν. Γιαννουλόπουλου, «Η ευγενής μας 

τύφλωσις». Εξωτερική πολιτική και “εθνικά θέματα” από την ήττα του 1897 έως τη μικρασιατική 
καταστροφή, Βιβλιόραμα, Αθήνα 1999.  

11 Καζάζης Νεοκλής, Ο Ελληνισμός εν τη Χερσονήσω του Αίμου, Εκ του Τυπογραφείου η 
‘Ανάπλασις’, Εν Αθήναις 1899. 

12 Οι παραπάνω χαρακτηρισμοί και οι προστάσεις του Ίωνα Δραγούμη περιλαμβάνονται 
σε υπόμνημά του προς το Υπουργείο Εξωτερικών (1903), στο: Πετσίβας Γιώργος [επιμ. – 
σχόλια], Ίωνος Δραγούμη, Τα τετράδια του Ίλιντεν, εκδ. Πετσίβα, Αθήνα 2000, σσ. 622-634. Για 
μια συνολική έκθεση των απόψεων του Δραγούμη για το Μακεδονικό σε συνάρτηση με την 
εκπαίδευση βλ. Φωτιάδου Α., Ίων Δραγούμης. Οι απόψεις του για την Εκπαιδευτική 
Μεταρρύθμιση και τον Εκπαιδευτικό Δημοτικισμό, Αδελφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1986.  

13 Βλ. σχετικά Καράβας Σπ., όπ.π., σ. 174.  
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αντιμετώπιση των κινδύνων αποφασίζεται από την «Οργάνωσιν Θεσσαλονίκη», 
που θα ιδρυθεί το 1906, να απαγορευτεί η πώληση ακινήτων από Έλληνες σε 
Βουλγάρους14. 

Οι εξελίξεις που ακολουθούν θα είναι ραγδαίες. Περιοριζόμαστε εδώ να 
αναφέρουμε τις σημαντικότερες: ένοπλη φάση Μακεδονικού Αγώνα, 
συγκατάνευση Βρετανίας στην αυτονόμηση της Μακεδονίας, Κίνημα 
Νεοτούρκων, ανακήρυξη Βουλγαρικής Ανεξαρτησίας, κίνημα στου Γουδή, 
πολιτική κυριαρχία Βενιζέλου, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 
Διχασμός, Κίνημα Εθνικής Άμυνας, Συνθήκη Νεϊγί (1919) και ανταλλαγή 
πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, Συνθήκη Σεβρών (1920) και 
προστασία μειονοτικών δικαιωμάτων (σχολεία, γλώσσα κ.λπ.).  

Αναφορικά με την εκπαιδευτική πολιτική της φάσης αυτής παρατηρείται 
πύκνωση του ιστορικού χρόνου λόγω του ότι εντάθηκε η κοινωνική κριτική 
προς το πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς μετά την ήττα του 1897, ενώ η 
αναμόρφωση της εκπαίδευσης, τόσο ως προς το θέμα του χρησιμοποιούμενου 
γλωσσικού οργάνου όσο και ως προς την οργάνωση, τα περιεχόμενα και την 
παιδαγωγική της βάση, θεωρήθηκε ως κύριος μοχλός για τη ριζική ανανέωση 
της ελλαδικής κοινωνίας και την πραγμάτωση των οραμάτων της Μ. Ιδέας15. 
Παρά ταύτα, η Βουλή θα απορρίψει τα νομοσχέδια του Αθ. Ευταξία (1899). Σ’ 
αυτή τη συγκυρία θα κάνει την εμφάνισή του ο «Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός», ο 
οποίος εξειδικεύει το πεδίο εφαρμογής του στο σχολικό θεσμό. Σταθμό αποτελεί 
το βιβλίο του Κωνσταντινουπολίτη γιατρού Φώτη Φωτιάδη «Το γλωσσικόν 
ζήτημα κ’ η εκπαιδευτική μας αναγέννησις» (1902)16, το οποίο εκδόθηκε στην 
Αθήνα με θερμή αφιέρωση στον Ψυχάρη και άσκησε σημαντική επιρροή στην 
εποχή του17. Ο Φωτιάδης θέτει ως προμετωπίδα στην αρχή του βιβλίου του τις 
ακόλουθες φράσεις: «τι δε μαθαίνομε και τι παθαίνομε στα σκολιά μας» και «πώς 
τα σκολιά μας θα γίνουν εθνικά μας σκολιά και πιοι θα το κατορθώσουν αφτό». 
Και προς το τέλος, περιλαμβάνει ένα υποκεφάλαιο με τον εύγλωττο τίτλο: 
«Γλωσσική ενότης διά το σχολείον, διά την κοινωνίαν, διά το έθνος»18. Πιο σαφής 
και διεξοδικός αναφορικά με το θέμα της εθνικής ενότητας και τη σημασία της 
γλώσσας στο να «αποχτήσουν συνείδηση της εθνότητάς τους» οι ξενόφωνοι θα 
είναι ο Ελισαίος Γιανίδης, ο οποίος θα υποστηρίξει με κατηγορηματικό τρόπο: 
«το σχολείο είναι φραγμός για τη γλωσσική προσέγγιση των ξενόγλωσσων 
Ελλήνων στη μεγάλη μάζα του Έθνους, γιατί αντί να τους μαθαίνει τη γλώσσα 
που μιλεί το Έθνος σήμερα, τους μαθαίνει εκείνη που μιλούσε προ δυο χιλιάδες 
χρόνια»19. Την ίδια εποχή ιδρύονται εταιρείες για την προώθηση της 
γλωσσοκεπαιδευτικής μεταρρύθμισης και εκδίδονται σχετικά περιοδικά: 
Αδελφάτο της Εθνικής Γλώσσας (1905), Εταιρεία της Εθνικής Γλώσσας (1905), 

14 Σουλιώτης-Νικολαΐδης Αθανάσιος, Ο Μακεδονικός Αγών. Η «Οργάνωση Θεσσαλονίκης» 
1906 – 1908. Απομνημονεύματα. Πρόλογος: Σοφία Σουλιώτη. Εισαγωγή: Δ. Ξανάλατος, ΙΜΧΑ, 
Θεσσαλονίκη 1959, σ. 48.  

15 Τερζής Νίκος Π., όπ.π., σσ. 280-282. 
16 Φωτιάδης Φώτης, Το γλωσσικόν ζήτημα κ’ η εκπαιδευτική μας αναγέννησις, 

Τυπογραφείο ‘Εστία’, Αθήνα 1902.. Πρόκειται για συλλογή έξι εκτενών άρθρων του Φωτιάδη, 
που είχαν δημοσιευτεί στο περιοδικό «Ταχυδρόμος» της Πόλης μεταξύ των ετών 1899 και 1900.   

17 Δελμούζος Α., Ο Φώτης Φωτιάδης και το παιδαγωγικό του έργο, Ν. Αλικιώτης και Υιοί, 
Αθήναι 1947, σ. 6. 

18 Φωτιάδης Φ., όπ.π., σσ. 323-352. 
19 Γιανίδης Ελισαίος, Γλώσσα και Ζωή. Αναλυτική μελέτη του γλωσσικού ζητήματος. 

Έκδοση του Αδελφάτου της Εθνικής Γλώσσας, Αθήνα 1908, σσ. 148-150.  
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Φοιτητική Συντροφιά (1910), Εκπαιδευτικός Όμιλος (1910), Νουμάς (1903), 
Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου (1911) κ.λπ., όχι χωρίς αντιδράσεις από την 
πλευρά των οπαδών της καθαρεύουσας, π.χ. από την Επιτροπείαν προς έννομον 
προστασίαν της Ελληνικής Γλώσσης (1910), η οποία ιδρύθηκε με την 
πρωτοστασία του γλωσσαμύντορα καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής Γ. 
Μιστριώτη.  

