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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία µου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ
συστηµατικά µε θέµατα σχετικά µε την έρευνα του σχολικού βιβλίου αλλά και
µία ρηξικέλευθη παιδαγωγική κίνηση, που προκάλεσε διχογνωµίες όχι µόνο
στον ελληνικό χώρο αλλά και διεθνώς. Μία κίνηση που ανέτρεψε πλήρως την
εκπαιδευτική πραγµατικότητα που επικρατούσε έως τότε.
Η ερευνητική αυτή εργασία έχει ως θέµα τα Αναγνωστικά της
µεταρρύθµισης του 1917 αλλά και τις διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές του
Σχολείου Εργασίας. Μέσα από µία ανάλυση του περιεχοµένου των
Αναγνωστικών επιδιώκεται η ανάδειξη των καινοτόµων ιδεών που αυτά
κοµίζουν όχι µόνο στη γλωσσική έκφραση αλλά και στο περιεχόµενο, καθώς
και το νέο πνεύµα που προσφέρουν στην εκπαίδευση, στοιχεία τα οποία θα
διαπιστώσουµε στην πορεία της ερευνητικής εργασίας και στο ξεδίπλωµα των
µηνυµάτων, των ιδεών, των αξιών, των τρόπων ζωής και έκφρασης που
ενυπάρχουν και εκπέµπονται άµεσα ή έµµεσα µέσα από αυτά τα
Αναγνωστικά.
Η εργασία παρουσιάζει το εκπαιδευτικό τοπίο της συγκεκριµένης
ιστορικής περιόδου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Στην Ελλάδα
η παρουσίαση αυτή γίνεται µέσα από το πρίσµα της πολιτικής παρέµβασης
στα εκπαιδευτικά δρώµενα της περιόδου, καθώς συνδέονται άµεσα οι
εξελίξεις στην εκπαίδευση µε την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Στη συνέχεια
γίνεται ανάλυση των Αναγνωστικών της περιόδου, ώστε να διαπιστωθεί πώς
αντικατοπτρίζεται η εκπαιδευτική πολιτική στην πράξη.
Η παρούσα εργασία περιλαµβάνει επτά µέρη: την εισαγωγή, την
«Παιδοκεντρική Παιδαγωγική» και το «Σχολείο Εργασίας», την ελληνική
εκπαιδευτική

πραγµατικότητα

της

συγκεκριµένης
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Αναγνωστικά, τα συµπεράσµατα, το παράρτηµα και τη βιβλιογραφία.
Ειδικότερα, στην εισαγωγή παρουσιάζονται η προβληµατική, οι σκοποί
και οι στόχοι της και η σηµασία της έρευνας, καθώς και προηγούµενες
έρευνες, σχετικές µε το θέµα της εργασίας. Επίσης, παρουσιάζεται η
µεθοδολογία της έρευνας και οι κατηγορίες ανάλυσης του περιεχοµένου των
τεκµηρίων που εξετάζονται.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται η Παιδοκεντρική Παιδαγωγική, το
Σχολείο Εργασίας, οι βασικές αρχές και τα γνωρίσµατά τους, όπως και οι
κυριότεροι εκπρόσωποί τους στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ελληνική πραγµατικότητα σε
εκπαιδευτικό και πολιτικό επίπεδο όπως διαµορφώνεται την εποχή αυτή,
καθώς και οι εκπαιδευτικοί νόµοι της χρονικής αυτής περιόδου.
Ακολουθεί η ανάλυση των Αναγνωστικών που απαρτίζεται από έξι
υποκεφάλαια: σκοποί - στόχοι, περιεχόµενα, µεθοδολογία, ρόλος µαθητή,
ρόλος δασκάλου. Το κεφάλαιο «περιεχόµενα» υποδιαιρείται σε τέσσερις
ακόµα ενότητες :
η αξία της οικογένειας
η αξία της πατρίδας
η θρησκεία στη ζωή των ανθρώπων
η φύση και η αξία της.
Τέλος, παρουσιάζονται οι θέσεις των επικριτών για τα Αναγνωστικά που
αναλύθηκαν και ακολουθούν τα συµπεράσµατα της έρευνας σε σχέση µε τους
σκοπούς και τους στόχους της, το παράρτηµα και η βιβλιογραφία.
Στο σηµείο αυτό αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον καθηγητή
µου και επόπτη της µεταπτυχιακής µου εργασίας, κ. Κανάκη Ιωάννη, για την
καλοσύνη και την κατανόηση που έδειξε αλλά και για την πληθώρα των
γνώσεών του, που όποτε τις µοιράστηκε µαζί µου, υπήρξαν πηγή νέων ιδεών.
Ακόµη για την πρόθυµη καθοδήγησή του, κάθε φορά που την χρειάστηκα.
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Ευχαριστώ, επίσης, τους συνεπόπτες της εργασίας µου, Καθηγητή κ.
Χουρδάκη Αντώνιο και συµβασιούχο διδάσκουσα ∆ρ. κ. Ιβρίντελη Μαρία, για
την συνεργασία τους, την κατανόησή τους και τις εύστοχες παρατηρήσεις
τους. Επίσης, ευχαριστώ για την ανταπόκρισή τους στο κάλεσµά µου τον
Επίκουρο Καθηγητή κ. Χανιωτάκη Νικόλαο και τον ∆ρ. κ. Κοντοµήτρο
Γεώργιο.
Τέλος, ευχαριστώ θερµά τους γονείς µου και τον αδερφό µου που δεν
παύουν να µε στηρίζουν και να µε ενθαρρύνουν σε κάθε µου βήµα.
Ηράκλειο Κρήτης, Μάιος 2011
Κατερίνα Κουτσουδάκη
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1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέσα από µία γρήγορη αναδροµή στο παρελθόν του ελληνικού κράτους,
διαπιστώνουµε ότι η εκπαίδευση αποτέλεσε, σε όλες τις χρονικές περιόδους,
κύρια µέριµνά του και πέρασε από διάφορα στάδια.
Παρατηρώντας τις ιστορικές εξελίξεις παράλληλα µε την πορεία της
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας και τις ισχύουσες παιδαγωγικές αντιλήψεις
κάθε εποχής, οι οποίες αποτέλεσαν τον κατευθυντήριο µοχλό για τον
σχεδιασµό και την οργάνωση της λειτουργίας και της διεξαγωγής της
εκπαίδευσης στην πράξη, αντιλαµβανόµαστε ότι συνδέονται άµεσα µε τις
εκάστοτε πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα την
συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
Έτσι, αρχικά στα ελληνικά σχολεία χρησιµοποιούνταν ως µέθοδος
διδασκαλίας η Αλληλοδιδακτική. Η µέθοδος αυτή αφορούσε τη διδασκαλία
που γινόταν από ένα δάσκαλο σε εκατοντάδες µαθητές µε τη βοήθεια των πιο
προχωρηµένων µαθητών του, που ονοµάζονταν πρωτόσχολοι, υπαγορευτές και
ερµηνευτές (Παπαδάκη, 1992). Ωστόσο η Αλληλοδιδακτική, αν και ήταν
κατάλληλη για τις πρώτες βασικές γνώσεις, δεν αρκούσε για την ευρύτερη
διάδοση της εκπαίδευσης.
Στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τη Γερµανία η Ερβατιανή µέθοδος. Ο
Έρβαρτος υποστήριζε ότι ο δάσκαλος είναι το επίκεντρο της µαθησιακής
διαδικασίας, η αυτενέργεια των µαθητών είναι περιορισµένη έως ανύπαρκτη,
θα έλεγε κανείς, ο µικρός µαθητής καθίσταται ένα παθητικό όν, ενώ αυτό που
κυριαρχεί είναι ο βερµπαλισµός, η λογοκοπία. Ο ρόλος των µικρών µαθητών
ήταν να κάθονται αναντίρρητα στις θέσεις τους και να παρακολουθούν το
δάσκαλο, έστω και αν δεν κατανοούσαν τίποτα από αυτά που έλεγε.
Η ελληνική εκπαίδευση στηριζόταν σε αυτή τη µέθοδο, γεγονός που την
6
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καθιστούσε άκαµπτη, αυστηρή, χωρίς να προσφέρει στους µικρούς µαθητές
κάτι νέο, φρέσκο και θελκτικό. Επίσης, σηµαντικό είναι το γεγονός, ότι υπήρχε
προσκόλληση στο ελληνικό παρελθόν, στο ένδοξο παρελθόν, στο αλάθητο των
αρχαίων Ελλήνων και ταυτόχρονα στην καθαρεύουσα και όχι στη µητρική
γλώσσα.
Όµως σε όλα αυτά η κοινωνία της Ελλάδας δεν θα µείνει απαθής. Θα
αντιδράσει και θα αντιδράσει δυναµικά. Θα γίνουν αµέτρητες προσπάθειες για
την εισαγωγή της δηµοτικής γλώσσας στα σχολεία αλλά και για την αλλαγή της
µεθόδου διδασκαλίας. Οι αρχές του Σχολείου Εργασίας θα µπουν δυναµικά
στην εκπαιδευτική ζωή των Ελλήνων µαθητών.
Το σχολείο αποτελεί ένα θεσµό του κράτους που συµβάλλει στην
κοινωνικοποίηση του ατόµου, αλλά ο τρόπος λειτουργίας του καθορίζεται και
διαµορφώνεται από την εκπαιδευτική πολιτική της εκάστοτε κυβερνώσας
παράταξης και εποµένως από το πολιτικό σύστηµα διακυβέρνησης της χώρας.
Το σχολείο καλείται να µεσολαβήσει σε κάθε ιστορική περίοδο µεταξύ των
κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών της χώρας και της ατοµικότητας των
µαθητών (Κανάκης, 1995). Μαζί µε τη λέξη σχολείο συνδέονται άµεσα η
σχολική πραγµατικότητα, η µέθοδος διδασκαλίας, τα αναγνωστικά βιβλία κλπ.
Έτσι, και τα Αναγνωστικά που συγγράφονται κάθε ιστορική περίοδο έχουν
άµεση σχέση µε την εκπαιδευτική πολιτική που έχει υιοθετήσει και ακολουθεί
η εκάστοτε κυβέρνηση.
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1.1. Ερευνητικό πλαίσιο
1.1.1. Προβληµατική της έρευνας
Στα πλαίσια της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας θα επικεντρωθούµε
στη µελέτη της δεκαετίας 1910 - 1920. Kατά τη διάρκεια της δεκαετίας αυτής
πραγµατοποιούνται πολλές και ριζικές αλλαγές τόσο σε πολιτικό, κοινωνικό
επίπεδο όσο και σε επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα γεγονότα
διαδέχονται το ένα το άλλο µε γοργούς ρυθµούς, προκαλώντας ποικίλες
αντιδράσεις. Ειδικότερα στην εργασία αυτή θα αποπειραθούµε να µελετήσουµε
σε ποιο βαθµό το θεσµικό πλαίσιο του δηµοτικού σχολείου και τα
Αναγνωστικά βιβλία της µεταρρύθµισης του 1917 διαπνέονται από τις
παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του Σχολείου Εργασίας σε αντιδιαστολή µε
εκείνα που προϋπήρχαν.
Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της ερευνητικής εργασίας θεωρείται σηµαντικό
να αναφερθούµε στα Αναγνωστικά ως σχολικά εγχειρίδια και στη σηµασία
τους. Τα κείµενα των Αναγνωστικών βιβλίων δεν αποτελούν, σε καµία
περίπτωση, κείµενα ανεξάρτητα µε την κοινωνική πραγµατικότητα της
εκάστοτε εποχής, κατά την οποία γράφονται και εκδίδονται, αλλά
αντικατοπτρίζουν στοιχεία αυτής, αξίες, αντιλήψεις και γενικότερα έναν
συγκεκριµένο τρόπο ζωής.
«Τα Αναγνωστικά βιβλία αποτελούν το κατεξοχήν βιβλίο του ∆ηµοτικού
σχολείου, καθώς ενσωµατώνουν ένα µέρος από τη θεµατολογία άλλων
µαθηµάτων (θρησκευτικά, ιστορία, γεωγραφία), στοιχεία του ηθικού κώδικα,
κανόνες συµπεριφοράς και κοινωνικά αποδεκτές αξίες και αντιλήψεις ως
αλληλένδετες και αδιαίρετες» (Μακρυνιώτη, 1986, 55-56).
Τα Αναγνωστικά, κυρίως µετά το 1850, κατακτούν µία πολύ σηµαντική
θέση στη ζωή των µικρών µαθητών αλλά και στο ίδιο το σχολείο, καθώς, για
την πλειοψηφία των µικρών µαθητών, αποτελούν την πρώτη επαφή µε τον
8
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γραπτό λόγο (Μακρυνιώτη, 1986). Έτσι, η σηµασία τους αυξάνεται µέσα από
την δύναµη που έχει ο γραπτός λόγος και από την σηµαντική και εξέχουσα
θέση της Ανάγνωσης έναντι των άλλων µαθηµάτων αλλά και «από τη µέθοδο
διδασκαλίας, τη γενικότερη παιδαγωγική, τη γλωσσική µορφή, µέσα από την
οποία µεταδίδουν τα µηνύµατά τους» (Μακρυνιώτη, 1986, 55-56).
Έτσι επιλέγουµε να προσεγγίσουµε τα Αναγνωστικά βιβλία αυτής της
εποχής, για να κατανοήσουµε το περιεχόµενό τους και τη σχέση που έχει αυτό
µε την κοινωνική πραγµατικότητα εκείνης της εποχής, προσδοκώντας να
αντιληφθούµε καλύτερα τις συνθήκες και τις αντιλήψεις που επικρατούσαν, να
έρθουµε σε επαφή µε µία άλλη πραγµατικότητα και µε το πώς γινόταν βίωµα
αυτή στους µικρούς µαθητές, µέσα από τα Αναγνωστικά βιβλία και κατ΄
επέκταση µέσα από τη µορφωτική εµπειρία. Ουσιαστικά επιλέγονται στην
έρευνα µας ως πηγές τα Αναγνωστικά, γιατί αυτά καθεαυτά είναι φορείς αξιών,
αντιλήψεων, πεποιθήσεων και στη συγκεκριµένη περίοδο τα Αναγνωστικά του
1917 και τα Αναγνωστικά πριν από τη µεταρρύθµιση αντικατοπτρίζουν δύο
εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις σε ό,τι αφορά το σκοπό, τα περιεχόµενα, τη
γλώσσα, αλλά και τη µέθοδο διδασκαλίας στο δηµοτικό σχολείο.
Στα πλαίσια αυτής της έρευνας δεν θα παραλείψουµε να αναφερθούµε
στις αρχές του Σχολείου Εργασίας, που δειλά γίνονται εµφανείς οι επιδράσεις
του, ως ένα σηµείο και στην Ελληνική Παιδαγωγική της εποχής αυτής, όσο
επιτρέπει η ελληνική πραγµατικότητα και επηρεάζουν την ελληνική
εκπαίδευση και την εξέλιξή της. Αρχές καινοτόµες και άκρως αντίθετες µε
εκείνες του Ερβάρτου, γεγονός που σίγουρα προκάλεσε αντιδράσεις, αφού
αποτελούσε κάτι διαφορετικό για τα δεδοµένα της εποχής.

1.1.2. Σκοποί της έρευνας
Την χρονική περίοδο 1910-1920 είναι χαρακτηριστικό, ότι γίνονται
αλλαγές στο πολιτικό επίπεδο και συνάµα εκδηλώνονται στην εκπαιδευτική
9
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πολιτική δύο διαφορετικές τάσεις, που η καθεµία εκφράζει διαφορετική
προσέγγιση της εκπαίδευσης, ανάλογα µε το τι πρεσβεύει. Έτσι παρατηρείται η
ύπαρξη των Συντηρητικών και των Φιλελευθέρων, δύο οµάδων που τους
χωρίζουν οι διαφορετικές τους απόψεις για το γλωσσικό ζήτηµα. Είναι λογικό
να παρατηρείται µία αντιπαράθεση ανάµεσά τους και κατ` επέκταση στην
εκπαιδευτική πολιτική, που ακολουθεί η καθεµία. Ήταν οι διαφορές τους, όσον
αφορά την εκπαιδευτική πολιτική, τέτοιες που να µιλάµε για διαφορετική
χάραξη αυτής σε διάφορες µορφές και εκφάνσεις της εκπαίδευσης
(εκπαιδευτική διαδικασία, διδακτική, αναλυτικά προγράµµατα κ.ά.); Το
ανεκπαίδευτο µάτι δεν είναι ικανό να αντιµετωπίσει αυτές τις διαφορές. Άλλα
και πάλι ο τίτλος της εργασίας αυτής προϊδεάζει τον αναγνώστη για την
ανάγνωση των κειµένων της εποχής µέσα από το πρίσµα του Σχολείου
Εργασίας.
Σκοπό της παρούσας έρευνας δεν αποτελεί όµως µόνο η µελέτη των
διαφορών της εκπαιδευτικής πολιτικής και του θεσµικού πλαισίου, που υπάρχει
πριν από τη µεταρρύθµιση του 1917 και µετά από αυτήν, αλλά και το πώς
υλοποιούνται οι προβλέψεις του θεσµικού πλαισίου στα Αναγνωστικά της
δεκαετίας 1910 - 1920 και ειδικότερα στα Αναγνωστικά της µεταρρύθµισης
του 1917.

1.1.3. Στόχοι της έρευνας
Στην προσπάθεια µας να προσεγγίσουµε και να αναλύσουµε τα
Αναγνωστικά της µεταρρύθµισης του 1917 µε βάση τις προβλέψεις του
θεσµικού πλαισίου, έχουµε θέσει ειδικότερους στόχους που οριοθετούν και ένα
συγκεκριµένο επιστηµολογικό παράδειγµα, που θα ακολουθηθεί και αυτό είναι
το ιστορικό ερµηνευτικό. Έτσι οι στόχοι µας παίρνουν την ακόλουθη µορφή.
Αρχικά θα διερευνηθεί η επίδραση των κοινωνικών, πολιτικών και
πολιτιστικών συνθηκών εκείνης της εποχής αλλά και της εκάστοτε
10
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εκπαιδευτικής πολιτικής στα Αναγνωστικά βιβλία και κατ’ επέκταση στο
περιεχόµενό τους, δίνοντας έµφαση στο κοµµάτι της γλώσσας.
Θα παρουσιασθεί το θεσµικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και ειδικότερα
για το ∆ηµοτικό Σχολείο.
Θα διερευνηθεί σε ποιο βαθµό το θεσµικό πλαίσιο διαπνέεται από τις
αρχές του Σχολείου Εργασίας.
Θα προσδιοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο το θεσµικό πλαίσιο
αντικατοπτρίζεται στα Αναγνωστικά βιβλία.
Θα διερευνηθεί αν και κατά πόσο τα Αναγνωστικά της µεταρρύθµισης του
1917 παρουσιάζονται καινοτόµα σε σχέση µε τα προηγούµενα.

1.1.4. Ερευνητικά ερωτήµατα
Όπως αναφέραµε παραπάνω, στους στόχους της έρευνας, µία επιδίωξη
είναι η παρουσίαση του περιεχοµένου των Αναγνωστικών αλλά και η
περεταίρω ανάλυσή του, καθώς επιδιώκουµε να διερευνήσουµε κατά πόσο τα
Αναγνωστικά τα οποία θα αναλυθούν, αντικατοπτρίζουν και υλοποιούν όσα
προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο που πρεσβεύουν οι υποστηρικτές του. Έτσι, για
να υλοποιηθούν, όσο αυτό είναι δυνατόν, οι στόχοι µας, θα προβούµε στην
διατύπωση ορισµένων πιο εξειδικευµένων ερευνητικών ερωτηµάτων, τα οποία
θα στηρίζονται στους στόχους τις έρευνας και θα έχουν την ακόλουθη µορφή:

Ποια η σχέση των αναγνωστικών βιβλίων µε τις κοινωνικές,
πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες εκείνης της εποχής;
Ποιο είναι το περιεχόµενο των Αναγνωστικών, που µελετούνται στα
πλαίσια της έρευνας;
Πώς παρουσιάζονται αξίες και θεσµοί όπως η οικογένεια, η
θρησκεία, η πατρίδα στα Αναγνωστικά βιβλία, που εξετάζονται στην
παρούσα έρευνα;
11
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Πώς παρουσιάζεται το παιδί;
Πώς είναι δοµηµένα τα περιεχόµενα του κάθε αναγνωστικού και
µέσα από αυτά υποφαίνεται κάποια διδακτική προσέγγιση; Αν ναι,
ποια είναι αυτή;
Μέσα από τα Αναγνωστικά ποιος φαίνεται να είναι ο ρόλος του
µαθητή και ποιος του δασκάλου;
Παρουσιάζουν καινοτόµες ιδέες τα Αναγνωστικά της µεταρρύθµισης
του 1917; Αν ναι, πόσο καινοτόµα παρουσιάζονται σε σχέση µε τα
προηγούµενα;
Εντοπίζονται παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του Σχολείου
Εργασίας στα Αναγνωστικά βιβλία, που εξετάζονται στην παρούσα
έρευνα; Αν ναι, πού; (και πώς;)

Όµως αυτή η εντρύφηση σε όλες τις πτυχές του περιεχοµένου των
Αναγνωστικών που θα διερευνηθούν δεν θα αποτελεί µία µετέωρη ενέργεια,
αλλά θα γίνεται µε βαθύτερο στόχο την διερεύνηση του κατά πόσο όλα τα
βιβλία αντικατοπτρίζουν και υλοποιούν το θεσµικό πλαίσιο που πρεσβεύουν οι
υποστηρικτές τους.

1.1.5. Σηµασία της έρευνας
Ουσιαστικά η µόνη έρευνα που έχει γίνει γύρω από τα Αναγνωστικά της
περιόδου που αποφασίσαµε να εξετάσουµε (1910-1920) είναι αυτή της
∆ήµητρας Μακρυνιώτη1, η οποία αναφέρεται στην παιδική ηλικία και πώς αυτή
παρουσιάζεται στα Αναγνωστικά βιβλία του 1834-1919. Αυτή η έρευνα
αναφέρεται σε ένα χρονικό διάστηµα πιο ευρύ από ότι η δική µου έρευνα,

1

Μακρυνιώτη, ∆. (1986). Η παιδική ηλικία στα αναγνωστικά βιβλία 1834-1919.

Αθήνα - Γιάννινα: εκδ. ∆Ω∆ΩΝΗ.
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γεγονός που αυτόµατα καθιστά την προσπάθεια µου διερεύνησης των
Αναγνωστικών της περιόδου 1910-1920 πιο συγκεκριµένη, πιο εξειδικευµένη
και µε µεγαλύτερη εµβάθυνση στα Αναγνωστικά της µεταρρύθµισης του 1917
σε σύγκριση µε τα προηγούµενα, κάτι που δεν έχει γίνει ως τώρα. Επίσης, µία
αναφορά στα Αναγνωστικά της µεταρρύθµισης του 1917 γίνεται στο βιβλίο της
Άννας Φραγκουδάκη2 (1978) : «Τα αναγνωστικά βιβλία του δηµοτικού
σχολείου. Ιδεολογικός πειθαναγκασµός και παιδαγωγική βία».
Επίσης, είναι σηµαντικό το γεγονός, ότι γίνεται µία προσπάθεια ανάλυσης
των Αναγνωστικών αυτών, για να φανεί πώς αντιµετωπίζουν τους µικρούς
µαθητές, ποιο ρόλο τους δίνουν και µέσα από την ανάλυση να αντιληφθούµε,
αν αυτά αποτελούν ακόµη και σήµερα αναγνώσµατα κατάλληλα για τους
µικρούς µαθητές, αν δίνουν τη δυνατότητα στα µικρά παιδιά να καλλιεργήσουν
τη φαντασία τους και να αναπτυχθούν πνευµατικά και κοινωνικά. Είναι
σηµαντική η διαπίστωση αυτής της µεγάλης στροφής που έγινε στα
Αναγνωστικά, το 1917; Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της; Γιατί προκάλεσαν
διενέξεις; Κόµιζαν τελικά κάτι νέο και αξιόλογο; ∆ιαπνέονται από τις
παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του Σχολείου Εργασίας, που κάνει τα πρώτα
του δειλά βήµατα στον ελληνικό χώρο; Μέσα από την έρευνα αυτή
επιδιώκουµε να διαπιστώσουµε αν τελικά έφεραν κάτι καινοτόµο στην
εκπαίδευση αυτά τα βιβλία.

2

Φραγκουδάκη, Α. (1978). Τα αναγνωστικά βιβλία του δηµοτικού σχολείου.

