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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ TOT ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ (1874)
ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ*
Το μεγαλύτερο άστικύ κέντρο τοϋ οθωμανικού κράτους, ή Κωνστα
ντινούπολη*1, καθ’ δλη τή διάρκεια του 19ου αϊ. ξεχωρίζει γιά το πλήθος
των πνευματικών του εξορμήσεων, καί ειδικότερα των έκπαιδευτικών προ
σπαθειών. 'Η ακτίνα δράσης στον τομέα αυτό έ'φθανε ώς τά άνελευθέρωτα εδάφη, όπου υπήρχαν, ζοΰσαν καί δραστηριοποιούνταν "Ελληνες. Έπρόκειτο γιά Ινα άνεπίσημο, άλλα πυκνό σχολικό δίκτυο πού ξεκινούσε
άπό τήν Πόλη, ξεδιπλωνόταν καί αναπτυσσόταν ώς την ’Ήπειρο, τύν
Πόντο καί τις άπόμακρες ελληνικές έστίες τής Μικρασίας.
’Από τήν άλλη μεριά πρέπει νά έπισημανθεΐ δτι στις έλληνικές πα
ροικίες τού εξωτερικού δε σταμάτησαν ποτέ οί εκπαιδευτικές δραστη
ριότητες.
Ή ελληνική παιδεία μέσα στήν οθωμανική αύτοκρατορία λειτουρ
γούσε νομίμως, δπως προβλεπόταν άπό το ειδικό θεσμικό πλαίσιο2, τύ ό
ποιο έπέτρεπε στούς χριστιανούς υπηκόους νά έ'χουν σχολεία καί πού όρι
ζε υπεύθυνο τής λειτουργίας τους τύν πατριάρχη. Αύτύς ήταν ό έγγυη* Ή έργασία αύτή παρουσιάστηκε ώς πρόδρομη ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συ
νέδριο Προσχολικής ’Αγωγής πού οργάνωσε καί πραγματοποίησε στα ’Ιωάννινα το Παι
δαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών τοϋ Πανεπιστημίου Ίωαννίνων τον Μάιο τοϋ 1994 κα^
πρωτοδημοσιεύεται εδώ.
1. Βλ. Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος, Ή Κωνσταντινούπολή ή Περιγραφή τοπογρα
φική, άρχαιολογική καί ιστορική, τής περιωνύμου ταύτης μεγαλοπόλεως καί τών εκατέ
ρωθεν τοϋ Κόλπου καί τοϋ Βοσπόρου προαστείων αυτής, τόμ. Α', Άθήνησιν, 1851, Β',
1862, Γ', 1869.
2. Πρόκειται γιά τήν έκδοση τοϋ Χάτι-Χουμαγιούν τύ 1856. ’Επακολούθησε σει
ρά μεταρρυθμίσεων, πού είναι γνωστές ώς άλλαγές τοϋ Τανζιμάτ. Τύ Χάτι Χουμαγιούν
ήταν σουλτανικύ διάταγμα πού κατοχύρωνε τήν ισότητα όλων τών υπηκόων τής οθωμα
νικής αυτοκρατορίας. Βλ. πρόχειρα ’Αθανάσιος Βερέμης, Οί οθωμανικές μεταρρυθμίσεις
(Τανζιμάτ), 'Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού ’Έθνους, τόμ. ΙΓ' (Νεώτερος 'Ελληνισμός άπό
1833 ώς 1881), ’Αθήνα 1977, (’Εκδοτική ’Αθηνών), σ. 168 κέ.

226

’Απόστολος Γ. Παπαϊωάννου

τής τής όποιασδήποτε εκπαιδευτικής απόπειρας καί δράσης1. Σΐίς αρ
χές τοΰ δεύτερου μισού του 19ου 7.1., το πατριαρχείο δέυ είναι σέ θέση
νά ελέγξει τίς νέες πραγματικότητες πού είχαν άρχίσει νά γίνονται αισθη
τές στο εκπαιδευτικό πεδίο μέ τήν ίδρυση πολιτιστικών συλλόγων2, 3καί
4
ιδιαίτερα του Έλλ.ψικον Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως,
(Ε.Φ.Σ.Κ.), ό οποίος εμφανίσθηκε μέ πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, μέ μεθοδικότητα καί επιστημονική επάρκεια.
'Ο Ε.Φ.Σ.Κ. μπορούσε νά έκφράσει μια ευρύτατη εθνική κοινότητα
μέ κριτήρια αντικειμενικά καί παράλληλα νά προβάλει εθνικά αιτήματα,
όπως ήταν ή γλώσσα, οί παραδόσεις, ή έκπαίδευση. Οί εμφανείς έθνικές
διεκδικήσεις του πρέπει νά συσχετιστούν καί μέ τό σχηματισμό των εθνι
κών ευρωπαϊκών κρατών τήν εποχή αύτή. Στήν ούσία ό Σύλλογος είναι
ή έκδήλωση μιας Ισχυρής έθνοπολιτισμικής κοινότητας, ή όποια διέθετε
εύρωστη άστική τάξη, άναμφισβήτητη πνευματική παράδοση, μεγάλη ε
πιρροή, γεγονός πού έπέτρεπε στό Σύλλογο νά ύποκαταστήσει τήν έλλείπουσα κρατική οργάνωση καί νά άναδείξει τά ένδιαφέροντά του.
Τό 1861 Κωνσταντινουπολίτες διανοούμενοι ίδρυσαν άρχικά τό «’Εκ
παιδευτικόν Φροντιστήριον»*. Έπρόκειτο γιά τή σύσταση ενός πανελλή
νιου Συλλόγου πού είχε μεγαλεπήβολα σχέδια, όπως διαπιστώνεται άπό
τίς πρώτες καταστατικές του αρχές:
1. ’Από τό 1858 τό Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν υποχρεωμένο νά συντάσσει Γε
νικούς Κανονισμούς, προκειμένου νά ύλοποιήσει τίς διατάξεις τοΰ Χάτι-Χουμαγιούν. Οί
Κανονισμοί αυτοί διατηρήθηκαν σέ ισχύ ώς τό 1923 (συνθήκη τής Λωζάνης). Βλ. ενδει
κτικά, Γενικοί Κανονισμοί περί διευθετήσεως των έκ[κλησια]στικών καί εθνικών πραγ
μάτων των ύπό τόν οικουμενικόν θρόνον διατελούντων ορθοδόξων χριαστιανών υπηκόων
τής Α. Μεγαλειότητος τοΰ Σουλτάνου, 1888 έν Κωνσταντινουπόλει, έκ τοΰ Πατριαρχι
κού τυπογραφείου (σ. ιστ' + 70).Ή εφαρμογή των Γενικών Κανονισμών πρέπει νά επη
ρέασε τήν άστική κοινωνία τής Πόλης, ή οποία προέβη στή σύσταση κοσμικών οργανι
σμών καί συλλόγων.
2. Βλ. A. Dumont, Des syllogues en Turquie, π. Annuaire de 1’ Association
pour T encouragement des études grecques en France, 8 (1874), σ. 527-538.- G.
Chassiotis, L’ Instruction publique chez les Grecs depuis la prise de Constantino
ple par les Turcs jusqu’ a nos jours aver statistique et quatre cartes figuratives,
Paris 1881, σ. 443-472. Γιά τίς δραστηριότητες τών συλλόγων τά χρόνια αύτά βλ. Συ
νέδρων τών 'Ελληνικών Συλλόγων, Πρακτικά τής πρώτης αύτοϋ συνόδου συγκροτηθείσης έν Άθήναις έν έτει 1879, έν Άθήναις 1879. - Γ. Χασιώτης, Ή παρ’ ήμϊν δημοτι
κή παίδευσις άπό τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι σήμερον, π.'Ο έν
Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, τόμ. Η' (1873-74), σ. 117-118,
σημ. 2.
3. Βλ. Τατιάνα Σταύρου, 'Ο έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλ
λογος, τό 'Υπουργεΐον Παιδείας τοΰ άλυτρώτου 'Ελληνισμού, Άθήναι 1967.
4. Βλ. Όδ. Ίάλεμος, Ή 'Ιστορία τοΰ 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου καί τής
έπιδράσεως αύτοϋ έπί τής έκπαιδευτικής έν Τουρκία ένεργείας τοΰ ήμετέρου έθνους, π.
Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, τόμ. ΙΒ' (1877-1878), σ.7.
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"Αρθρ. Α' Καθιδρύεται ’Εκπαιδευτικόν Φροντιστήριον, ού έδρα προσδιορί
ζεται ή Κωνσταντινούπολή σκοπός δε αυτόν μόνιμος και κνριώτατον μέλημα εσται ή διάδοσις των γραμμάτων εν γένει εις τους εν τώ
’Οθωμανικά) Κράτει ’Ορθοδόξους λαούς καί μάλιστα εις το γυναικεϊον
φύλων άνεν διακρίσεως καταγωγής καί γλώσσης.
”Αρθρ. Β’. Τα προς έπίτευξιν τού σκοπού τούτου μέσα είσίν
1 ) Ή σύστασις σχολείων των άρρένων καί παρθεναγωγείων όπου
ανάγκη.
2) 'Η βοήθεια άπορων κοινοτήτων προς εμψύχωσιν των διατηρούμε
νων παρ’ αυτών εκπαιδευτηρίου.
3) Ή συνδρομή εις εκδοσιν βιβλίων διδακτικών προς χρήσιν τού κλή
ρου καί τού λαού καί ή διανομή αυτών εις σχολεία, καί εις άπο
ρους κοινότητας, κληρικούς καί μαθητάς.
4) Ή σύστασις Ιερατικών σχολών εις τάς κυριωτέρας πόλεις τον
κράτους προς εκπαίδευσιν τού κλήρου τή εγκρίσει τής ’Εκκλησίας.
5) Ή σύστασις διδασκαλείων εν Κων Ιπόλει προς μόρφωσιν διδασκαλισσών, λαμβανομένων τίϋν υποτρόφων μαθητριών κατ’ εξο
χήν εκ τών επαρχιών.
6) Ύποτροφίαι προς καταρτισμόν ιεροδιδασκάλων καί Ιεροκηρύκων.
Οί πολιτικές περιπέτειες του τόπου, σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες κκί
τίς απόψεις του Όδυσσέα Ίάλεμου1,

δέν έπέτρεψαν την

εύόδωση

τών

σκοπών του. Το «Φροντιστήριον» διαλύθηκε ή καλύτερα συγχωνεύτηκε
στον Ε.Φ.Σ.Κ. πού ιδρύθηκε τον ίδιο χρόνο. Την πρώτη δεκαετία τής
λειτουργίας του ό Σύλλογος συγκεκριμενοποίησε τούς σκοπούς καί άνέλαβε όλες τίς δέουσες πρωτοβουλίες γιά την ύλοποίηση τους. Μεγαλύτερο
βάρος δόθηκε στην ίδρυση καί τή λειτουργία έκπαιδευτηρίων στην τουρ
κοπατημένη

Ελλάδα2. Το 1871 ό Σύλλογος απέκτησε οικονομική αυτο

ί. Βλ. Όδ. Ίάλεμος, Ή 'Ιστορία, δ,.π., σ. 7. Ό Λέσβιος δημοσιογράφος Όδυσσεύς Ίάλεμος είχε άναπτύξει αξιόλογη πολιτική καί πολιτιστική δράση στήν Αθήνα καί
τήν Κωνσταντινούπολη τό δεύτερο μισό τοϋ 19ου αί. ’ Ανέλαβε πρωτοβουλίες ύπέρ τών
εθνικών συμφερόντων, δπως, εξάλλου, άποδεικνύεται καί από τήν ενεργό άνάμιξή του
στά πράγματα τοϋ Ε.Φ.Σ.Κ. Τόν ένδιέφεραν οί διεθνείς πολιτικές εξελίξεις καί είχε τα
χτεί υπέρ τοϋ ευρωπαϊκού φιλελευθερισμοΰ. Πέθανε στήν ’Αθήνα τό 1899.
2. "Ολα τά κείμενα τών έκθέσεων πού συνέγραψαν οί εισηγητές καί τά μέλη τών εκ
παιδευτικών επιτροπών τοϋ Ε.Φ.Σ.Κ. από τό 1871 καί μετά άναδεικνύουν τό αυξημένο
ενδιαφέρον τοϋ Συλλόγου, καταγράφουν συγκεκριμένες ελλείψεις καί, δσον αφορά στήν
ιδεολογία, είναι σαφές τό προβάδισμα πού δίνεται στήν εθνική ταυτότητα καί γενικότερα
στο εθνικό συμφέρον. Βλ. ’Έκθεσις της εκπαιδευτικής επιτροπής περί τής καταστάσεως
τής παιδείας έν ταϊς έπαρχίαις τής Όθ. αύτοκρατορίας, π. Ε.Φ.Σ.Κ. τόμ. Ζ' (1872-73),
σ. 205-219. Τήν έκθεση υπογράφουν οί Ί. Άριστοκλής, Γ. Σοφοκλής, Κ. Καλλιάδης, Μ.
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τέλεια, (αναδιοργανώθηκε καί δραστηριοποιήθηκε περισσότερο στον εκπαι
δευτικό τομέα. Το πατριαρχείο υποχρεώθηκε άπό τά πράγματα νά άποδεχθεϊ τίς νέες πραγματικότητες1. Ό Ίάλεμος δικαιολογημένα υποστή
ριζε ότι ό Σύλλογος είναι στην ούσία ό «'Οδηγός τής εκπαιδευτικής άπάντων των εν Τουρκία 'Ελλήνων ενεργείας και το κέντρον όλων των περί
αυτής πόθων καί πράξεων»2. ΤΗταν γι’ αυτόν τό «ύπουργεΐον τής Έκπαιδεύσεως των εν Τουρκία 'Ελλήνων καί ελληνιζόντων»3.
'Η πραγμάτωση των σημαντικότερων στόχων του Συλλόγου οφεί
λεται κατά κύριο λόγω στον Κωνσταντίνο 'Ηροκλή Βασιάδη4, όταν προΜ. Πανταζής, Β. Πυλάδης, Κ. Καραθεοδωρής καί Ξ. Ζωγράφος, εισηγητής. Πρβλ.
Έκθεσις της ειδικής εκπαιδευτικής επιτροπής, δ.π., σ. 322-324.
1. Δέν έχει άκόμη διερευνηθεϊ ή στάση τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου άπέναντι στην
Παιδεία. Ή επιστημονική έρευνα πρός τήν κατεύθυνση αυτή επιφυλάσσει πολλές εκπλή
ξεις. Ευκαιριακά σημειώνω το μελέτημα σέ συνέχειες τοΰ Μ.Ί. Γεδεών, 'Η πνευματική
κίνησις τοΰ Γένους ήμών κατά τά πρώτα τοΰ ΙΘ' αίώνος έτη, π. « ’Εκκλησιαστική ’Α
λήθεια» 8,(1888), σ. 359-361, 366-369, 374-378, 382-384- 9, (1889), σ. 2-4, 53-55,
61-64, 68-71, 204-205, 212-213, 275, 285-288, 290-293, 298-304, 314-316, 338-340,
346-347, 354-359, 370-376, 371β'-376β'.—Ειδικότερα καί άποδεικτικά βλ. Εΐδοποίησις
περί συστάσεως ’Επιτροπής εκκλησιαστικής τε καί πνευματικής, έν Κωνσταντινουπόλει
1836-Πίνακες στατιστικοί των έν Κωνσταντινουπόλει καί κατά τά προάστεια σχολείων
των δρθοδόξων, καταρτισθέντες φροντίδι καί επιστασία τής Κεντρικής ’Εκκλησιαστικής
’Επιτροπής, έν Κωνσταντινουπόλει 1870. — Κανονισμός τής Πατριαρχικής Κεντρικής
’Εκπαιδευτικής ’Επιτροπής έν Κωσταντινουπόλει, έν Κωνσταντινουπόλει 1873.
2. Βλ. Όδ. Ίάλεμος, Ιστορία, ο.π.. σ. 8-9.
3. Βλ. Όδ. Ίάλεμος, Ιστορία, δ.π., σ. 13.
4. Στο «Σχεδίασμα περί τής έν τω έλληνικω έθνει καταστάσεως των γραμμάτων
(άναγνωσθέν έν τ<~> έν Κ /πόλει 'Ελληνικω Φιλολογικοί Συλλόγω κατά Ιούνιον τοΰ
1866), έν Κωνσταντινουπόλει 1867» ό Ματθαίος Κ. Παρανίκας προτάσσει έπιστολή προς
τον Ή. Βασιάδη στήν όποια, μεταξύ άλλων, σημειώνει (σ. έ-στ'):
Σοί, ίΐατις μετά την από φωνήζ και καλάμου είς τήν διάδοαιν των γραμμάτων εργα
σίαν, μετά μακράν εν Ευρώπη προς επαύξησιν τών γνώσεων διατριβήν, μετά τήν είς τήν
βασιλίδα τών πόλεων τώ 1860 έπανάκαμψιν, πρός ενα καί μόνον σκοπόν άφορών, τήν άναγέννησιν τών γραμμάτων καί τον πολιτισμόν εν τή πάλαι ποτέ κοιτίδι αυτών, τή γη
ραιό. ’Ανατολή, στεντόρεια τή φωνή έκήρυξας, οτι ούδεμία υλική καί πολιτική βελτίωσις
τών λαών τής ’Ανατολής εσται εφικτή, αν μή τούτων προηγηθή ή διανοητική καί ηθική
άνάπλασις. Προς τούτο είργάσω έπιμόνως, συνέλαβες τήν υψηλήν Ιδέαν τής έν τή Πόλει
ταύτη συστάσεως ’Εκπαιδευτικού Φροντιστηρίου, ον σκοπός ήν κύριος ή διάδοσις τών
'Ελληνικών γραμμάτων είς τούς λαούς τής ’Ανατολής άνεν διακρίσεως θρησκείας ή γλώσσης, καί δ ήμελλεν ίστασθαι σελαγίζον καί καταυγάζον τά εγγύς καί τά μακράν. Πρώ
τος καί κορυφαίος ΐστασαι εν τή χορεία τών σνστησαμένων τό αγλάισμα τής Μητροπΰλεως ταύτης, τον Ελληνικόν, λέγω, Φιλολογικόν Σύλλογον, τό σέμνωμα τού 'Ελληνι
σμού έν τοϊς περιοικοϋσιν ’Έθνεσι, τον διά τών φιλολογικών καί επιστημονικών αναγνω
σμάτων, διά τών συστάντων περί τών καθ’ ημάς ’Επαρχιών, Θράκης, Μακεδονίας, ’Η
πείρου καί Θεσσαλίας διαγωνισμάτων, διά τών δημοσίων μαθημάτων καί τού άξιολόγου
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έβη στήν 'ίδρυση τοπικών Φιλεκπαιδευτικών Συλλόγων. Στις αρχές του
1872 ιδρύονται στήν Κωνσταντινούπολη ό ’Ηπειρωτικός καί ό Θρακικος
Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος1. Οί σκοποί καί οι στόχοι του ’Ηπειρωτικού
Συλλόγου, τον κανονισμό2 του οποίου χρησιμοποιώ, ήσαν οί ακόλουθοι:
'Άρθρ. 1. Καθιδρύεται εν Κωνσταντινουπόλει ’Ηπειρωτικός Φιλεκ
παιδευτικός Σύλλογος σκοπόν καί μέλημα εχων την διάδοσιν εν Ήπειρο)
τής δημοτικής μάλιστα παιδεύσεως καί την ηθικήν και διανοητικήν δι αυ
τής διάπλασιν καί μόρφωσιν.
’Άρθρ. 2. Τά προς επίτευξιν τοϋ σκοπού τούτου μέσα ε’ισί, α) ή σύοτασις Διδασκαλείου εις δύο διηρημένου προς μόρφωσιν διδασκάλων των
δημοτικών Σχολείων καί διδασκαλισσών των Παρθεναγωγείων καί Νη
πιαγωγείων, β) ή σύστασις δημοτικών Σχολείων τών άρρένων καί Παρ
θεναγωγείων δπου παρίσταται άνάγκη, γ) ή σνντήρησις τών ήδη υπαρ
χόντων, χρηζόντων δε περιθάλψεως καί συνδρομής και δ) ή εκδοσις δι
δακτικών καί άλλων κοινωφελών βιβλίων καί ή διανομή αυτών εις άπο
ρα δημοτικά Σχολεία άμφοτερων τών φύλων.
’Άρθρ. 3. Ό Σύλλογος προϊόντος τοϋ χρόνου καί κατά τούς πόρους
αυτού θέλει προβαίνει εις τήν εκπλήρωσιν τών εν τώ 2 άρθρο) άναφερομένων
άρχόμένος άπό τών μάλλον κατεπειγόντων ύστερον δε καί περί συστάσέ
ως Σχολείων τής μέσης παιδεύσεως ή ύποστηρίξεως τών ήδη υπαρχόντων
θέλει μεριμνήσει.