Στη σκέψη των δημοτικιστών και του Εκπαιδευτικού Ομίλου, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση, ιδίως την πρωτοβάθμια, σε στενή 
συνεργασία με το κόμμα των Φιλελευθέρων του Ε. Βενιζέλου, η αφομοίωση των 
ξενοφώνων, ιδίως των σλαβοφώνων, θα αναδειχθεί σε ζήτημα ύψιστης εθνικής 
σημασίας και άμεσης προτεραιότητας, γιατί η ύπαρξη των τελευταίων θα 
θεωρηθεί ως απειλή για την εθνική ομοιογένεια και την ουσιαστική 
ενσωμάτωση των Νέων Χωρών στο ελληνικό κράτος. Οι κίνδυνοι από την πυκνή 
παρουσία «ξενοφώνων» στη Μακεδονία και τη Θράκη και ο υπονομευτικός για 
την αφομοίωσή τους ρόλος της καθαρεύουσας είχαν, βέβαια, επισημανθεί ήδη 
πριν από τους Βαλκανικούς Πολέμους, ακόμη και από μετριοπαθείς 
υποστηρικτές της δημοτικής20. Παρά τη συνταγματική διάταξη του 191121, 
σαφής θα είναι μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους και ο Βενιζέλος, ο οποίος το 
1914, σε διάλογό του στη Βουλή με βουλευτή σχετικά με την υποχρεωτική 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα ισραηλιτικά και τα οθωμανικά σχολεία, 
θα τονίσει: «εάν θέλωμεν να εκμάθουν ταχέως οι αλλόγλωσσοι πληθυσμοί των 
νέων χωρών την ελληνικήν γλώσσαν, πρέπει να διδαχθούν την λαλουμένην 
τοιαύτην. Δεν πρέπει να τους ειπούμε το σκυλί κύνα, διότι εν τοιαύτη περιπτώσει 
η διδασκαλία δεν θα έχη καρποφόρα αποτελέσματα». Παρόμοια θέση θα 
υποστηρίξει και κατά το ταξίδι του στην Αίγυπτο, σε ομιλίες του στους 
φιλολογικούς συλλόγους «Γράμματα» και «Ζωή»22. Έτσι, τόσο οι προτάσεις του 
Εκπαιδευτικού Ομίλου το 1912 όσο και τα νομοσχέδια του Ι. Τσιριμώκου το 1913 
χαρακτηρίζονται, πέρα από τη φανερή επίδραση που έχουν δεχθεί από τη 

20 Βλ. π.χ. Μπουντώνας Ευθ. Γ., Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος και οι κίνδυνοι της καθαρευούσης. 
Ανατύπωσις εκ του Δελτίου του Εκπαιδευτικού Ομίλου, Τυπογραφείον ‘Εστία’, Αθήναι 1911. Ο 
συγγραφέας, μάλιστα, επισημαίνει ότι η Εφορεία του Πρότυπου σχολείου «ελησμόνησε τους 
ξενοφώνους ομογενείς» και ότι «η παιδαγωγική της Ελλάδος φαίνεται ότι σχεδόν αγνοεί ακόμη την 
ύπαρξιν των ομογενών τούτων»· και υποδεικνύει ότι «αφ’ ου δε σήμερον δεν πρόκειται πλέον 
μόνον περί του δημοτικού σχολείου του Ομίλου, αλλά περί του δημοτικού σχολείου καθόλου, 
πρέπει να έχωμεν υπόψιν το σύνολον της ανηλίκου γενεάς, προς την οποίαν απευθύνεται το 
δημοτικόν σχολείον, επομένως όχι μόνον την ανήλικον γενεάν των ελληνοφώνων, αλλά και των 
αλβανοφώνων, βλαχοφώνων, σλαυοφώνων, αρμενοφώνων, τουρκοφώνων και αραβοφώνων 
ομογενών», βλ. όπ.π., σσ. 18-19.       

21 Πρόκειται για το άρθρο 107, όπου αναφέρεται: «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 συγκεκριμένη διάταξη, που είναι 
ηπιότερη από την αυστηρότερη που προτάθηκε αρχικά, υπήρξε προϊόν συμβιβασμού. Δεν παύει, 
πάντως, να προστατεύει στην ουσία την καθαρεύουσα, αν και ο Βενιζέλος αργότερα υποστήριξε 
ότι αποτέλεσε σοφιστικό τέχνασμα και πολιτικό ελιγμό, βλ. Δ.Ε.Ο., τ. 5, 1915/1916, σ. 133. Τη 
δικαιολογία του Βενιζέλου την αποδέχονται, εκόντες άκοντες, και μέλη του «Ομίλου», όπως ο 
Δημήτρης Γληνός, που ασκεί όμως και κριτική: «είναι προφανές», γράφει, «πως ο Βενιζέλος […] 
εδέχθηκε το άρθρο για να βγάλη το γλωσσικό ζήτημα από την πολιτική εκμετάλλευση των εχθρών 
του και όμως ίσως μ’ αυτό έβγαλε ένα ακρογωνιαίο λίθο της πραγματικής ανόρθωσης», βλ. Γληνός 
Δ., Άπαντα. Εκδοτική φροντίδα, εισαγωγή, σχόλια Φ. Ηλιού, τ. Α΄- Β΄. Θεμέλιο, Αθήνα 1983, τ. Β΄, 
σ. 491. 

22 Δ.Ε.Ο., τ. 5, 1915/1916, σσ. 132-134.  
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Γερμανία κυρίως, για τον ελληνοκεντρισμό τους23. Άλλωστε, τα περισσότερα 
μέλη του «Ομίλου» τείνουν στην απόρριψη του λεγόμενου τότε 
«κοσμοπολιτισμού» και προτάσσουν την εθνική σημασία του εγχειρήματός τους, 
στρεφόμενοι προς την ανάδειξη της σημασίας της νεοελληνικής (δημοτικής) 
παράδοσης και τη δημιουργική αξιοποίησή της24.  

Ο Γιάννης Κορδάτος, όσο κι αν έχει αμφισβητηθεί η εγκυρότητα των 
ερμηνευτικών σχημάτων του, ήταν από τους πρώτους που το επισήμαναν. Κατά 
την εκτίμησή του, μπορεί τους καθαρευουσιάνους και τους δημοτικιστές να τους 
χώριζε χάσμα, αλλά «η αλήθεια είναι πως και τα δύο γλωσσικά κόμματα ζητούσαν 
το ίδιο στο βάθος, τον εξελληνισμό της Μακεδονίας»25. Είναι σαφές ότι η 
παράμετρος του «εξελληνισμού» οδηγεί στην «εθνικοποίηση» του 
γλωσσοεκπαιδευτικού ζητήματος και διευρύνει τον κύκλο των ενδιαφερομένων 
και πέρα από τους διανοουμένους26.  

Η θέση του Κορδάτου επιβεβαιώνεται από δεκάδες άρθρα, εκθέσεις και 
επιστολές που δημοσιεύονται σε περιοδικά και στον ημερήσιο Τύπο, καθώς και 
από αυτοτελείς εκδόσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δημοσιεύματα 
στο Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, όπου π.χ. σε σημείωμα της Σύνταξης 
αμέσως μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους γράφονται και τα εξής: «Πόσο η 
σημερινή κατάσταση μας ζημιώνει, κοντά στ’ άλλα, και στους φυλετικούς μας 
αγώνες στη Μακεδονία και τ’ άλλα μέρη, όπου έχομε να αφομοιώσωμε με το 
εθνικό σχολείο τους ξενόγλωσσους και όπου κύριο όργανο για το σκοπό αυτό 
παρουσιάζεται η επίσημη γλώσσα του κράτους μας, πολλοί το ξέρουν και συχνά 
έλαβαν αφορμή να το τονίσουν άνθρωποι που έζησαν εκεί και άλλοι, δημοτικιστές 
και καθαρευουσιάνοι, δικοί μας και ξένοι. Το ζήτημα αυτό δεν πρέπει να νομίσωμε 
πως έπειτα από την νέα Ελλάδα που δημιούργησαν οι νίκες του στρατού μας 

23 Χαραλάμπους Δημήτρης Φ., Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος: η ίδρυση, η δράση του για την 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και η διάσπασή του, Αδελφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1987, σσ. 67-
71. 

24 Οι επιθέσεις κατά του «κοσμοπολιτισμού» αποτελούν κοινό τόπο σε κείμενα 
εκπροσώπων του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Βλ. πχ. Δραγούμης Φίλιππος Στ. [επιμ.], 
Κοινότης, Έθνος, Κράτος. Γνώμαι του Ίωνος Δραγούμη (1907-1919). Πολιτική Επιθεώρησις – 
Έκτακτον Τεύχος. Τυπογραφείον Παρασκευά Λεώνη, Αθήναι 1923. Ο Ίων Δραγούμης, εξάλλου, 
τάσσεται ρητά υπέρ της «φυλετικής πολιτικής» και δευτερευόντως υπέρ της «κρατικής», γιατί 
«τα γεωγραφικά σύνορα του κράτους δεν συμπίπτουν ακόμη με τα γεωγραφικά σύνορα της 
φυλής», βλ. Δραγούμης Ίων (1916), Προγραμματικοί Πολιτικοί Στοχασμοί. Παράρτημα Πολιτικής 
Επιθεωρήσεως, Εκ του Τυπογραφείου Π. Α. Πετράκου, Εν Αθήναις 1916, σσ. 4-5. Για το θέμα βλ. 
Καλογιάννης Γ. Χ., Ο Νουμάς και η εποχή του (1903-1931). Γλωσσικοί και ιδεολογικοί αγώνες. 
Διδακτορική διατριβή. Φιλοσοφική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. – Φιλοσοφικό Τμήμα, Αθήνα 1985 και Ρογάρη 
Γεωργία, Γλώσσα, Πολιτική και Παιδεία στο Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1911-1924). 
Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Ιωάννινα 
2010.  