Ιδεολογικός πειθαναγκασµός και παιδαγωγική βία. Αθήνα: Θεµέλιο.
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1.2. Θεωρητικό και µεθοδολογικό πλαίσιο

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στην Ιστορία της Νεοελληνική
Εκπαίδευσης, αφού στα πλαίσια αυτής θα διερευνηθεί η σχέση των
παιδαγωγικών και διδακτικών αρχών του Σχολείου Εργασίας, µιας καινοτόµας
παιδαγωγικής κίνησης για την εποχή εκείνη στον ελληνικό χώρο, µε το
εκάστοτε θεσµικό πλαίσιο αλλά και την πιθανή παρουσία τους στα νέα
Αναγνωστικά της εποχής. Ουσιαστικά αναφέρεται σε έναν σταθµό της
ελληνικής εκπαίδευσης και κινείται γύρω από αλλαγές που χάραξαν ανεξίτηλα
σηµάδια στην ιστορία της εκπαίδευσης, αλλά και επηρέασαν την ίδια στην
ουσία της, τα επόµενα χρόνια. Μία λοιπόν περίοδος εξελίξεων καταλυτική για
την πορεία της εκπαίδευσης ενός κράτους, εποµένως, για την πορεία των
πολιτών του.

Για να µπορέσει να υλοποιηθεί η παρούσα έρευνα θα πρέπει αρχικά να
επιλέξουµε

το

επιστηµολογικό

ερευνητικό

παράδειγµα,

που

θα

χρησιµοποιήσουµε. Έτσι στα πλαίσια της παρούσας έρευνας και µε βάση τον
σκοπό και τους στόχους της, όπως αναλύθηκαν, επιλέξαµε το ιστορικό ερµηνευτικό παράδειγµα, το οποίο οριοθετείται από τους στόχους της έρευνας
και από τα ερευνητικά ερωτήµατα.
Το ιστορικό - ερµηνευτικό παράδειγµα υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει µία
µόνο πραγµατικότητα, ανεξάρτητα από το άτοµο, αλλά πολλές, σύµφωνα µε το
πώς αντιλαµβάνεται καθένας τον κόσµο γύρω του . Το κάθε άτοµο ερµηνεύει
διαφορετικά τα ερεθίσµατα που δέχεται από το περιβάλλον του, αποδίδοντας
έτσι ένα ξεχωριστό και µοναδικό νόηµα στις εσωτερικές αναπαραστάσεις κάθε
ατόµου (Αβραµίδης & Καλυβά, 2006· Πυργιωτάκης, 2000). Το ιστορικόερµηνευτικό παράδειγµα αναζητάει ουσιαστικά τον τρόπο «κατανόησης µε τον
οποίο τα άτοµα δρουν, δηµιουργούν, τροποποιούν και ερµηνεύουν την κοινωνική
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πραγµατικότητα» (Μακράκης, 1997, 25). Το ερµηνευτικό παράδειγµα
παρουσιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον για το άτοµο. «Η κεντρική προσπάθεια
στα πλαίσια του ερµηνευτικού παραδείγµατος έγκειται στο να κατανοηθεί ο
υποκειµενικός κόσµος της ανθρώπινης εµπειρίας» (Cohen & Manion, 1994, 62).
Η επιστηµονική προσέγγιση, σύµφωνα µε αυτό το παράδειγµα «επιβάλλει
την ταύτιση του ερευνητή µε τον δηµιουργό και την ανασύνθεση των βιωµάτων
του, µέσα από την οποία θα επιτευχθεί η κατανόηση του δηµιουργήµατος ή η
κατανόηση της συµπεριφοράς» (Πυργιωτάκης, 2000, 142). Η γνώση πλέον δεν
είναι διυποκειµενική και έντονο είναι το στοιχείο της υποκειµενικότητας,
καθώς ο ερευνητής προσπαθεί να φτάσει στην κατανόηση υπεισέρχεται στα
βαθύτερα γνωρίσµατα αυτού που µελετά και δίνει µία ερµηνεία, στην οποία
κυριαρχεί το προσωπικό στοιχείο.
Με το ιστορικό -

ερµηνευτικό παράδειγµα πλέον µας ενδιαφέρει να

κατανοήσουµε τα κοινωνικά φαινόµενα και τότε µόνο θα οδηγηθούµε στη
γνώση.
Στα πλαίσια της έρευνάς µας θα χρησιµοποιήσουµε την ποιοτική
µεθοδολογική

προσέγγιση.

Με

την

ποιοτική

ερευνητική

προσέγγιση

αναζητούνται ευρήµατα, που ισχύουν για ένα συγκεκριµένο ιστορικό κοινωνικό πλαίσιο και δεν έχουν την δυνατότητα να γενικευτούν και να έχουν
ισχύ ανεξάρτητα από το ιστορικό - κοινωνικό πλαίσιο όπως συµβαίνει στις
ποσοτικές προσεγγίσεις (Μακράκης, 1997· Μακράκης, 1998). Με την ποιοτική
προσέγγιση και τη χρήση κατάλληλων µεθοδολογικών εργαλείων γίνεται µία
προσπάθεια

ερµηνείας

και

βαθύτερης

κατανόησης

της

κοινωνικής

πραγµατικότητας (Bryman, 1995· Μακράκης, 1998). Καθ’ όλη τη διάρκεια της
µελέτης, αποκαλύπτονται πτυχές του φαινοµένου και αναδεικνύονται τάσεις
που µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενα νέων ερευνών.
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1.2.1 Μέθοδοι έρευνας
1.2.1.1. Η ιστορική ερµηνευτική ανάλυση

Στα πλαίσια της ποιοτικής έρευνας µπορεί να χρησιµοποιηθεί η
ερµηνευτική µέθοδος. Κύρια έννοια στην ερµηνευτική είναι η κατανόηση τόσο
της εξωτερικής συµπεριφοράς όσο και των δηµιουργηµάτων του ανθρώπου
(Μπονίδης, 2004). Στην διαδικασία της κατανόησης πάντα θα υπάρχει η
«ερµηνευτική διαφορά», ανάµεσα στον ερευνητή και τον συγγραφέα. Αυτή θα
µειώνεται όσο διευρύνεται ο «ερµηνευτικός κύκλος» . Όµως και πάλι είναι
δύσκολο να φτάσει κανείς στην πλήρη κατανόηση και αυτό γιατί το κείµενο,
που εξετάζει είναι γραµµένο σε ένα διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο από αυτό
του ερευνητή (Μπονίδης, 2004). Βασική αρχή της ερµηνευτικής µεθόδου
αποτελεί η διαρκής αναζήτηση της διαλλεκτικής σχέσης µεταξύ µέρους και
όλου ( Πυργιωτάκης, 2000).
Σύµφωνα µε τους Cohen & Manion (1994), η ιστορική έρευνα και
ανάλυση έχει οριστεί ως η συστηµατική συλλογή, η εκτίµηση και η σύνθεση
µαρτυριών, πάντοτε βέβαια µε αντικειµενικότητα, ώστε να διατυπωθούν
συµπεράσµατα σχετικά µε γεγονότα του παρελθόντος. Η ιστορική ερµηνευτική
έχει απόλυτη σχέση µε ιστορικά τεκµήρια και γραπτών εκφράσεων του
ανθρώπινου πνεύµατος και βέβαια τη µελέτη αυτών ( Πυργιωτάκης, 2000).

Η συστηµατική επεξεργασία των κειµένων προς µελέτη χωρίζεται σε δύο
φάσεις:
Συλλογή και εξακρίβωση του ιστορικού υλικού.
Αξιολόγηση του υλικού ( Πυργιωτάκης, 2000).

Με οδηγό αυτές τις φάσεις επιδίωξα να συγκεντρώσω την πρωτογενή και
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δευτερογενή βιβλιογραφία προς ανάλυση. Το υλικό αυτό συγκεντρώθηκε από
διάφορες βιβλιοθήκες, κυρίως από την Εθνική, την Μπενάκειο και
Πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες.
Στην διάρκεια της επεξεργασία του υλικού ακολουθήθηκε η πορεία του
«ερµηνευτικού κύκλου» (Πυργιωτάκης, 2000), καθώς η επεξεργασία των
κειµένων ήταν ενδελεχής και έγινε µετά από επανειληµµένες αναγνώσεις του
υλικού και επαναπροσδιορισµού στοιχείων προηγουµένων σταδίων της
έρευνας.

1.2.1.2. Η ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου

Στην ανάλυση περιεχοµένου διακρίνουµε την ποσοτική και την ποιοτική.
Η µέθοδος έρευνας που χρησιµοποίησα είναι η ποιοτική ανάλυση
περιεχοµένου. Αυτή τη µέθοδο την συνέθεσε, στις αρχές της δεκαετίας του
1980, ο γερµανός Ph. Mayrin, αφού διαπίστωσε ότι απουσίαζε ένα
συστηµατικό, συνθετικό µεθοδολογικό εργαλείο για την ανάλυση ποιοτικού
υλικού και ειδικότερα διαπίστωσε ότι η ανάλυση περιεχοµένου ήταν µόνο
ποσοτική (Mayring, 1983, στο Μπονίδης, 2004).
Η

ανάλυση

περιεχοµένου

µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί,

για

να

πραγµατευτούµε οποιοδήποτε γραπτό κείµενο. Η µέθοδος αυτή µπορεί να
χρησιµοποιηθεί

στην

ανάλυση

βιβλίων,

εφηµερίδων,

περιοδικών,

κοινοβουλευτικών λόγων, κηρυγµάτων, διακοινώσεων, προπαγανδιστικών
φυλλαδίων, ανοιχτών απαντήσεων σε ερωτηµατολόγια, είτε προφορικών
συνοµιλιών, που µπορούν όµως να καταγραφούν. Η µέθοδος όµως δεν
περιορίζεται µόνο σε αυτά αλλά και στην ανάλυση φωτογραφιών ή εικόνων,
κινηµατογραφικών ταινιών, κινουµένων σχεδίων, τηλεοπτικών προγραµµάτων
κ.λπ. (Duverger, 1989, στο Μπονίδης, 2004· Πατινιώτης, 1994· Grawitz, 2006·
Κυριαζή, 2009).
Ένα θετικό στοιχείο της αποτελεί η δυνατότητα πιο εύκολης πρόσβασης
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στα στοιχεία που αφορούν την ερευνητική διαδικασία και αυτό οφείλεται στο
ότι τα στοιχεία δε συλλέγονται από τον ερευνητή ως µέρος της ερευνητικής
διαδικασίας, αλλά υπάρχουν σε προσβάσιµη µορφή πριν από την έναρξη της
έρευνας.
Σύµφωνα µε τον Robert Weber, η ανάλυση περιεχοµένου «είναι
ερευνητική µέθοδος που χρησιµοποιεί συγκεκριµένους κανόνες για την εξαγωγή
έγκυρων αποτελεσµάτων [...] από την ανάλυση γραπτών κειµένων» (Weber,
1990, στο Κυριαζή, 2009, 284) Τα αποτελέσµατα µπορεί να αφορούν είτε τον
ποµπό, είτε το ίδιο µήνυµα είτε τον δέκτη, αφού το εξεταζόµενο υλικό
θεωρείται ως τµήµα µιας επικοινωνιακής αλυσίδας. Οι κανόνες που θέτονται
εξαρτώνται άµεσα µε το θεωρητικό υπόβαθρο και το υπό έρευνα θέµα (Weber,
1990, στο Κυριαζή, 2009, 284· Μπονίδης, 2004).
Στην έρευνά µου έκρινα ότι η ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου,
προσφερόταν και ήταν η καταλληλότερη µέθοδος για την ανάλυση των
πρωτογενών πηγών, των Αναγνωστικών της µεταρρύθµισης του 1917, τα οποία
αναφέρονται παραπάνω. Έτσι, µόνο µέσα από τη συστηµατική διερεύνηση, τη
συστηµατική ανάλυση των κειµένων των Αναγνωστικών είναι δυνατόν να
αναζητηθούν οι απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήµατα της έρευνας.
Με την ανάλυση περιεχοµένου είναι σηµαντικό να ορισθούν µε
σαφήνεια οι κατηγορίες που θα χρησιµοποιηθούν για την ταξινόµηση των
δεδοµένων (Πατινιώτης, 1994· Μπονίδης, 2004· Grawitz, 2006· Κυριαζή,
2009). Αυτές οι κατηγορίες στη συνέχεια θα µας βοηθήσουν να αναλύσουµε τα
δεδοµένα µας, εποµένως θα πρέπει να έχουν διατυπωθεί µε βάση τους
ερευνητικούς µας στόχους.
Χαρακτηριστικά ο Bernard Berelson υποστηρίζει ότι:
«Η επιτυχία της ανάλυσης περιεχοµένου εξαρτάται από τις κατηγορίες που
διαµορφώνονται. Κάποιες συγκεκριµένες µελέτες υπήρξαν αποτελεσµατικές
εφόσον οι κατηγορίες διατυπώθηκαν µε σαφήνεια και ήταν κατάλληλες για το
συγκεκριµένο πρόβληµα και το περιεχόµενο... ∆εδοµένου ότι οι κατηγορίες
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Κουτσουδάκη Κατερίνα

Οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του Σχολείου Εργασίας στο
θεσµικό πλαίσιο και τα Αναγνωστικά του δηµοτικού σχολείου τη
2η δεκαετία του 20ου αιώνα

περικλείουν την ουσία της έρευνας, η ανάλυση περιεχοµένου αξιολογείται µε
βάση το σύστηµα των κατηγοριών της» (Berelson, 1952, στο Κυριαζή, 2009,
292).
Η προβληµατική της έρευνας είναι εκείνη που καθορίζει τα ερωτήµατα
που τίθενται και εποµένως και τις κατηγορίες που κατασκευάζονται, όπως και
τη µονάδα ανάλυσης που χρησιµοποιείται, στην οποία θα αναφερθώ στη
συνέχεια. Αφετηρία για µία ποσοτική, κυρίως, έρευνα αποτελεί η θεωρία. Η
θεωρία αποτελεί για τον ερευνητή πηγή νέων υποθέσεων και ερωτηµάτων και
του παρουσιάζει σηµαντικές περιοχές που δεν έχουν διερευνηθεί ή χρήζουν
περαιτέρω διερεύνησης. Στη συνέχεια βάση των θεωρητικών ερεισµάτων της
έρευνας διατυπώνεται µε σαφήνεια το πρόβληµα, µε το οποίο οριοθετείται η
υπό διερεύνηση περιοχή (Μπονίδης, 2004· Grawitz, 2006· Κυριαζή, 2009).
Στην περίπτωση της ποσοτικής ανάλυσης περιεχοµένου οι υποθέσεις της
έρευνας ήταν προκαθορισµένες και βάση αυτών προσδιορίστηκαν οι
εννοιολογικές κατηγορίες που επιβλήθηκαν στη συνέχεια στα δεδοµένα.
Σκοπός της έρευνας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο έλεγχος ήδη
διατυπωµένων υποθέσεων. Η ποσοτικοποίηση των δεδοµένων γίνεται σύµφωνα
µε τις κατηγορίες, που έχει διαµορφώσει ο ερευνητής µε βάση τα ερευνητικά
του ερωτήµατα, και στη συνέχεια επιτρέπει τη χρήση στατιστικών µεθόδων για
να εξαχθούν κάποια συµπεράσµατα, που θα αποτελέσουν τη βάση για την
επιβεβαίωση

των

υπό

έλεγχο

υποθέσεων.

Στην

ποσοτική

ανάλυση

περιεχοµένου µε σκοπό τον έλεγχο της θεωρίας, οι αρχικές κατηγορίες δεν
µεταβάλλονται. Στην περίπτωση της ποσοτικής ανάλυσης περιεχοµένου η
θεωρία προϋπάρχει, δεν αναδύεται από τα δεδοµένα ( Grawitz, 2006· Κυριαζή,
2009).
Στην περίπτωση, αντιθέτως, της ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου ο
ερευνητής ξεκινάει, έχοντας µόνο γενικές ιδέες για το υπό έρευνα θέµα και δεν
επιβάλλονται εξ’ αρχής, a priori, άκαµπτες και αµετάβλητες οι εννοιολογικές
κατηγορίες αλλά διαµορφώνονται και προσαρµόζονται µετά την εξέταση του
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προς έρευνα υλικού. Στην ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου, αρχικά,
διαµορφώνονται κάποιες δοκιµαστικές κατηγορίες και ανάλογα µε το πόσο
κατάλληλες αναδεικνύονται στην πράξη τροποποιούνται ή οριστικοποιούνται
(Μπονίδης, 2004· Grawitz, 2006· Κυριαζή, 2009). «Οι ισχύουσες γνώσεις για
το υπό έρευνα θέµα συντελούν βεβαίως στην αρχική διαµόρφωση των
κατηγοριών, αλλά η τελική τους µορφή είναι αποτέλεσµα της συνεχούς
διαπλοκής θεωρίας και δεδοµένων» (Κυριαζή, 2009, 292). Σε αυτή την
περίπτωση εφαρµόζεται επαγωγική προσέγγιση (Πατινιώτης, 1994· Μπονίδης,
2004· Grawitz, 2006· Κυριαζή, 2009).
Στην παρούσα ερευνητική εργασία, αρχικά, διατυπώθηκαν κάποιες
γενικές κατηγορίες ανάλυσης µε βάση τα ερευνητικά ερωτήµατα και το
θεωρητικό υπόβαθρο, ενώ στη συνέχεια στην προσπάθειά µου να προσεγγίσω
και να αναλύσω το περιεχόµενο των Αναγνωστικών, οδηγήθηκα στην
επανεξέταση των κατηγοριών αυτών, στην τροποποίησή τους µέσω τις
αφαίρεσης κάποιων, της προσθήκης κάποιων άλλων κατηγοριών αλλά και
υποκατηγοριών. Οι αρχικές γενικές κατηγορίες ανάλυσης βασίστηκαν στη
θεωρία, στα ερευνητικά ερωτήµατα και διαµορφώθηκαν µε βάση τα δοµικά
στοιχεία της διδασκαλίας, όπως θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.
Στην ανάλυση περιεχοµένου είναι σηµαντικό ο ερευνητής, όπως
προαναφέραµε, να ορίσει τις κατηγορίες ανάλυσης αλλά και τις µονάδες
ανάλυσης. Ως µονάδες ανάλυσης ορίζονται οι µονάδες δειγµατοληψίας και οι
µονάδες καταγραφής. Οι µονάδες δειγµατοληψίας είναι εκείνες που αποτελούν
το δείγµα της έρευνας. Έτσι στην ανάλυση περιεχοµένου των σχολικών
εγχειριδίων, µονάδα δειγµατοληψίας αποτελεί το σχολικό βιβλίο (Πατινιώτης,
1994· Μπονίδης, 2004· Grawitz, 2006· Κυριαζή, 2009).
Το αν θα µελετηθεί όλο το σύνολο των τεκµηρίων ή δειγµατοληπτικά
κάποια από αυτά εξαρτάται από το µέγεθος και τον όγκο των τεκµηρίων, που
αφορούν την συγκεκριµένη έρευνα. Αν πρόκειται να µελετηθεί µια τεράστια
µάζα τεκµηρίων για να εξαχθούν κάποια συµπεράσµατα, τα οποία θα αφορούν
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χρονική διάρκεια πολλών ετών, τότε βέβαια η δειγµατοληψία επιβάλλεται,
γιατί το κέρδος του χρόνου είναι πολύ σηµαντικό.
Ο τρόπος δηµιουργίας του δείγµατος εξαρτάται από τη φύση του προς
ανάλυση αντικειµένου και από την ανάλυση αυτή καθεαυτή. Έτσι, στα πλαίσια
αυτής της εργασία αποφασίσθηκε να µελετηθούν τα δύο πιο γνωστά
Αναγνωστικά της µεταρρύθµισης του 1917 :
το «Αλφαβητάρι µε τον ήλιο»3 αναγνωστικό της Α΄ τάξης και
τα «Ψηλά Βουνά»4 αναγνωστικό της Γ΄ τάξης του δηµοτικού.
Στη συνέχεια για να αποκτήσουµε µέσα από την παρούσα έρευνα µια πιο
ολοκληρωµένη εικόνα σχετικά µε το δηµοτικό σχολείο την εποχή εκείνη, τα
Αναγνωστικά του 1917 και την πιθανή παρουσία των παιδαγωγικών και
διδακτικών

αρχών

του

Σχολείου

Εργασίας

στα

Αναγνωστικά

της

µεταρρύθµισης επιλέξαµε ένα Αναγνωστικό από κάθε σχολική τάξη. Έτσι, τα
Αναγνωστικά προς ανάλυση είναι τα ακόλουθα:
Το Αλφαβητάριο του Ε. Παπαµιχαήλ5 (α΄ και β΄ µέρος)
«Οι τρεις φίλοι»6 της Γ. Καζαντζάκη για την Β΄ τάξη
«Η πατρίδα µας»7 των Α. Καρκαβίτσα και Ε. Παπαµιχαήλ για την ∆΄
τάξη
«∆ιγενής Ακρίτας»8 των Α. Καρκαβίτσα – Ε. Παπαµιχαήλ για την Ε΄

3

Ανδρεάδης, ∆., ∆ελµούζος, Αλ., Νιρβάνας, Π., Παπαντωνίου, Ζ.,

Τριανταφυλλίδης, Μ. & Μαλέας, Κ. (1919). Αλφαβητάριο. Αθήναι: Εστία.
4

Παπαντωνίου, Ζ. (1918). Ψηλά Βουνά. Αθήνα: Εστία.

5

Παπαµιχαήλ, Επ. (1919). Αλφαβητάριο. Αθήναι: Τυπ. ∆ηµητράκου.

6

Καζαντζάκη, Γ. (1917). Οι τρεις φίλοι: Αναγνωστικό Β΄ δηµοτικού. Αθήναι:

εκδ. Ιωάννης Σιδέρης.
7

Καρκαβίτσα, Α. & Παπαµιχαήλ, Επ. (1920). Η πατρίδα µας: Αναγνωστικό ∆’

δηµοτικού. Αθήναι: Τυπ. ∆ηµητράκου.
8

Καρκαβίτσα, Α. & Παπαµιχαήλ, Επ. (1920). ∆ιγενής Ακρίτας: Αναγνωστικό Ε’

δηµοτικού. Αθήναι: Τυπ. ∆ηµητράκου.
21

Κουτσουδάκη Κατερίνα

Οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του Σχολείου Εργασίας στο
θεσµικό πλαίσιο και τα Αναγνωστικά του δηµοτικού σχολείου τη
2η δεκαετία του 20ου αιώνα

τάξη.

Οι µονάδες καταγραφής αποτελούν το µικρότερο τµήµα, προς ανάλυση,
ενός κειµένου, ενός ηχητικού ντοκουµέντου, µιας εικόνας
Τα επιλεγµένα στοιχεία, οι µονάδες καταγραφής µπορεί να είναι
πολυάριθµα: λέξεις, φράσεις, παράγραφοι, πλήρη τεκµήρια κλπ. (Πατινιώτης,
1994· Μπονίδης, 2004· Grawitz, 2006· Κυριαζή, 2009).

Έτσι, οι µονάδες καταγραφής µπορούν να ταξινοµηθούν σε µονάδες
«1. Με γραµµατική ή τυπική βάση (η λέξη ή το σύµβολο ή ακόµη και
γράµµατα ή συλλαβές, φωνήµατα, µορφήµατα, πρόταση, φράση και παράγραφο).
2. Με σηµαντική (σηµασιολογικη) βάση ή βάση περιεχοµένου (η δήλωση
«θέµα», ολόκληρο το τεκµήριο -βιβλίο, φιλµ- το πρόσωπο ή ο χαρακτήρας, ο
χώρος και ο χρόνος)» (Herkner, 1974· Fruh, 1991· Rustemeyer, 1992, στο
Μπονίδης, 2004, 54).