Περιοδικού αυτόν, ον μόνον το εθνικόν φρόνημα άνακινήσαντα, καί νέαν ώθηαιν προς τήν
πρόοδον εγείραντα, άλλά και τοϊς της έσπερίας λήξεως σοφοίζ παρασχόντα αφορμήν, Iva
χρηστός συλλάβωσιν ελπίδας περί της διά των ’Ελληνικών γραμμάτων, τεραστίαν εχόντων εκπολιτιστικόν δύναμιν, άναγεννήσεως τών λαών τής ’Ανατολής καί τής συμμετο
χής αυτών εις τον παγκόσμιον πολιτισμόν.
Γιά τόν Ήροκλή Βασιάδη βλ. Όδ. Άνδρεάδης, Κωνσταντίνος Ήροκλής Βασιάδης,
π. «’Ηπειρωτικά Χρονικά» 2 (1927), (Παράρτημα πρώτον-βιογραφικόν), σ. 1-17.
’Επίσης Ν.Β. Πατσέλης, Ό ιατροφιλόσοφος Δελβινακιώτης Κωνσταντίνος Ήροκλής
Βασιάδης, Άθήναι 1935 (1960 ). Τατιάνα Σταύρου, Ήροκλής Βασιάδης, ό τελευταίος
ιατροφιλόσοφος, ’Ιωάννινα 1975. Βλ. καί τήν επιφυλλίδα τοϋ Κ. Θ. Δημαρα μέ τίτλο
Ήροκλής Βασιάδης, στήν έφημ. «Το Βήμα», 14 Νοεμβρίου 1975, σ. 1-2. Ό Ήροκλής
Βασιάδης έστελνε έπίσης μελέτες καί έργασίες του σέ γνωστά περιοδικά καί εφημερί
δες τής εποχής, έντός καί έκτος Κωνσταντινουπόλεως. Λόγοι καί άρθρα του είχαν δημοσιευθεΐ, γιά νά άναφερθοϋμε σέ συγκεκριμένες περιπτώσεις, στό π. «Έπτάλοφος Νέα»,
τεϋχ. 25 (1866), καθώς καί στήν έφημ. «Κλείω» Τεργέστης, φ. 80-81 (1863).
1. Βλ. Έπετηρίς τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει ’Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλ
λόγου, έτος Α' (1872-1873), έν Κωνσταντινουπόλει 1873, σ. 45-47. Πρβλ. Κων. I. Κίτσος, Τά Ζωγράφεια Διδασκαλεία (Κεστοράτι ’Αργυροκάστρου: 1874-1891), ’Ιωάννι
να 1985 (έκδ. Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών ’Ερευνών), σ. 35, 37 κ.ά.
2. Βλ. Έπετηρίς, ό.π., σ. 3-9.
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’Άρθρ. 35. 'Η σύστασις Διδασκαλείων εκατέρων των φύλων εσται
εκ των πρώτων τον Συλλόγου μελημάτων.
’Άρθρ. 36. Οί υπότροφοι μαθητάί καί μαθήτριαι τοϋ Διδασκαλείου
λαμβάνονται εκ των άριστενόντων εν τοίς υπό τοϋ Συλλόγου προστατευομένοις δημοτικοϊς Σχολείο ις, είσΐ δε υπόχρεοι μετά το τέλος των σπουδών
αυτών νά διδάξωσιν επί τριετίαν, οπού αν έγκρίνη δ Σύλλογος, λαμβάνοντες τον εις τα μέρη εκείνα άνάλογον μισθόν.
’Άρθρ. 37. Ai εφορίαι των υπό τοϋ Συλλόγου προστατευομενών Σχο
λείων όφείλουσι νά ύποβάλλωσιν ετησίως τώ Διοικητικό) Συμβουλίω εκθεσιν περί τών διδασκόμενων μαθημάτων, τών διδασκόντων, τοϋ άριθμοϋ
τών μαθητών καί τής διαγωγής αυτών, και περί τών μέσων καί δαπανών
τής Σχολής' άλλως πανουσιν ai παρά τοϋ Συλλόγου χορηγούμενοι σύνδρο
μα!.
’Άρθρ. 47. cΗ σφραγίς τοϋ Συλλόγου πέριξ μεν φέρει την επιγραφήν
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, περί δέ το μέσον φηγόν μετά πελειάδος και ίερείας.

Τά ιδρυτικά μέλη1, μέ τή σειρά πού έμφανίζονται στην Επετηρίδα τού
’Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, είναι τά έξης:
|Ό Δέρκων Νεόφυτος
Χρηστάκης Ζωγράφος
Κ. Κχραπάνος
'Η. Βχσιάδης
Ί. Σάββας
Β. Σαρακιώτης
I. Δ. Λιάμπεης
Στ. Οίκονομάκης
Ν. Κρικότσος
Ί. Κρικότσος
Κ. Θ. Ζήσης
Δ. Πασπαλλής
Ν. Παππαρρούσης
Γ. Μπίτζινος
Μ. Κωνσταντινίδης
Γ. Λαζόπουλος
1. Βλ. Έπετηρίς, 8.π., σ. 11-12,

Ά. Τάγης
Γ. Χασιώτης
Δ. Στεργιάδης
Δ. Μαλιάδης
Ζ. Θ. Ζήσης
Σ. Βουτυράς
Πέτρος Ί. Κέσκας
Κύρος Σπυρίδης
Ν. Δούνδχς
X. Κ. Βασιλείου
Μ. Βελλογιάννης
Κ. Δ. Παππαδόπουλος
Π. Σαλαμπάντας
Κων. Παππαδόπουλος
Σ. Κωστόπουλος
Χρ. Γ. Καλωταΐος
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Ν. Δουρδούφης
Γ. Καλπάκας
Σπ. Κων. Μάντσος
Α. Δ. 'Ιλαρίδης
Μ. Πανταζής
Μ. Παρανίκας
I. Καμιναρίδης
Α. Λιούμας
Γ. Κ. Σάρρος
Άθ. 'Αλιεύς
Φ. Μπορνόζη
Τ. Μηλιώτης
I. Ζίννης
Θ. Γεωργιάδης
N. I. Καραγιαννόπαυλος
Κυριάκος Μπάκουλας
Ν. Θ. Σουλλίδης
Δ. Λαζόπουλος
Στ. Χαρίτος
Π. Μπόλος
Γ. Βασιλειάδης
Χαρ. X. Γιαννόπουλος
Χρ. Κιτσούλης
Άπ. Ζώνιας
'Ιερεύς Χρηστός Καλυβίτης
Κ. Σϊνος
X. Σ. Κύρου
Σπ. Κάππος
Δ. Γκίκας
Χρ. Γαλίτσης
Δ. Τσάνης
I. Μ. Κώνστα
Β. Σπυρίδωνος
Β. Μεντσικώφ
I. Ήλίας
X. Καλύβας
Λ. ’Αθανασίου
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Κ. Γότσου
Στ. Δημητρίου
Δ. Ντίκου
Σ. Λάλας
Γ. Τσάχος
Α. Δημητρίου
I. Κοντόπουλος
Π. Κόκκινος
Φ. Νικολάου
I. Κούλιας
X. Ήλιάδης
Γ. Καζιανόπουλος
Π. Τσίμος
X. Δ. Τσίμος
Ν. Λίλιο Παππα
Δ. Ζωίδης
Π. Έξάρχου
I. Μιχαηλίδης
Π. Οίκονομίδης
Χρ. Τσιότσος
Στ. X. Παππα Βασιλείου
I. Φούφας
X. Χατσόγλους
I. Κορνάρης
Π. Παππαδόπουλος

Κ. Πετσάνης
'Ιερεύς Χρηστός Σακελλάριος
'Ιερεύς Νικόλαος Παππαδόπουλος
Π. Μπίρκος
I. Γ. Αάμπρος
Ν. Γεωργάκης
’Αδελφοί Τσαταλοπούλου
Δ. Κηργώτης
Ν. Δρικόπουλος
Α. Μαρτίκου
I. Β. Δούτζης
Σ. Ζήστου Σταύρου
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Τά μέλη τού πρώτου διοικητικού συμβουλίου1, μέ τίς άρμοδιότητές
τους, ήταν τά ακόλουθα:
X. Ζωγράφος Επίτιμος

Πρόεδρος

'Ο Μητροπολίτης Δέρκων Νεόφυτος Πρόεδρος
’Αντιπρόεδροι

Κ. Καραπάνος
'Η. Βασιάδης

Γενικός Γραμματεύς Γ. Λαζόπουλος
Ειδικός Γραμματεύς Γ. Σάρρος
Ταμίας
Σύμβουλοι

I. Λιάμπεης
Β. Σαρακιώτης
Στ. Οίκονομάκης
Δ. Μαλιάδης
Ζ. Ζήσης
Ί. Καμιναρίδης
Μ. ΙΊαρανίκας

Στην πρώτη έτήσια γενική συνέλευση του Συλλόγου όριστικοποιήθηκε ή σύνθεση τοϋ διοικητικού συμβουλίου2: ό μητροπολίτης Δέρκων ο
νομάστηκε επίτιμος πρόεδρος, πρόεδρος άνέλαβε ό Κ. Καραπάνος, άντιπρόεδρος ό Β. Σαρακιώτης, ειδικός γραμματέας ό Δ. Γκίκας καί μέλη
ορίστηκαν ό Γ. Χασιώτης καί ό Μ. Βελλογιάννης.
Δεκαπέντε περίπου χρόνια άργότερα ό Βασιάδης ύπογράμμιζε τό βα
σικότερο στόχο τού Συλλόγου στήν ομιλία του στά εΐκοσιπεντάχρονα τοϋ
Ε.Φ.Σ.Κ.3
«Πρώτη άοχή τοϋ Σύλλογον ότι ην εξ αρχής και έμεινε είκοσι και
πέντε ετη φιλολογικόν ίδρυμα, πάσαν άποκλείων ρητώς πολιτικήν και
θρησκευτικήν σνζήτησιν διά τον 31 άρθρου τοϋ κανονισμού αύτοϋ, καλλιεργών δε μόνον, όση αύτώ δύναμις, τά γράμματα και τάς επιστήμας, και
1. Βλ. Έπετηρίς, δ.π., σ. 13.
2. Βλ. Έπετηρίς, δ.π., σ. 13.
3. Βλ. Κ. Ήροκλής Βασιάδης, Λόγος κατά την Εΐκοσιπενταετηρίδα τοΰ Συλλόγου γενομένην τη 7/19 Σεπτεμβρίου 1886, π. «'Ο έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογι
κός Σύλλογος, Είκοσιπενταετηρίς 1861-1886», παράρτημα τοϋ ΙΗ' τόμου, έν Κωνσταντινουπόλει 1888, σ. 5-6.
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πρός διάδοσιν αυτών κατά τάς ήμετέρας χώρας άκαμάτως άγωνιζόμενος·
τοιοντος ήν ό σκοπός τής ιδρνσεως αύτοϋ, καί τοιοϋτον πιστώς καί άπαοεγκλίτως ετήρησεν αυτόν όρΟώς καί δικαίως λογιζόμένος, δτι των ιδρυ
μάτων εκείνα, ά τον σκοπού αυτών επιλανθανόμενα, εις άλλα επιδίδονται
παρεκτρεπόμενα, ταχέως παρακμάζουσι και καταρρέουσιν εξαφανιζόμε
να' τούτων ούδεμία άλλη φθοροποιός αιτία ή δτι τον σκοπού εξέστησαν,
δι δν ϊδρννταί' άλλ’ δ Σύλλογος από ταντης τής λύμης εαυτόν προφύλαξε. Διά τούτο δ,τι τοις αλλοις γίγνεται φθορά και καταστροφή, εγένετο αντώ αιτία προαγωγής καί ενδοκιμήσεως».
Τά παραθέματα έχουν τή σημασία τους. '0 Βασιάδης από το 1871
δεν υπολόγισε μόχθους καί θυσίες προκειμένου νά εκπληρώσει τούς στό
χους του ’Ηπειρωτικού Συλλόγου. 'Η ’Ήπειρος έξαλλου ήταν ή ιδιαίτερη
πατρίδα του. Πρώτος πρόεδρος του Ηπειρωτικού Συλλόγου έκλέχθηκε
ό Κωνσταντίνος Καραπάνος1 το 1872 καί προς αύτύν διαβίβαζε ό Βασιάδης δύο χρόνια αργότερα «’Έκθεσιν τής προς σύνταξιν κανονισμών τών εν
Ήπείρω Ζωγραφείων καί τών έν Θράκη Ζαριφείων συσταθησομένων
Διδασκαλείων καί τών προσηοτημένων αύτοΐς προτύπων δημοτικοί σχο
λείων επιτροπής»2. Τήν ’Έκθεση είχε συνθέσει στο μεγαλύτερο της μέ
1. Ό Ήπειρώτης (’Άρτα) Κ. Καραπάνος (1840-1914), μετά τά πρώτα μαθήμα
τα πού παρακολούθησε στά ’Ιωάννινα καί τήν Κέρκυρα συνέχισε νομικές σπουδές στην
’Αθήνα καί στύ Παρίσι. ’Εγκαταστάθηκε στην Κων /πόλη καί νυμφεύθηκε την κόρη τοϋ
γνωστού τραπεζίτη Χρηστάκη Ζωγράφου, μέ χρήματα τοϋ όποιου ίδρυσε το 1870 τήν
Εταιρεία Τροχιοδρόμων Κωνσταντινουπόλεως. ’Επρόκειτο γιά τήν πρώτη μεγαλοεπιχείρηση ’Ελλήνων κεφαλαιοκρατών, οί όποιοι συνεργάζονταν μέ τήν επίσημη Τράπεζα
τοϋ Όθωμανικοΰ Κράτους. Δύο χρόνια άργότερα πρωτοστάτησε στήν ίδρυση τοϋ τρα
πεζικού κολοσσοϋ της έποχής έκείνης, τής Αΰστροτουρκικής Πίστης. Δραστηριοποιήθη
κε έπίσης στήν πολιτική, σέ εκκλησιαστικά ζητήματα καί γενικότερα στόν πολιτιστικό
τομέα. Σέ δική του πρωτοβουλία οφείλονται οί άνασκαφές πού έγιναν το 1876 στή Δω
δώνη. Τά άποτελέσματα τών έρευνών του δημοσίευσε στο έκτενές μελέτημά του Dodone et ses ruines (Παρίσι 1877). Άρθρα, έρευνες καί μελέτες του δημοσίευσε στο περιο
δικό τοϋ Ε.Φ.Σ.Κ. ’Αμέσως μετά τήν προσάρτηση τής Άρτας (’Ιούλιος 1881) στο έλληνικό βασίλειο ό Καραπάνος εγκαταστάθηκε στήν ’Αθήνα καί έλαβε ένεργό μέρος στήν
πολιτική. ’Από τό 1882 έκλεγόταν διαρκώς βουλευτής Άρτας. Συμμετείχε στά κυβερ
νητικά σχήματα τοϋ Θεόδωρου Δηλιγιάννη ώς ύπουργός Οικονομικών, Ναυτικών καί Δι
καιοσύνης. Βλ. Κ. Γαρδίκα - Άλεξανδροπούλου, Ό Κ. Καραπάνος καί οί διαπραγματεύ
σεις γιά τήν προσάρτηση Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου, π. «Δελτίο τής ’Εθνολογικής καί
'Ιστορικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος», τόμ. 26 (1983), σ. 327-382. Χάρης ’Εξερτζόγλου,
Προσαρμοστικότητα καί πολιτική όμογενειακών κεφαλαίων. Έλληνες τραπεζίτες στήν
Κωνσταντινούπολη: τό κατάστημα «Ζαρίφης Ζαφειρόπουλος», 1871-1881, ’Αθήνα 1989,
σ. 34, 36, 39, 40.
2. Βλ. Έπετηρίς τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει ’Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικοΰ Συλ
λόγου, έτος Β', 1873-1874, έν Κωνσταντινουπόλει 1875, σ. 267 κ.έ. Πλήρες τό κείμενο
τής Έκθέσεως αναδημοσιεύεται στύ ’Επίμετρο αύτής τής έργασίας.
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ρος καί άνέγνωσε στις συνεδριάσεις τοϋ Συλλόγου ό Γεώργιος Χασιώτης,
εισηγητής ειδικής τριμελούς έπιτροπής. Την έπιτροπή αποτελούσαν πλήν
τοϋ Γ. Χχσιώτη, οί Κ. Ξανθόπουλος καί Δ. Μαρούλης.
'Η ’Έκθεση ήταν χωρισμένη σε δύο ενότητες, στη γενική καί τήν ει
δική. Το πρώτο μέρος, το γενικό, περιείχε γενικές άρχές, τούς κανονισμούς
των διδασκαλείων καί το πρόγραμμα των σχολείων, ενώ στο δεύτερο μέ
ρος περιέχονταν άπόψεις καί κατευθύνσεις πρακτικού χαρακτήρα.
Ό βασικός προσανατολισμός ήταν φανερός άπό τίς πρώτες γραμμές
τής (ανακοίνωσης:
«'Η δημοτική παίδευσις, ή όρθότερον γενική ή εθνική ώς εκ τής ενρύτητος και τον σκοπού, προτίθεται καθ’ δλον μεν τήν παναρμόνιον άνάπτνξιν τών φυσικών, ηθικών και νοερών δυνάμεων σύμπαντος τοϋ έθνους
διά τοϋ φωτισμοϋ τοϋ λογικοϋ καί τής ένισχύσεως τής θελήσεως προς παν
ο,τι άληθές, αγαθόν, καλόν, μέγα, υψηλόν, Ιδία δε τήν διέγερσιν τοϋ εθνικοϋ φρονήματος τής φιλοπατρίας και φιλογενείας και πρόσκτησιν τών Α
ναγκαίων παντι πολίτη βιοποριστικών γνώσεων. [...]
Παμμεγίστη αρα ή αξία καί ή δνναμις τής δημοτικής παιδενσεως
κοινής ύπαρχούσης παντι πάσης τάξεως πολίτη και άμφοτέροις τοΐς φύ
λο ις, εξ απαλών ονύχων παιδευούσης τα τέκνα τοϋ λαοϋ εν τοΐς δημοτικοϊς σχολείοις καί ενσταλαζούσης εν τή καρδία αυτών τάς υγιείς άρχάς
τής παιδαγωγικής και τοϋ Ευαγγελίου, εφ’ ών στηριζομένη καθίσταται
ή στερεά και Ακράδαντος κρηπϊς τής ευημερίας παντός έθνους»1.
Ό συντάκτης τού κειμένου έδινε ιδιαίτερη σημασία στή δημοτική εκ
παίδευση. Γιά τό λόγο αύτό έκανε έκτενή άναφορά στήν παιδεία τών αρ
χαίων έλλήνων καί τών ρωμαίων. ’Αξίζει νά άναφερθεϊ ή κριτική στάση
μέ τήν οποία άντιμετώπισε τή διάδοση τών γραμμάτων στήν Εύρώπη.
'Ο Γ. Χασιώτης2 υπήρξε ό βασικότερος έκφραστής δλων, σχε
δόν, τών έκπαιδευτικών κατευθύνσεων πού είχαν έμφανιστεϊ στό τελευ
ταίο τέταρτο τού 19ου αιώνα. Ζαγορίσιος τήν καταγωγή δέχτηκε τίς
επιδράσεις πού άσκοΰσε ή μεγαλοαστική κοινωνία τής Κωνσταντινού
πολης μέ τά μεγάλα της άνοίγματα στήν οικονομία καί στόν πολιτισμό.
Ώς Ήπειρώτης, φιλέρευνος καί άνήσυχος μέ άναμφισβήτητη αγάπη καί
νοσταλγία γιά τήν ιδιαίτερη πατρίδα του έρχεται σέ επαφή μέ καίρια προ
βλήματα τής τότε εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Οΐ εμπειρικές του
γνώσεις, οί έρευνες καί οί μελέτες του έχουν κυρίως ώς επίκεντρο τήν
εκπαιδευτική άναγέννηση τής ’Ηπείρου. Αύτός ό πρώτος προσανατολι
1. Βλ. Έπετηρίς, Β', δ.π., σ. 270.
2. Βλ. Άπ. Άνδρέου (έπιμ. σχόλια), Γεώργιος Χασιώτης: Ή παρ’ ήμϊν δημοτι
κή παίδευσις άπό της άλώσεως Κων/πόλεως μέχρι σήμερον, Θεσσαλονίκη 1990.
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σμός διευρύνει τούς ερευνητικούς του ορίζοντες μέ άποτέλεσμα τήν υποδειγ
ματική έργασίχ L’ instruction publique chez les Grecs depuis la prise
de Constantinople par les Turcs jusqu a
κε στό

nos jours, που δημοσιεύτη

Παρίσι το 18811.

'Η ’Έκθεση τής ’Επιτροπής είχε αξιολογηθεί άπό τά μέλη της2, όταν
υποβλήθηκε στον 'Η. Βασιάδη. 'Ο τελικός

άποδέκτης

τής ’Έκθεσης Κ.