25 Κορδάτος Γιάνης, Ιστορία του γλωσσικού μας ζητήματος, Λουκάτος, Αθήνα 1943, σ. 145. 
Παρόμοια θέση ενστερνίζεται και η Άννα Φραγκουδάκη, η οποία εκτιμά επιπλέον ότι οι λεκτικοί 
τύποι  «πατρίς» και «πατρίδα», της καθαρεύουσας και της δημοτικής αντίστοιχα, αναφέρονται 
σε εθνικισμούς  μεν, αλλά διαφορετικού τύπου βλ. Φραγκουδάκη Α., Ο εκπαιδευτικός 
δημοτικισμός και ο γλωσσικός συμβιβασμός του 1911, Ιωάννινα, σ. 74. Για την παιδαγωγική 
διαχείριση της γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας από τους δημοτικιστές βλ. αναλυτικά 
Αλεξάκης Νίκος και Γεωργίου Χρήστος, «Οι παιδαγωγικές απόψεις των δημοτικιστών για τη 
διαχείριση της γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας στις αρχές του 20ού αιώνα», στο: 
Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών – Π.Τ.Δ.Ε. – 
Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης, Πάτρα 2004, προσβάσιμο 
στο http://eriande.elemedu.upatras.gr.  

26 Σταυρίδη-Πατρικίου Ρένα, Οι φόβοι ενός αιώνα. Μεταίχμιο, Αθήνα 2007, σ. 233. 
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έλλειψε πια, ή πως ελαττώθηκε η σημασία του. Γιατί γνωρίζομε πως ο αγώνας δεν 
τελείωσε και ούτε λείπουν ακόμη έξω από τα όρια μεγαλωμένου κράτους οι 
ξενόφωνοι, ούτε και για κείνους που ήρθαν μέσα του, σωστό θα ήταν να τους 
αφήσουμε στην τύχη τους. Και όμως φαίνεται σα να μην τους 
πολυσυλλογιζόμαστε όλους αυτούς. Και με όσα κι αν εδώ και κει γράφηκαν ή 
ειπώθηκαν, λείπει ακόμα μια μελέτη που να φωτίσει και μια για πάντα να 
ξεκαθαρίσει το ζήτημα αυτό, ώστε να κινηθούν ίσως και κείνοι που χρέος τους 
είναι η αμεσότερη ενέργεια»27. Στο ίδιο τεύχος δημοσιεύεται και μια επιστολή 
δασκάλου από τη Μακεδονία, σταλμένη πριν από την επέκταση των ελληνικών 
συνόρων, στην οποία αναφέρεται ότι το ζήτημα της γλώσσας είναι 
«ανυπολόγιστης εθνικής σπουδαιότητας» και επισημαίνεται η πιθανότητα να 
ξεσηκωθούν οι «ξενόφωνοι» και να ζητήσουν την καλλιέργεια της μητρικής τους 
γλώσσας28. Τα ίδια περίπου θα υποστηριχθούν και σε επιστολή άλλου 
δασκάλου, όπου σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι «όλοι βλέπομε ως σκοπό μας 
το πώς θα αφομοιώσουμε τα ξενόφωνα μέρη»29.   

Υπό το πρίσμα αυτό, ιδιαίτερη αίσθηση θα προκαλέσει η μελέτη του 
Μανόλη Τριανταφυλλίδη «Η Γλώσσα μας στα σχολεία της Μακεδονίας», που 
δημοσιεύεται το 1916 στο Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, αλλά και 
αυτοτελώς με αφιέρωση μάλιστα «στην Α. Μ. τον Βασιλέα» και θετική 
ανταπόκριση από τα ανάκτορα, π.χ. από τον πρίγκιπα Νικόλαο. Στο σύντομο 
εισαγωγικό κείμενό του ο Τριανταφυλλίδης συνδέει την αποτυχία της κρατικής 
γλωσσοεκπαιδευτικής πολιτικής αναφορικά με την αφομοίωση των 
«ξενοφώνων» όχι μόνο στη Νέα Ελλάδα αλλά και στην Παλιά, ακόμη και στην 
Αττική, με την καθαρεύουσα, «την τυφλή αυτή μανία του γλωσσικού 
καθαρισμού», που κάνει τα παιδιά, «αντί να γίνουν σωστά ελληνόπαιδα», να 
«πέφτουν θύματα του πανελλήνιου νεοελληνικού δασκαλισμού». Και το χειρότερο 
όλων είναι ότι «αυτά όλα γίνονται σε τόπο όπου οι αντίθετοι έχουν στον αγώνα 
τον γλωσσικό πολύ καλύτερα όπλα, γλώσσα εύκολη και απλή με ορθογραφία 
ευκολομάθητη». Η εισαγωγή πλαισιώνεται από άρθρα και επιστολές δασκάλων 
που κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος, αν και σε κλίμα αγωνιωδέστερο, εκθέσεις 
επιθεωρητών σε σχολεία της Μακεδονίας και, τέλος, σταχυολόγηση σχετικών 
γνωμών και κρίσεων30.   

Στο ίδιο τεύχος του Δελτίου δημοσιεύεται και το πρώτο μέρος μελέτης του 
Γληνού με τον τίτλο «Έθνος και Γλώσσα», το δεύτερο μέρος της οποίας θα 
δημοσιευτεί μερικά χρόνια αργότερα, το 192231. Σ’ αυτό το δεύτερο μέρος ο 
Γληνός σημειώνει, μεταξύ άλλων: «στο Έθνος το ελληνικό βρίσκονται και τα δύο 
στοιχεία της ιστορικής ενότητας και το αντικειμενικό, δηλ. η αδιάκοπη ζωή της 
φυλής μας από τους αρχαιότατους χρόνους ως σήμερα, και το υποκειμενικό, δηλ. η 

27 Δ.Ε.Ο., τ. 3, 1913/1914, σ. 324.  
28 Όπ.π., σ. 325. Ανάλογη άποψη είχε υποστηρίξει και ο Τριανταφυλλίδης, βλ. Δ.Ε.Ο., τ. 2, 

1912, σ. 287.  
29 Δ.Ε.Ο., τ. 4, 1914, σ. 330.  
30 Τριανταφυλλίδης Μ., « Η γλώσσα μας στα σχολεία της Μακεδονίας», Δ.Ε.Ο., τ. 5, 

1915/1916, σσ. 11-46. Η μελέτη στο Δελτίο ακολουθείται από δύο ακόμη σχετικά κείμενα: του Δ. 
Γληνού με το ψευδώνυμο Δ. Φωτεινός και τίτλο «Έθνος και Γλώσσα» (σσ. 47-62) και του 
δασκάλου από τη Μακεδονία Ευθ. Γρηγορίου με τον τίτλο «Η καλύτερη γλώσσα για το Δημοτικό 
Σχολείο» (σσ. 63-74).   

31 Γληνός Δ., «Έθνος και Γλώσσα – Μέρος Β΄», Δ.Ε.Ο., τ. 10, 1922, σσ. 47-93. Η μελέτη θα 
δημοσιευτεί και αυτοτελώς, βλ. Γληνός Δημ. Α. (1922), Έθνος και Γλώσσα. Αθήνα: Τυπογραφείο 
‘Εστία’.  
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συνείδηση πως εμείς είμαστε η ίδια φυλή των αρχαίων Ελλήνων, μ’ όλο που ήρθαν 
στη χώρα μας σε διάφορες εποχές πολλοί ξένοι λαοί και ανακατώθηκαν μαζί μας. 
Κι αφού τόσο βαθιά ριζωμένη βρίσκεται στην ψυχή όλων των Ελλήνων αυτή η 
πίστη, δεν μπορεί πια σήμερα να κινδυνέψη από πουθενά και όλοι οι φόβοι είναι 
μάταιοι»32. Ωστόσο, η καθαρεύουσα συνδέεται με τον «άγονο ιστορισμό», ενώ «ο 
δημοτικισμός δίνει τους όρους για την ιδανική ένωση ιστορισμού και 
συγχρονισμού […] είναι σάλπισμα γενικής αναγέννησης»33. Γι’ αυτό, «η καλύτερη 
γλώσσα για την εθνική ενότητα» είναι η δημοτική, «η μόνη που μπορεί ν’ 
αντισταθή και να πολεμήση τις ξένες επιρροές, η μόνη που μπορεί να δυναμώση 
την ελληνική συνείδηση στους ξενοφώνους και να τους αφομοιώση γλωσσικά»34. 
Αντίθετα, «εφ’ όσον επιμένομεν εις την ουτοπίαν [ενν. η καθαρεύουσα], 
κρατούμεν τους ξενοφώνους Έλληνας μακράν από την ελληνικήν οικογένειαν και 
τους αφήνομεν εκτεθειμένους εις τας επιδράσεις εχθρών οι οποίοι απεδείχθησαν 
πολύ επιτηδειότεροι και πρακτικώτεροι από ημάς και εις τα ζητήματα της εθνικής 
πολεμικής». Η στρατηγική αυτή, όμως, δεν είναι αποτελεσματική, γιατί το 
ζήτημα «προσπαθούμεν να το λύσωμεν μονομερώς, επειδή εκείνων ο κίνδυνος 
είναι αισθητότερος εις τους πολλούς και εις τους ολίγους ακόμη»35.  