Επισηµαίνεται ότι το «θέµα» αποτελεί µία εύχρηστη µονάδα
καταγραφής γιατί δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριµένο δοµικό τµήµα του
κειµένου αλλά τα όρια αυτού αποφασίζονται από τον ερευνητή σύµφωνα µε τη
σηµασία, τη βασική ιδέα που αναπτύσσεται σε µέρος του κειµένου ή σε
ολόκληρο το κείµενο (Μαρτίνου - Κανάκη, 2009).
Στην παρούσα ερευνητική εργασία χρησιµοποιήθηκε ως µονάδα
ανάλυσης το θέµα, ώστε να διερευνηθούν και να αναλυθούν τα Αναγνωστικά
του 1917, που επέλεξα µε βάση τα ερευνητικά µου ερωτήµατα.
Σηµαντικό πλεονέκτηµα αποτελεί το γεγονός, ότι ο ερευνητής δεν είναι
δυνατόν να επηρεάσει µε την παρουσία του το περιεχόµενο του υλικού, καθώς
αυτό προϋπάρχει. Ουσιαστικά , στην ανάλυση περιεχοµένου τα στοιχεία δεν
εµπεριέχουν την µεροληψία που πιθανό να χαρακτηρίζει τις απαντήσεις ή την
συµπεριφορά των ερευνώµενων ως αποτέλεσµα της άµεσης επαφής τους µε τον
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ερευνητή. ∆εν αποκλείεται, όµως, σε καµία περίπτωση η επιρροή του
ερευνητή, ως µία ξεχωριστή προσωπικότητα, κατά την διάρκεια της ανάλυσης
των ήδη υπαρχόντων στοιχείων από µέρους του.
Έτσι, είναι σηµαντικό να τονίσω το στοιχείο της υποκειµενικότητας που
θα επηρεάσει σίγουρα την ανάλυση των κειµένων και συνεπώς, τη
σηµασιολογική οριοθέτηση των θεµατικών ενοτήτων. Ακόµα και στην
περίπτωση των ποσοτικών προσεγγίσεων, που υποστηρίζεται ότι τα
αποτελέσµατα είναι αντικειµενικά, αυτό δεν ευσταθεί, γιατί τα αποτελέσµατα
της έρευνας, έστω και αν αυτά είναι απλοί αριθµοί, επιδέχονται κάποια
ερµηνεία, όπου στο σηµείο αυτό υπεισέρχεται ο προσωπικός παράγοντας, η
κρίση του ερευνητή, η προσωπικότητά του, που έστω και αν ο ίδιος προσπαθεί
να αποστασιοποιηθεί αυτό δεν είναι σε απόλυτο βαθµό δυνατό. Έτσι το νόηµα
του περιεχοµένου ενός κειµένου προς διερεύνηση, δεν είναι ένα και µοναδικό,
καθώς ούτε ο τρόπος που ερµηνεύεται είναι πάντα ο ίδιος, ούτε κάθε άνθρωπος
αντιλαµβάνεται τα ίδια πράγµατα µε τον ίδιο τρόπο. «Ακόµη και αν ο
αποδέκτης είναι ο ίδιος, το περιεχόµενο µπορεί να µεταφέρει εναλλακτικά
νοήµατα» (Krippendorff, 1980, στο Κυριαζή, 2009, 293-294). Ως εκ τούτου, η
κατηγοριοποίηση λεκτικών συµβόλων, σχετικά µε τα νοήµατα στα οποία
παραπέµπουν, παραµένει µια διαδικασία εν πολλοίς υποκειµενική. Όµως όσο
και αν ένας ερευνητής προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί και να αναλύσει όσο το
δυνατόν πιο αντικειµενικά ένα κείµενο, δεν παύει, ο ίδιος να είναι µία
ξεχωριστεί προσωπικότητα µε µοναδικά βιώµατα, που θα επηρεάσουν έστω και
ελάχιστα τα συµπεράσµατα της ανάλυσης, καθώς στηρίζονται σε µεγάλο
βαθµό στην υποκειµενική κρίση και στην απλή κοινή λογική του ερευνητή
(Κυριαζή, 2009).
Χαρακτηριστικά ο Brannen (1995) αναφέρει ότι «διαφορετικά άτοµα
µπορούν να δώσουν διαφορετικές οπτικές σε µία έρευνα ανάλογα µε τις αρχές
τους, τα θεωρητικά και τα πολιτικά τους πιστεύω, το φύλο τους, την ηλικία τους
και το κοινωνικό τους υπόβαθρο. Ακόµα και αν κάθε ερευνητής χρησιµοποιήσει
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την ίδια µέθοδο έρευνας είναι πιθανό να φέρει µία διαφορετική άποψη για την
έρευνα που µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που βλέπει τα δεδοµένα» ( 11).

Οι αρχικές κατηγορίες ανάλυσης των Αναγνωστικών διαµορφώθηκαν µε
βάση τα δοµικά στοιχεία της διδασκαλίας (Κανάκης, 1995· Κανάκης, 1999·
Φλουρής, 2000· Χατζηγεωργίου, 2001· Κοσσυβάκη, 2002· Κανάκης, 2006), τα
οποία είναι τα ακόλουθα:
Τους σκοπούς της διδασκαλίας
Τα περιεχόµενα της διδασκαλίας
Τις µεθόδους διδασκαλίας
Τα µέσα της διδασκαλίας
Το ρόλο του δασκάλου
Το ρόλο του µαθητή

Στην πορεία της έρευνας, ανάλογα µε τις ανάγκες αυτής και των νέων
δεδοµένων, που προέκυψαν µέσα από την ανάλυση περιεχοµένου των
Αναγνωστικών οι κατηγορίες αυτές τροποποιήθηκαν και εµπλουτίστηκαν µε
κάποιες υποκατηγορίες.

1.2.1.3. Οι κατηγορίες ανάλυσης

Μέσα

από

την

διαδικασία

ανάλυσης

των

Αναγνωστικών

στοιχειοθετήθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες, µε βάση τις οποίες έγινε η
ανάλυση των επιλεγµένων Αναγνωστικών του 1917:

Σκοποί - στόχοι. Οι σκοποί αναφέρονται σε κάτι πιο γενικό, ενώ οι
στόχοι είναι πιο εξειδικευµένοι και ως ένα σηµείο πιο συγκεκριµένοι
από τους σκοπούς. Οι σκοποί της εκπαίδευσης είναι αλληλένδετοι µε
τους σκοπούς των αναγνωστικών του δηµοτικού σχολείου, στα οποία
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θα αναφερθώ. Έτσι, ο σκοπός της εκπαίδευσης όπως διατυπώνεται
από τον Εκπαιδευτικό Όµιλο και εκφράζει το όραµά του για τη
δηµιουργία ενός Πρότυπου ∆ηµοτικού Σχολείου είναι η µόρφωση
των µικρών µαθητών µέσω της διδασκαλίας µαθηµάτων «αρκεί τα
µαθήµατα αυτά να διδάσκονται µε τρόπο που να µην φορτώνουν το
µυαλό, αλλά να το µορφώνουν, για να βρεθεί ο απόφοιτος του
δηµοτικού σχολείου έτοιµος ν’ αντικρύσει τη ζωή, κατέχοντας, µαζί µε
την ηθική δύναµη και την ανεπτυγµένη νόηση, τις απαραίτητες στον
πολίτη

γνώσεις»

(∆ηµαράς,

1988,

68).

Τα

Αναγνωστικά

αντικατοπτρίζουν τον σκοπό της εκπαίδευσης, του σχολείου, όπως
τον διατυπώνουν οι ιδρυτές και εκφραστές του Εκπαιδευτικού
Οµίλου και αυτό, γιατί οι ιδρυτές αυτού βρίσκονται σε καίριες θέσεις
για την εκπαίδευση, στην κυβέρνηση και την οργανώνουν από εκεί,
την περίοδο που µελετάµε στην παρούσα έρευνα. Κατ’ επέκταση η
κατηγορία αυτή αναφέρεται στους σκοπούς και στόχους, γενικά για
τα Αναγνωστικά όσον αφορά το θεσµικό πλαίσιο, αλλά και
ειδικότερα για τα Αναγνωστικά της µεταρρύθµισης του 1917 και πώς
αυτοί πραγµατώνονται µέσα από αυτά. Όπως αναφέραµε και
παραπάνω ο σκοπός των Αναγνωστικών βιβλίων, που παρουσιάζεται
µέσα από το Β.∆. της 13ης Φεβρουαρίου 1918 για τη σύνταξη των
Αναγνωστικών βιβλίων του δηµοτικού σχολείου ορίζεται αρχικά ως
αναγνωστικός και γλωσσικός (∆ηµαράς, 1988). ∆ηλαδή θα πρέπει τα
Αναγνωστικά να προσφέρονται για διάβασµα, από τους µικρούς
µαθητές και µάλιστα για αβίαστο διάβασµα, έλκοντας τους το
ενδιαφέρον. Επίσης σηµαντικό είναι να µην περιέχουν κάτι
προσβλητικό για τη θρησκεία, την πατρίδα, το πολίτευµα και τα
χρηστά ήθη (Καψάλης & Χαραλάµπους, 1995). Ενώ συγκεκριµένοι
επιµέρους στόχοι δεν έχουν διατυπωθεί µε σαφήνεια. Στην κατηγορία
αυτή θα καταγραφούν οι σκοποί και οι στόχοι των Αναγνωστικών της
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µεταρρύθµισης του 1917 και θα διερευνηθεί η σχέση τους µε το
θεσµικό πλαίσιο και κατά πόσο συνάδουν µε αυτούς τους σκοπούς
και στόχους που παρουσιάζει το ίδιο.
Περιεχόµενα. Στην κατηγορία αυτή θα παρουσιασθεί µε λίγα λόγια το
περιεχόµενο των Αναγνωστικών, θα αναλυθούν τα θέµατα, στα οποία
αναφέρονται τα Αναγνωστικά και θα εντοπιστούν τα ζητήµατα που
θίγουν. Προς διευκόλυνση αυτής της διερεύνησης, η κατηγορία
«περιεχόµενα» αποτελεί την γενικότερη κατηγορία, στην οποία
περικλείονται οι ακόλουθες υποκατηγορίες ανάλυσης:
Η αξία της οικογένειας
Η αγάπη προς την πατρίδα
Η θρησκεία στη ζωή των ανθρώπων
H φύση και η αξία της
Σε κάθε µία από τις παραπάνω υποκατηγορίες θα καταγράψουµε
αυτούσια αποσπάσµατα από τα Αναγνωστικά του 1917 και µέσα από
αυτά θα διερευνήσουµε αν υπάρχει σχέση των γεγονότων και των
προσώπων, που παρουσιάζουν, µε την πραγµατικότητα και µε την
ζωή των µικρών µαθητών και αν και κατά πόσο µέσα από αυτά τα
Αναγνωστικά οι µικροί µαθητές έχουν τη δυνατότητα να δουν ένα
µικρό κοµµάτι της καθηµερινής τους ζωής, να το αναγνωρίσουν και
ως ένα σηµείο να ταυτιστούν µε τους ήρωες των Αναγνωστικών
αυτών.
Γλώσσα. Σε αυτή την κατηγορία ανάλυσης, κατηγορία µεγίστης
σηµασίας για την εποχή που συγγράφηκαν τα Αναγνωστικά, θα
εντοπίσουµε σηµεία και θα καταγράψουµε ποια είναι η γλώσσα του
κάθε Αναγνωστικού, που θα αναλύσουµε, και αν αυτή η γλώσσα
προσφέρεται για τη διδασκαλία των µικρών µαθητών και συνάµα
διαφοροποιείται από εκείνη του παρελθόντος και την επιρροή της
στους µικρούς µαθητές. Θα διαπιστώσουµε αν τα Αναγνωστικά της
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µεταρρύθµισης του 1917, είναι γραµµένα στην οµιλούµενη γλώσσα,
στη µητρική γλώσσα του µικρού µαθητή, σε αυτήν που ακούει στο
σπίτι του, στη γειτονιά του, σε αυτήν που κατανοεί, αντιλαµβάνεται
και επικοινωνεί, στη δηµοτική, και κατά πόσο αυτή µπορεί να
επηρεάζει τη διαδικασία της µάθησης. Αλλά και µέσα από την
Έκθεση της Επιτροπείας (1921) και την κριτική που ασκεί στα
Αναγνωστικά αυτά θα γίνει εµφανής η αποτύπωση του γλωσσικού
ζητήµατος, το αίτηµα µίας γλώσσας «οµιλούµενης» (κοινά αποδεκτής
από τον κόσµο) και η αξία αυτής της γλώσσας στα Αναγνωστικά του
1917.
Μεθοδολογία. Στην κατηγορία αυτή θα ανατρέξουµε στη δοµή των
περιεχοµένων των Αναγνωστικών και στα ίδια τα περιεχόµενα, έτσι
ώστε να διερευνήσουµε, αν φανερώνεται και ποια µεθοδολογία
χρησιµοποιείται. Επίσης θα µελετήσουµε κατά πόσο η µεθοδολογία ή
οι µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται συνάδουν µε τις αρχές του
Σχολείου Εργασίας, καθιστώντας έτσι το µαθητή ενεργό και
εισάγοντας

ταυτόχρονα

µία

καινοτοµία

στην

εκπαίδευση,

διαφοροποιώντας την από το παρελθόν. Θα συσχετίσουµε τα
περιεχόµενα των Αναγνωστικών µε την µέθοδο διδασκαλίας, που τα
ίδια εµπνέουν και προσφέρονται για την πραγµατοποίηση αυτής στην
αίθουσα διδασκαλίας. Στην κατηγορία αυτή θα συµπεριληφθεί η
υποκατηγορία:
Εποπτικά µέσα.
Στην υποκατηγορία αυτή θα καταγράψουµε και θα παρουσιάσουµε,
όπου είναι δυνατό, τα εποπτικά µέσα που γίνονται εµφανή από τα
Αναγνωστικά του 1917.
Ρόλος µαθητή. Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε το γεγονός, ότι οι
άνθρωποι του Εκπαιδευτικού Οµίλου, η τριανδρία, είναι εκπρόσωποι
του Σχολείου Εργασίας στην Ελλάδα και αυτή η περίοδος αποτελεί
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σταθµό στην ιστορία της εκπαίδευσης, καθώς επιχειρήθηκε η
«Κοπερνίκεια στροφή» στην Παιδαγωγική, όπου πλέον η προσοχή
φεύγει από το δάσκαλο και στέφεται στους µικρούς µαθητές,
δίνοντας έµφαση στην παροχή ελευθερίας σε αυτούς και προωθώντας
την αυτενέργειά τους. Η διδασκαλία παύει πλέον να είναι
δασκαλοκεντρική και γίνεται παιδοκεντρική (Κανάκης, 2006). Αυτό
όµως γίνεται εµφανές στα Αναγνωστικά βιβλία; Πώς εµφανίζεται ο
ρόλος του µαθητή σε αυτά; Ο µικρός µαθητής παρουσιάζεται και
αντιµετωπίζεται µέσα από τα Αναγνωστικά ως ένας παθητικός
αναγνώστης, ως ένα άτοµο χωρίς βούληση, όνειρα και πεποιθήσεις ή
αντιµετωπίζεται ως ένας µικρός ενεργός πολίτης, µε όνειρα, µε
δυνατότητα επιρροής στα δρώµενα; Εποµένως στην κατηγορία αυτή
θα

καταγραφούν

εκείνα

τα

σηµεία

στα

Αναγνωστικά

της

µεταρρύθµισης του 1917, τα οποία θα αναλύσω, όπου φανερώνεται ο
ρόλος του µαθητή, αν φανερώνεται, ώστε να διερευνηθεί ποιος είναι
ο ρόλος του, µέσα από τα Αναγνωστικά, και αν διαφοροποιείται από
εκείνον στα Αναγνωστικά του παρελθόντος.
Ρόλος δασκάλου. Μία κατηγόρια, που έχει άµεση αλληλεξάρτηση µε την
προηγούµενη, είναι αυτή µέσα από την οποία θα παρουσιαστεί ο
ρόλος του δασκάλου και πώς αυτός εµφανίζεται, στα Αναγνωστικά
βιβλία της µεταρρύθµισης, αν αυτός, βέβαια, γίνεται εµφανής. Ο
δάσκαλος αποτελεί την αυθεντία, που τα γνωρίζει όλα, ακυρώνοντας
το µικρό µαθητή και τις προσπάθειές του ή παίζει έναν ενισχυτικό
ρόλο, έναν ρόλο ενθαρρυντή και διευκολυντή στη διαδικασία της
µάθησης; Εποµένως στην κατηγορία αυτή θα καταγραφούν εκείνα τα
σηµεία στα Αναγνωστικά της µεταρρύθµισης του 1917, τα οποία θα
αναλύσω, όπου φανερώνεται ο ρόλος του δασκάλου, αν φανερώνεται,
ώστε να διερευνηθεί ποιος είναι ο ρόλος του, µέσα από τα
Αναγνωστικά, και αν διαφοροποιείται από εκείνον στα Αναγνωστικά
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του παρελθόντος.
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2.
Η «ΠΑΙ∆ΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ» ΚΑΙ
ΤΟ «ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

2.1. Η παιδοκεντρική Παιδαγωγική - Παιδαγωγική «από το
παιδί» («Από τη σκοπιά του παιδιού»)
Έως αυτή τη στιγµή, σύµφωνα µε την Ερβαρτιανή Παιδαγωγική, το
επίκεντρο στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελούσε ο δάσκαλος, ενώ ο
µαθητής καταδικαζόταν σε παθητικό ακροατή. Όµως, ένα τέτοιο σχολείο δεν
ωφελούσε κανένα µαθητή και µετά από πολλές αντιδράσεις και την απαίτηση
εκσυγχρονισµού επιχειρείται η «Κοπερνίκεια στροφή» στην Παιδαγωγική,
όπου επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται το παιδί.
Το παιδί πλέον αντιµετωπίζεται σαν µία ανθρώπινη ολότητα µε
συναισθήµατα και δίνεται έµφαση στον ψυχισµό του και στις εσωτερικές του
ανάγκες. Η κίνηση αυτή θεωρεί ότι η αγωγή είναι φυσική, µη βεβιασµένη, όλα
έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν µία πορεία µε αίσιο τέλος, αρκεί η
παρέµβαση του παιδαγωγού να είναι περιορισµένη και επιλεκτική, να λαµβάνει
χώρα µόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όταν εµφανίζονται παράγοντες που
παρακωλύουν την ανάπτυξη του παιδιού.
Η παιδαγωγική αρχή «vom Kinde aus» πρεσβεύει ότι οι παιδαγωγικές
ενέργειες οφείλουν να προσανατολίζονται όλες στο παιδί και να υπάρχει
απόλυτος σεβασµός στο παιδί ως οντότητα, ως προσωπικότητα. Οι βασικές
θέσεις της ήταν το βίωµα, ο φυσικός τρόπος µάθησης, η αυτενέργεια, το
παιδικό παιχνίδι, η έκφραση, η άµεση εποπτεία και ο ιδιαίτερος κόσµος του
παιδιού (Reble, 1990· Κοντοµήτρος, 2006· Πυργιωτάκης, 2007).
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Οι σηµαντικότεροι εκπρόσωποι της κίνησης είναι: ο Berthold Otto, η
Maria Montessori, η Ellen Key, ο Ludwig Gurlitt, o Heinrich Scharrelman και o
Fritz Gansberg.

2.1.1. Berthold Otto

Ο Berthold Otto επιδιώκει να βασίσει τη διδασκαλία στην αυθόρµητη
αναζήτηση για γνώση από το παιδί. Η ορµή για γνώση είναι εµφανής στο
οικογενειακό περιβάλλον, όπου το παιδί µεγαλώνει και επικοινωνεί µε τους
γονείς και τα αδέρφια του. Σε αυτό το περιβάλλον οι ερωτήσεις και οι απορίες,
που θα διατυπώσει το παιδί, δεν είναι προκαθορισµένες αλλά αυθόρµητες. Η
σχολική διαδικασία προϋπέθετε µία µεθοδικότητα, που την καταστούσε
αφύσικη και βαρετή για τον µικρό µαθητή.
Έτσι, αποστολή του παιδαγωγού είναι να διαµορφώσει το κατάλληλο
εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον για την ανάπτυξη του παιδιού και να το
βοηθήσει να προσανατολιστεί µέσα στον κόσµο, να αντιληφθεί τα
ενδιαφέροντά του.
Ο τρόπος διδασκαλίας του Berthold Otto συνοψίζεται στην ακόλουθη
πρόταση: «µιλάµε µεταξύ µας, παίζουµε µεταξύ µας, και ευκαιριακά µαθαίνουµε
µεταξύ µας, στο βαθµό που τα παιδιά έχουν όρεξη και ο χρόνος µου το
επιτρέπει» (Baumann, 1959, στο Κοντοµήτρος, 2006, 219).
Τον Απρίλιο του 1906 ιδρύεται το σχολείο του Berthold Otto, το
«σχολείο του οικοδιδασκάλου». Στο σχολείο αυτό τα παιδιά αναγνωρίζονται ως
αυτοτελείς υπάρξεις, που διαθέτουν εν δυνάµει µία ορµή για πνευµατική
ανάπτυξη και ο ρόλος του δασκάλου είναι να τα βοηθήσει να αποκτήσουν τις
γνώσεις και να αναπτύξουν τις ικανότητες, που εκείνα επιθυµούν (Reble, 1990·
Κοντοµήτρος, 2006· Πυργιωτάκης, 2007).
Στο σχολείο του Berthold Otto υποστηρίζεται ιδιαίτερα η «ενιαία
διδασκαλία».

Πρόκειται

για

την

συγκέντρωση
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διαφορετικών ηλικιών, και των δασκάλων για ορισµένο χρονικό διάστηµα και
την διεξαγωγή µιας συζήτησης όπου ο καθένας εκφράζει ελεύθερα την γνώµη
του. Τα θέµατα προς συζήτηση προτείνονται από τους µαθητές και αφορούν
ό,τι απασχολεί τους ίδιους.
Οι µαθητές χωρίζονται σε τρεις κύκλους, τον κατώτερο, το µέσο και τον
ανώτερο και όχι σε σχολικές τάξεις. Επίσης, δεν δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη
βαθµολογία και γι’ αυτό στο τέλος του σχολικού έτους δεν δίνονται ενδεικτικά
µε

βαθµολογία

αλλά

µε

ένα

γενικό

χαρακτηριστικό

του

µαθητή.

Χαρακτηριστικό της αντίθεσής του στη συλλογή βαθµών είναι το γεγονός, ότι
οποιοδήποτε τεστ δίνεται στο σχολείο αυτό έχει στόχο την επαναξιολόγηση
των µαθητών και γι’ αυτό δεν υπάρχει και επιτήρηση.
Επίσης, υποστηρίζει ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσαρµόζει την
οµιλία του στην οµιλία των µαθητών, όταν διαλέγεται µαζί τους. Ακόµη,
υποστηρίζει ότι η διαίρεση της διδασκαλίας σε ξεχωριστά µαθήµατα είναι
αφύσικη, αφού το παιδί αντιλαµβάνεται τον κόσµο σαν ολότητα. Ο Otto
επιδιώκει, µέσα από την αγωγή, την αυτονοµία και την υπευθυνότητα του
µαθητή. Ο ίδιος θεσπίζει το µαθητικό δικαστήριο και την µαθητική
αυτοδιοίκηση (Reble, 1990· Κοντοµήτρος, 2006).

2.1.2. Maria Montessori

Η Ιταλίδα Maria Montessori, γιατρός, µέσα από τις µεταρρυθµιστικές
της ιδέες αλλά και την προσωπική της δράση γίνεται παγκοσµίως γνωστή και η
µέθοδός της υιοθετείται από πολλές χώρες. Σπουδάζει ιατρική, ψυχολογία και
παρακολουθεί µαθήµατα φιλοσοφίας.
Σέβεται το παιδί και πιστεύει ότι το ίδιο διαθέτει από τη φύση του την
δική του βιολογική κατασκευή και µια µυστηριώδη θέληση, µια ζωτική
παρόρµηση που κατευθύνει το παιδί προς την ανάπτυξη και την εξέλιξη ενώ το
περιβάλλον του προσφέρει τα εφόδια προς αυτό. Πρέπει, λοιπόν, το
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περιβάλλον να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ελκυστικό.
Η µέθοδός της στηρίζεται στην κατανόηση του παιδιού όπως αυτό είναι
και όχι όπως φαντάζονται οι ενήλικοι ότι θα έπρεπε να είναι. Αντιτίθεται στον
τρόπο αντιµετώπισης του παιδιού από το σχολείο, στην καταπίεση που του
ασκεί, στον εξαναγκασµό, που θυσιάζει την προσωπικότητα του παιδιού.
Επίσης, ακολουθεί τη φυσιολογική σωµατική και ψυχολογική ανάπτυξη του
παιδιού. Το παιδί µπορεί να διαλέξει την εργασία που ανταποκρίνεται στα δικά
του ενδιαφέροντα, πάντα µέσα σε κάποια όρια. Σηµαντική είναι η επαφή του
παιδιού µε τα πράγµατα και η αυτενέργεια Έτσι, θα νιώσει χαρά, ελευθερία,
ικανοποίηση, θα αναπτύξει το αίσθηµα της ανεξαρτησίας και της
αυτοπεποίθησης.
Η ίδια δηµιουργεί διδακτικό υλικό για την γλωσσική και την
αισθητηριακή εκπαίδευση.
Ο ρόλος του δασκάλου διαφοροποιείται. Ο δάσκαλος έχει το ρόλο του
καθοδηγητή της δραστηριότητας του παιδιού, του προσεκτικού παρατηρητή,
που είναι σε θέση να συµβουλεύσει το µαθητή και να παρέχει οδηγίες που
µπορεί να περιορίζονται µόνο σε ένα υπαινιγµό, σε ένα άγγιγµα, για να δώσουν
ώθηση στο παιδί να ξεκινήσει.
Μέσα από τη µέθοδο αυτή προάγεται η αυτο-εκπαίδευση, η αυτοαγωγή
(Κονιδιτσιώτης, 1967· Montessori, 1979· Malloy, 1980· Montessori, 19809·
Montessori, 198010· Κουντουράς, 1985· Reble, 1990· Κοντοµήτρος, 2006).