Καραπάνος δεν υποστήριξε μόνον ήθικά το εγχείρημα. Γιά τήν ικανοποί
ηση τών σκοπών τοΰ ’Ηπειρωτικού Συλλόγου διέθεσε το ποσό των δέκα
χιλιάδων φράγκων «όπως χρησιμεύσωσιν ώς βραβεία καί άνετέϋη εις ει
δικήν επιτροπήν εκ τών μελών ταύτης τής επιτροπής εκλεγβεΐσαν, ήτις
παρασκευάοασα το προς βράβενσιν διδακτικών βιβλίων γενικόν πρόγραμ
μα υποβάλλει δι υμών τή εγκρίσει τοΰ Συλλόγου»3.
'Ο ’Ηπειρωτικός Σύλλογος, ιδρυμένος άπό τόν Φιλολογικό, είχε ά
μεση εξάρτηση άπό αύτόν καί λειτουργούσε μέ βάση αίς υποδείξεις του.
Συγκεκριμένα ή ’Επιτροπή είχε έκπονήσει

λεπτομερειακό

κανονι

σμό γιά τήν οργάνωση διδασκαλείων, πού έπρόκειτο νά ιδρύσουν ό Χρη1. Ό πλήρης τίτλος τοΰ έργου είναι: G. Chassiotis, L’ Instruction publique chez
les Grecs depuis la prise de Constantinople par les Turcs jusqu’ a nos jours, avec
statistique et quatre cartes figuratives pour Tannée scolaire 1878-1879, Paris 1881.
2. Βλ. Έπετηρίς, B', ο.π., σ. 267-269.
3. Βλ. Έπετηρίς Β', δ.π., σ. 338. 'Ο Κ. Καραπάνος σέ έπιστολή του προς τον Ή.
Βασιάδη (Κων/πόλη, 29 Μαρτίου 1874) εκφράζει τίς απόψεις του γιά τή σημασία τής
δημοτικής εκπαίδευσης καί άναγγέλλει τά βραβεία πού θά λάβουν οί συγγραφείς σχολικών
έγχειριδίων: «... Μετά πολλής δέ εύχαριστήσεως εμαθον τήν άπόφασιν τής επί τών δι
δασκαλείων ειδικής επιτροπής, ήτις μετά σπουδαίαν μελέτην, κανονίσασα πλήρές τι σύ
στημα δημοτικής παιδεύσεως, άπεφάσισε τήν εισαγωγήν αυτού εις ολα, ε’ι δυνατόν, τά
σχολεία τοΰ ήμετέρου έθνους.
Νομίζων δέ, δτι ή πραγματοποίησις τής άποφάσεως ταύτης καί ή παραδοχή ενός
τελειότερου και ομοιομόρφου συστήματος διδασκαλίας παρ’ όλων τών σχολείων, απαιτεί
τήν υπαρξιν τών αναγκαίων προς τούτο διδακτικών βιβλίων λαμβάνω τό θάρρος và άναθέσω εις τήν άγωνοδικίαν τον ου έπαξίως προίστασθε Συλλόγου, αγώνισμα εκ φράγκων
δέκα χιλιάδων, διανεμηθησομένων εις δέκα εννέα βραβεία, άτινα θέλει άπονείμει ό Σύλ
λογος εντός εξαετίας εις τούς συγγράφοντας τά άρμοδιώτερα καί καταλληλότερα διά τά
δημοτικά Σχολεία βιβλία, κατά τό πρόγραμμα τής δημοτικής παιδεύσεως, δπερ αννέταξεν ή επί τών Διδασκαλείων ’Επιτροπή».
Πράγματι, ή Έκθεσις τής Επιτροπής έκλεινε μέ τό «Γενικόν Πρόγραμμα Καραπανείου Άγώνος εις έκδοσιν μεθοδικών διδακτικών βιβλίων προς χρήσιν τών δημοτικών
σχολείων» (σ. 339-340). Τήν ίδια περίπου έποχή ή Ελληνορθόδοξη Κοινότητα τής Τερ
γέστης ίδρυε τό Οίκονόμειον Βραβείον με άλλα κίνητρα καί άλλους στόχους. ’Αποτελούν
άνοιχτά ζητήματα πρός έρευνα καί μελέτη.
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στάκης Ζωγράφος1 κχί ό Γ. Ζαρίφης2. Οί συντάκτες τοϋ κανονισμού, γνω
στοί λόγιοι τής εποχής, άνκφέρονται στά κυριότερχ εκπαιδευτικά συστή
ματα τής Ευρώπης, τά άξιολογοϋν, είναι εναντίον τής αυτούσιας μεταφο
ράς καί άντιγρχφής τους καί προτείνουν πρόγραμμα τοϋ οποίου οί σκοποί
είναι σύμφωνοι μέ τις ανάγκες καί τις παραδόσεις τοϋ έθνους3, όπως υπο
γραμμίζουν.
'Η σύσταση νηπιαγωγείου, κατά το Σύλλογο, άποτελεϊ άναγκαιότητα παιδευτική, κοινωνική καί έθνική. Το νηπιαγωγείο είναι το απαραίτη
το άρχικό τμήμα ένος προτύπου δημοτικού σχολείου. Περιγράφονται οί
κτιριακές εγκαταστάσεις καί γίνεται διεξοδική άνάλυση τής προσχολικής
άγωγής σέ σχέση μέ τις ως τότε γνωστές καί δοκιμασμένες στήν Εύρώπη
διδακτικές καί παιδαγωγικές μεθόδους. Γίνεται έπίσης μνεία τοϋ γνω
στού «'Οδηγού περί μεθόδων» τοϋ Ί.Κοκκώνη καί των «Συμβουλών καί
1. Γιά τον Χρηστάκη Ζωγράφου (1820-1898) βλ. Κων. I. Κίτσος, Τά Ζωγράφεια
Διδασκαλεία, δ.π., σ. 23-31.
2. Γιά τον Γεώργιο Ζαρίφη βλ. Χάρης Έξερτζόγλου, Προσαρμοστικότητα καί
πολιτική, δ.π.
3. Τά μέλη τής ’Επιτροπής καί γενικά ό Ε.Φ.Σ.Κ. είχαν τή γνώμη δτι ή έλληνική
παιδεία είναι συνεχής. Ή μακρά της διάρκεια καί πορεία άπό τά άρχαΐα χρόνια ώς καί
τόν 19ο αί. είναι άδιάσπαστη καί ώς τέτοια πρέπει νά άντιμετωπίζεται: [...] νομίζομεν δτι
ούδείς των ήμετέρων άρνηθήσεται, ο'ιονδήποτε καί δν εχη έπ αυτού κράτος το νϋν τής
δημοτικής παιδεύσεως σύστημα, δτι δεν πρέπει καί ημείς νά έξέλθωμεν τής παιδευτικής
θέσεως, εν ή διατελοϋμεν, καθιατώντες καί παρ’ ύμϊν την δημοτικήν παίδευαιν βελτΐω
καί άξίαν τοϋ αΐώνος, εν φ ζώμεν, και των άγώνων καί θυσιών, οΰς καταβάλλουαι πολλαχοϋ οί ήμέτεροι ομογενείς. Κατορθωθήσεται δε τούτο, δν άναμιμνησκώμεθα τής χρυ
σής συμβουλής, ήν ό Σωκράτης δίδωσι Περικλεΐ τφ υΐφ Περικλεούς τοϋ πάνυ καί τής
’Ασπασίας έρωτώντι ceri δν ποιούντες οί ’Αθηναίοι άναλάβοιεν την άρχαίαν αρετήν; Ονδεν άπόκρυφον δοκει μοι είναι, άποκρίνεται ό Σωκράτης, άλλ’ εί μέν έξευρόντες τά των
προγόνων επιτηδεύματα μηδέν χείρον εκείνων έπιτηδεύσαιεν, ουδέν δν χείρους γενέσθαι. Ei δέ μή, τούς γε νϋν πρωτεύοντας μιμούμενοι καί τούτοις τά αύτά έπιτηδεύοντες,
ομοίως μεν τοίς αύτοίς χρώμενοι, ούδέν δν χείρους εκείνων είεν, εί δ' επιμελέστερου καί
βελτίονς». Καιρός λοιπόν iva καί ημείς τά αυτά τοίς ήμετέροις προγόνους επιτηδεύσωμεν ώς προς την δημοτικήν παίδευσιν, καλλιεργοϋντες τήν αθάνατον ημών μητρικήιν
γλώσσαν, τήν μουσικήν θεραπεύοντες καί ποίησιν καί είς τήν γυμναστικήν έξασκούμενοι ώς έκεΐνοι· καιρός Iva καί ημείς τά αυτά τοίς νΰν πρωτεύουσιν εθνεσιν έπιτηδεύσωμεν
εύρύνοντες τήν δημοτικήν παίδευσιν καί βελτιοϋντες εν πδαι τά δημοτικά ήμών σχολεία,
εν τοίς διδασκάλοις, εν τοίς μαθήμασιν, εν ταίς μεθόδοις, εν τοίς διδακτικοίς βιβλίοις,
εν τή επιβλέψει καί λοιποίς, καί αεί μετακινοΰντες τά μή καλώς εχοντα κατά τήν όρθήν
τού Ίσοκράτους συμβουλήν «τάς επιδόσεις όρώμεν γιγνομένας καί τών τεχνών καί
τών άλλων απάντων ου διά τούς έμμένοντας τοίς καθεστώσιν, αλλά διά τούς επανορθούντας καί τολμώντας άεί τι κινείν τών μή καλώς εχόντων». Οϋτω δή σκεπτομένη ή
επιτροπή καί καθυποβάλλουσα ταϋτα τή έπιψηφίσει καί επιδοκιμασία, τών Συλλόγων
επικαλείται τήν σύντονον αυτών προσοχήν καί μελέτην επί τοϋ σπουδαιοτάτου τούτου
ζητήματος. (Έπετηρίς, Β', δ.π., σ. 269).
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οδηγιών» γιά τά νηπιαγωγεία πού είχε έκδώσει ή Φιλεκπαιδευτική Εται
ρία. Έκτος άπό αύτό το θεωρητικό μέρος ό κχνονισμός περιέχει γενικό
καί ειδικό πρόγραμμα των μαθημάτων των τριών τάξεων τοϋ νηπιαγω
γείου.
'Η εκπαιδευτική αυτή απόπειρα, τολμηρή στή σύλληψή της καί ευ
ρύτερα εθνική, έχοντας πάντα ώς βάση τή βαλκανική γωγραφία σε σχέση
μέ τον ελληνισμό ώς ιδεολογία καί τούς "Ελληνες τήε διασποράς, έντάσσεται στις μεγαλεπήβολες πρωτοβουλίες τής ελληνικής άστικής τάξης πού
άναπτυσσόταν ραγδαία άπο το 1850 καί έπειτα μέσα στήν πρωτεύουσα
του οθωμανικού κράτους καί περιθωριοποιούσε συστηματικά τόν οικονο
μικό ρόλο τών τουρκικών κοινωνικών τάξεων καί στρωμάτων. Έτσι εξη
γείται καί ή οικονομική κάλυψη τού εκπαιδευτικού σκοπού, ό όποιος απαι
τούσε τεράστιες δαπάνες. ’Από τήν καταγραφή τών γενικών καί ειδικών
σκοπών τού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως τούς εννοεί ό Φιλεκπαιδευ
τικός Σύλλογος, είναι φανερή ή επιδίωξη τής συντήρησης, τής ύπεράσπισης άλλά καί τής διάδοσης βασικών χαρακτηριστικών τής έλληνικής πο
λιτιστικής ταυτότητας καθώς καί ή προσπάθεια πού καταβάλλεται γιά νά
διατηρηθούν οί εσωτερικές τουλάχιστον ισορροπίες, άφοΰ ύποκχθίστανται
άπό τό Σύλλογο βασικοί θεσμοί, όπως είναι τό έλληνικό κράτος, γιά τό ο
θωμανικό δέ γενναται ζήτημα, καί ή εκκλησία.
Ειδικότερα:
Προτεινόταν ή 'ίδρυση πρότυπου νηπιαγωγείου καί δημοτικού σχο
λείου, τά όποια θά υπάγονταν στό διδασκαλείο. Σκοπός τού διδασκαλεί
ου ήταν «ή σκόπιμος και χριστιανική εκπαίδευαις καί μόρφωσις διδασκά
λων τής εθνικής ή δημοτικής καλούμενης παιδεύσεως. Τούτο δε κατορθοϋται διά τής συμμέτρου καί αρμονικής τών σωματικών καί ψυχικών δυνά
μεων αγωγής καί άναπτύξεως κατά τους τής παιδαγωγικής κανόνας με
τά τοϋ πορισμον τών προς εξάσκησιν τοϋ διδασκολικοϋ επαγγέλματος α
ναγκαίων γνώσεων καί βοηθημάτων»1. Ό σκοπός τού νηπιαγωγείου, κα
τά κάποιον τρόπο ταυτίζεται μέ τήν άποψη τού Πλάτωνα, ή έπιτροπή αυ
τήν είχε υπόψη, σύμφωνα μέ τήν όποια «αρχή παντός έργου μέγιστον, άλ
λως τε καί νέω καί άπαλώ ότωοΰν· μάλιστα γάρ δή τότε πλάττεται καί ένδύεται τύπος, δν αν τις βούληται ένσημήνασθαι έκάστω»2. 'Η έπιτροπή
θεωρεί εύτύχημα τή σύσταση κατά τό δυνατό περισσότερων νηπιαγωγεί
ων στις άλύτρωτες περιοχές «πρυς ταχυτέραν εςάπλωσιν τής γλώσσης
καί διάδοσιν τών δι αυτής υγιών θρησκευτικών καί ηθικών αρχών»3.
1. Βλ. Έπετηρίς, Β', δ.π., σ. 295.
2. Βλ. Έπετηρίς, Β', δ.π., σ. 308.
3. Βλ. Έπετηρίς, Β', δ.π., σ. 308.
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Εύκολα γίνεται φανερό δτι μέσα άπό τήν παιδεία καί ειδικότερα τήν άτυ
πη θεσμική της έκφραση τήν έκπχίδευση έπιχειρήθηκε μιά μεγάλη ποι
οτική μεταβολή ή όποια, πέρα άπό τον κοινωνικό της χαρακτήρα άναδείκνυε τή σημασία βασικών έθνικών χαρακτηριστικών, όπως είναι ή γλώσ
σα, ή θρησκεία, τά έθιμα, οί παραδόσεις καί γενικά ό έθνικός πολιτισμός.
’Εξάλλου στήν άρχή τής είσηγήσεως, τής Έκθέσεως πού άνέγνωσε
ό Χασιώτης, στο πρώτο μέρος, τύ Γενικόν, γινόταν άκριβής λόγος γιά
τον ούσιαστικό σκοπό τής μορφώσεως1, δπως υπογραμμίστηκε.
'Η Επιτροπή άναφερόμενη στήν ίδρυση νηπιαγωγείου τόνιζε τήν
άνάγκη άνέγερσης ειδικού οικοδομήματος καί παράλληλα περιέγραφε τό
παιδαγωγικό σύστημα (α) το οικοδόμημα β) ή έν αντω αγωγή καί προπαίδενσις)2. 3Ό Χασιώτης γνώριζε πολύ καλά οτι στήν Εύρώπη δύο
παιδαγωγικά συστήματα έφαρμόζονταν μέ επιτυχία, ένα στή Γαλλία καί,
τό άλλο στήν Ελβετία καί στή Γερμανία, καί αύτά ανέλυε στήν "Εκθεση
πού υπέβαλε στόν Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως.
Στο καίριο καταληκτικό σημείο τής περιγραφής του ό Χασιώτης, καθώς
αναφέρει τήν άνάγκη του συνδυασμού τών δύο συστημάτων, τονίζει οτι
«δνναται να εμφντευθη και παρ’ ήμϊν τό μικρόν τοϋτο σχολεϊον διατηρούν
τον αρχικόν αυτοϋ σκοπόν καί μή άπομακρννόμενον τών ήμετέρων ηθών
και παραδόσεων εν τε τοΐς μαθήμασι και ταϊς παιδικαϊς άσκήσεσιν»2.
Σύμφωνα μέ τό γαλλικό σύστημα τό κτίριο πού πρόκειται νά στεγά
σει τό νηπιαγωγείο πρέπει νά είναι διώροφο. Τό σχολείο λειτουργεί συνή
θως στό ισόγειο καί περιλαμβάνει διδακτήριο, έστιατόριο καί μεγάλη αί
θουσα. Τό κτιριακό συγκρότημα υψώνεται σε εύρύχωρη αύλή, άστεγη στό
μεγαλύτερο της μέρος. ’Αρχικά ό χώρος δεν είχε δεντροστοιχίες καί κή
πους, πράγμα πού έγινε άργότερα, γιά νά άσχολοϋνται τά παιδιά άπό τά
πρώτα τους χρόνια με τή γεωργία.
Κατά τό ελβετικό καί γερμανικό σύστημα, τό όποιο εφηύρε καί έφήρμοσε ό Froebel, τό νηπιαγωγείο λειτουργεί μέσα σε εύρύχωρο γήπεδο γε
μάτο άπό δέντρα καί κήπους. ’Ενδεχομένως στό μέσο τού γηπέδου αύτοϋ
μπορεί νά υψωθεί οικοδόμημα μέ αίθουσες. Έπρόκειτο γιά παιδαγωγικό
σύστημα πού βασιζόταν στήν αύξημένη αύτοβουλία τών μαθητών. Τό σύ
στημα αύτό4 γνώρισε μεγάλη διάδοση στήν Εύρώπη καί στήν ’Αμερική
μετά τό θάνατο τού έμπνευστή του τό 1852 .
1. Βλ. Έπετηρίς, Β', δ.π., σ. 270.
2. Βλ. Έςετηρίς Β', δ.π., σ. 308.
3. Βλ. Έπετηρίς Β’ δ.π., σ. 312.
4. Βλ. Έπετηρίς, Β', δ.π., σ. 308-309. ’Αρκετά χρόνια άργότερα ό Γεώργιος Ά.
Βλάμος, στό σύγγραμμά του Ή υγιεινή τοϋ Σχολείου, έν Άθήναις 1904 ( ίκδ. Βιβλιο
θήκης Μαρασλή) θά άναφερθεΐ διεξοδικά στήν κτιριακή υποδομή τοϋ σχολείου (σ. 21360).
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'Η άγωγή καί ή προπαίδευση στήν ’Έκθεση τής ’Επιτροπής βασί
ζονταν σε θέσεις τις όποιες περιείχαν τόσο το γαλλικό, όσο καί τό γερμα
νικό σύστημα. Γενικά έργο τοϋ νηπιαγωγείου είναι ή φυσική καί ήθική
διαμόρφωση τοϋ μικρού άνθρώπου. 'Ο παιδαγωγός καλείται νά δώσει μορ
φή στον άσχημάτιστο άκόμη άνθρωπο καί στό σημείο αύτό έγκειται ή άνααφισβήτηση σημασία αύτοΰ τοϋ πρώτου σχολείου. Ή διδασκαλία γίνε
ται με ευχάριστη περιγραφική ομιλία μικρής διάρκειας: «'Η διδασκαλία
γίνεται διά τερπνών και φυσικών διαλέξεων επί αντικειμένων αισθητών ή
πωργματικών, τής ϋλης λαμβανομένης εκ τών πέριξ ημών αντικειμένων,
έξ αυτής τής φύσεως και παντός, όπερ επιτηδείως φέρει εις τό μέσον δι.ά
τάς πρώτας τοϋ παιδιού γνώσεις ή διδάσκαλος. Ουδεν όμως τιον μαθημά
των διαρκεΐ πλειον τών 15 λεπτών»1.
Σύμφωνα μέ τό γαλλικό σύστημα το νηπιαγωγείο λειτουργεί καθ’
ύλη τή διάρκεια τής ημέρας, τό χειμώνα άπό τις εννέα τό πρωί ώς τή δύση
τοϋ ήλιου καί τό καλοκαίρι άπό τις επτά τό πρωί ώς τις οχτώ τό βράδυ.
Την πρώτη ώρα οί μαθητές παίζουν, συνομιλοΰν καί κατασκευάζουν εργό
χειρα άνάλογα μέ τήν ήλικία τους. Τις έπόμενες προμεσημεριανές ώρες
εισέρχονται στήν αίθουσα διδασκαλίας κατά φύλο καί άνάστημα καί ετοι
μάζονται γιά τήν προσευχή. Μετά τό θρησκευτικό άσμα κάθονται σε θρα
νία. ’Έπειτα σηκώνονται καί σχηματίζουν ήμικύκλιο άπέναντι σέ πινακοστάτες καί γράφουν απομιμούμενοι τά γράμματα τοϋ άλφαβήτου. ’Επι
στρέφουν στά θρανία τραγουδώντας τό άλφάβητο ή συλλαβές διαφόρων
γνωστών λέξεων. Μετά τό διάλειμμα άρχίζει τό μάθημα τής άριθμητικής
κάνοντας χρήση άριθμητηρίων. Μαθαίνουν νά μετρούν άπό τό ένα ώς τό
εκατό. Οί μεγαλύτεροι μαθητές άσκοΰνται στήν πρόσθεση καί τήν άφαίρεση. 'Η βασική διδασκαλία γίνεται στό τέλος μέ διαλογικό τρόπο. Στις
δούδεκα άκριβώς τά παιδιά γευματίζουν μέ φαγητά πού έφεραν τό πρωί
άπό τό σπίτι. Μετά τό γεΰμα παίζουν διάφορα παιχνίδια καί άμέσοις άκολουθεΐ τό άπογευματικό πρόγραμμα. Γίνεται διδασκαλία μέ εικόνες, χαράσσουν γεωμετρικά σχήματα, κάνουν έκδρομή στόν περιβάλλοντα χώρο
ή άσχολοΰνται μέ άπλές γεωργικές έργασίες. Τό σύστημα αυτό εφαρμό
ζεται στή Γαλλία καί στήν ’Αγγλία μέ τήν άλληλοδιδακτική μέθοδο,
«πρωτόσχολοι άναλαμβάνουσι τάς επί τών κινήσεων, τής άναγνώσεως,
τής γραφής καί άριθμητικής ασκήσεις υπό τήν εποπτείαν καί οδηγίαν τής
διδασκάλου»2. Σέ εκατό μαθητές άντιστοιχοΰν αμία διδάσκαλος καί μία
1. Βλ. Έπετηρίς Β’, ίί.π., σ. 309.
2. Βλ. Έπετηρίς, Β’, 8.π., σ. 310. Λίγα χρόνια πρίν, τό 1867, μέλος τοϋ Ε.Φ.Σ.Κ.,
άσκησε κριτική στήν άλληλοδιδακτική μέθοδο μέ έπιχειρήματα, άπόψεις καί προτά
σεις (Γ. Σοφοκλής, Περί τής εν τοϊς δημοτικοΐς σχολείοις διδασκαλίας, π. Ε.Φ.Σ.Κ.
έτος Γ’ (1867), σ. 1-2.
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επιμελήτρια»1. Το μικρό σχολείο βρίσκεται υπό συνεχή έλεγχο προκειμένου νά εφαρμοστεί σωστά το εκπαιδευτικό σύστημα καί νά βελτιο^θεΐ2.
Σύμφωνα με τό σύστημα τοϋ Froebel τά παιδιά βρίσκονται άπό το
πρωί μέσα σέ ευρύχωρο περίβολο τοϋ σχολείου σχηματίζοντας δύο κύ
κλους. Ό πρώτος κύκλος περιλαμβάνει τά νήπια πού έχουν ήλικία δύο χρό
νων μέχρι τεσσάρων. Στον άλλο κύκλο έχουν τοποθετηθεί τά παιδιά ηλι
κίας τεσσάρων χρόνων μέχρι έπτά. Πρώτη εκδήλωση τοϋ μικροΰ σχολεί
ου είναι ή προσευχή πού συνοδεύεται άπύ άνάλογο άσμα καί γυμναστικές
κινήσεις. ’Αμέσως μετά τά παιδιά μιμούνται σκηνές γεωργικές ή άλλες κα
θημερινές εκδηλώσεις. Μέσα στον περίβολο ύψώνεται πάνινη σκηνή πού
περιέχει τρία τραπέζια μέ χαμηλά θρανία. Γύρω σέ κάθε τραπέζι κάθονται
δώδεκα μαθητές ηλικίας τεσσάρων ώς έπτά χρόνων, πού κατασκευάζουν
διάφορα στερεά άντικείμενα άπύ χαρτί. 'Η νηπιαγωγός παρακολουθεί τίς
κατασκευές τίς όποιες περιγράφει μέ απλά λόγια. Οί δύο αύτές δραστη
ριότητες διαρκούν περίπου μία ώρα μέ τίς άναγκαίες διακοπές. "Οταν οί
έργασίες αύτές περατωθοΰν οί μαθητές τρέχουν στίς άκρες τοϋ περιβόλου
καί περιποιούνται ό καθένας τύν μικρό του κήπο. 'Υπάρχουν καί κοινοί
κήποι τούς όποιους καλλιεργούν ομάδες μαθητών. Παράλληλα τά παιδιά
περιπιοΰνται διάφορα ζώα, άνάλογα μέ τίς προτιμήσεις τους. Κατά το χρο
νικό αύτό διάστημα τά τρία τραπέζια χρησιμοποιούν τά μικρότερα παι
διά πού κάνουν μέ μικρά ξύλα διάφορα σχήματα. Τό εκπαιδευτικό καί δι
δακτικό πρόγραμμα πού συστηματοποίησε καί εφήρμοσε ό Froebel γιά τήν
άγωγή τών παιδιών τής προσχολικής ήλικίας συμπληρώνεται άπό μιά σει
ρά παιγνιδιών - δώρων «τά κληθέντα παιδιάς δώρα»3 πού περιέχουναι σέ
έξι κιβώτια. Ειδικότερα: τό πρώτο δώρο είναι έξι σφαίρες πού παριστά
νουν τά έξι χρώματα τού πρίσματος. Τό δεύτερο περιέχει τον κύβο καί τόν
κύλινδρο. Τό τρίτο κιβώτιο άποτελεΐ μεγάλος κύβος πού χωρίζεται σέ
οκτώ μικρότερους. Το τέταρτο, πέμπτο καί έκτο κιβώτιο περιέχουν τόν
1. Βλ. Έπετηρίς, Β', δ.π., σ. 310.
2. Τό γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα Εφαρμόστηκε στη Γαλλία καί σέ άλλες χώρες
έπί αρκετές δεκαετίες. Πρόκειται γιά τά περίφημα "Ασυλα πού συγκέντρωναν πλήθος
μαθητών. Ή μέθοδος διδασκαλίας τών νηπίων ήταν ή άλληλοδιδακτική, δπως εφαρμο
ζόταν στά αλληλοδιδακτικά σχολεία. Τά "Ασυλα είχαν νά έπιτελέσουν κοινωνικό έργο.
"Αλλωστε είχε υπογραμμιστεί ό φιλανθρωπικός τους χαρακτήρας καί μέ αύτήν, κυρίως,
τήν ιδιότητά τους πέρασαν στήν ιστορία της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης. Τό βιβλίο εκεί
νο πού καθόρισε τήν πορεία τοϋ πρώτου σχολείου, άρχικά στή Γαλλία καί έπειτα στήν
’Αγγλία καί σέ άλλες χώρες, ήταν άναμφίβολα τό σύγγραμμα του Μ. Cochin, Manuel
des fondateurs et des directeurs des premieres écoles de Γ enfance, connues sous
le nome de Salles d’Asile, Paris 1833.
3. Έπετηρίς, B'., δ.π., σ. 311.
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ΐδιο κύβο, πού διαιρείται σε περισσότερα καί διαφορετικά τεμάχια. Τά
παιχνίδια αύτά μέ τον καιρό εμπλουτίστηκαν καί πολλαπλασιάστηκαν
μέ άποτέλεσμα νά δημιουργηθοΰν πλήρη εργαστήρια. Λίγο πριν το μεση
μέρι οί δραστηριότητες τελειώνουν με γυμναστικές κινήσεις καί θρησκευ
τικά τραγούδια. ’Ακολουθεί γεύμα κατά τάξη σέ ειδική αίθουσα. Μετά το
μεσημέρι άρχίζουν οί εργασίες τοΰ απογεύματος. Γίνονται μαθήματα θρη
σκευτικά, φυσικής ιστορίας μέ αφηγηματικό τρόπο καί άριθμητικής μέ μι
κρά τετράγωνα ή σφαιρίδια. Οί έσπερινές εργασίες τελειώνουν μέ κατάλ
ληλο τραγούδι1.
Ή ’Επιτροπή άσκεϊ κριτική στά δύο αύτά συστήματα καί επισημαί
νει ότι στήν Ελλάδα εφαρμόστηκε σχεδόν παντού τό γαλλικό σύστημα,
όπως μαρτυρούν τό Έγχειρίδιον τοΰ Ί.Π. Κοκκώνη2 καί οί Σνμβουλαι
και δδηγίαι τής Μ. Pape-Carpantier3 πού δημοσίευσε ή Φιλεκπαιδευτι
1. Βλ. Έπετηρίς, Β'., δ.π., σ. 310-311.
"Αν τό γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα βασιζόταν στη μετάδοση των γνώσεων μέ έρωτοαπαντήσεις, στήν καλλιέργεια τής μνήμης καί τοΰ θρησκευτικού συναισθήματος, τό
σύστημα του Fr. Froebel (1782-1852) στηριζόταν στήν αυτενέργεια, στις χειροτεχνικές
δραστηριότητες καί γενικά στις εμπειρίες πού μπορεί νά άποκτήσει τό νήπιο χρησιμοποι
ώντας το πιό άγαπητό μέσο, το παιχνίδι. Τό έργο τοΰ Froebel είχε άπήχηση στήν Ελλά
δα, γνώρισε μεγάλη διάδοση καί ως τά μέσα τοΰ εικοστού αιώνα οί παιδαγωγικές του
άρχές εφαρμόζονταν μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο. Γιά τήν υποδοχή τοΰ συστήματος τοΰ
Γερμανού παιδαγωγού στήν 'Ελλάδα, βλ. Αικατερίνη Λασκαρίδου, Περί φροβελιανών
νηπιακών κήπων, π. «Παρνασσός», 4 (1880), σ. 946-949. — Τής ’Ιδίας, Πραγμα
τεία περί τοΰ Φροβελιανοϋ συστήματος, έν Άθήναις 1885. Βλ. έπίσης καί: Κανονι
σμός τοϋ ’Αστικού Παρθεναγωγείου τής ’Ασπασίας Βλ[ασίου] Σκορδέλη, έν Άθήναις
1888, σ. 4:
1. TÒ ’Αστικόν ΠαρθεναγωγεΙον περιλαμβάνει τρία τμήματα· I τό Νηπιαγωγικόν,
II το Προκαταρκτικόν καί III τό Άνώτερον.
2. Έν τφ Νηπιαγωγικφ τμήματι φοιτώσι παΐδεζ 4-6 ετών άμφοτέρων τών φύλων
επί εν ή δύο ετη.Ή δ’ εν αύτψ άγοιγή καί διάπλασις ενεργείται κατά τό Φροιβελιανδν σύ
στημα. Έν αύτφ γράμματα οί παΐδεζ δέν διδάσκονται' άλλα ρυθμίζεται μεν ή μητρική
αυτών γλώσσα διά παιδικών διηγήσεων καί περιγραφών, αναπτύσσεται δέ τό παρατη
ρητικόν καί ή πνευματική αυτενέργεια διά διαφόρων αντικειμένων καί εικόνων, καλλι
εργείται δε ή δεξιότηζ καί φιλοπονία διά μικρών φροιβελιανών εργασιών, καί τέλοζ, πε
ριθάλπεται ή σωματική ευεξία διά παιδιών καί καταλλήλων ασκήσεων.
2. Παραθέτω τόν ακριβή τίτλο: Ί. Π. Κοκκώνης, Έγχειρίδιον περί δημοτικής έκπαιδεύσεως ή 'Οδηγός περί μεθόδων διδακτικών συνδιδακτικής καί μικτής καί περί νηπιακών σχολείων, μέρος δεύτερον, Περί παιδαγωγίας καί νηπιακών σχολείων, έν Άθήναις 1863.
3. Πρόκειται γιά το δημοσίευμα: Συμβουλαί καί Όδηγίαι περί διευθύνσεως σχο
λείων καί νηπιαγωγείων, έκδίδονται έπιμελείγ τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας δαπά
νη δέ τοϋ Κληροδοτήματος Γεωργίου Ά. Μελά, Άθήναι 1871. Τό έργο μετέφρασε άπό
τά γαλλικά ή ’Ιφιγένεια Δημητριάδου, (τίτλος τοϋ γαλλικοΰ πρωτοτύπου: Marie PapeCarpantrier, Conseils sur ls direction des salles d’ asile, Paris 1843).
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κή Εταιρία1. Καί ή ’Επιτροπή καταλήγει στό συμπέρασμα οτι: «δεν
αρκεί να μεταφέρη τις έξ Ευρώπης, δ,τι δυνατόν, δπερ κατά γράμμα νά
εψαρμόση, αλλά δέον νά ρυθμίση ολόκληρον το των νηπιαγωγείων σύστη
μα καί τον σκοπόν αυτών προς τάς ήμετέρας μάλιστα άνάγκας καί τα έ
θιμα»2.
Οί θεωρητικές αύτές απόψεις καί γενικά ή φιλοσοφία πού διέπνεε τή
δημοτική έκπαίδευση, όπως τήν οραματίστηκαν οί ιθύνοντες τοϋ ’Ηπει
ρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, άποτέλεσαν τή βάση γιά τή συγκρό
τηση προγράμματος μαθημάτων ενός προτύπου νηπιαγωγείου. Το ανα
λυτικό αύτύ πρόγραμμα, πού ήταν φιλόδοξο στή σύλληψή του γιά τήν επο
χή εκείνη, παρουσιάστηκε σέ δύο μέρη, όπως άναφέρθηκε. Τύ πρώτο μέ
ρος, τύ Γενικόν, καθόριζε ακριβώς τά μαθήματα κατά τάξη. Οί τάξεις ή
ταν τρεις καί ή πρώτη είχε χαρακτηριστεί κατωτέρα. Τύ δεύτερο μέρος,
τύ Ειδικόν ή Ώρολόγιον, περιείχε τά μαθήματα κατά τάξη τίς πρωινές καί
τίς άπογευματινές ώρες μέ τήν ακριβή χρονική τους διάρκεια. 'Ως διδακτι
κά έγχειρίδια, προκειμένου τά νηπιαγωγεία νά λειτουργήσουν αμέσως,
προτείνονται αυτά πού έξέδωσε ή Φιλεκπαιδευτική Εταιρία. 'Η ’Επι
τροπή δέν παραλείπει νά υπενθυμίσει οτι τύ πρόγραμμα αύτύ πρέπει νά
εφαρμοστεί άκόμη καί στις περιπτώσεις εκείνες πού ή ελληνική οικογέ
νεια προτιμά τήν κατ’ οίκου διδασκαλία3.
Τύ πρόγραμμα δέ γνωρίζουμε άν εφαρμόστηκε έτσι όπως τύ σκέφτηκαν καί τύ διαφμόρφωσαν οί έμπνευστές του. Γνωρίζουμε, όμως, ότι
στό χωριό Κεστοράτι της περιοχής τού ’Αργυροκάστρου στή Βόρεια ’Ή
πειρο λειτουργούσαν σχολεία άπύ τήν άρχή τουλάχιστον τού 19ου αιώνα4.
'Ο Χρηστάκης Ζωγράφος άπύ τύ 1869 κάλυψε όλα τά έξοδα λειτουργίας
τών εκπαιδευτηρίων, πού μέ δική του πρωτοβουλία ιδρύθηκαν στήν ιδιαί
τερη πατρίδα του τύ Κεστοράτι. Τά Ζωγράφεια Διδασκαλεία, άρρενων
καί θηλέων, ιδρύθηκαν το 1874 καί στεγάστηκαν στά μεγαλοπρεπή διδα
κτήρια πού είχαν άνεγερθεΐ μέ τίς χορηγίες του5. Σ’ αυτά έντάχτηκε καί
τύ νηπιαγωγείο. Τά Διδασκαλεία λειτούργησαν ως τύ 1891, μέ θετικά
άποτελέσματα γιά τούς κατοίκους τής περιοχής.
'Ως επιτυχές εγχείρημα, καταγράφεται στίς μεγάλες έξορμήσεις πού
επιχείρησε ή ελληνική μεγαλοατική τάξη πού είχε αναπτυχθεί στά μεγά
λα κέντρα τού άλύτρωτου έλληνισμοΰ, τίς χαμένες πατρίδες, στίς εύρω1.
στασης
2.
3.
4.
5.