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η Εκπαιδευτική Επιτροπή που 
δημιουργείται το 1916 μετά το κίνημα της Εθνικής Αμύνης και απαρτίζεται από 
τη γνωστή «τριανδρία» (Δ. Γληνός, Α. Δελμούζος, Μ. Τριανταφυλλίδης). Η 
«τριανδρία», μετά την έξωση του Κωνσταντίνου και την κάθοδο της βενιζελικής 
κυβέρνησης στην Αθήνα, αναλαμβάνει αποφασιστική δράση, συμμετέχοντας 
στη σύνταξη των αναγνωστικών, δίνοντας διαλέξεις, συγγράφοντας άρθρα και 
κάνοντας μαθήματα στους δασκάλους36. Στους κύκλους των δημοτικιστών 
επικρατεί κλίμα ευφορίας, όπως φαίνεται π.χ. από το Δελτίο που κυκλοφορεί το 
1919 με αφιέρωση στο Φωτιάδη, τον «προφητικό ερευνητή του εκπαιδευτικού 
προβλήματος»37. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο ίδιο τεύχος γίνονται και πάλι 
αναφορές στη σημασία της γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης για την 
αφομοίωση των «ξενοφώνων» σε αντίστιξη προς τον καταστρεπτικό ρόλο της 
καθαρεύουσας38. Μάλιστα, ο Τριανταφυλλίδης, απαντώντας στις αιτιάσεις των 
επικριτών της μεταρρύθμισης, κυρίως του Γ. Χατζηδάκη και αντιβενιζελικών 
εφημερίδων, ότι δήθεν η εισαγωγή της δημοτικής με το διάταγμα της 
κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης αφορούσε μόνο τα σχολεία των «ξενοφώνων» 
στις Νέες Χώρες και ότι στη συνέχεια το μέτρο επεκτάθηκε σε όλη την 

32 Δ.Ε.Ο., τ. 10, 1922, σσ. 48-49. 
33 Στο ίδιο, σ. 73. Για την ανάλυση του όρου «ιστορισμός» και τις κύριες μορφές του, τον 

«άγονο» και το «δημιουργικό» βλ. όπ.π., σσ. 53-68.  
34 Φωτεινός Δ. [Γληνός], «Έθνος και Γλώσσα», Δ.Ε.Ο., τ. 5, 1915/1916, σσ. 61-62.  
35 Επιστολή Δ. Γληνού με αφορμή τη δημοσίευση της μελέτης του Τριανταφυλλίδη για τα 

σχολεία της Μακεδονίας, βλ. Δ.Ε.Ο., τ. 5, 1915/1916, σσ. 331-332. Στο ίδιο μήκος κύματος 
κινούνται και άλλες επιστολές στο ίδιο τεύχος, π.χ. του Αλ. Παπαναστασίου, του Ι. Αθανασάκη 
κ.ά., βλ. σσ. 332-334.  

36 Βλ. σχετικά Τερζής Νίκος Π., «Εκπαιδευτική Επιτροπή (1916-1920): η αθέατη πλευρά 
της περιόδου 1917-1920», στο: του ίδιου, Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: 
Ιστορικοκοινωνιολογικό πλαίσιο και ‘μελέτες περίπτωσης’. 2η έκδοση. Αδελφοί Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 82-128 και Χαραλάμπους Δημήτρης Φ., όπ.π., σσ. 85-90. 

37 Δ.Ε.Ο., τ. 7, 1917-1919. Στον τόμο αυτό πρώτο κείμενο είναι το πρώτο μάθημα που 
έκανε ο Δελμούζος ως ανώτερος επόπτης (Άνοιξη 1918) με το γενικό τίτλο «Προς την 
Εκπαιδευτική Αναγέννηση» (σσ. 1-20) και ακολουθούν το πρώτο γλωσσικό μάθημα που έκανε ο 
Τριανταφυλλίδης και άλλα δικά τους κείμενα για τη γλώσσα.  

38 Δ.Ε.Ο., τ. 7, 1917-1919, σσ. 218-219.  
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επικράτεια, τονίζει ότι από την αρχή σχεδιαζόταν να εισαχθεί η δημοτική σε όλα 
τα σχολεία, χωρίς όμως να αμφισβητεί την προτεραιότητα που δινόταν στα 
σχολεία των «ξενοφώνων»39. Γιατί, αναφερόμενος στο διάταγμα της 
Θεσσαλονίκης και στην εισηγητική του έκθεση, σημειώνει: «μόνο ιστορική 
σημασία μπορεί να έχη η μνεία των ξενοφώνων. Τόσο βαθιά πια είχε μπη στη 
συνείδηση των φωτισμένων η αντίληψη αυτή, ώστε είδαμε αργότερα το Νιρβάνα 
να διακηρρύση πως στην ανάγκη ‘ημπορούμεν να στέλνωμεν τουλάχιστον τα 
παιδιά μας εις τα μακεδονικά σχολεία διά να μαθαίνουν εκεί και την γλώσσαν την 
ιδικήν τους και την γλώσσαν των ενδόξων προγόνων των’»40. Και ο Δελμούζος θα 
τονίσει ότι «έπρεπε να γίνη νέα επανάσταση μέσα από τα πληγωμένα σπλάχνα 
της φυλής, που δεν μπορούσε ν’ απαρνηθή τον εαυτό της και τα ιδανικά της· 
έπρεπε εκεί πρώτα, στο κέντρο ενός νέου ελληνικού κόσμου, στη Θεσσαλονίκη, να 
καθιερωθή η ομιλουμένη ως το θεμέλιο της νεοελληνικής παιδείας, για να μπορέση 
τόσο αθόρυβα και γρήγορα, με τη νίκη του φιλελεύθερου πνεύματος, με τον 
κλονισμό της καθιερωμένης ως τότε ιδεολογίας και το σώριασμα των 
μεσαιωνικών προλήψεων να επιβληθή τέλος σε όλη την Ελλάδα»41.   

Σοβαρό επιχείρημα υπέρ της μεταρρύθμισης θα αποτελέσει και μια 
επιστολή του επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων Μ. Πύρζα στο Δελτίο, ο 
οποίος, αφού επισημάνει ότι «και σήμερα ακόμη η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
στα ξενόφωνα μέρη δεν προχωρεί ως εκεί που πρέπει», θα προτείνει να ιδρυθούν 
στα χωριά των «ξενοφώνων» νηπιαγωγεία και νυκτερινά σχολεία, να κάνουν οι 
δασκάλες μαθήματα γλώσσας στις γυναίκες τις Κυριακές και τις γιορτές, και θα 
καταλήξει με τη «θερμή και δίκαιη παράκληση προς τους αρμοδίους», τους 
οποίους καλεί «να τραβήξουν το ανατομικό τους μαχαίρι λίγο πιο βαθιά στην 
εκπαίδευση των ξενόφωνων μερών» και να  επεκτείνουν τη διδασκαλία της 
δημοτικής και στις έξι τάξεις του δημοτικού, γιατί αυτό αποτελεί «ανάγκη 
εθνική»42.  

Λίγο αργότερα, το Δελτίο, ενημερώνοντας τους αναγνώστες του για τη 
πορεία της μεταρρύθμισης, κάνει λόγο για τους βασικούς σκοπούς των νέων 
αναγνωστικών, όπως τους διατύπωσε το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Ανάμεσά 
τους είναι και «η πραγμάτωσις του εθνικού σκοπού […] διά καθαρώς 
φρονηματιστικής και πατριωτικής διδασκαλίας στηριζομένης κυρίως επί της 
εθνικής ιστορίας»43. Το γεγονός ότι δε γίνεται άμεση αναφορά –ούτε στις 
παρατιθέμενες επιστολές– στο ζήτημα των «ξενοφώνων», δε σημαίνει ότι αυτό 
έπαψε να απασχολεί το κράτος και τους δημοτικιστές που συνεργάζονται μ’ 
αυτό, αλλά μπορεί απλώς να υποδηλώνει αλλαγή τακτικής για την υπεράσπιση 
της μεταρρύθμισης. Άλλωστε, την ίδια εποχή το υπουργείο και ο 
Τριανταφυλλίδης προσωπικά ως ανώτερος επόπτης αναλαμβάνουν να 
καταγράψουν συστηματικά τους «ξενοφώνους» ή δίγλωσσους μαθητές και σε 

39 Στο ίδιο, σσ. 156-159.  
40 Στο ίδιο, σ. 158. Το άρθρο του Π. Νιρβάνα με τον τίτλο «Η δημοτική εις την 

Μακεδονίαν» είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Εστία» (10-6-1917).  
41 Στο ίδιο, σσ. 14-15.  
42 Πύρζας Π., «Οι ξενόφωνοι της Μακεδονίας και η γλωσσική τους αφομοίωση», στο ίδιο, 

σσ. 204-208. Για το κακό που κάνει η καθαρεύουσα στα σχολεία των «ξενοφώνων» βλ. όπ.π., σσ. 
218-219 και στο Δ.Ε.Ο., τ. 9, 1921, σσ. 137 και 163-165, όπου δημοσιεύονται σχετικές ειδήσεις 
και επιστολές δασκάλων.  