9

Montessori, M. (1980). Πρακτικός οδηγός στη µέθοδό µου. (Ε. Έµκε,

Μετάφρ.). Αθήνα: εκδ. Γλάρος.
10

Montessori, M. (1980). Ο δεκτικός νους. (Ζ. Χατζιδάκη, Μετάφρ.). Αθήνα:

εκδ. Γλάρος.
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2.1.3. Ellen Key - Ludwig Gurlitt - Heinrich Scharrelman - Fritz
Gansberg

Η Ellen Key έγραψε ένα βιβλίο, το οποίο την έκανε διάσηµη και ο τίτλος
του, «Ο αιώνας του παιδιού, 1900», αποτέλεσε σύνθηµα. Εκφράζει µε πάθος
την αντίληψή της για το σχολείο και τη µορφή που είχε έως τότε, ενώ
ταυτόχρονα ασκεί κριτική σε αυτό και στην αρνητική επιρροή του στους
µικρούς µαθητές. Υποστηρίζει ότι δεν έχει καµία αξία ένα σχολείο που
αλλοτριώνει το άτοµο, ισοπεδώνει και εξαφανίζει την προσωπικότητά του και
νεκρώνει το πνεύµα του. Οι ενήλικες, οι δάσκαλοι και οι γονείς δεν πρέπει να
αντιλαµβάνονται το παιδί σαν µία οντότητα, που θα πρέπει πάντα να είναι
προσκολληµένη πάνω τους, αλλά να διευκολύνουν το µαθητή να αναπτυχθεί
µόνος του (Κονιδιτσιώτης, 1967· Reble, 1990· Πυργιωτάκης, 2007).
Ο Ludwig Gurlitt µέσα από τα βιβλία του επικρίνει και αυτός το σχολείο
και ειδικότερα το σχολείο της µέσης εκπαίδευσης της εποχής του, το οποίο
χαρακτηρίζει ως «ίδρυµα σκλάβων» (Reble, 1990, 451). Είναι αντίµαχος της
αυθεντίας και του καταπιεστικού συστήµατος που οδηγεί στη στείρα
αποµνηµόνευση. Υποστηρίζει ότι η καλύτερη διδασκαλία πρέπει να στηρίζεται
σε τυχαία βιώµατα των παιδιών τα οποία εκδηλώνονται από τα ίδια µέσα από
τη συζήτηση (Reble, 1990).
Ο Heinrich Scharrelman υποστηρίζει ότι το µάθηµα, η διδασκαλία δεν
θα πρέπει να έχει µια συγκεκριµένη δοµή, µέθοδο αλλά να αποτελεί ένα
δηµιούργηµα ελευθερίας, µια προσωπική έµπνευση που θα παίρνει µορφή και
θα εκφράζεται εκείνη την στιγµή. Η συνδροµή του είναι σηµαντική στη
διδασκαλία του µαθήµατος της έκθεσης, το οποίο θα πρέπει να εµπνέει και να
παρακινεί τους µαθητές να εκφραστούν ελεύθερα και δηµιουργικά (Reble,
1990).
Ο Fritz Gansberg εκφράζει και αυτός την ανάγκη ελευθερίας του µαθητή
και δηµιουργικής έκφρασής του, χωρίς περιορισµούς στον τοµέα της
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γλωσσικής έκφρασης. Σηµαντικό στόχο αποτελεί η διαµόρφωση µιας
διδασκαλίας γεµάτη ζωντάνια, που θα προσελκύει το µαθητή. Ο ίδιος γράφει
ένα αλφαβητάρι που απευθύνεται σε παιδιά και είναι γεµάτο χαρά και ζωντάνια
(Reble, 1990).

2.2. Το Σχολείο Εργασίας
Το Σχολείο Εργασίας είναι αυτό που έγινε ευρύτερα γνωστό και που
άσκησε ισχυρότερη επίδραση στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Ο όρος «Σχολείο
Εργασίας» χρησιµοποιήθηκε ευρύτερα αλλά είχε διαφορετικές αποχρώσεις.
Έτσι, µε τον όρο: «Σχολείο Εργασίας» άλλοτε εννοείται η αρχή της
πνευµατικής αυτενέργειας όπως την έχει εκφράσει ο H. Gaudig και άλλοτε η
χειρωνακτική εργασία ως µέσω της γενικής µόρφωσης του ανθρώπου,
κατεύθυνση που εκπροσωπούσε ο G. Kerschensteiner.

2.2.1. Georg Kerschensteiner

Ο Georg Kerschensteiner, κύριος εκπρόσωπος του Σχολείου Εργασίας,
ζει και δρα στη Γερµανία κατά το χρονικό διάστηµα 1854-1932. Έχει την
δυνατότητα να γνωρίζει καλύτερα τα προβλήµατα της εκπαίδευσης όλων των
βαθµίδων, καθώς υπηρετεί σε αυτές. Ξεκινάει την σταδιοδροµία του στην
εκπαίδευση µόλις 16 ετών ως βοηθός δασκάλου, ενώ συνεχίζει να σπουδάζει
στο γυµνάσιο και στην συνέχεια στο Πανεπιστήµιο. Υπηρετεί ως καθηγητής
της Φυσικής και των Μαθηµατικών σε διάφορα σχολεία της Μέσης
Εκπαίδευσης, ενώ από το 1895 αρχίζει τη µεταρρυθµιστική του δράση, ως
επόπτης σχολείων της περιοχής του Μονάχου. Το 1918 ονοµάζεται καθηγητής
της Παιδαγωγικής του Πανεπιστηµίου του Μονάχου.
Οι παιδαγωγικές αρχές του J. Dewey άσκησαν σηµαντική επιρροή στις
παιδαγωγικές του ιδέες. Επίσης θαυµάζει τον J.H. Pestalozzi και τις ιδέες του.
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Ακόµη επιδράσεις δέχεται, πάντα όµως µέσα από το δικό τους κριτικό πνεύµα,
από τους φιλοσόφους H. Rickert, Ed. Spranger και J. G. Fichte.
Ο Kerschensteiner αντιµάχεται την παλαιά µορφή του σχολείου, ενώ
υποστηρίζει την παιδαγωγική µεταρρυθµιστική κίνηση. Αντιµάχεται την
νοησιαρχία του Ερβάρτου, την καταπίεση του µαθητή, τον περιορισµό του και
την καταδίκη του σε ακινησία, τη θεωρητική και µόνο διδασκαλία, ενώ στη
διδασκαλία που ο ίδιος υποστηρίζει τη θέση αυτών παίρνει η δράση, η ενεργός
συµµετοχή, η ελευθερία, η κίνηση και η κατάκτηση της γνώσης µέσα από την
αυτενέργεια αλλά και την άµεση εποπτεία.
Επίσης, επιδιώκει την πραγµάτωση µιας κοινωνικής, ηθικής και
πολιτικής αγωγής και αναγνωρίζει την ανάγκη αυτής. Αναπτύσσει το θεσµό
του γενικού επαγγελµατικού σχολείου, βασιζόµενος στο θεσµό των
επιµορφωτικών σχολείων.
Η αντίληψη του σχετικά µε την αγωγή βασίζεται σε τέσσερις
θεµελιώσεις σκέψεις του και πεποιθήσεις του:
Η µόρφωση δεν περιορίζεται στην θεωρία, αλλά επεκτείνεται και
στην πράξη. Ουσιαστικά, η χειρωνακτική εργασία αποτελεί ουσιώδη
συνιστώσα της αγωγής και της µορφωτικής σκέψης. Όµως η
χειρονακτική εργασία δεν είναι αρκετή, σηµαντική είναι και η
πνευµατική και µέσα από τον εποικοδοµητικό συνδυασµό αυτών των
δύο συντελείται η διαµόρφωση της σκέψης και προάγεται η αγωγή.
Έτσι, η χειρωνακτική εργασία αποτελεί µία καινοτοµία στην
εκπαίδευση, αλλά δεν αποκόβεται πλήρως από την παλαιά αρχή της
µόρφωσης του ανθρώπου, αντιθέτως, υποστηρίζεται ο συνδυασµός
αυτών των δύο.
Η σχέση ανάµεσα στο επάγγελµα και την µόρφωση του ανθρώπου
επαναπροσδιορίζεται και µάλιστα, γίνεται στενότερη. Το επάγγελµα
και η επαγγελµατική µόρφωση θεωρούνται ως η αρχή της γενικής
µόρφωσης.
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Ο άνθρωπος αντιµετωπίζεται ως ένα ον κοινωνικό, µέλος µίας
οµάδας που έχει δικαιώµατα αλλά και υποχρεώσεις. Ο άνθρωπος
αποτελεί έναν υπεύθυνο πολίτη µε την ελευθερία της δράσης και της
ανάληψης πληροφορίας. Σε αυτό άλλωστε στηρίζεται, όπως
αναφέραµε παραπάνω, η επιδίωξη της µόρφωσης του ατόµου σε έναν
υπεύθυνο, χρήσιµο πολίτη, που σέβεται τις ηθικές αρχές.
Η µόρφωση δεν αποτελεί µία παθητική διαδικασία, αλλά εµπεριέχει
δυναµικότητα και την κατάκτησή της µέσα από προσωπική εργασία
του ατόµου. Η αυτενέργεια είναι η σηµαντικότερη αρχή για την
µόρφωση τους ανθρώπου. (Κονιδιτσιώτης, 1967· Ξέκαλου &
Παπαγεωργίου, 1970· Reble, 1990· Κοντροµήτρος, 2006)

Θεωρεί ότι το βασικό τρίπτυχο, για να καθοριστούν οι σκοποί της
αγωγής, η µέθοδος αλλά και ο ρόλος του διδάσκοντα είναι:
η αξιολογική,
η ψυχολογική και
η τελολογική θεώρηση.

Η αξιολογική άποψη της µόρφωσης βασίζεται στην άποψη, ότι η
µόρφωση πρέπει να βασίζεται σε ορισµένες αξίες. Η ψυχολογική άποψη
αναφέρεται στο ότι όλα τα άτοµα δεν διαθέτουν τα ίδια ενδιαφέροντα, δεν είναι
όµοια και εποµένως δεν θα πρέπει να αδιαφορούµε για την ατοµικότητα του
καθένα, γιατί τότε δεν θα υπάρχει θετικό αποτέλεσµα. Υποστηρίζει ότι η αγωγή
θα πρέπει να βασίζεται στα ενδιαφέροντα του µαθητή. Η τελολογική θεώρηση
αναφέρεται στην αξιοποίηση των ηθικών αξιών, για να επιτύχουν σκοπούς
προς το καλό των ίδιων, αλλά και του κοινωνικού συνόλου όπου ανήκουν
(Ξέκαλου & Παπαγεωργίου, 1970, 314-315).
Ο Kerschensteiner έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην πολιτειακή αγωγή και
αυτό είναι εµφανές από το σκοπό της αγωγής και συνάµα του σχολείου, όπως
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τον διατυπώνει ο ίδιος. Αυτός είναι η µόρφωση χρήσιµων πολιτών. Ο σκοπός
της πολιτειακής αγωγής είναι η δηµιουργία ηθικής κοινότητας. Υποχρέωση του
σχολείου είναι να ετοιµάσει τον µαθητή, για να επιδοθεί στη συνέχεια σε
κάποιο επάγγελµα, καθώς αν κάποιος δεν ασχολείται µε κάποια εργασία δεν
είναι χρήσιµος πολίτης. Το επάγγελµα θα αποτελεί ένα αξίωµα για το άτοµο
και πρέπει να ασκείται για το καλό όλης της κοινωνίας. Οι σκοποί της αγωγής
κατά τον Kerschensteiner είναι:
η ηθικοποίηση της εργασίας,
η ηθικοποίηση του ατόµου µέσω αυτής και
η ηθικοποίηση της κοινωνίας, όπου ασκείται το επάγγελµα.

Ο Kerschensteiner επιδιώκει µέσα από την αγωγή να προάγει τους
µαθητές στην αυτοτέλεια και στην αυτονοµία. Έτσι, κατέβαλε σηµαντικές
προσπάθειες για την δηµιουργία πρακτικών εργαστηριών στα σχολεία, όπως
σχολικά µαγειρεία, σχολικούς κήπους, εργαστήρια φυσικών επιστηµών,
ενυδρεία κ.ά., και κατόρθωσε να τα δηµιουργήσει και να τα θέσει σε
λειτουργία. Στόχος της αγωγής είναι, όµως, και η ηθική, ελεύθερη και ζωντανή
κοινότητα, όπου ο καθένας εργάζεται αυτόνοµα και υπεύθυνα. Η εργασία στα
πρακτικά εργαστήρια δίνει τη δυνατότητα στα άτοµα να αναπτύσσουν µία
κοινότητα, να αντιλαµβάνονται τα χαρακτηριστικά της και να διαµορφώνουν
τη σωστή εργασία σε οµάδες.
Επιδιώκει να αναπτυχθούν οι ικανότητες του ατόµου στο σύνολό τους
και όχι µονοµερώς. Έτσι, είναι σηµαντικό, όπως αναπτύσσονται οι ηθικές και
οι πνευµατικές ικανότητες των µαθητών, να αναπτύσσονται και οι ικανότητες
του χεριού. Άλλωστε το παιδί από τη φύση του αντιλαµβάνεται καλύτερα τις
πληροφορίες που δέχεται µέσα από την πράξη και λιγότερο µέσα από την
αφηρηµένη σκέψη. Η χειρωνακτική εργασία αποτελεί την αφετηρία για την
διδασκαλία. Πρώτη θα πρέπει να είναι η πράξη και στη συνέχεια να ακολουθεί
η θεωρία.
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Η εργασία, κατά τον Kerschensteiner, έχει µία ευρύτερη σηµασία και σε
αυτό οφείλεται και η ονοµασία της κίνησης «Σχολείο Εργασίας». Η µέθοδος
του Σχολείου Εργασίας οδηγεί µέσα από την πράξη και την ενασχόληση µε ένα
αντικείµενο στην κατάκτηση της γνώσης. Η µαθητική εργασία χαρακτηρίζεται
από αυθορµητισµό, τον οποίο και καλλιεργεί η ίδια µέσα από την εκτέλεσή της.
Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος του παιδιού στην περιοχή της πράξης
µέσω του χεριού είναι ευκολότερη και µέσα από αυτή είναι δυνατόν να
αναπτυχθεί το εργασιακό φρόνηµα. Έτσι, ο Kerschensteiner κατορθώνει να
φέρει πιο κοντά την εργασία του σχολείου µε την κοινωνική και επαγγελµατική
εξέλιξη του ατόµου, χωρίς όµως να µετατραπεί η γενική αγωγή σε
επαγγελµατική εκπαίδευση.
Το σχολείο εργασίας επιδιώκει να αναπτύξει στους µαθητές όχι µόνο
ικανότητες και δεξιότητες χρήσιµες για την µετέπειτα ζωή τους, αλλά και τον
τρόπο ορθής χρήσης τους, αξιοποίησής τους για το κοινωνικό καλό.
Ο Kerschensteiner δίνει έµφαση στην αγωγή της απόφοιτης νεολαίας,
ώστε να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Τον ρόλο αυτό τον επωµίζεται το
γενικό επαγγελµατικό σχολείο.
Υποστηρίζει ότι οι δυνάµεις του ανθρώπου αναπτύσσονται µέσα από την
επαφή µε τα στοιχεία του πολιτισµού, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την τέχνη, το
δίκαιο, την επιστήµη κ.ά. , και τις µεγάλες αξίες. Γι’ αυτό τα µορφωτικά αγαθά
επιλέγονται από τα πολιτιστικά επιτεύγµατα των παραπάνω περιοχών
(Κονιδιτσιώτης, 1967· Ξέκαλου & Παπαγεωργίου, 1970· Reble, 1990·
Κοντοµήτρος, 2006· Πυργιωτάκης, 2007).
Κατά τον Kerschensteiner οι δυνάµεις που είναι απαραίτητες για την
µόρφωση ενός ηθικού χαρακτήρα είναι:
Η ισχύς της βούλησης, για την οποία είναι απαραίτητη η ελευθερία
δράσης.
Η διαύγεια της κρίσης, η οποία για να αναπτυχθεί θα πρέπει οι
πράξεις να χαρακτηρίζονται από αυτοτέλεια και να αποκτούνται µέσα
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από την προσωπική, ατοµική εµπειρία.
Η ευαισθησία
Η τάση για έρευνα (Ξέκαλου & Παπαγεωργίου, 1970, 320).

Ο ρόλος του δασκάλου είναι σηµαντικός, αν και είναι πλήρως
διαφορετικός από αυτόν που κατείχε στο παλιό σχολείο. Ο σκοπός της αγωγής
είναι η µόρφωση χρήσιµων πολιτών, εποµένως πρώτος ο δάσκαλος πρέπει να
είναι χρήσιµος πολίτης, άνθρωπος που θα εργάζεται µε στόχο το καλό για την
κοινωνία, όπου ζει και αισθάνεται πλήρης και ικανοποιηµένος άνθρωπος γι’
αυτό που κάνει. Επίσης, για να έχει την ικανότητα να µεταδώσει τις
πολιτιστικές αξίες στους µαθητές θα πρέπει και ο ίδιος πρώτα να τις κάνει δικό
του βίωµα. Ένας δάσκαλος οφείλει να κατανοεί τους µαθητές του, να νιώθει
πώς αισθάνονται, να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται µαζί του και να τους
καλλιεργεί δεξιότητες και γενικά, το έργο του να το χαρακτηρίζει πραγµατική,
ειλικρινής αγάπη. ∆εν αρκεί απλά να κατέχει ικανοποιητική θεωρητική
κατάρτιση, αλλά πρέπει να είναι ένα ανήσυχο πνεύµα, που θα αναζητάει
πάντοτε την περαιτέρω µόρφωση (Κονιδιτσιώτης, 1967· Ξέκαλου &
Παπαγεωργίου, 1970· Reble, 1990· Κοντροµήτρος, 2006).

2.2.2. Hugo Gaudig

Ο Hugo Gaudig σπουδάζει Θεολογία και Φιλοσοφία. Η εκπαιδευτική
του σταδιοδροµία είναι µεγάλη, καθώς από το 1900 έως το θάνατό του
διευθύνει σχολείο και ∆ιδασκαλείο θηλέων στη Λειψία.
Στην διαµόρφωση των αντιλήψεων του σηµαντική επιρροή ασκεί ο J. G.
Fichte.
Ο Hugo Gaudig αποδίδει µορφωτική αξία στην εργασία µε το χέρι αλλά
δεν την θεωρεί ως ένα τόσο ουσιαστικό συστατικό στοιχείο του Σχολείου
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Εργασίας, όπως ο G. Kerschensteiner. Ο ίδιος µέσα από την παιδαγωγική του
επιδιώκει

την

δηµιουργία

µιας

ζωντανής

πνευµατικά

αυτόνοµης

προσωπικότητας και θεωρεί υψίστης σηµασίας την ελεύθερη λειτουργία του
πνεύµατος. Θεωρεί ότι η αυτενέργεια οδηγεί στην εργασία και όχι η εργασία
στην αυτενέργεια, όπως πίστευε ο G. Kerschensteiner.
Οι αντιλήψεις του H. Gaudig σε σχέση µε το σχολείο και την αγωγή
συµπυκνώνονται σε τρεις λέξεις:
Ανάπτυξη.
Υπηρεσία.
Προσωπικότητα.
Ουσιαστικά, το σχολείο τίθεται στην υπηρεσία της αναπτυσσόµενης
προσωπικότητας. Μέσα σε αυτό πρέπει να διαµορφώνονται οι κατάλληλες
συνθήκες, ώστε κάθε µαθητής να έχει την δυνατότητα να εξελιχθεί και µάλιστα
να φτάσει στο ανώτατο σηµείο εξέλιξης, στο οποίo επιτρέπει η ατοµικότητα
του. Η αγωγή έχει προορισµό να βοηθήσει τον µαθητή να αναπτύξει τη φυσική
του τάση για ελεύθερη πνευµατική εργασία.
Ασκεί κριτική στο παλιό σχολείο και στον τρόπο διδασκαλίας που είχε
υιοθετήσει, καθώς υπήρχε έλλειψη αυτονοµίας και παθητική µετάδοση
γνώσεων. Στο σχολείο εργασίας του Gaudig κάθε µάθηµα και κάθε διδακτική
ενέργεια θα πρέπει να έχει ως στόχο την αυτενέργεια του µαθητή. Ο µαθητής
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαµορφώσει µόνος του την πορεία που θα
ακολουθήσει, για να οδηγηθεί στην επίλυση κάποιου προβλήµατος και να µην
υπάρχει µία συγκεκριµένη πορεία, που θα του επιβάλλεται και θα τον
περιορίζει. Ανάγκη είναι να δίνεται η ελευθερία στο µαθητή να συµµετέχει
ενεργά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας επίλυσης ενός προβλήµατος και
ουσιαστικά, µέσα από αυτή τη συµµετοχή να αντιλαµβάνεται ο ίδιος την
µέθοδο, πότε, γιατί και πώς πράττει µε αυτόν τον τρόπο. Μεγάλη σηµασία,
λοιπόν, δίδεται από τον Gaudig στο να «εισάγει το σχολείο το µαθητή στη τέχνη
του εργάζεσθαι» (Reble, 1990, 470).
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Ο δάσκαλος παύει να αποτελεί το κέντρο της διαδικασίας της µάθησης,
o ρόλος του διαφοροποιείται και πλέον βοηθάει κάθε προσωπικότητα να
αναπτυχθεί µέσα από την αυτενέργεια. ∆εν είναι ο δάσκαλος, πλέον, που
καθορίζει µέχρι και την τελευταία λεπτοµέρεια τη διαδικασία της µάθησης.
Όλη η σχολική ζωή πρέπει να διέπεται από την αρχή της αυτενέργειας.
Στο νέο σχολείο, εκτός από την παροχή περισσότερη ελευθερίας στους
µαθητές και άµεσης συµµετοχής στη διαδικασία της µάθησης, είναι σηµαντικό
οι µαθητές να αντιληφθούν µε τη βοήθεια του δασκάλου τη µέθοδο εργασίας
τους, ώστε στη συνέχεια να δρουν αυτοτελώς.
Σε αυτό το σχολείο η ερώτηση του δασκάλου αντικαθίσταται από τις
ερωτήσεις των µαθητών, αρχικά στον εαυτό τους και στη συνέχεια στο
δάσκαλο και στα υπόλοιπα µέλη της οµάδας εργασίας. Ο διάλογος ανάµεσα
στους µαθητές αρχικά και στη συνέχεια και µε το δάσκαλο αποτελεί κύριο
µέσο αγωγής προς την ελεύθερη πνευµατική εργασία.
Ο Η. Gaudig δίνει ιδιαίτερη σηµασία στη συνεργασία των γονέων µε το
σχολείο και σε αυτό συµβάλλουν τα «βράδια των γονέων», που οργάνωνε,
ώστε να έρθουν οι γονείς σε επαφή µε τη σχολική πραγµατικότητα, να την
κατανοήσουν και να συνεργαστούν µε τους δασκάλους. Στα περιεχόµενα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας σηµαντική θέση είχε το άµεσα παρατηρήσιµο
περιβάλλον και εποµένως και η Πατριδογνωσία. Γι’ αυτό προωθούνταν
δραστηριότητες, όπως εκδροµές, σχολικοί κήποι, παρατηρήσεις του εδάφους,
της χλωρίδας, της πανίδας κ.λπ. Επίσης, σηµαντική ήταν η ανάπτυξη της
ικανότητας κατανόησης κειµένων (Κονιδιτσιώτης, 1967·

Ξέκαλου &

Παπαγεωργίου, 1970· Reble, 1990· Κοντροµήτρος, 2006).

2.2.3. Otto Scheibner

O Otto Scheibner αποτελεί έναν από τους συνεργάτες του Η. Gaudig.
Ανέλυσε τις αντιλήψεις του H. Gaudig σχετικά µε την αυτενέργεια και διέκρινε
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τέσσερα είδη της:
Αυτενέργεια σε εποπτικό αντικείµενο: φυτό, ζώο, εικόνα, πειράµατος
κ.λπ.
Αυτενέργεια σε γλωσσικό αντικείµενο: πεζά κείµενα και ποιήµατα.
Αυτενέργεια σε διανοητικό αντικείµενο: κανόνα, έννοια, ιδέα.
Αυτενέργεια σε εκφραστικό αντικείµενο: ιχνογραφία, χειροτεχνία,
έκθεση, δηµιουργία ποιήµατος, σύνθεση µουσικής (Κονιδιτσιώτης,
1967, 113).
Η σχολική εργασία κατά τον Otto Scheibner πρέπει να έχει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:

Η ανεξαρτησία, που στην αρχή έχει την µορφή της απλής
ενεργητικότητας.
Να συµφωνεί µε την παιδική φύση και µε την ατοµικότητα κάθε
µαθητή.
Να εξοικονοµούνται οι δυνάµεις του µαθητή.
Η συµφωνία της µε την ύλη.
Η προσέγγισή της στην πραγµατική ζωή.
Να είναι εποικοδοµητική και να προσφέρει ασφαλείς γνώσεις
(Ξέκαλου & Παπαγεωργίου, 1970, 344-345).