«Ή εν Άθήναις Φιλεκπαιδευτική 'Εταιρία» ιδρύθηκε τό 1836. Πρόταση σύ
νηπιαγωγείου έγινε τό 1839 καί άρχισε νά λειτουργεί τό 1840.
Βλ. Έπετηρίς, Β', δ.π., σ. 312.
Βλ. Έπετηρίς, Β', β.π., σ. 316.
Βλ. Κων. I. Κίτσος, Τά Ζωγράφεια Διδασκαλεία, δ. π., σ. 32-34.
Βλ. Κων. I. Κίτσος, Τά Ζωγράφεια Διδασκαλεία, δ.π., σ. 34 κ.έ.
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π/.ϊκες μεγαλουπόλεις και στά διεθνή εμπορικά κέντρα τής καθ’ ή μας
’Ανατολής.
Φαίνεται 6τι οί επικρίσεις δεν έλειψαν. Χωρίς νά κατονομάζονται
συγκεκριμένα εκπαιδευτικά συστήματα έκπαιδευτηρίων τό πρώτο σχο
λείο άρχισε νά ελκύει την προσοχή καί το ενδιαφέρον καί νά υποβάλλονται
προτάσεις. Ή δημοσιοποίηση τέτοιων περιπτώσεων μόνο θετικές επι
δράσεις μπορούσε νά προκαλέσει. Αύτό το νόημα είχε ή θαρραλέα τοποθέ
τηση τής Καλλιόπης Κεχαγιά, διευθύντριας τού Ζαππείου Παρθεναγω
γείου Κων /πόλεως το 18801.
1. Βλ. K. Α. Κεχαγιά, Παιδαγωγικαί Μελέται ήτοι Λόγοι έκφωνηθέντες έν τώ
Ζαππείω κατά την διανομήν των βραβείων, έν Κωνσταντινουπόλει 1880, σ. 25-27:
Ό προορισμός τής νηπιαγοιγίας δέν φαίνεται καθαρώς διαγεγραμμένοζ εις τον νονν
τών ήμετέρων' επειδή ή μέθοδος ή από τίνος καιρού έπικρατοϋσα έν τοϊς νηπιαγωγείοις
ούσα ώς προς την αρχήν καί τήν εφαρμογήν αυτής, εμφαίνει μίμηαιν μάλλον ξένων Ιδε-,
ών και εθίμων ή αύτόθυμον ενέργειαν. Τις ελληνικήν εχων καρδίαν δεν βλέπει δυσαρέατως τήν εισαγωγήν π.χ. τής ύποκλίσεως (révérence) μεταξύ τών Απλοϊκών καί άφελών
ημών νηπίων; Δεν είναι άρα αφελέστερος ό τρόπος, καθ’ ον τα ήμέτερα νήπια μετά τίνος
ερυθήματος καί συστολής τείνουαι τήν παιδικήν αυτών χείρα εις τον χαιρετώντα αυτά;
Τό δε σπουδαιότατοι’ καί άνώτατον τών παιδικών καθηκόντων, ή προσευχή, ήτο ποτέ δυ
νατόν παρ’ ήμϊν νά καταταχθή μεταξύ τών επιδεικτικών μαθημάτων; "Αν ή διδάσκαλος
προσεύχηται μετά τών νηπίων, τούτο πρέπει νά γίνηται μετά τού αναγκαίου άγιααμοϋ,
προ τής ένάρξεως τών μαθημάτων καί κατ’ ιδίαν. Πλείονα τούτων δυνατόν ήτο νά παρατηρήση τις ίΐλως άντιβαίνοντα προς τήν αληθή νηπιαγωγίαν άλλα τούτο δεν είναι εργον
τού παρόντος' διότι σκοπός ημών δεν είναι τών γιγνομένων ή εξέλεγξις, άλλ’ ό πόθος τής
βελτιώσεως αυτών. Τό δε σπουδαιότατον μέρος πρός δ έν τφ προγράμματι έπεστήσαμεν
τήν προσοχήν ημών είναι αυτός ό χαρακτήρ τής νηπιαγωγού, άφ’ ής εξαρτάται ή ευδο
κίμησης τού όλου εργον. Ή νηπιαγωγός πρέπει νά έχη δλα τά φυσικά καί ηθικά προσό
ντα Öl ών νά δννηται, ώς τρυφερά μήτηρ, νά άνταποκρίνηται εις όλης τάς φυχικάς τού νη
πίου άνάγκας, υποβοηθούσα τήν εξέγερσιν τής παρατηρήσεως έπί αισθητών αντικειμέ
νων καί διενθύνουσα τήν ελενθέραν αυτού κρίσιν, όπως ή γνώσις κατασταθή κτήμά του.
’Επειδή δε δεν είναι δυνατόν νά περιορίσωμεν τά περί τό νήπιον φυσικά αντικείμενα, εί
ναι απαραίτητος ανάγκη ή νηπιαγωγός νά κατέχη ακριβώς καί ώρισμένως τά στοιχεία
τουλάχιστον τών ιστορικών, φυσικών καί μαθηματικών γνώσεων. Δέν είναι δέ ποσώς
τολμηρόν νά προαθέσωμεν δτι είναι ανάγκη νά φιλοσοφή παίζονσα μετά τών νηπίων, τών
όποιων ό αφελής νους αποκαλύπτει ενίοτε τά λαμπρότερα καί θειότερα τού ηθικού βίου
φαινόμενα, εκ τών όποιων προαγγέλλεται, ώς έπί τό πλείστον, ό μέλλων νά σχηματιαθή
χαρακτήρ. Ποσάκις ή άγνοια τών παιδαγωγών δέν επνιξεν έν σπέρματι τάς έπιφανεατέρας κλίσεις, έξ ών ήδύνατο νά άποτελεσθή χαρακτήρ γενναίος; "Οθεν ή νηπιαγωγός ού
μόνον πρέπει τάς αναγκαίας νά κατέχη γνώσεις άλλά καί νά ήναι ύρθώς καί σκοπίμως
μορφωμένη πρός τήν έαυτής εντολήν. ’Αλλά καί τής νηπιαγωγού οίίτω παρεσκευασμένης
τό εργον ήθελεν είαθαι δυσχερές αν δέν ήθελεν όρισθή ακριβώς ή ηλικία τών έν τφ νηπιαγωγείφ διδασκόμενων, ήτις πρέπει νά κυμαίνηται άπό τού 4 μέχρι τού 7 έτους, δτε καί
αί άντιλήφεις σχεδόν τόν αυτόν εχουσι χαρακτήρα καί τά κοινά μαθήματα δύνανται νά ώσι καταληπτά. Ώς πρός δε τά διδακτικά δσφ μείζων είναι ή ποικιλία τοαούτφ τερπνότε
ρα αποβαίνει ή διδασκαλία. ’Αλλά πρό πάντων απαιτείται, ώς είπομεν, ή αντόθυμος τής
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Το 1881, ό Χασιώτης, όπως σημειώθηκε, δημοσιεύει tò πολυσέλιδο
σύγγραμμά που L’ Instruction publique chez les Grecs, στο όποιο θά
δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, στην οργάνωση καί λειτουργία τών πρώτων εκ
παιδευτικών μονάδων, γιά μαθητές δηλ. καί μαθήτριες προσχολικής ηλι
κίας. Οί συνθήκες είχαν ώρισμάσει άκόμη περισσότερο, ή επίσημη πρω
τεύουσα ένδιαφερόταν γιά την άγωγή καί την παιδεία τών νηπίων καί ή
ή έπιρροή τοϋ Χασιώτη στον Ε.Φ.Σ.Κ. είχε αυξηθεί μέ την πλήρη άναγνώριση τοΰ έργου του. Σέ γενικές γραμμές οί παρατηρήσεις του γιά το
έλληνικό νηπιαγωγείο, ως ένα βαθμό γνωστές άπό τίς ’Εκθέσεις του, με
τά τίς πλούσιες εμπειρίες πού άπέκτησε, είναι οί άκόλουθες1: *
'Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση τών 'Ελήνων τής Τουρκίας δεν ήταν τό
σο αναπτυγμένη καί συγκροτημένη δσο στην ελεύθερη Ελλάδα. Το γε
γονός αυτό είναι ευνόητο, άν λάβει κανείς υπόψη ότι δεν υπήρχε νομοθεσία
άρκετή, ώστε νά επιβάλει στην κοινωνία υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρό
γραμμα. 5Εξάλλου κανείς δεν μπορούσε νά διαμαρτυρηθεΐ γι αυτή την άνεπάρκεια τών νόμων. Τό οθωμανικό υπουργείο τής παιδείας, παρ’ δλο που διακήρυττε την Ισότητα τών υπηκόων σε τέτοια θέματα άπέφευγε
άπαρεγκλίτως νά ασχοληθεί με τή δημόσια εκπαίδευση τών χριστιανών.
Τό γεγονός αυτό δέν μπορεί νά άποτελέσει μομφή, συνιστά ωστόσο ένδει
ξη τής αδιαφορίας ή τής αδυναμίας τής οθωμανικής αυτοκρατορίας ώς
πρός τούς ορθοδόξους. Θετικό μπορεί νά θεωρηθεί τό γεγονός δτι όποιοδήποτε σχολείο ή εκπαιδευτικό κέντρο λειτουργούσε, δεν ελεγχόταν άπό
τίς οθωμανικές αρχές. Τά περιεχόμενα τής διδασκαλίας δεν απασχολού
σαν ούτε προβλημάτιζαν την οθωμανική διοίκηση. Αυτή ή πραγματικό
τητα παρείχε στους "Ελληνες τήν ευκαιρία και τή δυνατότητα νά διδά
σκουν και νά διδάσκονται δ,τι αυτοί θεωρούσαν σκόπιμο, με αποτέλεσμα
άπό τή μια μεριά νά ένισχύεται τό πατριωτικό τους φρόνημα καί άπό τήν
άλλη νά λαμβάνουν τά φώτα τής Ευρώπης. Φυσική συνέπεια ήταν οί "Ελ
ληνες τής Τουρκίας νά αισθάνονται καί νά είναι διαφορετικοί στις γνώσεις
καί τίς αντιλήψεις.
Άπό τίς αρχές τού 19ου αιώνα έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένες
καί συγκροτημένες εκπαιδευτικές πραγματικότητες. Τό λεγόμενο «κοι
νόν σχολεΐον», πού μέχρι τότε είχε επιβληθεί, αντικαθίσταται μέ τόν και
ρό άπό τό «αλληλοδιδακτικόν». ’Αλλά καί αυτό μέ τή σειρά του άρχισε
νά υποχωρεί καί νά παραχωρεί τή θέση του σέ νέες σχολικές κατευθύν
νηπιαγωγοϋ ενέργεια πρός τάς παρισταμένας άνάγκαζ' ώστε τό πρόγραμμα τοΰ νηπια
γωγείου δύναται νά περιλάβη εν τή στοιχειωδέστατη αυτού ενεργεία τάς γνώσεις, αίτινες μέλλουσι ν’ άναπτνχθώσιν εύρύτερον εν τώ σχολείο).....
1. G. Chassiotis, L’ Instruction publique, ο.π., σ. 362-370. Tò έργο είναι άφιερωμένο στόν Χρηστάκη Ζωγράφο (σ. V).
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σεις. ’Απά το 1870 στην Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρ
ρες, στα ’Ιωάννινα, στην ’Αδριανούπολη, στη Σμύρνη, στη Φιλιππούπολη
ιδρύονται καί λειτουργούν νηπιαγωγεία, μονοτάξια καί πολντάξια δημο
τικά σχολεία. 'Ο μαθητής υποχρεωνόταν νά ακολουθήσει την εξής πορεία:
— νηπιαγωγείο,
— σχολείο βασικών γνώσεων,
— δημοτικό σχολείο,
— κανονικά σχολεία,
— τάξεις ενηλίκων.
Το πρώτο νηπιαγωγείο ιδρύθηκε καί λειτούργησε στην ’Αθήνα το
1840 από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρία (Άρσάκεια Νηπιαγωγεία). Είναι
δμως γεγονός δτι ό νέος άτυπος θεσμός, λειτούργησε ικανοποιητικά στις
ελληνόφωνες επαρχίες τής Τουρκίας καί καλύτερα απ’ δτι στήν ελεύθερη
Ελλάδα. Στο ελληνικό βασίλειο οί συνθήκες δεν ήταν ακόμη ώριμες, ώστε
νά γίνει συνείδηση ή αναγκαιότητα ανάλογων νομοθετικών ρυθμίσεων.
’Αντίθετα στά ελληνόφωνα διαμερίσματα τής οθωμανικής αυτοκρατορίας
ή νέα ιδέα βρήκε πρόσφορο έδαφος. ’Από τά 1868 ώς το 1879 ιδρύθηκαν
εκατόν οχτώ νηπιαγωγεία μέσα στήν οθωμανική επικράτεια: δώδεκα στήν
’Ήπειρο, τέσσερα στή Θεσσαλία, σαρανταένα στή Μακεδονία, είκοσι στή
Θράκη, οχτώ στά νησιά καί είκοσι τρία στή Μικρά ’Ασία.
Οι εγκαταστάσεις καί τά σύστημα διδασκαλίας δε διέφερε καθό
λου από τά γαλλικά νηπιαγωγεία, άφοϋ τά σχολεία αυτά λειτούργησαν
ώς πρότυπα. Παιδιά καί τών δύο φύλων γίνονταν δεκτά στά νηπιαγωγεία
στήν ηλικία τών τριών χρόνων καί φοιτούσαν ώς τά επτά. Μάθαιναν τρα
γούδια, διδάσκονταν γραφή καί άνάγκωση καί έκαναν ασκήσεις σωματι
κές καί πνευματικές τέτοιες πού ταίριαζαν στήν ηλικία τους. Τά νηπιαγω
γεία είχαν άναλάβει βασικότατο ρόλο μέσα στήν εκπαίδευση, αφού κανέ
να άλλο σύστημα διδασκαλίας δέν προσέφερε τόσα πολλά σέ τόσο μικρά
χρονικό διάστημα. Ή ελληνική πολιτεία δε διέθετε τις ανάλογες σχολικές
εγκαταστάσεις τής Γαλλίας. Δέν υπήρχαν επαρκώς μεγάλα καί μέ τήν άπαιτούμενη ύλικοτεχνική υποδομή κτήρια γιά νά χρησιμοποιηθούν ώς νη
πιαγωγεία. ’Από τήν άλλη πλευρά καί ό αριθμός τών μαθητών ήταν σχε
τικά μικρός καί οι τοπικές κοινωνίες δεν ήταν τόσο αντάρκεις, ώστε νά άναλάβουν τήν κατασκευή καί τή συντήρηση τέτοιων απαιτητικών κτηρια
κών εγκαταστάσεων. Πολύ συχνά υπήρχε πρόβλημα ακόμη καί γιά τήν
καταβολή τής αμοιβής, τού μισθού τών διδασκουσών νηπιαγωγών.
Άπά τά πιο άξιόλογα νηπιαγωγεία είναι εκείνα τής Θεσσαλονίκης
καί τών Επιβατών Θράκης (Προποντίδας). Στήν Άνωτέρα Σχολή Θηλέων Θεσσαλονίκης παρέχονταν, σύμφωνα μέ τά πρόγραμμα, άπά τά
1870 καί μετά, οι αναγκαίες σπονδές γιά τις μέλλονσες νηπιαγωγούς. "Αν
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υπηρετούσαν με επιτυχία για εν a χρόνο σε κεντρικό σχολείο θηλέων ώς
βοηθο'ι δασκάλων, μπορούσαν να λάβουν το δίπλωμα πού θά τούς επέτρεπε
να εργαστούν ώς διδάσκουσες ή διευθύντριες νηπιαγωγείων στις διάφορες
πόλεις η χωριά τής Τουρκίας, στις τουρκοπατημένες ελληνικές περιοχές.
Στη Θεσσαλονίκη είχαν Ιδρυθεί και λειτουργούσαν ένα κεντρικό και δύο
κοινοτικά νηπιαγωγεία. Τά κεντρικό είχε διευθύντρια και τέσσερις νηπια
γωγούς. Τά άλλα δύο είχαν διευθύντρια καί δύο νηπιαγωγούς τά καθένα.
Στά σχολεία αυτά φοιτούσαν περίπου διακόσια νήπια καί των δύο φύλων.
Ή σχολή θηλέων των ’Αρχιγενείων ’Εκπαιδευτηρίων ατούς ’ Επιβάτες
Θράκης είσήγαγε άπά τά 1874 στά πρόγραμμά της γιά τά νηπιαγωγεία
τά σύστημα τού ’Αρσάκειου. Τά νηπιαγωγείο τής σχολής αριθμούσε ενε
νήντα μαθητές.
Συγκεκριμένος αριθμός θηλέων νηπίων πού συνέχιζαν τις σπουδές
τους μπορούσαν νά γίνουν νηπιαγωγοί σε πολλές μεγάλες πόλεις τής αυτο
κρατορίας. Νηπιαγωγεία ιδρύονται καί σέ άλλες σχολές θηλέων στην Τουρ
κία. Παράλληλα διασφαλίζονται συνεχείς σπουδές προκειμένου νά εκπαι
δευτούν διδάσκαλοι καί νηπιαγωγοί [Διδασκαλεία].
Σέ άλες αυτές τις σχολές χρησιμοποιήθηκε τά γαλλικό σύστημα πού
εφαρμόστηκε στά ’Αρσάκειο νηπιαγωγείο τής ’Αθήνας. Τά σύστημα αυτά
αναμφίβολα έχει καί τά μειονεκτήματά του. Είναι ενδιαφέρουσες οί άπόψεις τού Μ. Gréard: «"Οταν εισέρχεται κανείς σ’ ένα νηπιαγωγείο βλέπει
καθαρά παιδάκια, ήσυχα «καθώς πρέπει», πολύ πειθαρχημένα καί πιστεύ
ει άτι αντικρίζει μία πολύ καλή άρχή γιά διδασκαλία. 'Ωστόσο αν προσέ
ξει κανείς τή συμπεριφορά τους διαπιστώνει οτι δέ γνωρίζουν προς ποιά κα
τεύθυνση νά στρέψουν τά βλέμμα τους, στή νηπιαγωγό πού μιλά ή σέ έκείτη πού επιτηρεί. Σέ ενδεχόμενη ερώτηση απαντούν κυρίως τά μεγαλύτερα
παιδιά. 'Ορισμένα νήπια κατανοούν τήν απάντηση καί τήν επαναλαμβά
νουν. νΑλλα απλώς άνοίγουν τά στόμα τους καί μηχανικά επαναλαμβάνουν
τήν μόλις προειπωθείσα σωστή άπάντηση. Τά τελευταία, πού δεν είναι
λίγα, δέν κερδίζουν απολύτως τίποτα.
Ευθύνη φέρουν συχνά καί οί νηπιαγωγοί. Σε πολλές περιπτώσεις, ε
πειδή καί τά παιδιά είναι πάρα πολλά καί αυτά πού δείχνουν έκδηλα ενδια
φέρον είναι λίγα, ή νηπιαγωγός είναι ψυχρή καί βαρετή. Γνωρίζει οτι τά
παιδιά δέν τήν άκοϋνε καί μοιάζει νά προσποιείται άτι δέν τά καταλαβαί
νει. Χρησιμοποιεί συγκεκριμένη φρασεολογία πάντα τήν ίδια γιά τά ίδιο
θέμα, τις λείπουν δηλαδή ή καινοτομία καί τά ενδιαφέρον, δέν κάθεται νά
σκεφτεΐ νέους τρόπους προσέγγισης καί τά μόνο πού δείχνει νά τήν απα
σχολεί είναι πώς θά φύγουν οί ώρες διδασκαλίας, σύμφωνα μέ τον κανονι
σμό. Στήν πραγματικότητα, όμως, ξοδεύει γιά τά παιδιά πολύτιμο χρόνο,
ενώ θά μπορούσε νά τούς προσφέρει πολύ περισσότερα. Άπά τήν άλλη με
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ριά ό ρόλος τών παιδιών, τα όποια, σημειωτέων, είναι διαφόρων ηλικιών
και πνευματικών ικανοτήτων, είναι σχεδόν αποκλειστικά παθητικός, αν
εξαιρέσει κανείς τις ώρες πού άσκοϋνται στη γραφή. 'Ωστόσο ό κύριος όδγκος τής διδασκαλίας θέλει τούς μαθητές απλούς δέκτες, άπλώς να άκοΰνε».
Γύρω στο 1840 ό Froebel είχε ιδρύσει το πρώτο νηπιαγωγείο
στην πόλη Blankenbourg στη Thuringe. ΓΙολ,ύ γρήγορα εξαπλώθηκε σε
ΰλη τη Γερμανία. Στις μεγάλες πόλεις στόχος τών νηπαγωγείων ήταν νά
εδραιώσουν καί νά συμπληρώσουν τις γνώσεις πού εδινε ή οικογένεια, κα
θώς καί νά προετοιμάσουν το παιδί για τα επόμενα στάδια τής εκπαίδευ
σης. Αυτό γινόταν ως εξής:
1. με δραστηριότητες πού κέντριζαν τη δημιουργικότητα τοϋ παιδιού,
2. με ασκήσεις κινητικές καί τραγούδια,
3. με ασκήσεις διαλόγου για αντικείμενα ή εικόνες,
4. με μικρά ποιήματα,
5. με εύκολες εργασίες.
'Ωστόσο καί ή μέθοδος Froebel έχει τις άτέλειές τις. Κρίνουμε ότι
για τις ανάγκες τοϋ ελληνικού έθνους χρειάζεται μια μέθοδος πού θά συν
δυάζει τις δύο ύπάρχουσες, τη γαλλική καί τη γερμανική (Froebel). Νη
πιαγωγεία, όπως αυτά τοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνου στο Πέραν, όπως αυτά
τών Ζωγράφειων Σχολών στο Κεστοράτι καί τών Ζαππείων Παρθενα
γωγείων στήν Κωνσταντινούπολη, έχουν υιοθετήσει το γαλλικό σύστημα
συμπληρωμένο από τήν παιδαγωγική μέθοδο τοϋ Froebel. Προς τήν ίδια
κατεύθυνση κινείται δ Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως δ όποι
ος με έξοδα τοϋ Κ. Καραπάνον δημοσιεύει οδηγό καί πρόγραμμα διδα
σκαλίας πού μπορεί νά εφαρμοστεί ατά νηπιαγωγεία. 'Ο συγκερασμός τών
δύο μεθόδων θά είναι αποδοτικός καί προσοδοφόρος τόσο γιά τούς δασκά
λους καί τούς μαθητές τής ελεύθερης 'Ελλάδας, όσο καί γιά εκείνους τών
ελληνικών τουρκοπατημένων περιοχών. "Αλλωστε οι 'Έλληνες παντού πα
ρουσιάζουν τις ίδιες πνευματικές καί κοινωνικές άνάγκες καί ανα
ζητήσεις.
Μερικά χρόνια άργότερα ή έλληνική πολιτεία αποφάσισε νά λάβει ε
πίσημη θέση σχετικά μέ τη σύσταση νηπιαγωγείων. Δέν ίδρυε άκόμη νη
πιαγωγεία, έπέτρεπε, ώστόσο, σέ ιδιώτες νά τά συστήσουν καί νά τά ορ
γανώσουν υπό ορούς1:

1. Βλ. Άλέξης Δημαράς (έπιμ.), Ή μεταρρύθμιση πού δέν έγινε (τεκμήρια ιστο
ρίας), τόμος δεύτερος 1895-1967, ’Αθήνα 1974, σ. 7.
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"Αρθρ. 1. ’Επιτρέπεται ίδιώταις άνεγνωρισμένης χρηστότητος νά
σννιστώσι νηπιαγωγεία άδεια τον 'Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών καί
τής Δημοαίας ’Εκπαίδευαεως, χορηγούμενη μετά γνωμοδότηαιν τοϋ άρμοδίου νομαρχιακού επιθεωρητοΰ.
"Αρθρ. 2. ’Εν τοϊς νηπιαγωγείοις επιδιώκεται ή σωματική καί ή
πνευματική τοϋ παιδός επίρρωαις διά παιδιών, άσκήσεων καί εύμεθόδου
διδασκαλίας τών στοιχείων τών εφεξής εν δημοτικοίς σχολείοις διδαχθησομένων μαθημάτων, σωζομένης άμεταπτώτου τής χαράς καί τής γαλή
νης εν ταϊς ψυχαΐς τών παίδων.
"Αρθρ. 3. Εις τα πλήρη νηπιαγωγεία, άποτελούμενα εκ τριών ενιαυ
σίων τάξεων, φοιτώσι παίδες 3-6 ετών, συμπεριλαμβανομένου καί τον έκ
του, παιδεύονται δ’ υπό δύο τουλάχιστον πτυχιούχων διδασκαλισσών, πά
ρε χουσών επαρκή μαρτυρία τής εις το εργον τής νηπιαγωγόν θεωρητικής
παρασκευής καί πρακτικής ικανότητος αυτών.
Στά άρθρα αύτά άσφαλώς δεν υπάρχουν εκείνες οΐ αρχές πού ένέπνεαν τούς μεγαλοαστούς τής άλλης πρωτεύουσας τοϋ έθνους. Στο έβδομαδιαϊο δμως ωρολόγιο πρόγραμμα τών νηπιαγωγείων οί επιρροές οί έπιδράσεις καί γενικά οί κατευθύνσεις είναι φανερές. 'Ωστόσο παρά τήν ολο
φάνερη άναγκαιότητα τοϋ «μικρού» αύτοϋ σχολείου ό νομοθέτης άποφεύγει συστηματικά ώς τις μέρες μας νά το χαρακτηρίσει ύποχρεωτικό.
Στο Επίμετρο παρατίθεται πλήρες το κείμενο τής ’Έκθεσης, πού πε
ριέχει τήν οργάνωση καί τό πρόγραμμα τοϋ προτύπου νηπιαγωγείου, πού
ιδρύθηκε στο Κεστοράτι τοϋ ’Αργυροκάστρου τό 1874 καί λειτούργησε ώς
το 1891.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