43 «Από τη σχολική καθιέρωση της δημοτικής», Δ.Ε.Ο., τ. 8, 1920, σσ. 147-148.  
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επαρχίες της Παλιάς Ελλάδας44. Και βέβαια, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το 
ενδιαφέρον για το ζήτημα της αφομοίωσης των «ξενοφώνων» γινόταν στα τέλη 
της δεκαετίας του 1910 ακόμη εντονότερο λόγω της προστασίας των 
μειονοτικών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και αυτού της διδασκαλίας της 
μητρικής γλώσσας, από τη Συνθήκη των Σεβρών και την Κοινωνία των Εθνών45. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Δελτίο δημοσιεύεται την ίδια εποχή και μια 
επιστολή δασκάλου από τη Θεσσαλονίκη, με ημερομηνία δύο περίπου μήνες πριν 
από τις εκλογές του 1920, όπου αναφέρονται και τα εξής: «Αν τα μέτρα που θα 
λάβουμε θα μοιάζουν με κείνα που λάβαμε και για τους Βλάχους του 
Ασπροπόταμου, τους Αρβανίτες της Θήβας και της Αττικής, είνε φανερή η τύχη 
που μας καρτερεί. Με την ειρήνη που προστατεύει τις μειονότητες, δεν είναι 
παράξενο να ιδούμε τις μειονότητες αυτές να σηκώνουν μ’ αυθάδεια το κεφάλι και 
να κάμνουν εκκλησιές δικές τους, σχολεία δικά τους, κοινότητες δικές τους. Η 
αδράνεια και το αναποφάσιστο που μας χαρακτηρίζει σ’ αυτά τα ζητήματα, είναι 
φόβος μήπως αυτό θάχη το κατάντημα»46. Δεν είναι, άλλωστε, συμπτωματικό ότι 
ο Βενιζέλος στην προεκλογική ομιλία του στη Θεσσαλονίκη θα υπογραμμίσει ότι 
η πολιτική του αποβλέπει και στην αφομοίωση των πληθυσμών που έχουν 
«υδαρή την εθνικήν συνείδησιν»47.  

5η φάση (1920 – 1936): η συγκεκριμένη περίοδος χαρακτηρίζεται από τις 
αντιφάσεις τις παλινωδίες τόσο στη γενικότερη στάση του Κράτους απέναντι 
στους ξενοφώνους (ιδίως τους σλαβοφώνους) όσο και στην εκπαιδευτική 
πολιτική. Στο επίπεδο της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής συμβαίνουν 
δραματικά γεγονότα: ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές του 1920, παλινόρθωση 
του Κωνσταντίνου, Μικρασιατική Καταστροφή και η ανταλλαγή των 
πληθυσμών, εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, αρκετοί από τους 
οποίους ήταν ξενόφωνοι, πρωτόκολλο Πολίτη – Καλφώφ (1924), με το οποίο 
αναγνωριζόταν η ύπαρξη βουλγαρικής μειονότητας, η ολιγόχρονη αναγνώριση 
ιδιαίτερης γλώσσας, με συνέπεια τη δημιουργία ειδικού αλφαβητάριου για τους 
σλαβοφώνους (Abecedar, 1925, των Γ. Σαγιαξή-Λαζάρου και Παπαζαχαρίου), 5ο 
Συνέδριο της Γ΄ Διεθνούς (Κομιντέρν), 7η Συνδιάσκεψη Βαλκανικής 
Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας και 3ο Έκτακτο Συνέδριο ΚΚΕ, όπου γινόταν 
λόγος για αυτονόμηση της Μακεδονίας, ελληνοσερβική συνθήκη του 1926 από 
τη δικτατορία του Πάγκαλου, με την οποία αναγνωρίζονταν αμοιβαία 
αντίστοιχες μειονότητες, διάταγμα για μετονομασία πόλεων, κωμών, 
συνοικισμών κ.λπ. (1926), «ίνα μεταβληθώσι ξενόφωνα ή κακόηχα ονόματα…» 
κ.λπ.48. Αναφορικά με τα εκπαιδευτικά ζητήματα αξίζει να σημειωθούν τα εξής: 

44 Μαυροσκούφης, Δημήτρης και Μπέτσας, Γιάννης, «“Τι πρέπει να κάνωμε για να 
αφομοιώσωμε τους ξενοφώνους”; Το γλωσσοεκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού 
Ομίλου για τη γλωσσική αφομοίωση των ξενόγλωσσων [σε Αττική και Κορινθία]», στο: 
Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης «Ελληνική Γλώσσα και 
Εκπαίδευση», Πάτρα, 30-9 και 1-10-2011, προσβάσιμο στο: 
http://www.eriandde.elemedu.upatras.gr, σσ. 285-298.  

45 Για τα μειονοτικά δικαιώματα που απέρρεαν από τις συνθήκες του Μεσοπολέμου βλ. 
Διβάνη Ελένη, Ελλάδα και μειονότητες: το σύστημα διεθνούς προστασίας της ΚτΕ, Καστανιώτης, 
Αθήνα 1999.  

46 Δ.Ε.Ο., τ. 9, 1921, σ. 165.  
47 Παρατίθεται στο Καράβας Σπύρος, όπ.π., σσ. 228-229. 
48 Βλ. σχετικά στο Ηλιάδου-Τάχου Σοφία, Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους 

στη Μακεδονία στο πλαίσιο του Μακεδονικού Ζητήματος. Το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας, 
Gutenberg, Αθήνα 2006.  
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το 1920 ανατρέπεται η μεταρρύθμιση του 1917-20, ενώ το 1923 επανέρχονται 
στο υπουργείο οι δημοτικιστές, το 1925 λαμβάνει χώρα στην Αθήνα Εθνικόν 
Συνέδριον «προς καταπολέμησιν των εχθρών και διαφθορέων της Θρησκείας, της 
Γλώσσης, της Οικογενείας, της Ιδιοκτησίας, της Ηθικής, της Εθνικής Συνειδήσεως, 
της Πατρίδος», το 1925-26 συμβαίνουν τα γνωστά ως «Μαρασλειακά», μεταξύ 
1925-27 ιδρύεται και λειτουργεί το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, την ίδια 
περίπου εποχή εκδηλώνεται κρίση στον Εκπαιδευτικό Όμιλο, που οδηγεί στη 
διάσπαση (1927) και τη διάλυσή του (1929), το 1928 συμβαίνουν τα γνωστά ως 
«Διδασκαλειακά» με επίκεντρο το Διδασκαλείο Θηλέων της Θεσσαλονίκης, που 
διευθυνόταν από τον Μίλτο Κουντουρά. Μεταξύ των ετών 1929-1931 
επιχειρείται μια συνολική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αλλά η συντηρητική 
στροφή των φιλελεύθερων δημοτικιστών είναι εμφανής, ακόμη και μέσα από 
την κυβερνητική εκπαιδευτική πολιτική, όπως διαπιστώνεται λ.χ. από το νόμο 
4862/1931 «Περί ξένων σχολείων». Ο νόμος αυτός, με τον οποίο επιχειρήθηκε να 
μπει φραγμός στη λειτουργία σχολείων έξω από το επίσημο σύστημα, 
στοχεύοντας κυρίως τα εβραϊκά σχολεία της Θεσσαλονίκης49, συνάντησε κατά 
τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή τη σφοδρή αντίδραση του 
Παπαναστασίου50. Η βενιζελική μεταρρύθμιση θα ανατραπεί στη συνέχεια από 
την κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος (1933-1935), το οποίο σε σχέση με τους 
αλλόγλωσσους θα ακολουθήσει μαλλον ηπιότερη πολιτική. Την ίδια περίπου 
εποχή η «Διαρκής Ιερά Σύνοδος» της Εκκλησίας ασχολούνταν με ανακρίσεις για 
τα «Μαρασλειακά», συζητώντας αν θα πρέπει ή όχι να επιβάλει κυρώσεις στο 
Γληνό και το Δελμούζο51, ενώ η «Σύνοδος της Ιεραρχίας» με εγκύκλιό της «Προς 
τον Λαόν» την Πρωτοχρονιά του 1930 καταδίκαζε τον «Εκπαιδευτικό Όμιλο», 
τους «ψευδοδιδασκάλους» Γληνό και Βάρναλη –όχι όμως και το Δελμούζο, που 
είχε ήδη αποχωρήσει από τον «Όμιλο»– και κατακεραύνωνε τους «φανατικούς 
και συστηματικούς αποστόλους του κομμουνισμού», που έχει ιδρυτή του τον 
«Εβραίον Μαρξ»52 και ενίσχυε το πολωτικό κλίμα, όπου κάθε απόπειρα για 
αλλαγή του status quo στην εκπαίδευση αποδιδόταν σε σατανικά σχέδια του 
«μαλλιαροκομμουνισμού» ή του «σλαυοκομμουνισμού». 