Επίσης, ο Scheibner διακρίνει πέντε στάδια κατά τη διαδικασία της
εργασίας, χωρίς όµως να τα καθιστά άκαµπτα και αµετάβλητα:
1. ∆ιατύπωση του σκοπού της εργασίας.
2. Καθορισµός από την κοινότητα των µέσων εργασίας.
3. ∆ιαµόρφωση του σχεδίου της πορείας της εργασίας και χωρισµός του
σε επιµέρους ενότητες.
4. Πραγµατοποίηση των πρώτων βηµάτων της εργασίας.
5. Αποτέλεσµα εργασίας, έλεγχος αυτού και αξιολόγησή του (Reble,
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1990, 471).

Ο δάσκαλος πρέπει να είναι καλλιεργηµένος, να είναι φορέας πολιτισµού,
να εµπνέει εµπιστοσύνη, και η παρουσία του στην αίθουσα διδασκαλίας να µην
κωλύει την αυτενέργεια των µαθητών, αλλά αντίθετα να εµπνέει τους µαθητές
προς αυτήν, να την καλλιεργεί και να αίρει όποιο πρόβληµα, όποια δυσκολία
προκύπτει (Ξέκαλου & Παπαγεωργίου, 1970).
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2.2.4. Βασικές αρχές και γνωρίσµατα του Σχολείου
Εργασίας

Το παλαιό σχολείο είναι διαµορφωµένο µε βάσει τις αρχές της
Ερβαρτιανής παιδαγωγικής. Το σχολείο αυτό θέτει ως αυτοσκοπό του την
κατάκτηση γνώσεων από τους µαθητές, τον εµπλουτισµό του πνεύµατός τους
µε αυτές και θεωρεί ότι αυτές, από µόνες τους, αρκούν για την διανοητική
ανάπτυξη του ατόµου και την αγωγή του. Η διδασκαλία βασίζεται σε
συγκεκριµένες, άκαµπτες και καθορισµένες διδακτικές µεθόδους µε τον
δάσκαλο να είναι επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τους µαθητές να
διατηρούν µια παθητική στάση. Ο ρόλος των µικρών µαθητών ήταν να
κάθονται, στατικά και αναντίρρητα, στις θέσεις τους και να παρακολουθούν το
δάσκαλο, έστω και αν δεν κατανοούσαν τίποτα από αυτά που έλεγε. Στο
σχολείο αυτό κυριαρχεί η λογοκοπία, ο βερµπαλισµός, ο ψιττακισµός, η
ακινησία των µαθητών και ο εξαναγκασµός.
Το Σχολείο Εργασίας ή Νέα Αγωγή αποτελεί ουσιαστικά την αλλαγή της
αντίληψης των πραγµάτων όσον αφορά τη διδασκαλία, το παιδί και γενικότερα
όλων εκείνων των παραγόντων που αλληλεπιδρούν στην διαδικασία της
µάθησης και µάλιστα στα πλαίσια της οργάνωσης της εκπαίδευσης στο
σχολείο. Τώρα πλέον επίκεντρο στην µαθησιακή διαδικασία είναι το παιδί ως
µία ξεχωριστεί, αυθύπαρκτη οντότητα (Χατζηστεφανίδης, 1986· Κανάκης,
2006· Μαρτίνου - Κανάκη, 2009).
Το «Νέο σχολείο», επιδιώκει την βελτίωση της εκπαιδευτικής
πραγµατικότητας και θέτει στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τον
µαθητή. Πλέον η διδασκαλία στηρίζεται στην ενέργεια, στη συµµετοχή του
µαθητή, στην ελευθερία να συµµετέχουν στη διαδικασία της µάθησης και να
κατακτήσουν την γνώση µέσα από τη δράση, στην εποπτεία, στην αυτενέργεια
και στην καλλιέργεια εσωτερικών κινήτρων µάθησης.
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Οι βασικές αρχές του «Σχολείου Εργασίας» είναι οι εξής:
Η παιδοκεντρική αρχή. Όλες οι διδακτικές ενέργειας ξεκινούν από
τον µαθητή και καταλήγουν σε αυτόν. Επιδιώκεται τα πάντα να
εκπορεύονται από τον µαθητή και να άπτονται του ενδιαφέροντός
του. Ο ρόλος του δασκάλου δεν εκµηδενίζεται αλλά είναι
καθοδηγητικός. Ο δάσκαλος παρακολουθεί την εργασία, επεµβαίνει
όπου χρειάζεται, επεξηγεί, συµπληρώνει και βοηθάει.
Η αρχή της εποπτείας.

Οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε τα

πραγµατικά αντικείµενα που µελετούν σε θεωρητικό επίπεδο και
µόνο όταν είναι αδύνατον να έχουν τα πραγµατικά αντικείµενα,
χρησιµοποιούν τεχνητά εποπτικά µέσα (εικόνες, προπλάσµατα11,
κινηµατογραφικές ταινίες κλπ.). Αφετηρία της σχολικής εργασίας
αποτελεί η ιδιαίτερη πατρίδα του µαθητή.
Επίσης, για να σχηµατίσουν µια πλήρη και σαφή εποπτεία του
αντικειµένου, που διδάσκονται, οι µαθητές καλούνται να το
αναπαραστήσουν οι ίδιοι µέσω ζωγραφικής ή και να το
κατασκευάσουν.
Η αρχή της αυτενέργειας. Αυτενέργεια είναι η αυθόρµητη δράση του
ατόµου κατά την εργασία, καθώς η ενέργεια προέρχεται από
εσωτερικά κίνητρα και δεν είναι αποτέλεσµα εξαναγκασµού. Ο
µαθητής µε τις δυνάµεις του και την ενεργή συµµετοχή του
επεξεργάζεται ένα αντικείµενο. Για την ανάπτυξη της αυτενέργειας
στους µαθητές, εκτός από τις δραστηριότητες στην αίθουσα
διδασκαλίας, ανατίθενται καθήκοντα, αξιώµατα, η οργάνωση και

11

Τα προπλάσµατα είναι «τρισδιάστατες αναπαραστάσεις πραγµατικών

αντικειµένων, τεχνητών κατασκευών ή θεωρητικών επινοηµάτων» (Κανάκης,
1999, 56).
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πραγµατοποίηση εκδροµών και σχολικών εορτών.
Η αρχή της εργασίας. Πρόκειται για την µορφωτική εργασία καθώς
είναι σηµαντική στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης του ατόµου.
Μέσα από την ανάληψη µιας εργασίας και την επιτυχή πραγµάτωσή
της, το άτοµο αποκτά αυτοπεποίθηση και επιθυµία ανάληψης νέας
εργασίας.
Όµως είναι σηµαντικό η εργασία να είναι µορφωτική δηλαδή να
έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Να είναι φυσική: ανάλογη προς τις ικανότητες του µαθητή
ανάλογα µε την ηλικία του.
Να είναι ανεξάρτητη: να πραγµατώνεται χωρίς την
επέµβαση κάποιου άλλου.
Να είναι οικονοµική: να καταβάλλονται από τον µαθητή
τόσες δυνάµεις όσες χρειάζονται.
Να είναι παραγωγική: να γεννάει νέους προβληµατισµούς
και να θέτονται µέσω αυτής νέοι στόχοι.
Να είναι σκόπιµη: να αφορά αντικείµενα χρήσιµα για τη
ζωή. (Ξέκαλου & Παπαγεωργίου, 1970)

Σύµφωνα µε έναν Έλληνα παιδαγωγό, τον Μ. Παπαµαύρου (1953) τα
κύρια γνωρίσµατα του Σχολείου Εργασίας είναι τα τέσσερα ακόλουθα :
«1. Το σχολείο εργασίας δεν είναι διάκριση ανάµεσα στη χειροτεχνική και
την πνευµατική εργασία.
2. Το σχολείο εργασίας δε θεωρεί την εργασία ιδιαίτερο µάθηµα, αλλά αρχή
για κάθε µάθηµα.
3. Το σχολείο εργασίας απαιτεί η εργασία του παιδιού - είτε χειροτεχνική
είτε πνευµατική - να είναι ελεύθερη, αυτοτελής και να επιτρέπει την αληθινή
αυτενέργεια.
4. Το σχολείο εργασίας ενώνει τους µαθητές κατά τη διάρκεια της εργασίας
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σε µια οµάδα και καλλιεργεί το σωστό οµαδικό πνεύµα. Και µέσα από την
αµοιβαία σχέση του ατοµικού και του οµαδικού συντελείται ο βασικός νόµος της
προσωπικής ανάπτυξης» (Μαρτίνου - Κανάκη, 2009, 98-99).
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2.3. Οι σηµαντικότεροι εκπρόσωποι του Σχολείου
Εργασίας στην Ελλάδα
Όπως

αναφέρθηκε,

οι

κύριοι

θεµελιωτές

της

Παιδοκεντρικής

Παιδαγωγικής είναι οι: Berthold Otto, Maria Montessori, Ellen Key, Ludwig
Gurlitt, Heinrich Scharrelman, Fritz Gansberg και του Σχολείου Εργασίας στη
Γερµανία

οι:

G.

Kerschensteiner,

H.

Gaudig

και Otto

Scheinbner

(Χατζηστεφανίδης, 1986· Κάστανος, 1996· Κανάκης, 2006· Μαρτίνου Κανάκη, 2009).

Η ελληνική εκπαίδευση δέχθηκε άµεσα την επίδραση των αρχών του
Σχολείου Εργασίας του G. Kerschensteiner και γενικά της Γερµανικής
Παιδαγωγικής, γιατί υπήρξαν και στην Ελλάδα παιδαγωγοί, εκπρόσωποι του
Σχολείου Εργασίας, που είχαν σπουδάσει στην Γερµανία. Οι παιδαγωγοί αυτοί
ήταν οι ∆. Γληνός, Α. ∆ελµούζος, Μ. Τριανταφυλλίδης, Σπ. Καλλιάφας, Ε.
Παπανούτσος, Ν. Εξαρχόπουλος, Μ. Παπαµαύρου κ.ά., οι οποίοι µετέφεραν,
διέδωσαν και εφάρµοσαν τις αντιλήψεις του Σχολείου Εργασίας στην Ελλάδα
(Χατζηστεφανίδης, 1986· Κανάκης, 2006). Όµως οι περισσότεροι από αυτούς
διώχθηκαν για τις νέες αυτές αντιλήψεις.

Στην πορεία της εργασίας µου θα µας απασχολήσουν ιδιαίτερα τρεις: ο
Αλ. ∆ελµούζος, ο ∆ηµ. Γληνός και ο Μαν. Τριανταφυλλίδης. Τρία ονόµατα
που συνδέονται στενά µε τον Εκπαιδευτικό Όµιλο, ο οποίος κοµίζει καινοτόµες
ιδέες και προκαλεί αναστάτωση, όπως θα δούµε παρακάτω στην κοινωνική και
εκπαιδευτική πραγµατικότητα της εποχής. Οι τρεις αυτοί παιδαγωγοί
προσπάθησαν ανεπίσηµα µέσω του Εκπαιδευτικού Οµίλου να διαφωτίσουν τον
ελληνικό λαό για τον Εκπαιδευτικό ∆ηµοτικισµό και τις αρχές του Σχολείου
Εργασίας.
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2.3.1. Αλέξανδρος ∆ελµούζος
Ο Α. ∆ελµούζος γεννιέται στην Άµφισσα στις 31 - 12 - 1880. Τελειώνει
τη Φιλοσοφική Σχολή το 1902 και το 1905 πηγαίνει για µεταπτυχιακές σπουδές
στη Γερµανία και µάλιστα στη Λειψία αρχικά και στη Jena αργότερα.
Επιστρέφει από τη Γερµανία στην Ελλάδα στις αρχές του 1907, περίοδο όπου η
κατάσταση στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο καλή, καθώς είχε προηγηθεί η ήττα του
1897 (∆ηµαράς, 1976· Χατζηστεφανίδης, 1986· Βακαλόπουλος, 2005·
Σβορώνος, 2007).
Η παιδαγωγική δραστηριότητα του ∆ελµούζου αρχίζει από το σχολείο του
Βόλου, που ιδρύθηκε το 1908, υπό τη διεύθυνση του ιδίου. Το σχολείο του
Βόλου αποτελεί το πρώτο πανελλήνιο σχολικό παράδειγµα, όπου η διδασκαλία
γινόταν στη δηµοτική γλώσσα και εφαρµόζονταν οι νέες µέθοδοι του Σχολείου
Εργασίας (Λέφας, 1942· Χατζηστεφανίδης, 1986· Χαραλάµπους, 1987).
Όµως γρήγορα κατηγορούνται οι πρωτεργάτες ότι υποσκάπτουν τις αξίες
της θρησκείας, της οικογένειας, της πατρίδας και σε αυτό πρωτοστατεί ο
µητροπολίτης ∆ηµητριάδος. Τα γεγονότα που δηµιουργήθηκαν έµειναν γνωστά
ως «Αθεϊκά του Βόλου» (Λέφας, 1942· Χατζηστεφανίδης, 1986· Χαραλάµπους,
1987). Το σχολείο κλείνει και οι πρωτεργάτες σύρονται στη δίκη που έµεινε
γνωστή ως «η δίκη του Ναυπλίου», στις 16/28 Απριλίου 1914. Τελικά, οι
κατηγορούµενοι αθωώθηκαν, αλλά εξαιτίας των συκοφαντιών αυτών το
Παρθεναγωγείο λειτούργησε µόνο για τρία χρόνια, 1908-1911 (Λέφας, 1942·
Χατζηστεφανίδης, 1986· Χαραλάµπους, 1987).
Κατά τα χρόνια 1917 – 1920, όταν στην εξουσία βρίσκεται ο Βενιζέλος, ο
∆ελµούζος είναι ανώτερος επόπτης στο Υπουργείο Παιδείας και βλέπει
ικανοποιηµένος µαζί µε τους συνεργάτες του Γληνό και Τριανταφυλλίδη να
εισάγεται η δηµοτική γλώσσα στα σχολεία. Όµως στις 1 Νοεµβρίου 1920
αλλάζει η πολιτική κατάσταση και διακόπτεται η δηµιουργική τους εργασία και
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τα σχολικά βιβλία αποσύρονται από τα σχολεία (Λέφας, 1942· Φραγκουδάκη,
1986·

Χατζηστεφανίδης,

1986·

Χαραλάµπους,

1987·

Καψάλης

&

Χαραλάµπους, 1995· Πουρνάρας, χ.χ.· Κανδαράκης & Καρτσάκης &
Μανωλάκης, 2006).
Μετά το 1920 ο ∆ελµούζος πηγαίνει ξανά στη Γερµανία. Το 1923 όταν
επιστρέφει από το Μόναχο ο ∆ελµούζος αναλαµβάνει τη διεύθυνση του
Μαράσλειου ∆ιδασκαλείου (1923). Μετά από τρία χρόνια δηµιουργούνται
επεισόδια και στο Μαράσλειο µε αποτέλεσµα να παύσει η λειτουργία του και
το θέµα φτάνει στον Άρειο Πάγο. Τελικά ο ∆ελµούζος δικαιώνεται (Τερζής,
1986· Χατζηστεφανίδης, 1986).
Το 1929 ο ∆ελµούζος διορίζεται Καθηγητής Παιδαγωγικών στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Το 1936 απολύεται από
τη δικτατορία του Μεταξά, τον επόµενο χρόνο διορίζεται πάλι και το 1938
παραιτείται µε αίτηση, στην οποία αναφέρει την πολεµική του Υπουργού
Παιδείας κατά του έργου του Πειραµατικού Σχολείου του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης και κατά του ιδίου (Τερζής, 1986· Χατζηστεφανίδης, 1986).
Σύµφωνα µε το ∆ελµούζο η οργάνωση του µαθήµατος στην ελληνική
εκπαίδευση ισοπέδωνε την προσωπικότητα του µαθητή. Χαρακτηριστικά ο
ίδιος λέει: «…είδαµε ότι η ισοπεδωτική µηχανή του δηµοτικού σχολείου είχε
αφανίσει κάθε ίχνος από ατοµικότητα ή σωστότερα είχε αναγκάσει να κρύβεται
κάτω από την υποκρισία και το ψέµα, όλες σχεδόν οι µαθήτριες παρουσίαζαν
στους δασκάλους των ένα κοινό σχολικό τύπο µε γενικά χαρακτηριστικά τον
παπαγαλισµό, το ραγιαδισµό και την σωµατική καχεξία. Φυσικά µε τέτοιους
όρους κάθε µορφωτική επίδραση του σχολείου ήταν αδύνατη. Έπρεπε λοιπόν όλα
τα παιδιά να ξαναγυρίσουν στο γνήσιο φυσικό τύπο της ηλικίας τους, στην
κίνηση και στη χαρά της ζωής, και το καθένα να φτάσει στο σωστό φανέρωµα
του ατοµικού του χαρακτήρα…» (Τερζής, 1986, στο ∆ελµούζος, 1914, 197).
Επίσης, αντιτίθεται στον παπαγαλισµό και στον εγκυκλοπαιδισµό κατά
τον οποίο οι µαθητές ήξεραν λίγα απ` όλα και ουσιαστικά δεν ήξεραν τίποτα.
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Ακόµη αρνητικά έκρινε και την έµφαση που δινόταν από το σχολείο στον
«διδακτικό υλισµό», στην µεγάλη δηλαδή ποσότητα γνώσεων που έπρεπε να
κατακτήσουν οι µαθητές. Άλλωστε σύµφωνα µε την αντίληψη που επικρατούσε
σχολείο σηµαίνει µόνο µαθήµατα (Τερζής, 1986).
Ο ίδιος ο ∆ελµούζος στην αναδροµή του στα µαθητικά χρόνια αποκαλεί
το σχολείο ως «νησί των νεκρών» (Τερζής, 1986, στο ∆ελµούζος, 1958, 434).
Χαρακτηριστική είναι η περιγραφεί του κλίµατος που επικρατούσε στην
αίθουσα διδασκαλίας στο σχολαρχείο. Εκεί ο σχολάρχης καθόταν στην έδρα µε
µια βέργα και αν κάποιος µαθητής που εξεταζόταν στο µάθηµα της
Γεωγραφίας ξεχνούσε κάποιο ποτάµι της Αµερικής ή τον αριθµό των κατοίκων
κάποια πόλης «η βέργα έπεφτε βροχή µαζί µε τις βρισιές» (Τερζής, 1986, στο
∆ελµούζος, 1958, 434).
Ο ∆ελµούζος υποστήριζε ότι λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο
σχολείο, του τρόπου λειτουργίας του αλλά και του τρόπου διεξαγωγής του
µαθήµατος, οι µικροί µαθητές πηγαίνουν γεµάτοι όρεξη, για να µάθουν και
αποχωρούν χωρίς καν τις στοιχειώδης γνώσεις. Στην ψυχή τους έχει γεννηθεί
ένας φόβος για το σχολείο, αν όχι, και για την ίδια τη γνώση. Οι µαθητές
φεύγουν από αυτό, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα και την ευχέρεια να
εκφραστούν γραπτά µε φυσικότητα και αβίαστα.
Ουσιαστικά υποστηρίζει ότι το σχολείο δεν αναδεικνύει την ατοµικότητα
του κάθε µαθητή, αλλά τον εντάσσει µέσα στη µάζα, του δίνει την
χαρακτηριστική εικόνα του «ελληνικού µαθητικού τύπου» που είναι «αφύσικος,
ψεύτικος, φτωχός, ακατάστατος, άγλωσσος» (Τερζής, 1986, στο ∆ελµούζος,
1917-19, 14).
Όσον αφορά τη σχέση εκπαιδευτικού και µαθητή ο ∆ελµούζος πίστευε ότι
αυτή η συµπεριφορά που είχαν οι µαθητές προς τον δάσκαλο ήταν µάλλον µια
υποκριτική συµπεριφορά, παρουσίαζαν µια φαινοµενική πειθαρχία. Οι
συµπεριφορά των µαθητών ήταν ίδια τόσο µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας
όσο και έξω από αυτή. Οι µαθητές καθόταν ήσυχοι µε δεµένα τα χέρια και
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µόλις ο δάσκαλος τους απηύθυνε το λόγο αυτοί σηκώνονταν αµέσως από τη
θέση τους, για να απαντήσουν. Και στην αυλή όµως ενώ έπαιζαν ξέγνοιαστα
µόλις έβλεπαν το δάσκαλο σταµατούσε αµέσως η φασαρία που γινόταν.
Σύµφωνα µε το ∆ελµούζο αυτή ήταν µια πλασµατική συµπεριφορά, καθώς µε
κάθε ευκαιρία οι µαθητές προσπαθούσαν να βρουν τρόπο, για να ξεγελάσουν
το δάσκαλο (Τερζής, 1986).
Ο ίδιος ο ∆ελµούζος ήθελε να κάνει τους µαθητές να καταλάβουν ότι ο
δάσκαλος δεν ήταν χωροφύλακας, δεν ήταν ο τύραννος τους αλλά ήταν ο
άνθρωπος που θέλει να πάρει µέρος στη ζωή τους, που νοιάζεται για τη
µόρφωση τους. Είναι χαρακτηριστικό ένα παράδειγµα που παραθέτει ο ίδιος.
Μετά από τον πρώτο περίπατο που έκανε αυτός και οι µαθήτριες του, τους
ζήτησε να γράψουν µια έκθεση µε τις εντυπώσεις τους. Πολλές µαθήτριες
άρχισαν την έκθεση τους µε την εξής φράση: «Κατά διαταγήν του κ. διευθυντού
εξήλθοµεν εις περίπατον», αν και πριν τον περίπατο είχαν ρωτηθεί αν ήθελαν
να γίνει ο περίπατος, πότε και πού (Τερζής, 1986, στο ∆ελµούζος, 1913, 24). Ο
∆ελµούζος διαπιστώνει ότι η σχέση δασκάλου µαθητή εξακολουθούσε να είναι
µία σχέση που τη χαρακτήριζε ο φόβος. Αναφορικά µε αυτό ο ίδιος ο
∆ελµούζος λέει: «Αν έλειψε µε τον καιρό ο φάλαγγας, το φτύσιµο των αµελών
και ατακτούντων από τους συµµαθητές των ή το γονάτισµα πάνω στα χαλίκια
και τα παρόµοια, µόλα ταύτα ο φόβος εξακολουθούσε να είναι η συνηθισµένη
σχέση δασκάλου και µαθητή» (Τερζής, 1986, στο ∆ελµούζος, 1950, 11).
Επίσης ένα µεγάλο πρόβληµα που έθιξε ο ∆ελµούζος ήταν η αποξένωση
του σχολείου από τη ζωή. Υπήρχε ένα χάσµα ανάµεσα στη ζωή και το σχολείο
που οδηγούσε το παιδί σε ένα διχασµό της προσωπικότητας του αλλά και στην
άγνοια όσον αφορά τον τόπο του, την ιστορία του, τον εαυτό του και τη φύση.
Σε αυτά συνέβαλαν και άλλα αίτια και κυρίως η γλωσσική παραµόρφωση που
καλλιεργούσε το ελληνικό σχολείο. Σύµφωνα µε το ∆ελµούζο αποτελούσε
µεγάλο λάθος αυτή η γλωσσική παραµόρφωση, αυτή η απαίτηση της
εκµάθησης της τεχνητής αυτής γλώσσας από τα βιβλία, γιατί δεν
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χρησιµοποιούνταν στην καθηµερινή ζωή (Τερζής, 1986).