B'
Περί τού προτύπου δημοτικού σχολείου.
Το πρότυπον δημοτικόν σχολεΐον άπαρτίζεται έκ του προκαταρκτι
κού αύτοϋ τμήματος, του νηπιαγωγείου, και έκ τοϋ κυρίως δημοτικού
σχολείου. 'Η επιτροπή εχουσα ύπ’ δψιν τό τοϋ Πλάτωνος1 «άρχή παντός
έ'ργου μέγιστον, άλλως τε καί νέω καί άπαλώ ότωοΰν· μάλιστα γάρ δή
τότε πλάττεται καί ένδύεται τύπος, δν άν τις βούληται ένσημήνασθαι έκάστω» καί άναγνωρίζουσα δτι το προκαταρκτικόν τμήμα των δημοτικών
σχολείων, ήτοι τά νηπιαγωγεία, έκπληροϋσι τον σκοπόν τούτον κάλλιστα, εύτύχημα λογίζεται την δσον οίόν τε πλειόνων τοιούτων σύστασιν
έν ταϊς ήμετέραις χώραις, άλλως τε καί διότι λίαν είσί τελεσφόρα προς
ταχυτέραν έξάπλωσιν τής γλώσσης καί διάδοσιν των δι’ αυτής υγιών θρη
σκευτικών καί ηθικών άρχών. Έκφράζουσα δή τήν εύχήν ίνα οί Σύλλο
γοι ένεκα τής μεγάλης έθνικής σπουδαιότητος τών νηπιαγωγείων φροντίσωσι περί τής ίδρύσεως αυτών καί πολλαπλασιάσεως, ως καί περί τών
δημοτικών σχολείων, μεταβαίνει εις τά καθ’ έκαστα.
Α'.) Νηπιαγωγεϊον.
Τά προς σύστασιν νηπιαγωγείου άπαιτούμενά είσι τάδε' α’.) το οι
κοδόμημα καί β'). ή έν αύτοϊς [sic] άγωγή καί προπαίδευσις. Δύο δ’
έχομεν κυριώτερα συστήματα το έν Γαλλία κρατούν καί το ’Ελβετία
καί Γερμανία.
α') 7ο οικοδόμημα.
Καί κατά μέν το γαλλικόν σύστημα το νηπιαγωγεϊον οίκοδομεϊται
έπί γηπέδου έπιπέδου τετραγώνου ή έτερομήκους καί κατά τήν πληθύν
τών παιδιών άναλόγου τήν χωρητικότητα. Τά δέ μέρη τ’ άποτελοϋντα το
κτίριόν είσι 1) ή αύλή, 2) το κτίριον. Καί ή μέν αυλή δίχα τεμνομένη έστίν ίκανώς εύρεΐα, το πλεϊστον μέν άστεγος, περί τινα δέ μέρη καί
έστεγασμένη ίνα καταφεύγωσι τά μικρά έν καιρω χειμώνος ή βρο
χής. Καί κατ’ άρχάς μέν αυτή δέν είχε δενδροστοιχίας κοί κήπους, ήδη
δέ προστίθενται καί- ταΰτα ίνα γυμνάζωνται τά παιδία είς γεωργικάς
Ι . Περί Πολιτ. Β' σελ. 376.
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σπουδάς καί ασκήσεις. Το δέ κτίριον διώροφον ώς επί το πλεϊστόν έσΐιν,
άλλά κυριώτκτον μέρος θεωρείται το ισόγειον, ήτοι το κυρίως σχολείου'
Τοΰτο δέ διήρηται εις δύο καί τρία ένίοτε μεγάλα μέρη, το δώακτήρων,
το εστιατόριον, καί τήν αίθουσαν μετά των αναγκαίων προδόμων· έ'χει
δέ έκαστον των τμημάτων τά προς τάς χρείας νηπιαγωγείου πρόσφορα,
ήτοι θρανία, πινακοστάτας, εικόνας, τραπέζας καί τά τοιαΰτα. Κατά δέ το
έν Ελβετία καί Γερμανία του Φροιβέλου σύστημα ή έστιν άπλοϋν, περί
βολος δηλονότι εύρύχοορος άμμω κεκαλυμμένος, κατάσκιος υπό πυκνών
δένδρων καί προς τάς διαφόρους του έτους ώρας προσηρμοσμένος μετά
κηπαρίων, ή περί το μέσον του περιβόλου τούτου ύψοΰται κτίριον είς δω
μάτια διηρημένον καί μετά προδόμων, πέριξ δ’ είσί δενδρώνες, κηπάρια
καί τά τοιαΰτα.
β'.) Ή αγωγή καί προπαίδενσις.
Κύριον έργον των παιδικών τούτων σχολείων έστίν ή φυσική καί
ήθική διάπλασις τοϋ παιδιού άπο τών πρώτων αύτοΰ εντυπώσεων καί
αντιλήψεων μικρά δέ φροντίς καταβάλλεται καί εις διδασκαλίαν τών συ
νήθων προκαταρκτικών μαθημάτων καί τούτων ώς μέσων παιδευτικών.
'Η διδασκαλία γίνεται διά τερπνών καί φυσικών διαλέξεων επί άντικειμένων αισθητών ή πραγματικών, τής ύλης λαμβανομένης έκ τών πέριξ
ήμών αντικειμένων, έξ αυτής τής φύσεως καί παντός, όπερ έπιτηδείως φέ
ρει είς τό μέσον διά τάς πρώτας τοϋ παιδιού γνώσεις ή διδάσκαλος. Ούδέν όμως τών μαθημάτων διαρκεΐ πλεϊον τών 15 λεπτών. "Ινα δέ άκριβέστερον γνωσθή ή τάξις, ήν άκολουθοϋσιν οί Γάλλοι καί ’Ελβετοί καθ’
όλου έπί τε τής άγωγής καί διδασκαλίας τών έν τοις νηπιαγωγείοις, καί
προς οδηγίαν τών διευθυνόντων τοιαΰτα σχολεία, γενήσεται ένταΰθα πλα
τυτέρα άνάλυσις τών κατά πάσαν ημέραν έργασιών καί άσκήσεων τών
παίδων.
Κατά το έν Γαλλία σύστημα τά νηπιαγωγεία άνοίγουσι χειμώνος
μέν άπο τής 9 π.μ. μέχρι τής δύσεως τοΰ ήλιου, θέρους δέ άπο τάς 7 π.μ.
μέχρι τής 8 μ.μ. Καί τήν μέν πρώτην ώραν τής ένάρξεως τών μαθημάτων
μετά δεκάλεπτου διατριβήν εις το προαύλιου ή τήν αίθουσαν τών διασκε
δάσεων, έν ή τά παιδία παίζουσιν ή συνομιλοΰσιν, άσχολοΰνσαι τά μέν
μείζονος ήλικίας πλέκοντα ή ράπτοντα έργόχειρα, τά δέ άνήλικα κταασκευάζουσι διάφορα πράγματα έκ καλάμων ή έξυφαίνουσι πανία. "Υστε
ρον γίγνεται δεκάλεπτος ανάπαυλα καί μικρόν διάλειμμα. Τάς έπομένας
προ μεσημβρίας ώρας διά κώδωνος εισέρχονται είς τό διδακτήριον παραλλήλως τεθειμένα καί κατά φΰλον καί άνάστημα, διευθυνόμενα δέ είς
τά έπί τούτφ θρανία το μέν παρά τώ άλλφ καί ασματι συνοδευόμενα βα-
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δίζουσι τακτικώς άδοντα πάντα μικρά τη φωνή· μετά τοΰτο κλίνουσι το
γόνυ κκί έτοιμάζονται ίνχ προσευχηθώσι διά μουσικού άσματος προς τον
"Τψιστον. Μετά δέ την προσευχήν κάθηντ α έπί των θρανίων, μετ’ ολίγον
δέ διά τών συνήθων κινήσεων των μέν πρώτων θρανίων οί μαθηταί άνά
εξ παιδία ίστανται ήμικυκλοειδώς άπέναντι πινακοστατών, τά του τρίτου
θρανίου άπομιμοϋνται τά γράμματα του άλφαβήτου έπί τών άβακίων, τά
δέ μικρότερα χαράσσουσιν δ,τι αν δυνηθώσιν.
Μετά παρέλευσιν του ώρισμένου χρόνου διά τών προτέρων κινήσε
ων άσματι συνοδευομένων έπανέρχονται εις τά θρανία, ένθα αδουσι τό άλφάβητον ή συλλαβάς λέξεις γνωστάς άποτελούσας. Μετά έν τέταρτον αρ
χίζει τό τής άριθμητικής μάθημα έπί του άριθμομέτρου, κινουμένων τών
σφαιριδίων άπό τοϋ ένός μέχρι του εκατόν. Τά δέ μάλλον ένήλικα μανθάνουσι διά διαφόρων συνδυασμών τών σφαιριδίων πρόσθεσιν καί άφαίρεσιν. Τελευταίου γίγνεται ή κυρία διδασκαλία ή πχιδεύουσα καί μορφοΰσχ
τά παιδία. Τά αισθητά άντικείμενα καί παν δ,τι προσπίπτει εις τούς ο
φθαλμούς τής διδ ισκάλου καί τών παιδιών έστί τό άντικείμενον προσφόρου
συνδιαλέξεως, δι* ής έξεγείρεται μάλιστα ή άγάπη καί ό προς τον Θεόν σε
βασμός. Αί ώραιότεραι σκηναί τής ίεράς ιστορίας ή άλλων ήθικών διηγηματίων μετά εικόνων είσίν ούτως εΐπειν τό έπισφράγισμα τών διαλέξεων
τούτων καί ή άμοιβή τών πρωινών πόνων. Τήν μεσημβρίαν άκριβώς άνοίγει τό έστιατόριον, εις δ διά διαφόρων κινήσεων μεταβαίνουσι καί τοποθε
τούμενα έν τή οικεία έκαστον θέσει τρώγουσι τά έν καλαθίσκοις άπό τών
οίκων μετακομισθέντα τήν πρωίαν φαγητά. ’Ακολούθως εις τήν αύλήν
έξερχόμενα παίζουσι τήν σφαίραν, το σχοινίον, τήν στεφάνην, τήν άνακύκλησιν καί τά όμοια. Κατά δέ τάς μετά μεσημβρίαν ώρας ομοίως διανεμομένας ένασχολούται αύθις τά παιδία εις άλλα μαθήματα· περί δέ το τέ
λος γίγνεται ή έπί άντικειμένων πραγματική διδασκαλία δι’ εικόνων ζώ
ων, φυτών, τοπογραφιών καί άλλων, χαράττουσι σχήματα γεωμετρικά ή
ποιοΰσιν έκ χάρτου, ή καλάμου, ή ξύλων στερεά σχήματα· πολλάκις δέ
καί έν έκδρομαΐς περί τάς δενδροστοιχίας καί τον κήπον διδάσκονται γεωργικάς ασκήσεις. Τοιοΰτος έν σκικγρχφήμα τί έστιν ό οργανισμός τής άγωγής καί προπαιδεύσεως έν τοϊς νηπιχγωγείοις τής Γαλλίας καί ’Αγγλίας,
έρειδόμενος έπί τό άλληλοδιδακτικόν σύστημα, έν ώ πρωτόσχολοι άναλαμβάνουσι τάς έπί τών κινήσεων, τής άνχγνώσεως, τής γραφής καί άριθμη
τικής άσκήσεις ύπύ τήν έποπτείαν καί οδηγίαν τής διδασκάλου. Καί εί
μέν ό αριθμός τών παιδιών μικρότερος έστι τών 100, μία διδάσκαλος καί
μία έπιμελήτρια άποτελοϋσι τό προσωπικόν τοϋ σχολείου, άλλως προσ
λαμβάνεται καί μία ή δύο βοηθοί. Γενικοί δέ έπιθεωρηταί ή έπιθεωρήτριαι συχνότατα έπισκέπτονται τάς μικράς ταύτας κυψέλας καί φροντίζουσι
περί τής έφκρμογής τών οργανισμών καί τής προαγωγής αύτών.
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Κατά δέ το έν Ελβετία καί Γερμανία Φροιβέλειον σύστημα τά παιδία περί το μέσον περίπου του εύρυχώρου του σχολείου περιβόλου ευρισκό
μενα άπό πρωίας άποτελοΰσι δύο κύκλους, ών ό μέν περιλαμβάνει τά άπό
του δευτέρου έτους τής ήλικίας μέχρι του τετάρτου, ό δέ τά άπο του τετάρ
του μέχρι του έβδομου. Πρώτον αυτών έργον εισερχομένων έστί το έωθινον φσμα, δΓ οΰ άπλοϊκώτατα καί έμμελώς εύχαριστοϋσι τώ θεώ ότι διεφύλαξεν αύτά υπό τήν αυτού σκέπην κατά την παρελθοΰσαν νύκτα. Το
άσμα πχρακολουθοΰσι γυμναστικαί τινες κινήσεις περί έν χορηγόν παιδίον, περί δ στρεφόμενα παν ό,τι βλέπουσιν άπομιμοϋνται. Μετά τούτο μι
μούνται σκηνάς τής γεωργίας, τής καλλιέργειας τών φυτών, τού θερι
σμού, τού τρυγητού ή σκηνάς τών πτηνών ή 6,τι γίγνεται έν τή άγορα καί
ούτως έφεξής. Πάσαι δέ αύται αί παιδιαί συνοδεύονται μικρώ ασματι άναπτύσσοντι τήν παριστανομένην πράξιν. Έκεΐ που πλησίον ύψοΰται σκη
νή διά πχνίου κατεσκευασμένη, έν ή είσι τρεις τράπεζαι μετά χθαμαλών
θρανίων, πέριξ δ’ έκάστης κάθηντχι δώδεκα μαθηταί ήλικίας άπο τού τε
τάρτου μέχρι τού εβδόμου έτους. Τά παιδία ένταΰθα παρασκευάζουσι διά
τεμαχίων χάρτου διαφόρων χρωμάτων κουτάκια, καλαθίσκους, γραμματοφυλάκια καί εΐτι όμοιον, ένί δέ λόγω στερεόν τι σχήμα κατά το μάλλον
καί ήττον κανονικόν, άρχόμενκ άπο τών άπλουστέρων ή δέ διδάσκαλος α
κολούθως διερχομένη περιγράφει άφελώς καί δ’ άπλουστάτων λέξεων έν
έκαστον τών κατασκευασμάτων τούτων. Αί δύο αύται έργασίαι μετά τών
αναγκαίων διαλειμμάτων διαρκοΰσι μίαν περίπου ώραν. Εΐτα τά παιδία
τρέχουσιν εις τάς άκρας τού περιβόλου, ένθα έκαστον έχει μικρόν κηπίον,
οπερ μεθ’ ήδονής καλλιεργεί. 'Υπάρχουσι δέ καί κοινοί κήποι, είς ους άπο
κοινού ομάδες έργάζονται. Έχουσι δέ καί διάφορα ζώα, οΐον όρνιθας, πε
ριστεράς, λαγωούς, κύνας, έρίφια, πρόβατα άπερ καλώς περιποιούνται.
Κατά το διάστημα τούτο καταλαμβάνουσι τάς τρεις τραπέζας τά μικρότε
ρα παιδία, άπερ ποιοΰσι διά μικρών ξύλων α) κανονικά σχήματα άνευ σκο
πού τίνος· β) σχήματα μαθηματικά γ) άγγεΐα, οίκίσκους κτλ. δ) ποικί
λα εΐδη παιδιών.
Προς τον σκοπόν τούτον το πρώτον έπενοήθησαν υπό τού Φροιβέλου τά κληθέντα παιδιάς δώρα, ήτοι έξ κιβώτια. Τό πρώτον δώρόν έστιν
έξ σφαΐραι παριστάνουσαι τά έξ τού πρίσματος χρώματα καί χρησιμεύουν
σαι ώς πρώτη παιδιά. Τό δέ δεύτερον έστιν ό κύβος καί ό κύλινδρος· τό
τρίτον ό μέγας κύβος διηρημένος εις οκτώ μικρούς κύβους· τό τέταρτοπέμπτον καί έκτον εΐσίν ό αυτός κύβος διηρημένος είς μέρη πλείονα καί,
ποικιλώτερα. Χρόνου δέ προϊόντος τοσοΰτον έπολλαπλασιάσθησαν αί παιδιαί, ώστε ήδη ολόκληρα έργαστήρια ύπάρχουσιν αυτών. ’Ολίγον προ τής
μεσημβρίας καταπαύουσιν αί έργασίαι διά γυμναστικών κινήσεων καί θρη
σκευτικού άσματος, μεθ’ ό έσθίουσι κατά τάξιν έν τή έπί τούτω αιθούση.
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Μετά μεσημβρίαν άρχονται τακτικώς αί έργασίαι άπό τής δευτέρας
ώρας διά τών συνήθων κινήσεων. Κυριώτατον δε έν ταύταις έργον είσίν
αί θρησκευτικαί ή ήθικαί διαλέξεις υπό τών πραγμάτων προκαλούμεναι,
έτι δέ καί άνάπτυξις τών τής φύσεως, μανθάνουσί πως καί τήν άρίθμησιν
διά μικρών τετραγώνων ή σφαιριδίων, καί τελευταϊον δι’ άσματος καταλ
λήλου κατακλείουσι καί τάς έπσπερινάς έργασίας.
Και ταΰτα μέν έν τοϊς καθ’ εκαστα καί περί τών δύο συστημά
των. Έκ τής έρεύνης δέ ταύτης δήλον γίγνεται ότι ό μέν περικλεής τών
κήπων τών παιδιών θεμελιωτής περιλαβών τά παιδία έν μικρώ κόσμω,
πειραται διά τών παιδιών καί τών ψυχαγωγικών διαλέξεων ν’ άσκήση
τό σώμα, το πνεύμα καί τήν καρδίαν τής τρυφερας νεότητος, τών προ
καταρκτικών μαθημάτων τής άριθμητικής πως άπτόμενος, οί δέ έν Γαλ
λία καί ’Αγγλία ταύτό μέν σκοποΰσι καθ’ ολοκληρίαν, άλλ’ είσήγαγον καί
τάς προκαταρκτικάς τής μαθήσεως γνώσεις, τήν άνάγνωσιν, γραφήν καί
άριθμητικήν. 'Υπό πολλών όμως νυν συζητεΐται, άν έν τηλικαύτη μικρφ
ήλικία ή διδασκαλία τής άναγνώσεως καί γραφής δέν διαστρέφει τήν διά
νοιαν καί άποναρκώνη το παιδίον, καίπερ κατά μέγα μέρος άπλοποιηθεισών τών γνώσεων τούτων διά διαφόρων συστημάτων. Έν τοις τής Γαλ
λίας κχί ’Αγγλίας κρατεί πως ή άλληλοδιδχκτική μέθοδος, έν δέ τοϊς τή
'Ελβετίας καί Γερμανίας ή συνδιδχκτική· ούχ ήττον άμφοτέρων ό σκοπός
έστι μορφωτικός.
Έν τούτοις έπί τή βάσει τών διατυπωθέντων ού παύονται πολλαχοΰ
δι’ οργανισμών, περιοδικών συγγραμμάτων ειδικών καί τών έκ τής πεί
ρας άποτελεσμάτων προάγοντες καί άναπτύσσοντες το νέον τοϋτο τής δη
μοτικής πχιδεύσεως οργανον, το άναγκχιότατον μάλιστα διά τάς κοινωνί
ας έκείνας, ών ό οϊκος άδυνχτεϊ νά πχράσχη τήν ύγιά τροφήν, ής χρήζει ή
τρυφερά ήλικία- αλλά καί αί νεώτεραι αύτών έργασίαι δέν απομακρύνο
νται πολύ τών προμνησθεισών.
Ποιον δέ πρέπει νά ή παρ’ ήμιν τό πρότυπον νηπιαγωγεΐον; Οί έν
Έλλάδι καί εϊπου άλλαχοΰ ίδρύσαντες νηπιαγωγεία έμιμήθησαν σχεδόν
καθ’ ολοκληρίαν τά έν Γαλλία. Το δέ ύπο τοϋ κ. Κοκκώνη έν παραρτήματι τοϋ περ'ι μεθόδων οδηγού προστεθέν περί νηπιακών σχολείων πόνημα
καί αί έκδοθεΐσαι υπό τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας ΣυμβονλαΙ και Όδηγίαι τής κ. Καρπχντιέ περί νηπιαγωγείων μαρτυροΰσι τοϋτο. Οϋτω δέ
προς σύστχσιν τοιούτου νηπιαγωγείου τά έργα ταΰτα συμβάλλουσιν οχι
ολίγον. ’Αλλά δέν άρκεϊ τοϋτο- δέν άρκεϊ νά μεταφέρη τις έξ Ευρώπης δ,τι
δυνατόν, δπερ κατά γράμμα νά έφχρμόση, αλλά δέον νά ρυθμίση ολόκλη
ρον τό τών νηπιαγωγείων σύστημα καί τον σκοπόν αύτών προς τάς ήμετέρχς μάλιστα άνάγκχς καί τά έθιμα.
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Καί περί μέν τής κατασκευής τοϋ κτιρίου ή επιτροπή νομίζει καλόν
ΐνχ συνδυασθή 'το γαλλικόν σύστημα μετά τοϋ γερμανικού οϋτως ώστε
κατά τάξεις χωριστάς διαιρούμενον νά πχρέχη την τε παιδευτικήν άσκησιν καί τήν προσήκουσαν έν παντί μαθήματι άνεσιν άνευ σωματικής βλά
βης. Έκ δέ των προκαταρκτικών μαθήσεων τήν άνάγνωσιν καί γραφήν
εν τή άνωτάτη τοϋ νηπιαγωγείου τάξει τίθησι, συνδυάζει δέ τά λοιπά μα
θήματα άμφοτέρων των συστημάτων μετά των παιδιών καί τών ασμά
των. Ελπίζει δε μάλιστα δτι δι’ άκριβοϋς έρεύνης τών παρ’ ήμΐν παιδιών
καί τών εις ταύτας άσματίων, ώσπερ καί διά τεχνιτών παιδιών παρεμφε
ρών ταΐς του Φροιβέλου ή καί αύτών τών Φροιβελείων άρμοζομένων είς
τά ήμέτερα δύναται νά έμφυτευθή κχί παρ’ ήμΐν το μικρόν τοϋτο σχολεΐον διατηρούν τον άρχικόν αύτοϋ σκοπόν καί μή άπομακρυνόμενον τών ήμετέρων ήθών καί παραδόσεων έ'ν τε τοΐς μαθήμασι καί ταΐς παιδικαΐς
άσκήσεσιν.
Κατά ταϋτχ λοιπόν ως έξής διετύπωσε τό τε γενικόν πρόγραμμα τοϋ
νηπιαγωγείου καί το ειδικόν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Α'
ΓΕΝΙΚΟΝ
Α'. ΤΑΞΙΣ ή κατωτέρχ.
Θρησκευτικά· άσματα, θρησκευτικαί όμιλίαι.
Εργόχειρα· πλέγμα έκ χάρτινων ταινιών, έξύφανσις πανίων· περι
γραφή πάντων τούτων.
Κηπουρική· ελευθερία έν τώ κήπω.
’Ιχνογραφία· γραμμική.
Γυμνά στικαί π α ι δ ι α ί· έξ σφαΐραι τά εξ τοϋ πρίσματος
χρώματα παριστώσαι, κινήσεις τινες γυμναστικχί, ελαστική σφαίρα, το
προς πήδημα σχοινίον.
Β' ΤΑΞΙΣ
Θρησκευτι κά· άσματα καί διδασκαλία αυτών, θρησκευτικαί
όμιλίαι.
Εργόχειρα· πλοκή διά καλάμων διαφόρων σχημάτων, ραφή
μικρών υφασμάτων.
Διαλέξεις· έπί τής ίεράς ιστορίας καί τής Βοτανικής.
Ά ρ ί θ μ η σ ι ς· διά μικρών τετραγώνων ή έπί τοϋ άριθμομέτρου,
κινουμένων τών σφαιριδίων άπό τοϋ ενός μέχρι τοϋ δέκα.
’Ιχνογραφία· γραμμική.
Κηπουρ ική· καλλιέργεια κηπαρίου.
Γυμναστικά ί παιδιαί· ό κύβος καί ό κύλινδρος Froebel,
τό πρός πήδημα σχοινίον, χαμηλή αιώρα.
” Γ ΤΑΞΙΣ
Θρησκευτικά* άσματα, θρησκευτικαί καί ήθικαί όμιλίαι.
’Εργόχειρα· κατασκευή κανονικών σχημάτων, άγγείων, οΐκίσκων κτλ. διά χαρτίου διαφόρων χρωμάτων, ή άλλης ύλης, ράψιμον.
Γραφή· μίμησις έπί άβακίων τών γραμμάτων τοϋ άλφαβήτου καί
μικρών συλλαβών.
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Ά V ά γ V ω <η ς· μηχανικώς το πρώτον άσκουμένης τής άκοής καί
τών φωνητικών οργάνων· συλλαβισμός καί άνάλυσις μικρών λέξεων.
’Αριθμητική· άρίθμησις διά μικρών κύβων άπό του ένός μέ
χρι τών εκατόν.
Πραγματική διδασκαλία· έπί άντικειμένων τής Φυσι
κής ιστορίας καί Βοτανικής, ή έπί εικόνων αύτών.
Κηπουρική· μικρά εκδρομή ή έν τή δενδροστοιχία ή εν τώ κήπω καί έξήγησις τών περί αυτά.
Γυμναστική· παιδιαί, ό μέγας κύβος δι’ όλοjv τών μερικωτέρων καί ποικιλωτέρων μερών αύτοϋ, κομβοσχοίνιον, αιώρα.