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, ότι το βασικό επιχείρημα των δημοτικιστών 
για τον «εξελληνισμό των ξενοφώνων» μέσω της δημοτικής δε θα κλονιστεί. Η 
πολιτική της αφομοίωσής τους θα συνεχιστεί, άλλοτε με ηπιότερα και άλλοτε με 
σκληρότερα μέτρα. Το παλιό επιχείρημα του καθαρευουσιάνου καθηγητή της 
Φιλοσοφικής Σχολής της Αθήνας Ανδρέα Σκιά ότι οι δημοτικιστές είναι 
ανακόλουθοι αναφορικά με την πολιτική τους απέναντι στους «ξενοφώνους», 
γιατί από τη μια υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, δηλαδή 
της δημοτικής, είναι η μόνη επιστημονικά ενδεδειγμένη λύση, ενώ από την άλλη 
δεν αναγνωρίζουν ότι, αν αυτό ισχύει απόλυτα, τότε και οι «ξενόφωνοι» θα 

49 Βλ. σχετικά Τζιουμάκης Γιώργος, Ο εβραϊκός πληθυσμός της Θεσσαλονίκης και η 
εκπαίδευσή του, πριν και μετά την ενσωμάτωση της πόλης στο εβραϊκό κράτος. Διπλωματική 
μεταπτυχιακή εργασία. Α.Π.Θ. – Π.Τ.Δ.Ε., Θεσσαλονίκη 2009. 

50 Αγόρευση Α. Παπαναστασίου στη Βουλή (22-12-1930), στο: Παπαναστασίου 
Αλέξανδρος, Πολιτικά Κείμενα. (Μελέτες – Λόγοι – Άρθρα). Πρόλογος Κ. Τριανταφυλλόπουλου, 
Μπάυρον, Αθήνα 1957, σσ. 680-681. Για την υπεράσπιση των αντίθετων θέσεων και την 
καταδίκη της ξένης προπαγάνδας βλ. Γατόπουλος Δ., Οι «Προστάται» που μας πολιορκούν να 
μορφώσουν τα παιδιά μας. Τύποις Στυλ. Γαληνάκη, Αθήναι 1929. 

51 Βλ. λ.χ. Παπανούτσος Ε. Π., Α. Δελμούζος. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1978, σσ. 92-93.  
52 Βλ. σχετικά Δάλλας Γιάννης, Η δημιουργική δεκαετία στην ποίηση του Βάρναλη. 

Μελετήματα, Κέδρος, Αθήνα 1988, σσ. 45-48.  
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έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διδασκαλία της δικής τους μητρικής 
γλώσσας, θα μείνει ουσιαστικά αναπάντητο53. Εξαίρεση στον κυρίαρχο 
παιδαγωγικό λόγο του Μεσοπολέμου θα αποτελέσει ο επίσης σπουδασμένος 
στη Γερμανία Νικόλαος Καραχρίστος, ο οποίος θα προτείνει, με βάση την 
Ψυχολογία και τη Διδακτική των σύγχρονων γλωσσών, ότι στα σχολεία των 
χωριών με σημαντικό πληθυσμό «ξενοφώνων» η ελληνική θα πρέπει να 
διδάσκεται ως ξένη γλώσσα και ότι οι δάσκαλοι θα πρέπει να μαθαίνουν τη 
γλώσσα των ντόπιων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από το 
κράτος για την «ανάπτυξιν πνεύματος και καρδίας», καθώς και για «μόρφωσιν 
και εκπολιτισμόν»54. Ακόμη και ο μαρξιστής, πλέον, Γληνός θα υποστηρίξει το 
1934, κάπως γενικόλογα, ότι το γλωσσικό ζήτημα θα επιλυθεί με την καθιέρωση 
της «λαϊκής γλώσσας», όταν στην εξουσία θα ανέλθει μια εργατοαγροτική 
κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό θα αντιμετωπιστεί και το ζήτημα των 
«ξενοφώνων», εφόσον όλες οι εθνότητες θα είναι ελεύθερες κατά το σοβιετικό 
παράδειγμα55. Τραγική ειρωνεία, βέβαια, η τελευταία του εκτίμηση, γιατί δε 
μπορούσε ίσως να προβλέψει τις σταλινικές διώξεις κατά ορισμένων εθνοτήτων, 
μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες της Σοβιετικής Ένωσης από το 1937 και 
μετά.   

6η φάση (1936-1941): η βασιλομεταξική δικτατορία επέδειξε ιδιαίτερη 
σκληρότητα απέναντι στους σλαβοφώνους, επιδιώκοντας με ένα μείγμα 
κατασταλτικής και προπαγανδιστικής πολιτικής την αφομοίωση τους. Με τη 
διαταγή του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας «περί αποκαταστάσεως της ενιαίας 
γλώσσης» (1936) απαγορεύτηκε η χρήση της σλαβομακεδονικής γλώσσας σε 
δημόσιους χώρους, ενώ η δικτατορία τήρησε ελαστική στάση απέναντι στους 
Αρβανίτες, τους Εβραίους, τους Βλάχους κ.ά. Με τον ΑΝ 376/1936 ορίστηκε η 
περιοχή κοντά στα σύνορα ως Επιτηρούμενη Ζώνη, πάρθηκαν μέτρα για την 
καταστολή των «αντεθνικών» φρονημάτων και καθιερώθηκε το μέτρο των 
εκτοπίσεων, ενώ ο Αλ. Παπάγος υπέβαλε αρμοδίως «Έκθεσιν επί του 
επανεποικισμού» (1937). Επίσης, θεσπίστηκε η υποχρεωτική φοίτηση αντρών 
και γυναικών σε νυχτερινές σχολές, αξιοποιήθηκαν τα μέλη της Ε.Ο.Ν. ως 
«απόστολοι του πολιτισμού» και «όργανα της Πατρίδος» και καθιερώθηκε η 
(νεο)δημοτική του Τριανταφυλλίδης (εκδόθηκε το 1941 από τον νεοσύστατο 
ΟΕΣΒ), που, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, εκτιμήθηκε ότι θα διευκόλυνε την 
αφομοίωση των σλαβοφώνων56. Ωστόσο, ο συντηρητικός  πολιτικός Σωτ. 
Γκοτζαμάνης θα υποβάλει προς την κυβέρνηση το 1939 «Υπόμνημα περί 
μειονοτήτων και αφομοιώσεως πληθυσμών», στο οποίο εκτιμά ότι γίνονται 

53 Σκιάς Ανδρέας Ν., Περί του εξελληνισμού ξενοφώνων πληθυσμών. Τύποις Π. Δ. 
Σακελλαρίου, Εν Αθήναις 1917. 

54 Καραχρίστος Νικόλαος Γ., Διδακτική του Σχολείου των Ξενοφώνων ως και παντός είδους 
σχολείων, Εκδοτικόν Κατάστημα Σ. Παπανέστορος, Θεσσαλονίκη 1923. Βλ. και Δαμανάκης 
Μιχάλης, «Παιδαγωγικός Λόγος και Εθνικός Άλλος στην Περίοδο του Μεσοπολέμου», Επιστήμες 
της Αγωγής, τ. 2, 2011, 197-219.   

55 Γληνός Δημήτρης, «Το γλωσσικό ζήτημα», Νέοι Πρωτοπόροι, τ. 5, 1934, 186-188. 
56 Για τη μεταξική πολιτική απέναντι στους σλαβοφώνους βλ. Κωστόπουλος Τάσος, όπ.π., 

σσ. 162-180∙ Μιχαηλίδης Ιάκωβος Δ., «Το “Νέο Κράτος” και οι Σλαβόφωνοι», στο: Βερέμης Θάνος 
[επιμ.], Ο Μεταξάς και η εποχή του, Ευρασία, Αθήνα 2009, σσ. 181-190 και Παυλίδου Ευθυμία, 
Σχολείο και Ε.Ο.Ν.: μέσα ιδεολογικής χειραγώγησης του μεταξικού καθεστώτος. Διπλωματική 
μεταπτυχιακή εργασία, Α.Π.Θ. – Φιλοσοφική Σχολή – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 
Θεσσαλονίκη 2007. 
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υπερβολές και ότι η ευθύνη για τη σλαβοφωνία μετατοπίζεται από την ιστορία 
και το κράτος στον ανεύθυνο ιδιώτη57. 