Οι Παιδαγωγικές απόψεις του ∆ελµούζου

Ο ∆ελµούζος πιστεύει ότι ο αληθινός ανθρωπισµός είναι σκοπός της
αγωγής και αυτόν τον ορίζουν οι απόλυτες ηθικές αξίες. Λέγοντας ανθρωπισµό
ο ∆ελµούζος εννοεί ότι σκοπός της αγωγής είναι να δηµιουργήσει ανθρώπους
που θα σέβονται τον συνάνθρωπό τους, αλλά και θα είναι σε θέση να
χρησιµοποιούν την κριτική τους σκέψη και να µην παρασύρονται από
«δηµαγωγούς». Άτοµα που θα είναι υπεύθυνα και ικανά να εξασφαλίζουν τα
απαραίτητα υλικά αγαθά, για την επιβίωσή τους, µέσα από την εργασία τους
(Τερζής, 1986).
Το αποτέλεσµα της διαδικασίας της αγωγής, σύµφωνα µε το ∆ελµούζο,
είναι η αυθυπαρξία, η οποία κατακτιέται µετά από µία µακρόχρονη και επίπονη
πορεία. Απαραίτητη βέβαια είναι η ατοµική προσπάθεια του κάθε µαθητή.
Επίσης, ο ∆ελµούζος δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη συναισθηµατική αγωγή.
Ακόµη πιστεύει ότι σηµαντικό ρόλο στη συναισθηµατική καλλιέργεια παίζει το
βίωµα (Τερζής, 1986).
Πολύ σηµαντική είναι και η αγωγή της θέλησης, η οποία αποτελεί το
κέντρο στο οποίο υπακούουν όλες οι λειτουργίες και οι δυνάµεις ενός
ανθρώπου, και αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι στην αντιµετώπιση διάφορων
δυσκολιών, εµποδίων και τέλος στη λύση προβληµάτων. Η αγωγή της θέλησης
σχετίζεται µε την καλλιέργεια της αξιόλογης συνείδησης στο παιδί. Ο ρόλος
του εκπαιδευτικού και σε αυτή την περίπτωση παραµένει πολύ σηµαντικός.
Ο ∆ελµούζος προσπάθησε να καλλιεργήσει την αισθητική αγωγή,
δίνοντας βαρύτητα σε µαθήµατα, όπως ιχνογραφία και ζωγραφική κ.ά.,
συµβάλλοντας έτσι στην έκφραση του συναισθηµατικού κόσµου των παιδιών.
Ακόµη πολύ σηµαντική θεωρούσε την αυτενέργεια, όπως και τη χρήση του
διαλόγου στη διαδικασία της µάθησης. Πιστεύει ότι την αυτενέργεια του
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µαθητή την προάγει και το ενδιαφέρον που µπορεί να του προκληθεί για
κάποιο αντικείµενο (Τερζής, 1986).
Κατά το ∆ελµούζο πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην κοινωνική
αγωγή. Συγκεκριµένα πιστεύει ότι ο σχολικός θεσµός πρέπει να λειτουργεί,
έτσι ώστε να είναι συνέχεια της οµαδικής ζωής.
Σηµαντική για την ολοκλήρωση της µόρφωσης του µαθητή ο ∆ελµούζος
θεωρεί και τη «σωστή σχολική ζωή», εννοώντας ότι για να επιτύχει το σχολείο
στη µόρφωση του µαθητή δεν αρκεί η αίθουσα διδασκαλίας. Έτσι χρησιµοποιεί
τις σχολικές γιορτές, τις εκδροµές, τους περιπάτους και τη χειρωνακτική
εργασία, για να δώσει τη δυνατότητα στους µαθητές να ενεργήσουν ηθικά και
όχι µόνο να σκέπτονται, αλλά και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες σε θέµατα της
καθηµερινής ζωής. Για παράδειγµα στο Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο κατά την
οργάνωση των σχολικών εορτών έδωσε τη δυνατότητα στους µαθητές να
αναλάβουν οι ίδιοι τη σκηνοθεσία, τη σκηνογραφία, αλλά και να γράφουν
µόνοι τους και κείµενα τα οποία παρουσίαζαν. Ενώ µε τους περίπατους στην
εξοχή ενισχύονταν οι σωµατικές, οι πνευµατικές και οι ηθικές δυνάµεις των
παιδιών. Τέλος, στο Ανώτερο ∆ηµοτικό Παρθεναγωγείο, οι µαθήτριες
έσκαβαν, διαµόρφωναν και φύτευαν το περιβόλι του σχολείου (Τερζής, 1986).

2.3.2. ∆ηµήτρης Γληνός
Ο ∆. Γληνός γεννιέται στη Σµύρνη της Μικράς Ασίας το 1882. Μετά την
αποφοίτησή του από την Ευαγγελική Σχολή της Σµύρνης, γράφεται στη
Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών απ’ όπου αποφοιτεί το 1905.
Κατά το χρονικό διάστηµα 1905-1908 διδάσκει στο Αδραµύτιο και στη
Σµύρνη. Μετά πηγαίνει στη Γερµανία, όπου παρακολουθεί τρία χρόνια
Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία στα Πανεπιστήµια
της Jena και της Λειψίας (Χατζηστεφανίδης, 1986).
Το 1911 επιστρέφει από τη Γερµανία και διορίζεται καθηγητής στο
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Αρσάκειο και το 1912 αναλαµβάνει τη διεύθυνση του ∆ιδασκαλείου Μέσης
Εκπαίδευσης, την οποία διατήρησε µέχρι το 1916.
Το 1913 προωθούνται τα νοµοσχέδια της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης
που συντάχθηκαν από τον ∆. Γληνό. Την υπεράσπιση αυτών των νοµοσχεδίων
την αναλαµβάνει ο ∆. Γληνός έχοντας απέναντι του το Ν. Εξαρχόπουλο. Οι
απόψεις

που

εκφράζει,

για

να

υπερασπισθεί

αυτά

τα

νοµοσχέδια

συγκεντρώνονται αργότερα στο βιβλίο του: «Ένας Άταφος Νεκρός», όπου
χαρακτηρίζει την παιδεία ως ένα ζωντανό οργανισµό που έχει ανάγκη
παρακολούθησης, αλλαγής και συµπλήρωσης. Επίσης θίγει το θέµα της
προγονοπληξίας,

της

αποµνηµόνευσης,

της

δηµοτικής

γλώσσας

κ.ά.

(Χατζηστεφανίδης, 1986).
Ως Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας (1917-1920),
Καθηγητής Παιδαγωγικών στην Ανώτερη Γυναικεία Σχολή 1921, στην
Παιδαγωγική Ακαδηµία 1924 και στον Εκπαιδευτικό Όµιλο έως τη διάσπαση
του το 1927 προσπαθεί να υλοποιήσει της εκσυγχρονιστικές του απόψεις για
την ελληνική εκπαίδευση (Χατζηστεφανίδης, 1986· Ζαχαρόπουλος, 1997·
Αναστασιάδης, 1994· Χιονίδης, 1994· Βακαλόπουλος, 2005).
Από τον Οκτώβριο του 1928 έως το Φεβρουάριο του 1929 εκδίδει το
περιοδικό: «Νέος ∆ρόµος», προσχωρεί στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και
γίνεται υπαρχηγός του κόµµατος αυτού και το 1936 εκλέγεται βουλευτής του
Παλλαϊκού Μετώπου (Χατζηστεφανίδης, 1986).
Μετά τη δικτατορία του Μεταξά (1936) ο Γληνός εξορίζεται πρώτα στην
Ανάφη και µετά φυλακίζεται στην Ακροναυπλία. Αργότερα βρίσκεται στην
Σαντορίνη ελεύθερος, αλλά δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον πλησιάσει. Με
την κήρυξη του πολέµου του 1940, ο Γληνός οδηγείται, εξαιτίας της αρρώστιας
του στο νοσοκοµείο. Τελικά, αποφασίζει να εγχειριστεί, αλλά µετά την
εγχείρηση πεθαίνει το 1943 (Χατζηστεφανίδης, 1986).
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2.3.3. Μανόλης Τριανταφυλλίδης
Ο Μ. Τριανταφυλλίδης γεννιέται στην Αθήνα το 1883 από εύπορη
οικογένεια. Το 1900 αποκτά το απολυτήριο γυµνασίου και εγγράφεται στη
Φυσικοµαθηµατική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τον επόµενο χρόνο
όµως αφήνει τα Μαθηµατικά και εγγράφεται στη Φιλοσοφική Σχολή. Ανάµεσα
στους καθηγητές του είναι και ο γλωσσολόγος Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις.
Ξεκινώντας τις φιλολογικές του σπουδές δεν εµπνέεται ακόµη από το κήρυγµα
του ∆ηµοτικισµού (Κριαράς, 1986). Αρχικά είναι πιστός στο αρχαϊστικό
γλωσσικό ιδανικό και βαθµιαία, µε τη µελέτη της ιστορικής πορείας της
ελληνικής γλώσσας, αρχίζει να έχει ενδοιασµούς για την συµβολή του στην
πρόοδο του Ελληνικού Έθνους. Τελικά, µετά από εσωτερικό αγώνα καταλήγει
ότι η δηµοτική είναι η γνήσια µητρική µας γλώσσα (Χατζηστεφανίδης, 1986).
Μετά το τέλος των πανεπιστηµιακών του σπουδών στην Αθήνα πηγαίνει
στο Μόναχο, όπου παρακολουθεί τις παραδόσεις των καθηγητών M. Crucius,
T. Kuhn, του γλωσσολόγου K. Krumbacher και παραδόσεις Ψυχολογίας του
καθηγητή Zipps. Το 1909 ανακηρύσσεται διδάκτορας του Πανεπιστηµίου
Μονάχου

µε

θέµα

διατριβής:

«Studien

zu

den

Lehnwortern

der

mittelgriechischen Vulgarliteratur, Munchen, 1909» δηλαδή «Μελέτες για τις
δάνειες λέξεις της µεσαιωνικής ελληνικής γραµµατείας» (Χατζηστεφανίδης,
1986).
Το καλοκαίρι του 1909 ο Τριανταφυλλίδης επισκέπτεται µερικά σχολεία
και διαπιστώνει τα εξής:
1.

Κατά την επίσκεψή του σ` ένα σχολείο, ένας µαθητής του δίνει το

βιβλίο του για να παρακολουθήσει το µάθηµα της ώρας εκείνης. Στο πρώτο
φύλλο του βιβλίου διαβάζει ένα ποίηµα µε το οποίο ο µαθητής εκφράζει τη
γνώµη του για το σχολείο και το οποίο είναι το ακόλουθο: «Α δε βαστό
βαρέθηκα θα το τινάξω κάτο θαρι ψω το βιβιόν µου στης θάλασσας τον πάτω
δεν ιποφέρω τι µαµά προί ναµε ξιπνάϊ και να µε λέγη διάβασε και πάινε στο
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σχολοίω. Ακούσ εκεί κατάστασις ακούσ εκεί κακία να µε παραφορτώνουνε σε
τέτοια ηλικία». Μέσα από αυτός τους στίχους φανερώνεται η αµάθεια και η
ζηµιά στην ελληνική εκπαίδευση (Χατζηστεφανίδης, 1986, 174-175).
Στην Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού σχολείου Θηλέων, στο µάθηµα της

2.

Πατριδογνωσίας,

µία

µαθήτρια

µιλάει

για

το

ανθρώπινο

κεφάλι,

χρησιµοποιώντας ανακατεµένες γλώσσες – δηµοτική και καθαρεύουσα –
τύπους και φωνολογίες. Όπου η µαθήτρια χρησιµοποιεί λέξεις της
καθαρεύουσας η δασκάλα το διορθώνει λέγοντας της «µε καλύτερη λέξη» και
το κοριτσάκι ντροπιασµένο συνεχίζει. Μετά η δασκάλα δείχνει το µπράτσο και
ρωτάει πώς το λένε, όµως καµία µαθήτρια δεν απαντάει. Ο Τριανταφυλλίδης
πιστεύει ότι όλες το ξέρουν αλλά προσπαθούν να βρουν µία «καλύτερη λέξη»
δηλ. «βραχίων» και όχι µπράτσο. Εποµένως οι µαθητές διδάσκονται λέξεις τις
οποίες όµως δεν χρησιµοποιούν έξω από το σχολείο (Χατζηστεφανίδης, 1986,
174-175).
Ο Τριανταφυλλίδης επιστρέφει στην Ελλάδα το 1911. Με την επιστροφή
του γίνεται µέλος του Εκπαιδευτικού Οµίλου και το χρονικό διάστηµα 19131921 είναι υπεύθυνος για την έκδοση του ∆ελτίου του Οµίλου.
Το 1914 γίνεται συνεργάτης στη σύνταξη του Ιστορικού Λεξικού, που είχε
εισηγηθεί ο Γ. Χατζιδάκις και η σύνταξη του οποίου µετά από εισήγηση του
Τριανταφυλλίδη περιορίστηκε στη Νεοελληνική γλώσσα. Το χρονικό διάστηµα
1917-1920 είναι, µαζί µε τον Α. ∆ελµούζο, Ανώτερος Επόπτης στο Υπουργείο
Παιδείας. Την περίοδο αυτή ο Τριανταφυλλίδης έχει συντάξει τη γραµµατική
και την ορθογραφία της νέας ελληνικής γλώσσας. Το Νοέµβριο όµως του 1920
έχουµε την πτώση του Βενιζέλου και τότε οι αρνητές της εκπαιδευτικής
µεταρρύθµισης

ανακόπτουν

την

όλη

προσπάθεια

της

εκπαιδευτικής

µεταρρύθµισης και συνεχίζουν την πολεµική τους ενάντια σ’ αυτή (Λέφας,
1942·

Κριαράς, 1986·

Φραγκουδάκη, 1986·

Χατζηστεφανίδης, 1986·

Χαραλάµπους, 1987· Καψάλης & Χαραλάµπους, 1995· Πουρνάρας, χ.χ.).
Το

1926

διορίζεται

Καθηγητής
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Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, όπου και διδάσκει έως το 1934. Τον
υπόλοιπο χρόνο τη ζωής του ο Τριανταφυλλίδης τον αφιερώνει στην υπόθεση
της παιδείας, συγγράφοντας και συµµετέχοντας σε διάφορες Επιτροπές
(Χατζηστεφανίδης, 1986).

59

Κουτσουδάκη Κατερίνα

Οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του Σχολείου Εργασίας στο
θεσµικό πλαίσιο και τα Αναγνωστικά του δηµοτικού σχολείου τη
2η δεκαετία του 20ου αιώνα

3.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
3.1. Το γλωσσικό πρόβληµα
Το γλωσσικό πρόβληµα ή ζήτηµα, η διγλωσσία, δεν είναι κάτι που
συµβαίνει µόνο στην Ελλάδα . Έχει τις ρίζες του στο απώτερο παρελθόν και
είναι πρόβληµα πανευρωπαϊκό.
Η προσκόλληση στην αρχαία γλώσσα οφείλεται στην πεποίθηση, ότι αυτή
είναι που µας συνδέει άρρηκτα µε το παρελθόν, µε τον αρχαίο πολιτισµό και
την προγονική δόξα. Αυτή την προσκόλληση στο παρελθόν και στον αρχαϊσµό
την ενισχύει και ο αντίκτυπος που είχαν στους λόγιους οι δοξασίες του
Fallmerayer: ότι οι Νεοέλληνες δεν έχουν φυλετική συγγένεια µε τους αρχαίους
παρά κατάγονται από τους Σλάβους. Έτσι στην προσπάθεια διάψευσης των
λεγοµένων του εντείνεται η προσκόλληση στην αρχαία γλώσσα και στο
παρελθόν (Λέφας, 1942· Χατζηστεφανίδης, 1986· Χαραλάµπους, 1987).
Όµως στη συνέχεια εντείνεται και επεκτείνεται ο λαϊκισµός. «Η µελέτη
της ζωής του λαού, το αίτηµα για τη στοιχειώδη µόρφωσή του, το ενδιαφέρον για
τα προβλήµατά του και η επιδίωξή µιας πολυεπίπεδης ανάπτυξης εν ονόµατι του
λαού συνιστούν τα κυριότερα στοιχεία του περιεχοµένου του λαϊκισµού»
(Χαραλάµπους, 1987, 27).
Ως ανάγκη επικοινωνίας προκύπτει ο δηµοτικισµός, υιοθετείται η
δηµοτική γλώσσα. Η προσπάθεια της επικράτησης της δηµοτικής προσκρούει
στον παλιό κόσµο, στις αντιλήψεις του και στην κλίµακα αξιών του (Λέφας,
1942· Χατζηστεφανίδης, 1986· Χαραλάµπους, 1987). «Έτσι το γλωσσικό
ζήτηµα γίνεται σταδιακά θέµα ευρύτερης ιδεολογικής έρευνας και χάνει το στενό
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γλωσσικό του χαρακτήρα» (Χαραλάµπους, 1987, 27).
Όµως υπάρχουν συνέπειες αυτής της διγλωσσίας στην ελληνική
εκπαίδευση. Ουσιαστικά ο µικρός µαθητής πριν το σχολείο έχει τη δυνατότητα
να µιλάει, να επικοινωνεί και κατ’ επέκταση να ικανοποιεί τις ανάγκες του, µε
τη βοήθεια της µητρικής του γλώσσας, της απλής λαϊκής γλώσσας. Μόλις όµως
πάει στο σχολείο, τα πράγµατα αλλάζουν και ο µικρός µαθητής έρχεται σε
επαφή µε µία ουσιαστικά άγνωστη γλώσσα, χάνοντας έτσι τη φυσικότητά του.
∆εν µπορεί πλέον να εκφράζεται ελεύθερα, καλείται να χρησιµοποιεί µία
γλώσσα, που ζει και υπάρχει για εκείνον, για τον κόσµο του µόνο µέσα στο
σχολείο, καθώς όταν επιστρέφει σπίτι του, στην οικογένειά του αλλά και όταν
βρίσκεται στην παρέα των συνοµηλίκων του χρησιµοποιεί την λαϊκή γλώσσα,
τη γλώσσα που είναι οικεία προς αυτόν και όχι κάτι άγνωστο. Ο µικρός
µαθητής πλέον αφιερώνει όλες του τις δυνάµεις στο να βρει την κατάλληλη
λέξη, για να εκφραστεί και µένει σε αυτό µη µπορώντας να αφοσιωθεί σε κάτι
άλλο,

να

καλλιεργήσει

τη

φαντασία

του

(Τριανταφυλλίδης,

1921·

Χατζηστεφανίδης, 1986· Χαραλάµπους, 1987).

Σταθµό για το κίνηµα του ∆ηµοτικισµού αποτελεί στα 1888 η έκδοση του
βιβλίου του Ι. Ψυχάρη: «Το ταξίδι µου». Γραµµένο σε άκρατη δηµοτική και
έχοντας συνταιριάξει τη Μεγάλη Ιδέα και το ∆ηµοτικισµό σε µία ιδεολογία θα
γίνει το ευαγγέλιο των δηµοτικιστών (Λέφας, 1942· Χατζηστεφανίδης, 1986·
Χαραλάµπους, 1987· Κυπριανός, 2004).
Ο πόλεµος του 1897 και η ντροπή που ακολουθεί την συντριπτική ήττα
προκαλούν µεγάλη δυσφορία και αποτελούν το στήριγµα για την αστική τάξη
και την υπεράσπιση των ιδεών της. Η κοινωνική κριτική είναι έντονη και
µάλιστα είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι αποδίδονται, από την αστική
τάξη, τα δεινά στην αγραµµατοσύνη του λαού, στην οποία οφείλεται το
γεγονός, ότι γίνεται θύµα εφήµερων δηµαγωγών. Επίσης θα υποστηρίξει
έντονα την ανάγκη ύπαρξης ίσων ευκαιριών για µόρφωση για όλους τους
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πολίτες, ανεξάρτητα από κοινωνική προέλευση (Χαραλάµπους, 1987). «Η θέση
της αστικής τάξης για µόρφωση του λαού στη γλώσσα που κατανοεί, βγαίνει
µέσα από τις εθνικές περιπέτειες ενισχυµένη» (Χαραλάµπους, 1987, 32).
Το γλωσσικό πρόβληµα είναι άµεσα εµφανές στο δηµόσιο βίο και στο
χώρο της εκπαίδευσης. Εκδίδονται περιοδικά, λογοτεχνικά και µη στα οποία
κυριαρχεί η δηµοτική. Είναι χαρακτηριστικά τα γεγονότα που έµειναν γνωστά
ως «Ευαγγελιακά» το 190112. Μετά αυτά τα επεισόδια ακολουθούν τα
«Ορεστειακά»13 (Λέφας, 1942· Χατζηστεφανίδης, 1986· Χαραλάµπους, 1987·
Κυπριανός, 2004· Μπουζάκης, 2006).
Οι έντονες αυτές συγκρούσεις φανερώνουν το πόσο έντονη ήταν η
αντιπαράθεση των δύο αυτών αντιµαχόµενων κόσµων, των προοδευτικών και
των συντηρητικών.
Στα 1902 ο Φ. Φωτιάδης µε το βιβλίο του: «Το γλωσσικόν ζήτηµα και η
εκπαιδευτική µας αναγέννησις» υποστηρίζει ότι η εκπαιδευτική αναγέννηση της
χώρας συνδέεται αναπόσπαστα µε την εισαγωγή της δηµοτικής στο δηµοτικό
σχολείο. Υποστηρίζει ότι στην εκπαιδευτική διαδικασία αφετηρία πρέπει να

12

Το 1901 ο Αλ. Πάλλης δηµοσιεύει τµηµατικά στην εφηµερίδα «Ακρόπολις»

τη µετάφραση της «Καινής διαθήκης» στη δηµοτική. Έτσι φοιτητές, οι
«γλωσσαµύντορες»

όπως

ονοµάστηκαν,

µε

επικεφαλή

τον

καθηγητή

του

Πανεπιστηµίου Γ. Μιστριώτη, ζητούν να σταµατήσει η δηµοσίευση και να
αφοριστούν οι µεταφραστές. Η δηµοσίευση συνεχίζεται και οι φοιτητές
διοργανώνουν συλλαλητήριο στις 8 Νοεµβρίου 1901. Η απόπειρα διάλυσης της µε τη
βία οδήγησε σε τραυµατισµούς και στην ύπαρξη νεκρών (Λέφας, 1942·
Χατζηστεφανίδης, 1986· Χαραλάµπους, 1987· Κυπριανός, 2004· Μπουζάκης, 2006).
13

Ο καθηγητής Γ. Σωτηριάδης µεταφράζει την «Ορέστεια» του Αισχύλου στη

δηµοτική για θεατρική παράσταση στο Βασιλικό θέατρο. Το Νοέµβριο του 1903
φοιτητές διαδηλώνουν, ζητώντας την ακύρωση της παράστασης. Ακολουθούν
συµπλοκές µε νεκρούς και τραυµατίες (Λέφας, 1942· Χατζηστεφανίδης, 1986·
Χαραλάµπους, 1987· Κυπριανός, 2004· Μπουζάκης, 2006).
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είναι το παιδί, προκύπτει η άποψη ότι η επαφή του παιδιού µε τον αρχαίο
κόσµο και ειδικότερα µε τον οµηρικό θα πρέπει να γίνεται στη γλώσσα του
παιδιού, δηλαδή µε µεταφράσεις στη γλώσσα που επικοινωνεί στην καθηµερινή
του ζωή (Λέφας, 1942· Χατζηστεφανίδης, 1986· Καψάλης & Χαραλάµπους,
1995· Κυπριανός, 2004· Κοντοµήτρος, 2006). «Αν ο νους µπορεί να µορφωθεί
µε µία ή άλλη ξένη γλώσσα, η καρδιά όµως, η ψυχή του παιδιού να µορφωθεί για
το έθνος δεν µπορεί κατά ένα µονάχα τρόπο µε τη γλώσσα του ... Εθνική ζωή και
εθνική µόρφωση από µιας ρίζας δύναµη βλασταίνουν, κι αυτής της ρίζας το
σκουλήκι είναι η καθαρεύουσα - και να γιατί ξεραίνονται εκείνα που ’πρεπε
ολοένα να βλασταίνουν.» (Τριανταφυλλίδης, 1926, στο Κυπριανός, 2004, 186).
Μία οργανωµένη ενέργεια που γίνεται µε στόχο την υποστήριξη της
δηµοτικής είναι η ίδρυση, το 1904, της Εταιρείας: «Η Εθνική Γλώσσα» που
γρήγορα

διαλύθηκε

εξαιτίας

εσωτερικών

αντιθέσεων

(Λέφας,

1942·

Χατζηστεφανίδης, 1986· Χαραλάµπους, 1987). Λίγο πριν διαλυθεί στα 1905,
δίνει στη δηµοσιότητα ένα µανιφέστο, γραµµένο από τον Ζαχαρία
Παπαντωνίου, που λέει µεταξύ άλλων ότι «η αρρώστια βρίσκεται σε ορισµένο
σηµείο. Στην κούνια των Ελλήνων στην Εκπαίδευση» (Χαραλάµπους, 1987, 34).
∆ίνει ταυτόχρονα και τη βάση των αιτηµάτων γι’ αυτούς που θα συνεχίσουν
τον αγώνα µετά τη διάλυσή της:
- «Το σχολείο κι η ζωή είναι στην Ελλάδα δύο τροµεροί αφίλιωτοι εχθροί».
- Η καθαρεύουσα κατάντησε τόσο συνθηµατική γλώσσα, ώστε τη
µεταχειρίζονται οι έξυπνοι όταν θέλουν να µην τους νοιώσει ο λαός.
- Αλλά το κράτος πρέπει να το πάρει απόφαση πως µόρφωση του λαού δε
γίνεται µε καθαρεύουσα. Μαθήµατα πολίτη, στρατιώτη, χριστιανού, Έλληνα,
εργάτη µόνο η δηµοτική µπορεί να δώσει» (Χαραλάµπους, 1987, 35).
Στα 1905 κάτω από την ηγεσία του Φώτη Φωτιάδη, ιδρύεται το
Αδελφάτο: «Ανάσταση» που αργότερα µετονοµάζεται σε: «Αδελφάτο της
Εθνικής Γλώσσας». Ένας άλλος σταθµός του ∆ηµοτικισµού, είναι η έκδοση
στα 1907 του βιβλίου του Γ. Σκληρού: «Το Κοινωνικό µας Ζήτηµα»
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(Χαραλάµπους, 1987). Η παρέµβασή του «συνίσταται κυρίως στην τοποθέτηση
του δηµοτικιστικού κινήµατος µέσα στα πλαίσια των κοινωνικών και όχι των
εθνικών αγώνων» (Χαραλάµπους, 1987, 37).