Β'.
ΕΙΔΙΚΟΝ Η ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ
Α' ΤΑΞΙΣ.
Προ μεσημβρίας.
ΤΩραι.

Μαθήματα

9-91 /4

Έμβατήριον άσμα· μετά κινήσεο^ν κανονικών
περί τά θρανία, εωθινή προσευχή.
’Εργόχειρα· κατά το γενικόν πρόγραμμα καί περι
γραφή αύτών σύντομος καί εύληπτος.
Κηπουρική· ελευθερία έν τώ κήπω.
Διάλειμμα.
Γυμναστική· ελαστική σφαίρα, το προς πήδημα
σχοινίον.
Έξύφανσις πανίων.
Ή πρώτη παιδιά του Floekel, θρησκευτικόν άσμα.
Γ ε ϋ μ α.

9ΐ /4-9*/4
93/4-101/4

101 /4_ιοι/2
10/4—11
11—111/4
111/2-113/4

12-/2

Μετά μεσημβρίαν.
/2-11/3

2-2/2
2/2-23/4

Δ ι ά χ υ σ ι ς· ή εντός τής αιθούσης ή έντός τοϋ κήπου,
ένθα έπαναλαμβάνουσιν ήσύχως παιδιάς ή όμιλοϋσιν άμοιβαίως.
Θρησκευτικόν άσμα μετά γυμναστικών κινήσεωνΘρησκευτικά ί όμιλίαι.
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ώραι.
23/ 4—3

’Ιχνογραφία' γραμμική.

3-3%

Καλλιέργεια' ελευθερία έν τω κήπω.

3%—33 /4

'Ρά ψ ι μ ο V δΓ άραιών ραφών.
Θρησκευτικόν' εσπερινόν άσμα μετά κινήσεων

33 /4—4

προς εξοδον.
Β' ΤΑΞΙΣ.
/7ρό μεσημβρίας
9—91 /4

9ΐ /4—93 /4
93/4-101 /4
101 /4—10%

Έ μβατήριο V άσμα ώς έν τή προηγούμενη.
Εργόχειρα’. κατά τό γενικόν πρόγραμμα.
Κηπουρική"

καλλιέργεια κηπαρίου.

10%—11

Διάλειμμα.
Γυμναστική’

11-111 /4
111/4-11%

αιώρα.
Ά ρ ί θ μ η σ ι ς· κατά τό πρόγραμμα.
'Ο κύβος καί ό κύλινδρος.

12-1/4

τό προς πήδημα σχοινίον, χαμηλή

Γεύμα.
Μετά μεσημβρίαν.
Μαθήματα.

%—I3 /4

Δ ι ά χ υ σ ι ς’

ή

εντός τής αιθούσης ή έντός· τοϋ κήπου

ώς καί έν τή προηγουμένη.

2-2%

Θρησκευτικόν’ άσμα μετά γυμναστικών κινήσε-

2%-2 3/4

σεων.
Διαλέξεις’

έπί τής ίεράς ιστορίας δΓ εικόνων.·

23 /4—3

Ιχνογραφία’

γραμμική.

3-3%

Καλλιέργεια’ έν τω κήπω μετά διαλέξεων έπί τής
Βοτανικής.

3%—33 /4
33/4-4

'Ραφή μικρών υφασμάτων.
Θρησκευτικόν έσπερινόν άσμα μετά κινήσεων
πρός Ιξοδον.

’Λπ. Γ. Παπαϊωάννου
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Γ' ΤΑΞΙΣ.
ώραι
9-91/4
9ΐ /4—93 /4
93/4-101/4
101 /4-101/2
1034—11
11-111/4
111/4-113/4

11—34

Προ μεσημβρίας.
Έμβατήριον άσμα ώς έν τη προηγουμένη.
Εργόχειρα κατά το γενικόν πρόγραμμα.
Κηπουρική κατά το γενικόν πρόγραμμα.
Διάλειμμα.
Κομβοσχοίνιον προς άναρρίχησιν καί αιώρα.
Ά ρ ί Θ μ η σ ι ς άπό τοϋ ενός μέχρι των έκατόν.
Ό μ έ γ α ς κύβος, Θρησκευτικόν άσμα.
Γ ε ϋ μ α.
Μετά μεσημβρίαν.

y2-i3/4
2-21/0
214-23/4
23/4-3
3-314
314-33/4
33/4-4

Δ ι ά χ υ σ ι ς ώς έν ταΐς προηγοΟμέναις τάξεσιν.
Θρησκευτικόν’ ώς έν ταΐς προηγουμέναις τάξεσιν.
Π ρ α γ μ α τ ι κ ή διδασκαλία.
Γραφή κατά τό πρόγραμμα.
Κηπουρ ική.
Ά V ά γ V ω σ ι ς.
Θρησκευτικόν’ άσμα έσπερινόν μετά κινήσεων
πρός έξοδον.

Τό πρόγραμμα τοϋτο, έν ω απλώς πρός ύπόδειξιν σαφώς καί εύκρινώς έκτίθενται άπασαι αί έργασίαι, χρησιμεύει ώς τις όδήγός τής διδασκά
λου, τά δέ έπί τοϋ παρόντος υπάρχοντα διδακτικά βιβλία τά υπό τής Φι
λεκπαιδευτικής Εταιρίας έκδοθέντα έπί τώ σκοπώ τούτω συντελοΰσι πρός
τά πρώτα τοϋ νηπιαγωγείου βήματα. Έν δέ τω μέλλοντι πρός πραγματι
κήν μεταφύτευσιν τοϋ είδους τούτου καί κατά τάς άρχάς, ας έξεθέμεθα
περί δημοτικής παιδεύσεως, έχομεν άνάγκην όδηγοΰ τοϋ ήμετέρου συστή
ματος μετά τών παραρτημάτων αύτοΰ καί τών διά τά νηπιαγωγεία πρός
χρήσιν τών νηπιαγωγών βιβλίων.
Μορφουμένου δ’ άπαξ προτύπου νηπιαγωγείου έστιν εύκολος ή πολλαπλασίασις τοιούτων έν χώραις, ένθα ή γλώσσα διεφθαρμένη ή μεμιγμένη μετά ξενικών λέξεών έστι, καθ’ άς έκάστη νηπιαγωγός ήθελεν εύρει
περιστάσεις καί άνάγκας. ’Απαραίτητον μάλιστα θεωρεί ή έπιτροπή πανταχοΰ την εισαγωγήν τοϋ συστήματος τούτου κατά τά πρώτα έτη τοϋ δη
μοτικού σχολείου άνευ τών πολλών αύτοΰ διατυπώσεων καί λεπτομερει
ών. Καί ή μόρφωσις δέ τοϋ οΐκου, τοϋ άναγκαίου τούτου παράγοντος τής
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δημοτικής πχιδεύσεως, διά του μέσου τούτου έπιτευχθήσεται, όταν πασα
καλή μήτηρ ή οικοδέσποινα εύμοιροϋσα ολίγων γραμμάτων ή διδάσκαλον
προσκαλοΰσα έφάρμοση ώς δυνατόν το σύστημα τοΰτο, άρίστην ένασχόλησιν έν τω έαυτής οΐκω εχουσα την προαγωγήν έαυτής καί των περί αυτήν
μικρών. Καί τκΰτχ μέν περί του νηπιαγωγείου...

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας

(1)
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'Η Κωνσταντινούπολη το 1855. Χαλκογραφία. (’Από το έργο τοϋ
Méry, Constantinople et la mer noire, μεταξύ των σ. 274-275).
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Πίνακας

(2 )

Tò κτίριο τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλ
λόγου. (Άπο το δημοσίευμα τοϋ Ε.Φ.Σ.Κ. Είκοσιπενταετηρίς 18611886, φωτ. αμέσως μετά τήν εσωτερική σελίδα τοϋ εξωφύλλου).

Πίνακας (3)

297

Ό Κων. Ήροκλής Βασιάδης το 1868 (’Εθνικόν 'Ημερολόγιον τοϋ 1868
Μαρίνου Π. Βρετοϋ, έτος η', Λειψία, μεταξύ των σ. 368-369).

Πίνακας (4)
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ΕΓΧΕΙΡΪΜΟΡί
Η

ΤΗΣ

ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΝΈΟΣ,
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟΣ ΤΟΐ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΤΔΕ Elf ΧΡΗΣΕΙ ΟΑΗΓΟΐ TOT Σ.
Εχδοθιίς xari το uiz àptô. 2,000 (24 Ιουλίου 1841)
Βοκπλιχόγ Δ’.άτα-jjia,

ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΕΜ

TON λΗΜΟΤΙΚΏΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ THE ΕΛΛΑΛ02.

τπο
I. 11. ΑΟΑΚΩΝΗ,
ΛΙΕΪΘΤΝΤΟΤ TOT ΛΙΔΑΣΧΑ.'.ειπϊ

hai τον

ΔΗΜΟΤΙΚΗΝ

• ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

ΕΚΛΟΣΤΣ ΛΕΤΤΕΡΑ ΕΠΗΪΣΗΜΕΝΗ.

ΕΝ ΑΘ-ΗΝΑ.ΙΣ
ΕΚ. TOT ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ Z Κ. ΒΛΑΤΤΟΤ.
ΟΔΟΣ ΕΡΜ,ΟΤ.

1 S50.

Η σελίδα τίτλου του δημοσιεύματος τοϋ Ί. Π. Κοκκώνη,
Έγχειρίδιον ή 'Οδηγός της (αλληλοδιδακτικής μεθόδου.
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Πίνακας (5 )

ΕΠΤΑΑΟΦΟΣ

ΙΑ.ΝΟΤΑΡΙΟΤ

15.

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

ΓΓρός τον οιλογενή καί ζηλωτήν τών καλών εκδότην τής Ν. ΕϋΤΑΛΟΦΟΥ Κ. Δημ.

ΑΡΙΘΜΟΣ

25.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
EIS ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1HS ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,

Νικολαίδην.

εκφωνηθείς υτο του

Αξιότιμε Κύριε.

ΙΑΤΡυΓ ΒΡΟΚΛΕΟΓΣ βδςιαλογ,
Καίζοι ύπό xoAAùr .τερισεοιχίξομαι άσγοMur xal ipporzidur, σχενάω rà έχχ.Ιηρώσω
vr Ιχοιήσαιέ μοι αΐτησιν ζή* όεχάζηχ τού υη·
YÒc, άχοσζίΑΑων χρός όημοσίιυσιτ ir τω ,τpur
ζω φυΑΛαύΙιρ του ιίευζε'ρου ίζους tòr Λόγονt ΰ*
προ zpiùr ètûir έζερώνησα ir tfj ΜεγάΛη τού
Γένους ΣχοΛή. Ό Λόγος ουζος έόημοσιεύθη
τότε ir ζώ 80 χαί 81 αριθμώ τής · ΚΛειούς »,
iJl arto τώ>· μαχρών σημείωσε ων, ac εχισυνάχζω, xal τώ r όποιων è'rtxa Jurat ai y à θεωρηθί7 ώς μή εχόοθείς {*).
Τή

Ιανουάριοa 1866.

Η. ΒΛΣ1 ΑΔΗΣ.
Π Η ivMtifo» όχιοτολή κιίβθο i»teô9*

μόνη ΑχΑντηαι;

«. ?ιλ^?*ν.·οτ«τ*ν ΓοντΑχτην τ*ί .Ανατ.λιχοϋ έστόga^», 5βτχς όβ.ώρηαι χβλίν, δημββι.ύ·* τήν «γγιλίβν μ*£.
Üeip^i, χ*1 Ϊιοτ«γμ3ύί τιν«« *·ρ'ι τών όν βύτή «>«γ*λX^vW ρ.λτιώοτων τής ΝΕΑΣ ΕΠΤΔΛΟΦΟΓ, όν τή x.xuρβμόν^ α·φό* τοο trioteùo*«, e«ivtt*i, ύμίς Ixcvoi/« v« Αχά
τη «»aiv Λ ττιρ'ί ήμίς δημόσιον.
Ti χχθ’ ήμ*;, Αχαξιοΰντις ν« Αναβι6Αα»μιν μέχρι« ήμών
Τ«*ύτην μβμ?ήν χαί αβίνοντ«; «ίς τόν χρόνον ν* χβτα!ιΐξη
x«ti πόσον îA όν τη Αγγιλί* μ*ς liai» Αληβή, Apxooaih«
eaTX*i?®vt,< te* Κχβηγητήν Xtti $ημοσιβ·μ*ββν fc.’B. A. ΚαλÀtfpovc ili τΑί ιϋγιν.ΐς ΑρχΑ«, μι8* ών όν τη ττρός το««
άλίοο« ουμ,πιριοορφ tou ιξολίγχιται χιριβολλόμινος, Si*(i6tui\ui »ύτώ, npi< .ύχβρϊοτηβίν tou **»τ<·«, 3n óxti<
■•»i»
*ΤΤ'λ»* ήμώ* Χογίβ» xa'i ótipot »ύββρμήτβος μά(
τερόβχίν τήν ΛνΙρομή» tuv, μ*ΐ*(ύ τών ό*«ΰ·* μ*ί» λυχηΐ,
ΪννΑμοβ« ve ιίββμον, Sly βλέ*·μι» evrxAtapi^iviur»)? χ»>
Τήν A’jtew ίλλβγιμότηΓ«.

τ?. i ίκτωβρ. 1862 èv τη Μεγάλη τον Γ. Σχολ?..
Φ’.Ιομουοόταζοι όμογεηΐς, ρί.Ιταζοι μαθηταί'

Μετά ραΟυτάττς συγκινήσεως άναβαινω
έπ: τής έδρας ταΰτης τής Μεγάλης τού Γέ
νους Σχολής, ciò τι μεγάλας καί έθνιχωτάτας
συνεπάγεται αναμνήσεις, καί πληρέστατα τήν
εθνικήν τής Σχολής οικαιοί κλήσιν, ή Με γάλη του Γένους Σχολή. "Οτε τό πολύ
παθες ημών έθνος, μετά τήν γενικήν εκείνην
και τρομεραν πολιτικήν τών 1453 καταστρο
φήν, έκειτο χαμαί, έςηντλημένον, ασθενές,
ψυχορραγούν καί μόλις κινούμενον, ζωτικήν
τινα τροφήν καί πνευματικήν περιθαλψιν ύπό
τας πτέρυγας μόνον τής Μεγάλης του Χρις-ου
ποριζόμενον Εκκλησίας, ά πρώτος διοάξας έν
τή οχολή ταύτη τήν φιλοσοφίαν, ό περικλεής
ιατρός καί φιλόσοφος καί φιλόλογος καέ ίς-ορικός-και πολιτικός περινούστατος, Αλέξαν
δρος Μαυροκορδάτος ό έξ Απορρήτων, αυτός
ουτσς καί βάλσαμον παραμυθίας καί θάρρους
ένεστάλαξεν εις τήν· τεθλιμμενην του έθνους
καρδίαν, καί λαβών αΰτό άπό τής χειρός, ήνώρθωσε και εις νεον έχειραγώγησε πσλετικάν
στάδιον, διά τής σπάνιάς αυτού και παρ.’ αυτών
τών κρατουντών όμολογουμένης άξίαςτ καταστησας τήν συμμετοχ-ήν του ήμετέροα γένους
' καί συνεργίαν εις τά πράγματα τής βώτσκρα*

«Έπτάλοφος Νέα»; το πρώτο φύλλο τοΰ περιοδικού έκδόθηκε τον Ία
νουάριο τοΰ 1865 (Κωνσταντινούπολη). Στο ύπ’ άριθμ. 25 φύλλο, πρώ
το τοΰ 1866, δημοσιεύεται λόγος τοϋ Κων. 'Ηροκλη Βασιάδη.
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Πίνακας (6)

Ο
ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ
Ε\\ΗΝ1Κ»Σ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΪΜΟΓΟΣ.

awìSASìaà aasasaas»»
EKIUOMENON ΚΑΤΑ ΙΙΜΗΛΤΑΝ.

ΕΤΟΣ A'.
ΤΟΜΟΣ A'.

ΤΤΠΟΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ.

Οβ·» riovÇix-aeùiifiu'Afi. 44.

186$.

Η σελίδα τίτλου του πρώτου τόμου (1863) του περιοδικού του έν
Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου.

Πίνακας (7 )
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ματθαϊογ

L

mnm

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΩ ΕΘΝΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΩΣΕΩΣ ΚΩΝΪΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΕΩΣ
(1453 Μ. X.) ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΣΤΩΣΗΣ (ΐθ’.) ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΛΟΣ.

(Άναγνωσβέν έν τώ έν Κ/Πόλ«Έλλν)νιχώ Φιλολογιχώ
Σνλλόγω χατά ’Ιούνιον τού 1866).

ΕΝ ΚϋΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓΠΟΛΕΙ,
ΕΚ. TOT ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑ.
(Όίός ΠιμπτοπαζΑρου άρθ. 3).

18 6 7

Ή σελίδα τίτλου τοΰ δημοσιεύματος τοϋ Μ.Κ. Παρανίκα, Σχεδία
σμα περί της [...] καταστάσεως των γραμμάτων.

Πίνακας (8)
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. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ!
ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΓΡΑΜΜΑ ΣΙ ΑΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ,
ΑΠΟ ΤΗΓ KITAÀVSEÛS ΤΠΣ ΒΓΖΑΝΤΙΝΙΙΣ ΑΓΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΠΣ ΕΑΛΠΝΙΚΠΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ.

(I45Ô-1821)
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ- Ν. ΣΛΘΛ,
ΪΓΙΒΕΓΘΕΪ» ΕΝ τα ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΛΓΩΝΙΓΜΰ TOT 18G7.

« Τοιούτους όή τινας φιλοσοφίας χαρττούς, άΟλίως
>» χαίτοι aitò τής άλώσεως έχ€αρ6'αοω0:Τσα, έχ Sia·
■» λειμμάτων ή 'Ελλάς ώφίη ©«ρουσα* έφ' ων μηόίΐς
» ήμϊν τών αλλογενών νεμεσήσειεν έΐΐίχαυ/ωμένοΐς.
* Ουόέ γάρ ως rive ς των αρτ.τϊλοϋτων άγοοίχως τοΐς
»· τταοοΰσιν ήμεΤς ϊτηόειχτιώα: ν, άλλ’ ώς έχ πλου*· τούντων ήδη γινόμενοι, τοϊς τεριλειββεΤσιν ifia» γαλλόμεβα, iaa μέν της ττάλαι άφΙονίχς την
>» μνήμην ©έροντες, άμα όέ xiitl την ΤΓρώτην iravi» λεύσεσθαι οΰχ άττιλπίζοντες ενιετηρίαν, eîrorc
" τοΐς χαβ’ ημάς εΰμενώς ή πρόνοια έηβλέΨειεν ».