 
7η φάση (1941 – 1949):  
Α΄. Στη διάρκεια της Κατοχής οι σλαβόφωνοι γίνονται αντικείμενο τριπλής 

διεκδίκησης από58:   
• τους Βουλγάρους (Λέσχη Θεσσαλονίκης, σύνδεσμοι, Οχράνα, 

ΕΜΕΟ) 
• τους Γιουγκοσλάβους παρτιζάνους και την ΕΜΕΟ (Εν.) 
• το ΚΚΕ και το ΕΑΜ / ΣΝΟΦ: π.χ. ισοτιμία μειονοτήτων, απαλλαγή 

από καταπίεση, απόφαση για ίδρυση σχολείων και έκδοση αναγνωστικού 
(Δεκέμβριος 1944), ταχύρρυθμο Φροντιστήριο για σλαβόφωνους δασκάλους 
στο Άργος Ορεστικό (Φεβρουάριος 1945). 

Παράλληλα, διατυπώνονται σκέψεις από τη Βρετανική πρεσβεία 
(Νοέμβριος 1944) για μαζική απέλαση 120.000 Σλαβομακεδόνων, σκέψεις οι 
οποίες συμπίπτουν με προτάσεις Ελλήνων εμπειρογνωμόνων και πολιτικών59. Η 
κατάρρευση της Λαοκρατίας την άνοιξη του 1945 θα οδηγήσει σε εξαπόλυση 
διώξεων αδιακρίτως, κυρίως στο Κιλκίς, τη Γουμένισσα και τα Γιαννιτσά, ενώ 
από εφημερίδες και από βουλευτές σε αγορεύσεις τους στη Βουλή οι 
σλαβόφωνοι θα χαρακτηριστούν ως «Σουδήται της Ελλάδος»60. 

Β΄. Στη διάρκεια του Εμφυλίου οι Σλαβομακεδόνες είτε εντάχθηκαν στο 
ΔΣΕ / ΝΟΦ είτε επέδειξαν φιλοδυτική στάση και εργάστηκαν για την 
αυτονόμησή τους σε συνεργασία με μετανάστες ομοϊδεάτες τους, ελπίζοντας 
στη βοήθεια των ΗΠΑ είτε κράτησαν φιλοκυβερνητική στάση εντασσόμενοι στις 
Μ.Α.Υ. Το ΚΚΕ και ο ΔΣΕ προωθούν την ιδέα της παραγωγής δάσκαλων από το 
Φροντιστήριο του Αγίου Γερμανού και την ίδρυση σχολείων σλαβοφώνων, 
κινήσεις που όμως θα σταματήσουν την άνοιξη του 1948 μετά τη μεταφορά των 
παιδιών στο εξωτερικό, αλλά και λόγω τριβών μεταξύ ελληνόφωνων και 
σλαβόφωνων ανταρτών61. Η παράταξη των «εθνικοφρόνων» θα αντιδράσει με 
την ίδρυση των βασιλικών ιδρυμάτων («Παιδουπόλεις», 1947)62, ενώ ο Φ. 
Δραγούμης με υπόμνημά του προς το ΓΕΣ (1948) θα επισημάνει τον κίνδυνο 
αναγνώρισης μειονότητας από τον ΟΗΕ, αν αναγνωριστεί σλαβομακεδονική 
γλώσσα, γεγονός που θα προκαλέσει και  παρεμβάσεις από τη Λαϊκή 
Δημοκρατία της Μακεδονίας). Γι’ αυτό και προτείνει63: 

57 Γκοτζαμάνης Σωτήριος, Υπομνήματα επί της εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής, περί 
μειονοτήτων και αφομοιώσεως πληθυσμών, Αθήναι 1940.  

58 Κωστόπουλος Τάσος, όπ.π., σσ. 183-185. 
59 Στο ίδιο, σ. 202. 
60 Βλ. σχετικά στο ίδιο, σσ. 202-203. 
61 Στο ίδιο, σσ. 203-211. 
62 Για το θέμα βλ. αναλυτικά Andreou Andreas, Iliadou-Tachou Sofia, Mpetsas Ioannis, 

Frederica’s Children or Marshall Plan’s Kids? Students of the Royal Educational Institutions in Post-
War Greece, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Deutschland 2012 και των ίδιων, «Από 
το “παιδομάζωμα” στο βασιλικό “παιδοφύλαγμα”: μεταπολεμικές όψεις κοινωνικής δικαιοσύνης 
στις Βόρειες Επαρχίες της χώρας», στο: 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης με θέμα 
«Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη», Πανεπιστήμιο Πατρών – Π.Τ.Δ.Ε. – Εργαστήριο 
Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης, Πάτρα 2008, προσβάσιμο στο: 
http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language=el_GR. 

63 Για το υπόμνημα του Φ. Δραγούμη που φέρει τον τίτλο «Περί των παραμεθορίων 
Βουλγαροφώνων πληθυσμών» βλ. Κωστόπουλος Τάσος, όπ.π., σσ. 215-218 και Λιθοξόου 
Δημήτρης, Ο Φίλιππος Δραγούμης για τη μετονομασία της μακεδονικής γλώσσας, Κορυδαλλός 
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• τη χρήση του όρου «βουλγαρίζοντες» ή «βουλγαρόφρονες» 
• την εφαρμογή πολιτικής ήπιας εθνοκάθαρσης με βάση την 

τακτική της «σαλαμοποίησης», η οποία θα συνίστατο στην εκδίωξη, την 
αφαίρεση της ιθαγένειας και τη δήμευση των περιουσιών το σκληρού 
πυρήνα των σλαβοφώνων, σε στοχευμένους εποικισμούς και στον 
εξαναγκασμό των υπολοίπων να εγκαταλείψουν την γλωσσοπολιτισμική 
ιδιαιτερότητά τους.     

Γ΄. Μετά τον Εμφύλιο και την αναγκαστική φυγή πολλών ανταρτών, 
μεταξύ των οποίων ήταν και αρκετοί σλαβόφωνοι, κρίθηκε αρμοδίως ότι «η 
Ελλάδα απαλλάχθηκε έτσι από ξενοσυνείδητη μειονότητα, που απειλούσε ενεργά 
την ασφάλεια και την εσωτερική της ειρήνη»64. Άρα, το λεγόμενο Μακεδονικό 
ζήτημα ήταν πλέον ανύπαρκτο, επομένως ανύπαρκτη η μειονότητα και η 
γλώσσα της.  

8η φάση (1950 – 1967): κατά την περίοδο αυτή, μολονότι το ελληνικό 
κράτος επίσημα θεωρεί ανύπαρκτο το Μακεδονικό ζήτημα προβαίνει σε 
συντονισμένες προσπάθειες για την αντιμετώπισή του (Στρατός, Χωροφυλακή, 
Μυστικές Υπηρεσίες, Υπουργεία, Νομαρχίες, εφημερίδες και ραδιοφωνικοί 
σταθμοί, επιθεωρητές και εκπαιδευτικοί, ΕΜΣ / ΙΜΧΑ κ.λπ.). Από τα πιο 
χαρακτηριστικά δεδομένα της εποχής είναι τα ακόλουθα65: 

• ο στρατηγός Φροντιστής, αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, συγκαλεί σύσκεψη 
(1958), η οποία αποφαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν «παντοία μέτρα 
φύσεως εκπαιδευτικής, αστυνομικής, στρατιωτικής κ.λπ. προς αφομοίωσιν και 
εξελληνισμόν των Σλαυοφώνων» αλλά και άλλα «αποβλέποντα εις την 
εκρίζωσιν και εκτόξευσιν του στοιχείου αυτού», π.χ. με τον εξαναγκασμό τους 
σε μετανάστευση, με τη μεταφορά τους σε μέρη νότια του Αλιάκμονα, με την 
επίμονη άρνηση επαναπατρισμού των πολιτικών προσφύγων 

• οι ομαδικές ορκωμοσίες κατοίκων σλαβόφωνων χωριών 
(Φλώρινα, Καστοριά, Προλεμαΐδα, 1959) 

• τα ομαδικά ψηφίσματα (Φλώρινα, Πέλλα, 1962) 
• η διατήρηση της Επιτηρούμενης Ζώνης στις συνοριακές περιοχές  
• οι προτάσεις για ίδρυση νηπιαγωγείων, νηπιοτροφείων, 

εσπερινών και οικοκυρικών σχολών  
• τα εκπαιδευτικά μέτρα του 1954, με τα οποία  θεσμοθετούνταν 

«Κεντρική Επιτροπή Καταπολεμήσεως του Αναλφαβητισμού» και 
«Νομαρχιακαί  Επιτροπαί», και ιδρύονταν εσπερινά σχολεία (για νέους 16 – 
20 ετών) και μορφωτικά κέντρα για ενήλικες.  