3.2. Το σχολείο του Βόλου
Το σχολείο του Βόλου, που ιδρύεται το 1908, υπό τη διεύθυνση του Α.
∆ελµούζου, αποτελεί τη πρώτη πανελλήνια απόπειρα να γίνεται η διδασκαλία
στη δηµοτική γλώσσα και να εφαρµοστούν οι νέες µέθοδοι του Σχολείου
Εργασίας (Λέφας, 1942· Παπανούτσος, 1978· Χατζηστεφανίδης, 1986·
Χαραλάµπους, 1987).
Τρεις είναι οι βασικοί άξονες οργάνωσης του σχολείου του Βόλου:
Μια νέα παιδαγωγική αντιµετώπιση των παιδιών.
Η καθιέρωση της δηµοτικής γλώσσας.
Η αλλαγή της παρεχόµενης ιδεολογίας. «Βάση όµως, αφετηρία και
τέρµα ήταν ο νέος Ελληνισµός, η σύγχρονη κοινωνία µας και τα
προβλήµατά της. Γιατί αυτός µόνο µπορούσε να δώσει τη βάση για τη
µόρφωση των παιδιών µας» (Χαραλάµπους, 1987, 40). Είναι
σηµαντικό το γεγονός, ότι όσα εφαρµόζονται στο σχολείο του
Βόλου έχουν άµεση σχέση µε το «ευρωπαϊκό πνεύµα της Νέας
Αγωγής» και µάλιστα την στιγµή που αυτό είναι στις πρώτες φάσεις
του σχηµατισµού του (Χαραλάµπους, 1987, 40).

Όµως γρήγορα κατηγορούνται οι πρωτεργάτες ότι υποσκάπτουν τις αξίες
της θρησκείας, της οικογένειας, της πατρίδας και σε αυτό πρωτοστατεί ο
µητροπολίτης ∆ηµητριάδος. Τα γεγονότα που δηµιουργήθηκαν έµειναν γνωστά
ως «Αθεϊκά του Βόλου» (Λέφας, 1942· Χατζηστεφανίδης, 1986· Χαραλάµπους,
1987). Το σχολείο κλείνει και οι πρωτεργάτες σύρονται στη δίκη που έµεινε
γνωστή ως «η δίκη του Ναυπλίου», στις 16/28 Απριλίου 1914. Τελικά, οι
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κατηγορούµενοι αθωώνονται, αλλά εξαιτίας των συκοφαντιών αυτών το
Παρθεναγωγείο λειτούργησε µόνο για τρία χρόνια, 1908-1911 (Λέφας, 1942·
Χατζηστεφανίδης, 1986· Χαραλάµπους, 1987).

3.3. Τι προηγήθηκε της ίδρυσης του Εκπαιδευτικό
Οµίλου
Ουσιαστικά ο στόχος της όλης κίνησης είναι η εισαγωγή της δηµοτικής
γλώσσας στο σχολείο, ώστε µέσα από αυτό και µε αυτό να επέλθει η κοινωνική
αναµόρφωση.
Οι πρωτεργάτες για την ίδρυση του Εκπαιδευτικού Οµίλου στηρίχθηκαν
στο σχολείο του Βόλου, στο τι επεδίωκε, αλλά είχαν γνώση και του πώς
αντιµετωπίστηκε από τους αντιπάλους του (Λέφας, 1942· Χατζηστεφανίδης,
1986· Χαραλάµπους, 1987).
Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι η ίδρυση του Εκπαιδευτικού
Οµίλου δεν είναι ανεξάρτητη από την πολιτική. Πώς θα γινόταν άλλωστε, αφού
ο Εκπαιδευτικός Όµιλος αφορούσε την εκπαίδευση και µάλιστα αναφερόταν σε
ουσιαστικά σηµεία οργάνωσης και διαµόρφωσης της, αλλά και έθετε σαν
στόχο του την πραγµάτωση ορισµένων ριζικών αλλαγών στο χώρο της. Επίσης
µην ξεχνάµε ότι το έναυσµα ίδρυσης του ήταν µια κίνηση πολιτική, το Γουδί
(Χαραλάµπους, 1987).
Μέσα σ` αυτή τη λογική, του ότι ο Εκπαιδευτικός Όµιλος και η δράση του
σχετιζόταν άµεσα µε την πολιτική, µπορεί να ερµηνευτεί και η πρόταση του Μ.
Τριανταφυλλίδη να κρατάνε ενήµερη την πριγκίπισσα και µελλοντική
βασίλισσα Σοφία, αποβλέποντας σε µια αµεσότερη βοήθειά της αργότερα. Το
ίδιο πρότεινε και για τον διάδοχο Κωνσταντίνο (Χαραλάµπους, 1987). Ο
Τριανταφυλλίδης, µέσα από αυτή την κίνηση, δείχνει ότι έχει συνείδηση ότι το
εγχείρηµά τους είχε πολιτική φύση ως ένα σηµείο, αλλά παρουσιάζει και
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ξεκάθαρα την ανάγκη αναζήτησης πολιτικού φορέα, ο οποίος θα τους στήριζε,
καθώς οι ίδιοι προέβαιναν σε ένα εγχείρηµα, που δεν µπορούσε να παραµείνει
µόνο γλωσσικό αλλά θα προκαλούσε κοινωνική επανάσταση (Χαραλάµπους,
1987).

3.4. Ο Εκπαιδευτικός Όµιλος και η ίδρυση του
Η ίδρυση του Εκπαιδευτικού Οµίλου αλλά και η δράση του έχουν άµεση
σχέση µε το πολιτικό σκηνικό, που επικρατεί. Έτσι µε το κίνηµα στο Γουδί τον
Αύγουστο του 1909 η αστική τάξη καταλαµβάνει οριστικά την πολιτική
εξουσία και καλεί τον Ε. Βενιζέλο να αναλάβει το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα
της νέας πολιτικής αρχής, το οποίο και γίνεται. Ο Βενιζέλος αναγγέλλει το
Σεπτέµβριο του 1910 την ίδρυση του κόµµατος των Φιλελευθέρων που θα
αποτελέσει τον πρώτο βιώσιµο και µακρόβιο σχηµατισµό µε συγκεκριµένο
πολιτικό πρόγραµµα και οργανωµένη πολιτική και κοµµατική δραστηριότητα
(Βερέµης, 1978· Σβολόπουλος, 1978 Χαραλάµπους, 1987· Νικολακόπουλος &
Οικονόµου,1988· Κανδαράκης & Καρτσάκης Μανωλάκης, 2006· Μπουζάκης,
2006).
Οι δηµοτικιστές που βρίσκονται στην Αθήνα αυτή τη φορά έχουν τη
δυνατότητα να κινηθούν πιο ελεύθερα - τουλάχιστον από την πλευρά της
επίσηµης πολιτικής εξουσίας - και να αναλάβουν νέες πρωτοβουλίες. Έτσι το
Μάρτιο του 1910, οι παλιοί οπαδοί τη Εταιρείας: «Η Εθνική Γλώσσα», Ι.
∆ραγούµης, Γ. Σωτηριάδης, ∆. Πετροκόκκινος και Στ. Ραµάς, αφού
συνεννοήθηκαν µε τον Α. ∆ελµούζο και µε τον Φ. Φωτιάδη και Α. Μπενάκη
πρότειναν στους Κ. ∆. Τοπάλη, Ν. Πάππο, K. ∆εµερτζή, Α. ∆ιοµήδη, Κ. Μελά
να ιδρύσουν ένα Πρότυπο ∆ηµοτικό Σχολείο στην Αθήνα (Λέφας, 1942·
Παπανούτσος, 1978· Χαραλάµπους, 1987· ∆ηµαράς, 1988). Σε αυτό το
Πρότυπο Σχολείο επιδιώκεται να διδάσκονται όλα τα απαραίτητα µαθήµατα,
για µία ολοκληρωµένη µόρφωση, «αρκεί τα µαθήµατα αυτά να διδάσκονται µε
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τρόπο που να µην φορτώνουν το µυαλό, αλλά να το µορφώνουν, για να βρεθεί ο
απόφοιτος του δηµοτικού σχολείου έτοιµος ν’ αντικρύσει τη ζωή, κατέχοντας,
µαζί µε την ηθική δύναµη και την ανεπτυγµένη νόηση, τις απαραίτητες στον
πολίτη γνώσεις» (∆ηµαράς, 1988, 68). Σε αυτό το σχολείο η διδασκαλία έπρεπε
να βασίζεται σε στοιχεία που ήδη είναι γνωστά στο παιδί, σε παραδείγµατα και
να καταλήγει στον κανόνα. Η διδασκαλία αυτή έπρεπε να δίνει τη δυνατότητα
στο µαθητή να κατανοεί αυτά που διαβάζει, αλλά και να εκφράζει τα
συναισθήµατά του, µέσω αυτού και τέλος αυτή η διδασκαλία να του δίνει την
παρώθηση να αναζητάει ο ίδιος τη γνώση. Η γνώση να µην σταµατάει στο
σχολείο και σε ό,τι αυτό διδάσκει, αλλά να συνεχίζεται και έξω από αυτό.
Ουσιαστικά το σχολείο αυτό να δίνει τα εφόδια στους µαθητές, για να
προχωρήσουν σε µία διά βίου µάθηση και να µην µείνουν στάσιµοι και
παθητικοί δέκτες των όσων διδάσκει ένα βιβλίο, ένας καθηγητής, ένα σχολείο,
αλλά να προβούν σε µία αέναη αναζήτηση της γνώσης (∆ηµαράς, 1988).
Αποφασίσαµε, αναφέρουν, να ιδρύσουµε αυτό το σχολείο γιατί «προπάντων
κατανοήσαµε πως τα πρώτα νοήµατα δεν µπορούν να ξυπνήσουν στο µυαλό του
παιδιού παρά µε το γνώριµο του γλωσσικό υλικό [...] Αποφασίσαµε λοιπόν να
ιδρύσουµε και να επιµεληθούµε το σχολείο που θα δώσει στον τόπο µας µαζί µε
την καταλληλότερη για τα Ελληνόπουλα παιδαγωγική µέθοδο, το πρότυπο
αλφαβητάριο, τα πρότυπα διδακτικά βιβλία και τα µορφωτικά και βοηθητικά του
δασκάλου και στο τέλος τα αποτελέσµατα δηλ. τους αποφοίτους, παιδιά µε
ανεπτυγµένο χαρακτήρα και νόηση, µε την όρεξη και τη δύναµη να µάθουν και
το όργανο κάθε προόδου, τη µητρική γλώσσα» (∆ηµαράς, 1988, 68). Πρότειναν
µάλιστα µαζί να οργανώσουν και ένα όµιλο µορφωµένων ανθρώπων, για να
βοηθήσει

την

επιτυχία

του

σχολείου

τους

και

να

προπαγανδίσει

αποτελεσµατικά την ανάγκη της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης µε βάση την
εισαγωγή στην εκπαίδευση µε τον καιρό της δηµοτικής γλώσσας. Για την
επίτευξη και την επιτυχία αυτού του σκοπού αποφάσισαν να οργανώσουν έναν
εκπαιδευτικό Όµιλο, που θα τον απαρτίζουν µορφωµένοι άνθρωποι, για να
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βοηθήσει την επιτυχία του σχολείου τους και να αναδείξει την ανάγκη της
εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, µε βάση την εισαγωγή στην εκπαίδευση µε τον
καιρό της δηµοτικής γλώσσας (Λέφας, 1942· Χαραλάµπους, 1987). Έτσι το
Μάρτη του 1910 οι δέκα µαζεύτηκαν και αποφάσισαν να ιδρύσουν το Σχολείο
και το Μάιο του 1910 ιδρύεται ο Εκπαιδευτικός Όµιλος και ψηφίζεται το
καταστατικό του, υπογραµµένο από 38 ιδρυτικά µέλη (Λέφας, 1942·
Χατζηστεφανίδης, 1986· Χαραλάµπους, 1987).
Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ορισµένα σχόλια του γλωσσολόγου
καθηγητή του Πανεπιστηµίου, Γεωργίου Χατζιδάκι για την εγκύκλιο στην
οποία ανακοινώνεται η απόφαση ίδρυσης ενός Πρότυπου ∆ηµοτικού Σχολείου,
ο οποίος αντιτίθεται σε αυτήν. Αναφέρει λοιπόν ότι οι άνθρωποι που θα
αναλάβουν την ίδρυση αυτού του σχολείου δεν µπορεί να ισχυριστεί κάποιος
ότι δεν είναι τόσο φιλοπάτριδες και φιλόµουσοι όσο και εκείνοι που
αντιτίθενται σε αυτό το εγχείρηµα (∆ηµαράς, 1988). Αλλά «τούτο δεν σηµαίνει
ότι δεν είναι δυνατόν να πλανώνται εν οις φρονούσιν» (∆ηµαράς, 1988, 70).
Επίσης, σε µία υπόθεση που προβαίνει είναι εκείνη, όπου όλοι ακολουθούν το
πρότυπο δηµοτικό σχολείο και «πάντες ηµείς µετεχειριζόµεθα γραπτώς και
προφορικώς τον γλωσσικόν τύπον της προκηρύξεως» ποια θα είναι η σχέση τους
µε την εκκλησία, µε την παλαιότερη φιλολογία, µε τη νοµοθεσία. Στο τέλος
απορρίπτει ουσιαστικά αυτό το εγχείρηµα και το Πρότυπο ∆ηµοτικό Σχολείο,
καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι δεν είναι καλό να πειραµατιζόµαστε στο
δηµοτικό σχολείο (∆ηµαράς, 1988). Επίσης, χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο
του Π. Π. Οικονόµου, ο οποίος αναφερόµενος στον Εκπαιδευτικό Όµιλο
γραφεί: «ας παύση να εγείρη σκάνδαλα διά προκηρύξεων γλωσσικώς αιρετικών»
(∆ηµαράς, 1988, 74). Ακόµη αναφέρει ότι εκείνη την εποχή στην Ελλάδα
επικρατεί «η επιδηµία της µαλλιασµένης» .
Αντίθετη προς τον Εκπαιδευτικό Όµιλο συστάθηκε η «Επιτροπεία προς
έννοµον προστασίαν της εθνικής γλώσσης», µετά από πρωτοβουλία του Γ.
Μιστριώτη (Λέφας, 1942).
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Τα βασικότερα άρθρα του καταστατικού του Εκπαιδευτικού Οµίλου είναι
τα εξής:

«Άρθρον 1. Συσταίνεται «Εκπαιδευτικός Όµιλος» µε το σκοπό να ιδρύσει
ένα Πρότυπο ∆ηµοτικό Σχολείο στην Αθήνα και να βοηθήσει ν’ αναµορφωθεί µε
τον καιρό η ελληνική εκπαίδευση.
Άρθρον 4. Ιδρυταί του Οµίλου είναι οι Έφοροι του Πρότυπου ∆ηµοτικού
Σχολείου και τα µέλη που ψήφισαν το καταστατικό.
Άρθρον 5. Τον Όµιλον διευθύνει επιτροπή από εφτά ιδρυτάς. Τρεις από
αυτούς είναι από τα µέλη της Εφορείας του Σχολείου.
Άρθρον 6. Την Επιτροπή την εκλέγουν µε πλειοψηφία οι ιδρυταί κάθε τρία
χρόνια, την Εφορεία κάθε έξι.
Άρθρον 13. Η Επιτροπή ορίζει ως ιδρυτή έναν από τα µέλη του Οµίλου
κάθε φορά που λείψει ιδρυτής.
Άρθρον 14. Το καταστατικό τούτο µπορεί να αναθεωρηθεί από τους
ιδρυτάς και τα µέλη τα τρία πρώτα χρόνια» (∆ηµαράς, 1988, 69-70).

Τον Αύγουστο του 1910 στέλνεται το καταστατικό σε διάφορους
ενδιαφερόµενους µε την προτροπή να εγγραφούν µέλη του Οµίλου.
Πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός, ότι ο Όµιλος «προσπάθησε να
διαµορφώσει ένα χώρο αποδοχής µελών που συµπίπτει µε τον πολιτικό χώρο
που καλύπτει την πρώτη περίοδο το κόµµα των Φιλελευθέρων. Ο Ε.Ο. άτυπα
εκφράζει στην ουσία την νέα υπόσταση της κρατικής εξουσίας στον τοµέα της
παιδείας» (Χαραλάµπους, 1987, 59).
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3.5. Το πρόγραµµα του 1912

Ο Ε.Ο. άρχισε από τον Ιανουάριο του 1911 την έκδοση του «∆ελτίου του
Εκπαιδευτικού Οµίλου», που θα ήταν τριµηνιαία. Κύριος σκοπός η
προετοιµασία

της

κοινής

γνώµης

για

την

ανάγκη

εκπαιδευτικής

µεταρρύθµισης.
Σε οργανωτικό επίπεδο οι προσπάθειες δεν περιορίζονται µόνο στα όρια
της ελληνικής επικράτειας, αλλά επεκτείνονταν και στο εξωτερικό, όπου ο
Όµιλος είχε αντιπροσώπους.
Οι στόχοι του Οµίλου ξεκίνησαν από το ∆ηµοτικό Σχολείο.
Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι για πρώτη φορά στο Σύνταγµα του
1911 (1 Ιουνίου) περιέχεται άρθρο για τη γλώσσα και κατοχυρώνεται η
στοιχειώδης εκπαίδευση δωρεάν.
Άρθρο 16. «Η εκπαίδευσις, διατελούσα υπό την ανωτάτην εποπτείαν του
Κράτους, ενεργείται δαπάνη αυτού.
Η στοιχειώδης εκπαίδευσις είναι δι’ άπαντας υποχρεωτική, παρέχεται δε
δωρεάν υπό του Κράτους» (∆ηµαράς, 1988, 307).
Άρθρο 107. «Επίσηµος γλώσσα του Κράτους είναι εκείνη, εις την οποίαν
συντάσσονται το πολίτευµα και της ελληνικής νοµοθεσία τα κείµενα· πάσα προς
παραφθοράν ταύτης επέµβασις απαγορεύεται» (∆ηµαράς, 1988, 307).
Με το Άρθρο 107 η καθαρεύουσα κατοχυρώνεται συνταγµατικά και
αυτόµατα ακυρώνεται και ο στόχος του Εκπαιδευτικού Οµίλου να ιδρύσει ένα
Πρότυπο ∆ηµοτικό Σχολείο. «Οι νέες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές τάσεις
εξουδετερώνονται, γιατί γίνονται παράνοµες όχι καθαυτές αλλά από τη σχέση
τους µε το γλωσσικό ζήτηµα» (∆ηµαράς, 1988, 307).
Για πρώτη φορά ζητούνται οι απόψεις του Εκπαιδευτικού Οµίλου, τον
Ιανουάριο του 1912, από το Κεντρικό Εποπτικό Συµβούλιο της δηµοτικής
εκπαίδευσης. Αυτά που πρεσβεύει ο Εκπαιδευτικός Όµιλος έχουν έντονο το
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στοιχείο του εκσυγχρονισµού, αλλά παρουσιάζεται ότι υπάρχει πλήρης
αντίληψη

της

σχέσης

της

πολιτικοκοινωνικής

και

εκπαιδευτικής

πραγµατικότητας (Χαραλάµπους, 1987). Το δηµοτικό σχολείο, σύµφωνα µε
τον Εκπαιδευτικό Όµιλο, έτσι όπως λειτουργούσε έως τότε «δεν έδωσε και δεν
δίνει την ουσιαστική επίγνωση της χώρας, της φυλής, του γύρω φυσικού και
ηθικού κόσµου, όχι µόνο γιατί όλα αυτά τα υπόταξε στο κυνήγηµα ενός άπιαστου
γλωσσικού ιδανικού, παρά ακόµη γιατί ο ψευτοκλασσικισµός επηρέασε και στην
ουσία τους τις έννοιες αυτές» (Χαραλάµπους, 1987, 68).
Οι αντιλήψεις και η δράση του Εκπαιδευτικού Οµίλου είναι πολύ
σηµαντικές, καθώς γίνεται µία προσπάθεια αποκόλλησης από το παρελθόν, την
προγονολατρεία και στροφή του ενδιαφέροντος και του βλέµµατος στο µέλλον,
σε ένα Νέο Ελληνισµό (Λέφας, 1942· Χαραλάµπους, 1987).
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3.6. Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1913
Ένα σηµαντικό κοµµάτι στην πορεία της ελληνικής εκπαίδευσης
αποτελούν τα νοµοσχέδια του 1913, τα οποία όµως συνάντησαν πολλές
αντιδράσεις και γι’ αυτό δεν ψηφίστηκαν (Τζουµελέα & Παναγόπουλου, 1933·
∆ηµαράς, 1980· Φραγκουδάκη, 1986· Χατζηστεφανίδης, 1986).
Μετά τις εκλογές της 28ης Νοεµβρίου του 1910 και την εκλογή του
φιλελεύθερου κόµµατος του Ε. Βενιζέλου, µεσολάβησαν τρία χρόνια µέχρι την
κατάθεση αυτών των νοµοσχεδίων, του 1913, τα οποία αναφέρονταν και στην
εκπαιδευτική πολιτική, που είχε την πρόθεση να ακολουθήσει το κόµµα, που
βρισκόταν

στην

εξουσία

(∆ηµαράς,

1980·

Φραγκουδάκη,

1986·

Χατζηστεφανίδης, 1986).
Σηµαντικό είναι το γεγονός, ότι τα νοµοσχέδια του 1913 ακολούθησαν τη
στάση στο Γουδί, το 1909, η οποία επέφερε πολλές αλλαγές, καθώς
«απελευθέρωσε τις φιλελεύθερες αστικοδηµοκρατικές δυνάµεις µε αποτέλεσµα
να αναληφθούν πρωτοβουλίες τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον
κοινωνικοοικονοµικό χώρο» (Χατζηστεφανίδης, 1986, 259). Επίσης είχαν
προηγηθεί οι Βαλκανικοί πόλεµοι, που διπλασίασαν σχεδόν τα ελληνικά εδάφη
(Χατζηστεφανίδης, 1986· Παπαρρηγόπουλος & Καρολίδη & Αναστασιάδη,
1993· Σβολόπουλος, 1999· Κανδαράκης & Καρτσάκης & Μανωλάκης, 2006·
Σβορώνος, 2007 ). Ακόµη είχε προηγηθεί η ψήφιση του άρθρου 107 στο
Σύνταγµα του 1911 που κατοχύρωνε την καθαρεύουσα ως επίσηµη γλώσσα του
κράτους (Χατζηστεφανίδης, 1986).
Στις 31 Μαΐου, αντικαθίσταται ο Απόστολος Αλεξανδρής από τον Ιωάννη
Τσιριµώκο στο Υπουργείο Παιδείας. Μετά από έξι µήνες, ο Τσιριµώκος
υποβάλλει

τη σειρά

των

νοµοσχεδίων

του 1913

(∆ηµαράς,

1980·

Χατζηστεφανίδης, 1986).