{ΕΓΓΕΝΙΟΣ ΒΟΓΛΓΑΡΙΣ).

ΕΝΑΘΒιΗΙΣ,
ΕΚ. ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΝΛΡΕΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ.
(‘0*5 Έρ·οϊ, Apio. 291 )

I860-

Η σελίδα τίτλου του δημοσιεύματος τοϋ Κ.Ν. Σάθι
Νεοελληνική Φιλολογία.
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Πίνακας (9)

•HtlTOUNta
ΤΟΥ ΕΝ K Ο. N ΣΤ ANTI NO ΥΠΟΛΕΙ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ.
ET ΟΧ A.'.

1872—1873·
« Καί (ΐείζον’ δστις άντί της αύτοΰ ττάτρας
» φίλον νομίζει, τούτον ουδαμού λέγω. »
(Σοφοκλής).

Eit umaimnm
ΕΚ ΤΟΤΤΤΠΟΓΡΑΦΒΙΟΪ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑ.

fOÎÇ Πεμττοιεαζίίφοο ΆριΦ. \'\).

1873

'Η σελίδα τίτλου τής Επετηρίδας του πρώτου χρόνου (1872-1873)
τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει ’Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου.

Πίνακας (IO)

254

ΕΠΕΤΗΡΙΣ
ΤΟΥ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ

ΦΙΑΕΚΠΑΙΔΕΪΤΙΚΟΪ ΣΪΑΑΟΓΟΤ.
ΕΤΟΣ Β.

1873—1874.

ΕΝ ΚΩΝΕΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ,
18 7 5
Trnois βοτττρλ και i/as.

Ή σελίδα τίτλου τής Επετηρίδας τσϋ δεύτερου χρόνου (1873-1874)
του έν Κωνσταντινουπόλει ’Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου.
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ΙΙίνακας (11)

L’INSTRUCTION PUBLIQUE
CHEZ LES GRECS
Û8PD1S U PîlSK DK G0NST1MT1S0PLK PAR US TDBQS

AVEC STATISTIQUE ET QUATRE CAÄTES

G.

FIGÜBATIYES

CHASSIOTIS
ornent d'acadîmu

aucun

DittCTtot &o LicÉt saie oi rit*

COMIUS&AUE Dt LA GiBCI A L'HTOSITION C3IVUSIUJ DB PAtlS IN 1*78

PARIS
ERNEST LEROUX, LIBRAIRE-ÉDITEUR28^ NUS BO NAPABtTB, 28
L881
Ton» droit*.

Ή σελίδα τίτλου του δημοσιεύματος του Γ. Χασιώτη, L’instruction
publique Gehez les recs.
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Πίνακας (12)

Τά Ζωγράφεια Διδασκαλεία καί ή θέση τους στο Κεστοράτι’Αργυρο
κάστρου. (’Από το δημοσίευμα του Γ. Χασιώτη, L’instruction publique,
μέρος του ύπ’ άριθμ. IV χάρτη).
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Πίνακας (13)

'Ο Κων. 'Ηροκλής Βασιάδης το 1887.
(’Από το περ. «Κλειώ» 3(1887), σ. 289)
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Πίνακας (14)

'Ο Χρηστάκης Ζωγράφος το 1889.
(Άπό το περ. «Κλειώ», 5 (1889), σ. 257).

Πίνακας (15)

*Η Κωνσταντινούπολη το 1856, γενική άποψη.
(Άπο το έργο τοϋ Méry, Constantinople et la mer noire,
μεταξύ των σ. 316-317).
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίν. 1. 'Η Κωνσταντινούπολη το 1855.
Πίν. 2. Το κτίριο του έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικού Φιλολογικού
Συλλόγου.
Πίν. 3. Ό Κ. 'Ηροκλής Βασιάδης το 1868.
Πίν. 4. 'Η σελίδα τίτλου του δημοσιεύματος τοϋ Ί. Π. Κοκκώνη,
Εγχειρίδιου ή οδηγός τής (αλληλοδιδακτικής μεθόδου.
Πίν. 5. «Έπτάλοφος Νέα»: το πρώτο φύλλο τοϋ περιοδικού εκδόθηκε
τον ’Ιανουάριο τοϋ 1865 (Κωνσταντινούπολη). Στο ύπ’ άριθμ.
25 φύλλο, πρώτο τοϋ 1866, δημοσιεύεται λόγος τοϋ Κ. 'Η. Βασιάδη.
Πίν. 6. 'Η σελίδα τίτλου τοϋ πρώτου τόμου (1863) τοϋ περιοδικού τοϋ
έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου.
Πίν. 7. 'Η σελίδα τίτλου τοϋ δημοσιεύματος τοϋ Μ.Κ. Παρανίκα, Σχε
δίασμα περί τής [...] καταστάσεως τών γραμμάτων.
Πίν. 8. 'Η σελίδα τίτλου τοϋ δημοσιεύματος τοϋ Κ.Ν. Σάθα, Νεοελ
ληνική Φιλολογία.
Πίν. 9. 'Η σελίδα τίτλου τής ’Επετηρίδας τοϋ πρώτου χρόνου (18721873) τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Ήπειρωτικοΰ Φιλεκπαιδευτι
κού Συλλόγου.
Πίν. 10. 'Η σελίδα τίτλου τής ’Επετηρίδας τοΰ δεύτερου χρόνου (18731874) τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει ’Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτι
κού Συλλόγου.
Πίν. 11. 'Η σελίδα τίτλου τοΰ δημοσιεύματος τοΰ Γ. Χασιώτη, L’instru
ction publipue chez les Grecs.
Πίν. 12. Τά Ζωγράφεια Διδασκαλεία καί ή θέση τους στο Κεστοράτι
’Αργυροκάστρου.
Πίν. 13. 'Ο Κ. 'Ηροκλής Βασιάδης το 1887.
Πίν. 14. Ό Χρηστάκης Ζωγράφος το 1889.
Πίν. 15. 'Η Κωνσταντινούπολη το 1855, γενική άποψη.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Τή διάδοση τής γενικής πχιδείκς είχαν ώς στόχο ορισμένα άπο τά
πιο αντιπροσωπευτικά μελετήμτ,τα πού έκαναν την εμφάνισή τους τήν έκ
τη και έβδομη δεκαετί τοϋ 19ου αί. Ενδεικτικά σημειώνω τήν ιστορική
μελέτη γιά το μεσαιωνικό Ελληνισμό1 τοϋ Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου, πού τυ~
πώθηκε τύ 1852 στην άγγλοκρατούμενη Κέρκυρα καί τίς βυζαντινές του
Μελέτες2 πού έχουν ώς θέμα τους την καταγωγή των νεοελλήνων.
Επίσης τύ 1854 καί τύ 1857 ό Άνδρέας Παπχδόπουλος Βρετύς έδωσε
νέα ώθηση στή μελέτη τής ελληνικής παιδείας3, μέ τήν παρουσίαση σέ δύο
μέρη ένος καταλόγου ελληνικών βιβλίων, πού Τυπώθηκαν άπο τήν έφεύρεσητής τυπογραφίας ώς τήν άνακήρυξη τοϋ ελληνικού βασιλείου. 'Η ’Α
θήνα δέν ήταν μόνο τύ πολιτικό κέντρο, ήταν ταυτόχρονα ένας εύρύς πολι
τιστικός χώρος στον όποιο ή ιδιωτική πρωτοβουλία συνεχώς, ώς τύ τέλος
τοϋ αιώνα, επιβαλλόταν μέ τήν ίδρυση κυρίως εκπαιδευτηρίων4.
1. Σπυρ. Ζαμπέλιος, ’Άσματα δημοτικά της Ελλάδος έκδοθέντα μετά μελέτης ι
στορικής Περί μεσαιωνικού έλληνισμοΰ, Κερκύρα 1852.
2. Σπυρ. Ζαμπέλιος, Βυζαντιναί Μελέται, Περί πηγών νεοελληνικής έθνότητος άπο
Η' μέχρι I' έκατονταετηρίδος μ.Χ., έν Άθήναις 1857.
3. Ά. Παπαδόπουλος Βρετός, Νεοελληνική Φιλολογία ήτοι Κατάλογος των άπο
πτώσεως τής βυζαντινής αύτοκρατορίας μέχρι έγκαθιδρύσεως τής έν Έλλάδι βασιλείας
τυπωθέντων βιβλίων παρ’ 'Ελλήνων είς τήν όμιλουμένην ή είς τήν άρχαίαν ελληνικήν
γλώσσαν, μέρος Α', έν Άθήναις 1854, μέρος Β', 1857. [Στον τίτλο τοϋ Β' μέρους προ
στέθηκε ή φράση: με βιβλιογραφικάς καί κριτικάς σημειώσεις περί των άξίων λόγου συγ
γραμμάτων].
4. Μέ βασιλικό διάταγμα, το 1836, έγκρίνεται ή σύσταση τής Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρίας στήν Αθήνα.
Στήν ’Αγγελία τής ίδρυσής της καταγράφονται αμέσως οΐ λόγοι πού οδήγησαν στή
δημιουργία της: «Πολλοί των εν τή πρωτενούση φιλογενών, επί σκοπώ τοϋ να προάξωσι τήν στοιχειώδη έκπαίδευσιν τοϋ λαόν, συγκεντρόνοντες [sic] καί διευθύνοντεζ πράζ
τούτον τον σκοπόν τάς θελήσεις και τά μέσα όλων των φιλομούσων καί των πεπαι
δευμένων ομοεθνών, συνέτρεξαν εις τά να συστήσωσι, κατ' εγκρισιν τής Α.Μ. μίαν εται
ρίαν έδρεύουσαν είς ’Αθήνας ύπό τονομα Φιλεκπαιδευτική 'Εταιρία». Βλ. Διοργανισμός
τής Φιλεκπαιδευτικής 'Εταιρίας, Έφημερίς τής Κυβερνήσεως, άριθμ. φύλλ. 54 (7 Όκτωβρ. 1836). Είκοσι χρόνια άργότερα ή 'Εταιρία είχε κατορθώσει νά πραγματώσει
ένα μεγάλο μέρος των στόχων της, νά διεγείρει το ένδιαφέρον μεγαλοαστών ομογενών
προς οφελός της καί νά καταστεί σημείο άναφορας τών έκπαιδευτικών πραγμάτων. Βλ.
Διοργανισμός τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας καί Κανονισμός τοϋ παρθεναγωγείου αυ
τής, έν Άθήναις 1857.
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’Απόστολος Γ. Παπαϊωάννου

Τό 1837 αναγγέλθηκε ή λειτουργία τοϋ πρώτου πανεπιστημίου1 καί
το 1844 για πρώτη φορά κατανομάζεται ή Μεγάλη ’Ιδέα2, όραμα πού θά
έμπνεύσει το μεγαλύτερο μέρος τής ελληνικής κοινωνίας καί θά παρασύρει
δλον τύν πολιτικό κόσμο, τουλάχιστον ώς το 1922.
Άπύ το άλλο μέρος κάνει αισθητή τήν παρουσία της ή Κωνσταντι
νούπολη μέ αιχμή τύν Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο. Στήν τελευταία αυ
τή περίπτωση ή Μεγάλη ’Ιδέα θά εκφραστεί μέσα άπύ τήν προσπάθεια
δημιουργίας ενός διευρυμένου σχολικού δικτύου, το όποιο θά περιλάμβανε
κάθε άλύτρωτη ελληνική Ιστία, κάθε ορθόδοξη, μή μουσουλμανική, κοινό
τητα. Το σκοπό αυτό, εξάλλου, έξυπηρετοϋσε κα'ι ή εκτενής ανακοίνωση
του Ματθαίου Παρανίκα, Σχεδίασμα3 τήν επέγραψε ό ίδιος, γιά τήν κα
τάσταση των έλληνικών γραμμάτων τήν έποχή τής τουρκοκρατίας, τήν
οποία άνέγνωσε τό 1866 στ'ις συνελεύσεις τοϋ Συλλόγου.
Τό 1868 ή απάντηση θά έρθει άπύ τήν ’Αθήνα, μέ τή Νεοελληνική
Φιλολογία4 τοϋ Κωνσταντίνου Σάθα κχί τό Παράρτημά της5, 6τό όποιο άναφερόταν στήν ιστορία τής νεοελληνικής γλώσσας.
Ταυτόχρονα, σχεδόν, στή μάχη των φιλεκπαιδευτικών συλλόγων θά
είσέλθει ό άθηναϊκός «Σύλλογος πρός διάδοσιν τών έλληνικών γραμμά
των» (1869), ό όποιος θά άναδειχθεϊ πολύ γρήγορα σε εντυπωσιακό φο
ρέα παιδείας.® ’Αναγκαστικά, στόν κύκλο αύτών τών δημοσιευμά
των, πού όλα είχαν κοινό παρονομαστή τή γνώση καί τή διάδοση τής ελ
ληνικής παιδείας, πρέπει νά συμπεριλάβουμε καί τίς άντίστοιχες δραστη
ριότητες τών Ελλήνων τής Τεργέστης, οί όποιοι άπό τό 1782 έπισήμως
είχαν εγκατασταθεί καί οργανωθεί στόν μυχό τής Άδριατικής. 'Η άλλη
μεγάλη Ελληνορθόδοξη Κοινότητα τής Βενετίας βρισκόταν ήδη σε πα
ρακμή άπό τίς αρχές τοϋ 19ου αί. Μια τέτοια διερεύνηση θά ήταν ένδια1. Βλ. Λόγοι έκφωνηθέντες άπό τοϋ πρύτανεως καί τών τεσσάρων σχολαρχών κα
τά τήν ήμέραν της έγκαθιδρύσεως τοϋ Πανεπιστημίου ’Όθωνος, έν Άθήναις 1837.
2. Βλ. Ή τής τρίτης Σεπτεμβρίου έν Άθήναις Εθνική Συνέλευσις, Πρακτικά, Άθήναι [1844], σ. 190-194.
3. Ματθαίος Κ. Παρανίκας, Σχεδίασμα [...], έν Κωνσταντινουπόλει 1867.
4. K. Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι τών έν τοΐς γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, άπό τής καταλύσεως τής βυζαντινής αύτοκρατορίας μέχρι τής έλληνικής έθνεγερσίας (1453-1821), έν Άθήναις 1868.
5. Κ.Ν. Σάθας, Νεοελληνικής Φιλολογίας Παράρτημα. 'Ιστορία τοϋ ζητήματος τής
νεοελληνικής γλώσσης, έν Άθήναις 1870.
6. Βλ. ένδεικτικά, ’Έκθεσις πεπραγμάνων τοϋ Συλλόγου προς διάδοσιν τών έλλη
νικών γραμμάτων άπό 17 Απριλίου 1869 - 31 Δεκεμβρίου 1871, Άθήναι 1872. Γενι
κά γιά τίς δραστηριότητες τοϋ Συλλόγου, βλ. Ή δράσις τοϋ Συλλόγου κατά τήν εκατο
νταετίαν 1869-1969, Άθήναι 1970 [=Ό έν Άθήναις Σύλλογος προς Διάδοσιν τών Έλ
ληνικών Γραμμάτων].
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φέρουσα, δεν είναι, όμως, του παρόντος, γιατί θά μας έβγαζε έξω άπο τά
δρια του μικρού αυτού δημοσιεύματος. Πρέπει, ωστόσο, νά σημειωθεί
δτι ό Ε.Φ.Σ.Κ. άπο το 1861 είχε ονομάσει άντεπιστέλλοντα μέλη του τρεις
άπο τούς σημαντικότερους λογίους τής 'Ελληνορθόδοξης Κοινότητας τής
Τεργέστης: τον Διονύσιο Θερειανό, τον Θεαγένη Λιβαδά καί τον ’Ιωάννη
Σκυλίτση1. Στην ούσία το ελληνικό έθνος άποδεχόταν τις τολμηρές πρω
τοβουλίες του Συλλόγου καί στο μέτρο των δυνατοτήτων του συνέβαλλε
στην πραγμάτωσή τους. Παράλληλα το 1872 ό ’Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος, άρχιμανδρίτης στον ναό του 'Αγίου Νικολάου των Ελλήνων τής
Τεργέστης, δημοσίευσε διορθώσεις2 στη Νεοελληνική Φιλολογία του Κ.
Σάθα. ’Άλλωστε την πορεία του ελληνικού έθνους, δχι μόνο τής ελληνικής
πολιτείας, παρακολουθούσε καί έπηρέαζε ό έλληνικός τύπος τής Τεργέ
στης άπο τά 1855, πού είναι ό χρόνος ίδρυσης τής έφημ. «'Ημέρα», ως το
1912, έτος τής μεταφοράς της στην ’Αθήνα.
Θά ήταν παράλειψη αν δέ γινόταν λόγος γιά την Ελληνική Κοινό
τητα ’Αλεξάνδρειας (1854), γενικά γιά τις έλληνικές παροικίες τής Αίγύπτου3 καί τής λεγάμενης καθ’ ημάς ’Ανατολής του Κωστή Μοσκώφ.
Οί Αίγυπτιώτες "Ελληνες το δεύτερο μισό του 19ου αί. άνέπτυξαν άξιόλογη οικονομική δραστηριότητα καί οί πρωτοβουλίες τους σε ζητήματα
παιδείας καί πολιτισμού διακρίνονταν γιά τύν ριζοσπαστισμό καί τύ άμείωτο ενδιαφέρον τους. Οί Κοινότητες αύτές δε χαρακτηρίζονταν, άσφαλώς, γιά τον μεγαλοϊδεατισμό τους. ’Εκείνο πού είχε σημασία ήταν ή
διατήρηση των σχολείων, ή άνανέωσή τους καί όχι ή πρωτοτυπία: ή άναπαραγωγή καί εδώ, δπως σχεδόν παντού. Τά οράματα, τά ιδανικά καί γε
νικά οί ιδεοληψίες θά κρατήσουν ως το 1922. Μέσα άπο τά συντρίμια ή νέα
ελληνική εκπαίδευση θά έπιχειρεϊ τήν οικοδόμηση ενός νέου συστήματος
παροχής γνώσεων, μόρφωσης καί άγωγής χωρίς, ωστόσο, νά τύ κατορθώνει4.
Παραθέτω ορισμένα άπο τά βιβλία πού χρησιμοποίησα γιά νά στη
ρίξω τις άπόψεις μου.
1. Βλ. Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Α' (1863), σ. η'.
2. Βλ. ’Ανδρόν. Δημητρακόπουλος, ’Επανορθώσεις σφαλμάτων παρατηρηθέντων
έν τη Νεοελληνική Φιλολογία του Κ. Σάθα μετά καί τινων προσθηκών, Τεργέστη 1872.
3. Βλ. Γ. Κηπιάδης, "Ελληνες έν ΑΙγύπτω ή συγχρόνου έλληνισμοϋ έγκατάστασις
καί καθιδρύματα έθνικά, 1766-1892, ’Αλεξάνδρεια 1892. Ειδικά γιά τήν Ελληνική Κοι
νότητα ’Αλεξανδρείας κατά τά πρώτα χρόνια τής λειτουργίας της καί σύμφωνα μέ τις ει
δήσεις τής έποχής, βλ. Mémoire sur la communauté Gréco-égyptienne d’Alexandrie
drie et sur 1’ assemblée générale de 1862, Athènes 1862.
4. ’Αλέξης Δημαρας (έπιμ.), Ή μεταρρύθμιση πού δέν έγινε (τεκμήρια ιστορίας),
τόμος πρώτος 1821 - 1894, ’Αθήνα 1973, τόμος δεύτερος 1895-1967, αύ. 1974.
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MÉRY, Constantinople et mer noire, Paris 1855.
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των νέων Ελλήνων, μέρος Α', έν Λαμία 1858.
Έγχειρίδιον διδασκαλίας προς χρήσιν των νηπιακών σχολείου, εις
τμήματα δύο όπως διδάσκηται έν τοΐς σχολείοις των κ.κ. Χίλλ,
έν Άθήναις, 1859
Κ.Σ. ΞΑΝΘΟΠΟΤΑΟΣ, Περί κήπων των παίδων, π. «Φιλί στ cop»,
τόμ. Β', (1861), έν Άθήναις, σ. 159-168.
Πρακτικά τοΰ έν Άθήναις Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου, έ
τος Β’ 1874, έν Άθήναις 1875.
ΤΡΥΦΩΝ Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Ή παιδεία έπί τουρκοκρατίας (έλληνικά σχολεία άπό τής άλώσεως μέχρι Καποδιστρίου), τόμ. πρώτος,
δεύτερος, έν Άθήναις 1936.
ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΡΙΩΤΟΥ, Ίω. ΓΙ. Κοκκώνης, Ό πρώτος μας παιδαγωγός,
έκδοση Άλεξ[άνδρου] Ί. Κοκκώνη, Αθήνα 1937.
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ΣΤΕΦ. I. ΠΑΠΑΔΟΓΙΟΥΛΟΣ, Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστη
ριότητα τοϋ έλληνισμοΰ τής Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα
τής τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970.
ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΣΚΩΦ, 'Η έθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα
1830 - 1909. ’Ιδεολογία τοϋ μεταπρατικοΰ χώρου, Θεσσαλονίκη
1972.
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