Τα αμέσως επόμενα χρόνια, τα Πορίσματα της Επιτροπής Παιδείας (1957-
58), οι συνακόλουθες νομοθετικές ρυθμίσεις για την τεχνική και επαγγελματική 
εκπαίδευση (1959) και η γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική στο πλαίσιο της 

1996. Γενικότερα για τα θέματα που θίγει ο Φ. Δραγούμης και τις οπτικές του βλ. Δραγούμης 
Φίλιππος, Προσοχή στη Βόρειαν Ελλάδα 1945 – 1948, Εθνική Βιβλιοθήκη, Δημοσιεύματα της 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1949.  

64 Kofos Evangelos, Nationalism and communism in Macedonia, IMXA, Θεσσαλονίκη 1964, 
σ. 186.  

65 Βλ. σχετικά Κωστόπουλος Τάσος, όπ.π., σσ. 222-259 και Μητσοπούλου Αφροδίτη, 
Στάση της ελληνικής πολιτείας και κοινωνίας απέναντι στους σλαβόφωνους της ελληνικής 
Μακεδονίας 1949 – 1967. Πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις και οι επιπτώσεις τους στην 
προσχολική και δημοτική εκπαίδευση του συγκεκριμένου πληθυσμού. Διδακτορική διατριβή, 
Α.Π.Θ. – Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη 2012.   
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βραχύβιας μεταρρύθμισης του 1964-65 δε στόχευαν, βέβαια, αποκλειστικά 
στους σλαβοφώνους, αλλά θεωρητικά διευκόλυναν την αφομοίωσή τους.  

9η φάση (1967 – 1974): ένα από τα πρώτα μέτρα της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών ήταν η ίδρυση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής (1968-69), 
το οποίο προέκρινε σχέδιο για την ολοκληρωτική αφομοίωση των σλαβοφώνων 
μέσα σε μια πενταετία. Η δικτατορία εκπόνησε ακόμη Σχέδια Ειδικών 
Προγραμμάτων, τα οποία παρουσίαζαν συνέχεια με τα προδικτατορικά (π.χ. του 
1966), χρησιμοποίησε για την αφομοίωση των σλαβοφώνων τον προσκοπισμό 
και τον οδηγισμό, κάτι που συνέβαινε ήδη από την περίοδο του Μεσοπολέμου, 
διατήρησε την Επιτηρούμενη Ζώνη, εντείνοντας στους σχετικούς ελέγχους (είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι μαθητές από τα σλαβόφωνα χωριά έπρεπε να 
επιδεικνύουν ειδική άδεια στα φυλάκια, για να μεταβούν στις πόλεις ή τις 
κωμοπόλεις όπου βρίσκονταν τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης), και, γενικά, 
επέτεινε τη σχετική κινδυνολογία66.  

10η φάση (1974 – 1991): η μεταπολίτευση αποτελεί την αφετηρία μιας 
προϊούσας φιλελευθεροποίησης και εκδημοκρατισμού του κράτους και των 
λειτουργιών του, πράγμα που έχει θετικό αντίκτυπο και στους τρόπους 
διαχείρισης της σλαβοφωνίας. Η σταδιακή κατάργηση της Επιτηρούμενης 
Ζώνης, η υποχώρηση της μετεμφυλιακής τρομοκρατίας και του ψυχροπολεμικού 
κλίματος θα έχει ως αποτέλεσμα τη σχετική ανοχή των αρχών απέναντι στους 
σλαβοφώνους. Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία θα βελτιώσει ακόμη 
περισσότερο την κατάσταση, αλλά η επίσημη κρατική πολιτική θα μείνει πιστή 
στη γραμμή της αποσιώπησης των γλωσσικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων 
των σλαβοφώνων. Το Μακεδονικό ζήτημα θα συνεχίσει να θεωρείται 
ανύπαρκτο, ακόμη κι όταν από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 η σχετική 
γιουγκοσλαβική προπαγάνδα θα ενταθεί. H Ελλάδα, μάλιστα, θα αντιμετωπίσει 
με καχυποψία πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία 
μειονοτικών γλωσσών, όπως λ.χ. του Ευρωπαϊκού Γραφείου για τις Ολιγότερο 
Ομιλούμενες Γλώσσες (EBLUL). Πάντως, όπως φαίνεται από τα διαθέσιμα 
στοιχεία, η περαιτέρω διείσδυση των σχολικών μηχανισμών στις σλαβόφωνες 
περιοχές και η μαζικοποίηση της φοίτησης θα μετατρέψουν τοα περισσότερα 
παιδιά και τους νέους σε δίγλωσσους67.     

11η φάση (1991 κ.ε.): οι εξελίξεις στο ανατολικό μπλοκ και στην πρώην 
Γιουγκοσλαβία, καθώς και η ανεξαρτησία της ΠΓΔΜ, θα περιπλέξουν τα 
πράγματα και θα ενισχύσουν τα αμυντικά ανακλαστικά της ελληνικής πολιτείας, 
η οποία, αντιμετωπίζοντας τη διαφορά που προέκυψε με το νεότευκτο κράτος 
ως ζήτημα του διεθνούς δικαίου, θα αρνείται επίμονα την ύπαρξη προβλήματος 
αναφορικά με τους σλαβοφώνους. Έτσι, θα εφαρμόζει με συνέπεια την πολιτική 
της «στρουθοκαμήλου», κινούμενη μεταξύ αποσιώπησης και καταγγελίας 
«ξενοκίνητων» και «ύποπτων» κύκλων, ακόμη κι όταν οι σχετικές επισημάνσεις 
για το δικαίωμα στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορά ή στον 
αυτοπροδιορισμό προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς ή διεθνώς 
αναγνωρισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η Human Rights Watch68. Η 
περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από μια γενικότερα επαμφοτερίζουσα τάση, 

66 Κωστόπουλος Τάσος, όπ.π., σσ. 260-283. 
67 Στο ίδιο, σσ. 284-309.  
68 Στο ίδιο, σσ. 310-354. Βλ. και την επίμαχη έκθεση της Human Rights Watch / Helsinki, 

Denying Ethnic Identity. The Macedonians of Greece, New York – Washington – Los Angeles – 
London 1994.  
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εφόσον οι αντιδράσεις τόσο της επίσημης πολιτείας όσο και, ιδίως, των ΜΜΕ και 
των πολιτών φαίνεται να ακολουθούν την κίνηση του εκκρεμούς: από την 
εθνικιστική έξαρση στην εθνική απάθεια.     

 
4. Επιλογικά 

Η απελευθέρωση των επιστημόνων από ιδιοτέλειες και φοβίες, σε 
συνδυασμό με την εμπέδωση κλίματος πολιτικού και κοινωνικού 
φιλελευθερισμού, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διεύρυνση και την 
εμβάθυνση της έρευνας στο συγκεκριμένο τομέα. Αυτό μας δείχνει τα τελευταία 
χρόνια η εκπόνηση σημαντικών μονογραφιών και άλλων επιστημονικών 
εργασιών, οι οποίες η ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα δείχνει έμπρακτα ότι 
είναι ικανή να υπερβεί τη στενή, εθνικιστική οπτική, η οποία, εν πολλοίς, 
παραμένει κυρίαρχη στο δημόσιο λόγο από την εποχή του Μεσοπολέμου. 
Ωστόσο, εκείνο που κυρίως θα πρέπει να τονιστεί εδώ είναι ότι η επιστημονική 
νηφαλιότητα είναι αναγκαία αλλά όχι και επαρκής συνθήκη για την 
έρευνα∙απαιτείται επιπλέον η δημιουργία ήπιου πολιτικού κλίματος –κάτι που 
δυσχεραίνεται στην εποχή μας λόγω της γενικότερης κρίσης. Ένα τέτοιο κλίμα 
μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάληψη συντονισμένων προσπαθειών 
για τον εντοπισμό, τη διάσωση και την αξιοποίηση αρχειακού υλικού, τόσο από 
τις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες, π.χ. του υπουργείου Παιδείας, όσο από τα 
σχολεία, καθώς και μιας εκστρατείας για την αναψηλάφηση των μνημονικών 
βιωμάτων των ανθρώπων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν εμπλοκή στο 
ζήτημα της ξενοφωνίας και της αντιμετώπισής του.      
 
 
 

Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης 
Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. 

dmavrosk@edlit.auth.gr   

 
17 

mailto:dmavrosk@edlit.auth.gr