Τα σηµαντικότερα σηµεία των νοµοσχεδίων αυτών είναι τα ακόλουθα:
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«1. ∆ηµοτική εκπαίδευσης ενιαία, οµοιόµορφος και κοινή διά πάντας τους
ελληνοπαίδας αποτελούµενη προς το παρόν εξ ενός µόνον κύκλου εξαετούς.
2. Έναρξις της µέσης εκπαιδεύσεως µετά το πέρας του κύκλου τούτου.
3. Σχολεία της µέσης εκπαιδεύσεως παράλληλα, ήτοι ανεξάρτητα απ’
αλλήλων, έκαστον µε ένα ιδιαίτερον και αυτοτελή κύκλον µαθηµάτων,
βραχύτερον µεν τον δια την µέσην, εκτενέστερον δε τον διά την ανωτέραν τάξιν
προοριζόµενον» (∆ηµαράς, 1988, 95).
Ουσιαστικά οι γενικές αρχές των νοµοσχεδίων αυτών είναι η υποχρεωτική
εκπαίδευση, ένα λαϊκό σχολείο, αυτόνοµο, προσαρµοσµένο στις ανάγκες της
οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, ένα σχολείο για το λαό, που θα παρέχει
επαγγελµατική εκπαίδευση και θα καθιστά τους µαθητές, ικανούς αυριανούς
πολίτες, που θα έχουν τη δυνατότητα να µπουν στην αγορά εργασίας και να
παράγουν έργο (Φραγκουδάκη, 1986· Χατζηστεφανίδης, 1986).
Με τα νοµοσχέδια του 1913 προτείνονται µετά το εξαετές δηµοτικό
σχολείο, δύο σχολεία ανεξάρτητα µεταξύ τους, ένα τριετές « Αστικό Σχολείο»
και εξαετές «Γυµνάσιο» (Φραγκουδάκη, 1986· Χατζηστεφανίδης, 1986).
Επίσης προτείνεται η κατάργηση της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών
στο δηµοτικό σχολείο, χωρίς αυτό να σηµαίνει την εισαγωγή της δηµοτικής.
Όµως δίνεται έµφαση στην επαρκή διδασκαλία της «νεωτέρας γλώσσης»,
εννοώντας την καθαρεύουσα (Φραγκουδάκη, 1986· Χατζηστεφανίδης, 1986·
Μπουζάκης, 2006).
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3.7. Οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες της περιόδου
1917-1920
Το 1916 κηρύσσεται η επανάσταση από τον Βενιζέλο και συγκροτείται η
προσωρινή κυβέρνηση Θεσσαλονίκης, η οποία προσλαµβάνει ως Γενικό
Γραµµατέα στη ∆ιεύθυνση της Παιδείας το ∆ηµ. Γληνό. (Παπανούτσος, 1978·
Χατζηστεφανίδης,

1986·

Χιονίδης,

Βακαλόπουλος,

1994·

Ζαχαρόπουλος,
2005·

1997·

Αναστασιάδης,

Κανδαράκης

&

1994·

Καρτσάκης

Μανωλάκης, 2006)
Ο Γληνός πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, καλεσµένος από τον Βενιζέλο,
διορίζεται πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου και επεξεργάζεται το
διάταγµα για τη γλώσσα και τα βιβλία της δηµοτικής εκπαίδευσης (Λέφας,
1942· Χαραλάµπους, 1987). Μετά από λίγους µήνες έχουµε την εισήγηση του
Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος περι διδακτικών βιβλίων και µε το νόµο
2585/11.5.1917, η προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης αποφασίζει την
εισαγωγή της δηµοτικής γλώσσας στο δηµοτικό σχολείο (Λέφας, 1942·
Φραγκουδάκη, 1986· Χαραλάµπους, 1987· Καψάλης & Χαραλάµπους, 1995·
Κυπριανός, 2004). Τα Αναγνωστικά των τεσσάρων πρώτων τάξεων και τα
βιβλία αριθµητικής και των έξι τάξεων πρέπει να είναι γραµµένα στη δηµοτική
γλώσσα

(Φραγκουδάκη,

1986·

Χαραλάµπους,

1987·

Καψάλης

&

Χαραλάµπους, 1995· Κυπριανός, 2004). Με την επικράτηση του κινήµατος της
Εθνικής Αµύνης και την εγκατάσταση της κυβέρνησης Βενιζέλου στην Αθήνα,
το διάταγµα για τη γλώσσα επικυρώνεται µε το νόµο 827/5.9.1917 και ισχύει
σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, το ∆ιάταγµα τροποποιήθηκε από το Ν.
1332 του 1918 (Λέφας, 1942· Παπανούτσος, 1978· Φραγκουδάκη, 1986·
Χαραλάµπους, 1987· Καψάλης & Χαραλάµπους, 1995).
Οι σηµαντικότερες διατάξεις της νοµοθεσίας αυτής είναι:
Η εισαγωγή της κοινής οµιλούµενης (δηµοτικής) γλώσσας,
απαλλαγµένης από αρχαϊσµούς και ιδιωµατισµούς στο δηµοτικό
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σχολείο (άρθρο 2).
Η συγγραφή των βιβλίων της αριθµητικής στη δηµοτική γλώσσα.
Η συγγραφή νέων αναγνωστικών βιβλίων στη µητρική γλώσσα των
µαθητών.
Η δυνατότητα ανάθεσης συγγραφής διδακτικού βιβλίου σε επιτροπή.
Η παράλληλη διδασκαλία της καθαρεύουσας και της δηµοτικής
γλώσσας στις δύο ανώτερες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, στην Ε΄
και Στ΄ τάξη.
Η δέσµευση των συγγραφέων των διδακτικών βιβλίων από γενικές
οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και όχι από κάποιο ορισµένο
διάγραµµα, στο οποίο θα πρέπει να βασιστούν οι συγγραφείς.
Η κατάργηση του κρατικού µονοπωλίου του σχολικού βιβλίου και
συνάµα η κατάργηση του ενός µοναδικού, υποχρεωτικού βιβλίου,
καθώς δεν υπάρχει πλέον ο περιορισµός στον αριθµό των βιβλίων
που µπορεί να εγκριθούν.
Η δυνατότητα έγκρισης Αναγνωστικών ειδικά για ορισµένες περιοχές
του κράτους ή για ορισµένα είδη σχολείων.
Η δυνατότητα χρήσης βοηθητικών βιβλίων στις δύο ανώτερες τάξεις
του δηµοτικού σχολείου, στην Ε΄ και Στ΄ τάξη (∆ηµαράς, 1976·
Φραγκουδάκη,

1986·

Χαραλάµπους,

1987·

Καψάλης

&

Χαραλάµπους, 1995· Κυπριανός, 2004).

Επειδή υπήρχαν σηµαντικά προβλήµατα για την εφαρµογή των νόµων της
µεταρρύθµισης, οι δύο Ανώτεροι Επόπτες, ο ∆ελµούζος και Τριανταφυλλίδης,
ζήτησαν τη βαθµιαία εισαγωγή της δηµοτικής. Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο
εφάρµοσε την πρότασή τους µε την πράξη 150 της 1ης ∆εκεµβρίου 1917, που
προέβλεπε:
Για το πρώτο σχολικό έτος (1917-1918) εισαγωγή της δηµοτικής
στην Α΄ τάξη.
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Το δεύτερο σχολικό έτος (1918-1919) εισαγωγή της στην Α και Β
τάξη.
Το τρίτο έτος στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη κ.ο.κ. (Φραγκουδάκη, 1986).

Η ξαφνική επιβολή της δηµοτικής γλώσσας στο ∆ηµοτικό σχολείο,
πιστεύει ο Λέφας (1942) ότι περισσότερο έβλαψε παρά που ωφέλησε την
δηµοτικιστική ιδέα και αυτό γιατί:
Η κοινή γνώµη ήταν απροετοίµαστη να δεχτεί την καινοτοµία.
Η δηµοτική γλώσσα ήταν ακόµη ασυγκρότητη. ∆εν υπήρχαν ούτε
γραµµατική ούτε συντακτικό της δηµοτικής γλώσσας.
Οι δάσκαλοι δεν γνώριζαν τη δηµοτική γλώσσα και οι περισσότεροι
δεν πίστευαν σε αυτή.
Εξαιτίας έλλειψης ικανών οπαδών εισχώρησαν στον κύκλο των
δηµοτικιστών όχι καλοί οπαδοί.
Καταδιώχθηκαν συντηρητικοί εκπαιδευτικοί λειτουργοί.
Παραµερίστηκαν όλοι οι άλλοι σκοποί στο σχολείο για χάρη της
γλωσσικής διδασκαλίας.
Επιβλήθηκε από ένα κόµµα πολιτικό, των Φιλελευθέρων, και γι’ αυτό
προκάλεσε την αντιπάθεια και το µίσος του αντίπαλου πολιτικού
κόσµου. (448-452)

Ο ∆. Γληνός διορίζεται Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας, ο
∆ελµούζος και ο Τριανταφυλλίδης στις θέσεις των Εποπτών της ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης και έτσι τώρα ο Εκπαιδευτικός Όµιλος βρίσκεται σε µία τελείως
διαφορετική φάση, καθώς οι άνθρωποί του πλέον έχουν την δυνατότητα να
εισαγάγουν

την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση µε τη δύναµη που τους

εξασφαλίζει ο έλεγχος του κρατικού µηχανισµού από τους Φιλελευθέρους
(Παπανούτσος, 1978· Τερζής, 1983, στο Χαραλάµπους, 1987· Φραγκουδάκη,
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1986).
Από τη θέση αυτή ο ∆ελµούζος στρέφει την προσοχή του:
Στη σύνταξη των νέων Αναγνωστικών του ∆ηµοτικού σχολείου, για να
αποκτήσουν οι µαθητές ζωντανά και ευχάριστα βιβλία, κοντά στη
γλώσσα τους. Άλλωστε, έως το 1917 οι µαθητές µάθαιναν πώς να
λένε «καλύτερα» διάφορες λέξεις (π.χ. η κότα λέγεται καλύτερα
όρνις). Σε αυτό περιοριζόταν η διδασκαλία.
Στην κινητοποίηση και στο διαφωτισµό των δασκάλων σχετικά µε την
γλωσσοεκπαιδευτική µεταρρύθµιση, ώστε να την δεχθούν και να την
αγκαλιάσουν. Γι’ αυτό και πραγµατοποιεί περιοδείες στην Ελλάδα,
εµψυχώνει τους δασκάλους, τους βοηθάει και κάνει δηµόσια
µαθήµατα.
Το πρώτο από τα δηµόσια µαθήµατά του γίνεται στην Αθήνα, στις 28
Φεβρουαρίου 1918, όπου το παρακολουθεί και ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Παροτρύνει το κοινό του να αντιληφθεί την σηµαντικότητα αυτής της
απόπειρας για εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και να προσπαθήσει γι’ αυτήν.
Ειδικότερα, λέει: «για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος εκτιµά τη σηµασία και
την κατάσταση της παιδείας του όπως πρέπει, και σπάζοντας µεσαιωνικές
προλήψεις ζητεί να θεµελιώσει το σχολείο στερεά στη σύγχρονη νεοελληνική
πραγµατικότητα» (∆ελτίο του Εκπαιδευτικού Οµίλου, 1919, στο Παπανούτσος,
1978, 78).
Ακριβώς, επειδή η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση θα επιτύγχανε µόνο αν την
αγκάλιαζαν, την αντιλαµβάνονταν και την αποδέχονταν οι λειτουργοί της
εκπαίδευσης, το 1920 µε τον νόµο 2243 ιδρύεται στην Αθήνα η «Παιδαγωγική
Ακαδηµία». Προσκαλεί φοιτητές που επιθυµούν να φοιτήσουν σε αυτήν, ενώ
προσδιορίζει ότι ο σκοπός της είναι «η ειδική µόρφωσις καθηγητών διά τα
∆ιδασκαλεία του Κράτους» (∆ηµαράς, 1988, 125). Η φοίτηση σε αυτήν είναι
διετής και έχει απώτερο στόχο την εδραίωση και τη διάδοση του νέου
πνεύµατος που εισάγει η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και φυσικά, της
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δηµοτικής γλώσσας. ∆υστυχώς δεν πρόλαβε να λειτουργήσει η Παιδαγωγική
Ακαδηµία το 1920 αλλά λειτούργησε το 1923, υπό διαφορετικές συνθήκες.

Το αίτηµα της ολοκληρωµένης µεταρρύθµισης σταδιακά αποσιωπάται. Η
δηµοτική γλώσσα, ενώ ήταν ένα από τα ουσιαστικότερα αιτήµατα, θα
µετατραπεί στην ουσία σε µοναδικό αίτηµα.
Οι Φιλελεύθεροι, σαν πολιτική αρχή, επιδιώκουν την εισαγωγή της
δηµοτικής γλώσσας στις τέσσερεις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Η
γλώσσα εµπεριέχει και τη νέα ιδεολογία. Έτσι δηµιουργείται ένα νέο
(ιδεολογικό) τρίπτυχο.
1. «Νέα γλώσσα στην εκπαίδευση - η δηµοτική.
2. Νέα ιδεολογία στην εκπαίδευση - η φιλελεύθερη.
3. Και τα δύο παραπάνω εκπορεύονται από τον κοινωνικό χώρο της
αστικής τάξης, που πολιτική της έκφραση είναι το κόµµα των
Φιλελευθέρων - η νέα πολιτική αρχή» (Χαραλάµπους, 1987, 98).
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4.
ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
Έτσι µε την εισαγωγή της δηµοτικής γλώσσας στο ∆ηµοτικό σχολείο
παρατηρούµε και αλλαγές στα διδακτικά βιβλία. Σύµφωνα µε το διάταγµα
2585 (11 Μαΐου 1917) της Προσωρινής Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης, για να
εγκριθεί ένα διδακτικό βιβλίο θα έπρεπε να πληροί ορισµένες προϋποθέσεις,
έτσι οφείλει «γ) [...] Να είναι όσον το δυνατόν απλούν και σαφές κατά την
γλώσσαν και το ύφος. Τα διά τας τέσσερας πρώτας τάξεις των δηµοτικών
σχολείων προοριζόµενα αναγνωστικά, ως και τα βιβλία των αριθµητικών
ασκήσεων διά την γ΄, δ΄, ε΄ και ς΄ τάξιν των αυτών σχολείων, οφείλουσι να είναι
γεγραµµένα εις την κοινήν οµιλουµένην (δηµοτικήν) γλώσσαν, απηλλαγµένην
παντός αρχαϊσµού ή ιδιωτισµού» (∆ηµαράς, 1988, 121). Ένα διάταγµα, που
αργότερα έγινε νόµος του κράτους (827/1917).
Ο σκοπός των αναγνωστικών βιβλίων παρουσιάζεται µέσα από Β.∆. της
13 Φεβρουαρίου 1918: «προς σύνταξιν αναγνωστικών βιβλίων του δηµοτικού
σχολείου» ως αρχικά ο αναγνωστικός και γλωσσικός. ∆ηλαδή θα πρέπει το
Αναγνωστικό να είναι έτσι γραµµένο, ώστε να αναγιγνώσκεται αβίαστα και γι’
αυτό θα ήταν καλύτερο να έχει ζωντανό ύφος, προσαρµοσµένο στην ηλικία του
µαθητή και την ψυχική του ανάπτυξη και να είναι πλούσιο σε κίνηση και
δράση. Σηµαντικό ακόµη είναι να διαθέτουν µικροπερίοδο λόγο, φυσικό
διάλογο και διηγηµατική περιγραφή, στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν
όλα τα Αναγνωστικά ανεξαρτήτως τάξεως (∆ηµαράς, 1988).
Επίσης πολύ σηµαντικός σκοπός των Αναγνωστικών είναι να επιδιώκουν
µέσω του περιεχόµενού τους τη θρησκευτική, ηθική και εθνική αγωγή. Γι’ αυτό
πρέπει το περιεχόµενό τους να στηρίζεται σε θρησκευτικές αντιλήψεις των
Ελλήνων µαθητών, σε ανώτερη ανθρώπινη ηθική και στην εθνική συνείδηση
και την εθνική ζωή.
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Το Αναγνωστικό επιτυγχάνει καλύτερα τους διάφορους σκοπούς του,
όταν είναι ελκυστικό για το µαθητή. Πιο ενδιαφέρον είναι ο δρων άνθρωπος. Η
δράση του ατόµου έχει την δυνατότητα µέσα από τα συναισθήµατα που
προκαλεί και ανάλογα µε το αν αποτελεί πρότυπο µίµησης ή αποφυγής µπορεί
να διαµορφώσει τη θρησκευτική, ηθική και εθνική αγωγή.
Το Αναγνωστικό δεν θα πρέπει να είναι κατατεµαχισµένο σε µικρά
διηγήµατα και σε κοµµάτια εγκυκλοπαιδικού περιεχοµένου άσχετα µεταξύ
τους, αλλά πρέπει να έχει ενιαία ύλη και να διέπεται από πραγµατική
εσωτερική ενότητα. Είναι σηµαντικό γύρω από την κεντρική ιδέα να
αναπτύσσονται πολλά επεισόδια και σκηνές (∆ηµαράς, 1988).
Μέσα στην περίοδο 1917-20 εγκρίνονται και εκδίδονται σε δηµοτική
γλώσσα αρκετά Αναγνωστικά µε πιο αξιόλογα:
Τα αλφαβητάρια του Ε. Παπαµιχαήλ14 (α΄ και β΄ µέρος).
Το αλφαβητάριο του Ι. Συκώκη (β΄ µέρος).
Το Αναγνωστικό «Πέτρος Λάρας»15 των Α. Κουρτίδη – Ε.
Παπαµιχαήλ για την Β΄ τάξη.
Το Αναγνωστικό «Οι τρεις φίλοι»16 της Γ. Καζαντζάκη για την Β΄
τάξη.
Το Αναγνωστικό17 των Α. Καρκαβίτσα και Ε. Παπαµιχαήλ για την Γ΄
τάξη.

14

Παπαµιχαήλ, Επ. (1919). Αλφαβητάριο. Αθήναι: Τυπ. ∆ηµητράκου.

15

Παπαµιχαήλ, Επ. (1920). Πέτρος Λάρας; Αναγνωστικό Β΄ δηµοτικού. Αθήναι:

Τυπ. ∆ηµητράκου.
16

Καζαντζάκη, Γ. (1917). Οι τρεις φίλοι: Αναγνωστικό Β΄ δηµοτικού. Αθήναι:

εκδ. Ιωάννης Σιδέρης.
17

Καρκαβίτσα, Α. & Παπαµιχαήλ, Επ. (1918). Αναγνωστικό Γ΄ δηµοτικού.

Αθήναι: εκδ. Ιωάννης Σιδέρης.
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Το Αναγνωστικό «Οδύσσεια»18 των Α. Κουρτίδη, Γ. Κονιδάρη και Γ.
Καλαρά για την Γ΄ τάξη.
Το Αναγνωστικό «Η πατρίδα µας»19 των Α. Καρκαβίτσα και Ε.
Παπαµιχαήλ για την ∆΄ τάξη.
Το Αναγνωστικό «Στα παλιά χρόνια»20 των Α. Κουρτίδη και Γ.
Κονιδάρη για την ∆΄ τάξη.
Το Αναγνωστικό «∆ιγενής Ακρίτας»21 των Α. Καρκαβίτσα – Ε.
Παπαµιχαήλ για την Ε΄ τάξη.
Από τα νέα αυτά Αναγνωστικά της περιόδου διακρίνονται και
αναδεικνύονται τα δύο βιβλία της κρατικής επιτροπής:
(α)το «Αλφαβητάριο» που γίνεται ευρέως γνωστό µε το όνοµα
«Αλφαβητάρι µε τον ήλιο»22 της ειδικής επιτροπής, την οποία αποτελούσαν οι:
∆ηµ. Ανδρεάδης, Αλ. ∆ελµούζος, Π. Νιρβάνας, Ζ. Παπαντωνίου και Μ.
Τριανταφυλλίδης (αποτελεί το αναγνωστικό της Α΄ τάξης) και
(β) Τα «Ψηλά Βουνά»23 (για την Γ΄ τάξη) του Ζαχαρία Παπαντωνίου.

Η συγγραφή των καινούριων Αναγνωστικών είναι ταχύτατη µε
αποτέλεσµα αµέσως σχεδόν µετά τη νέα νοµοθεσία, τον Οκτώβριο του 1917,

18

Κουρτίδη, Α. & Κονιδάρη, Γ. & Καλαρά, Γ. (1919). Οδύσσεια: Αναγνωστικό

Γ΄ δηµοτικού. Αθήναι: Εστία.
19

Καρκαβίτσα, Α. & Παπαµιχαήλ, Επ. (1920). Η πατρίδα µας: Αναγνωστικό ∆΄

δηµοτικού. Αθήναι: Τυπ. ∆ηµητράκου.
20

Κουρτίδη, Α. & Κονιδάρη, Γ. (1919). Στα παλιά χρόνια: Αναγνωστικό ∆΄

δηµοτικού. Αθήναι: Ι. Ε. Κολλάρος.
21

Καρκαβίτσα, Α. & Παπαµιχαήλ, Επ. (1920). ∆ιγενής Ακρίτας: Αναγνωστικό Ε΄

δηµοτικού. Αθήναι: Τυπ. ∆ηµητράκου.
22

Ανδρεάδης, ∆., ∆ελµούζος, Αλ., Νιρβάνας, Π., Παπαντωνίου, Ζ.,

Τριανταφυλλίδης, Μ. & Μαλέας, Κ. (1919). Αλφαβητάριο. Αθήναι: Εστία.
23

Παπαντωνίου, Ζ. (1918). Ψηλά Βουνά. Αθήνα: Εστία.
81

Κουτσουδάκη Κατερίνα

Οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του Σχολείου Εργασίας στο
θεσµικό πλαίσιο και τα Αναγνωστικά του δηµοτικού σχολείου τη
2η δεκαετία του 20ου αιώνα

να κυκλοφορήσουν τα τέσσερα πρώτα αναγνωστικά: τα Αλφαβητάρια του Ε.
Παπαµιχαήλ και του Ι. Συκώκη, τα Αναγνωστικά: «Πέτρος Λάρας» των Α.
Κουρτίδη – Ε. Παπαµιχαήλ και «Οι τρεις φίλοι» της Γ. Καζαντζάκη. ∆ύο µήνες
αργότερα, τον ∆εκέµβριο του 1917, κυκλοφορούν τρία ακόµα: το Αναγνωστικό
των Α. Καρκαβίτσα και Ε. Παπαµιχαήλ για την Γ΄ τάξη, το Αναγνωστικό
«Οδύσσεια» των Α. Κουρτίδη, Γ. Κονιδάρη και Γ. Καλαρά και τα «Ψηλά
Βουνά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Έως το καλοκαίρι του 1919 κυκλοφόρησε
το «Αλφαβητάρι µε τον ήλιο» των ∆ηµ. Ανδρεάδη, Αλ. ∆ελµούζου, Π. Νιρβάνα,
Ζ. Παπαντωνίου και Μ. Τριανταφυλλίδη και ακόµα τρία Αναγνωστικά: «Η
πατρίδα µας» των Α. Καρκαβίτσα και Ε. Παπαµιχαήλ, «Στα παλιά χρόνια» των
Α. Κουρτίδη και Γ. Κονιδάρη και «∆ιγενής Ακρίτας» των Α. Καρκαβίτσα – Ε.
Παπαµιχαήλ (Φραγκουδάκη, 1986).

Η σπουδαιότητα των συγκεκριµένων αναγνωστικών διαφαίνεται όχι µόνο
από την µαζική και ενθουσιώδη απήχηση που είχαν στο µαθητικό κόσµο, αλλά
και από το µένος, µε το οποίο τα αντιµετώπισαν οι επικριτές.
Αναφέρεται γι’ αυτά: «µέσα στα καινούρια βιβλία της µεταρρύθµισης του
1917 υπάρχει ένα τελείως νέο πνεύµα, µια άλλη παιδαγωγική και µια άλλη
ιδεολογία απ’ αυτήν που κυριαρχούσε στο δηµοτικό σχολείο µέχρι τότε»
(Φραγκουδάκη, 1982, 39). Τα καινούρια βιβλία είναι ξεχωριστά λόγω της
γλώσσας, στην οποία είναι γραµµένα, αλλά καθίστανται µοναδικά και λόγω
του νέου πνεύµατος που τα διαπνέει και αυτό ίσως είναι σηµαντικότερο. Κι’
ακόµα: «η ιδεολογία που παρέχουν τα αναγνωστικά της µεταρρύθµισης είναι
βασισµένη στον αστικό ορθολογισµό. ∆εν βοµβαρδίζονται τα παιδάκια µε
στοµφώδεις φράσεις για το κλέος της Ελλάδας. Με καµιά κενόηχη πατριωτική
προπαγάνδα, δεν περιέχουν τα κείµενα την θεωκρατική ερµηνεία του κόσµου,
αντίθετα εξαίρουν τη γνώση, την επιστήµη, τη λογική. Στη θέση του δέους
µπροστά στο Θεό και της υπακοής στους άγραφους νόµους βρίσκουµε τη
νοµικοπολιτική ιδεολογία: ο νόµος του κράτους παίρνει µεγάλη βαρύτητα, είναι
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η έννοια που κυριαρχεί. Η εφαρµογή των νόµων αποτελεί προϋπόθεση της
κοινωνικής ζωής. Εξαίρεται η τιµιότητα, η φιλαλήθεια, η εργατικότητα αλλά και
η κριτική σκέψη, η πρωτοβουλία, η εφευρετικότητα και κυρίως το συλλογικό
πνεύµα και η κοινωνική αλληλεγγύη» (Φραγκουδάκη, 1986, 43).
Και ενώ αυτή η µερική µεταρρύθµιση προχωρά, αντιδράσεις δεν παύουν
να υπάρχουν. Χαρακτηριστικά το άρθρο του Γ. Χατζιδάκι: «Γεννηθήτω φως»
(1920), παρουσιάζει µια προσκόλληση στο παρελθόν µην αφήνοντας
περιθώρια σε κάτι νέο και διαφορετικό: «πανταχού αλλαχού το σχολείον
χρησιµεύει εις την εισαγωγήν της νέας γενεάς, εις τον πολιτισµόν των
παλαιοτέρων [...] να θρέψη και αναπτύξη το αίσθηµα και το πνεύµα αυτών εκ
των πνευµατικών θησαυρών των προγενεστέρων» (Χατζιδάκις, 1920, στο
Χαραλάµπους, 1987, 101).
Η αναπάντεχη ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές της 1ης Νοεµβρίου 1920
θα τερµατίσει οριστικά τις προσπάθειες που είχαν γίνει κατά τη χρονική
περίοδο µίας δεκαετίας. Με την πολιτική µεταβολή η εξουσία περνάει και πάλι
στα χέρια των Συντηρητικών (Παπανούτσος, 1978· Φραγκουδάκη, 1986·
Χαραλάµπους, 1987· Πουρνάρας, χ.χ.).
Η νέα κυβέρνηση θα διορίσει µιαν «Επιτροπεία» που την αποτελούν έξι
άτοµα, που µάχονταν τη δηµοτική, και ήταν οι: Σ. Σακελλαρόπουλος, Ν.
Εξαρχόπουλος, Α. Σκιάς, Θ. Μιχαλόπουλος, Ι. Μεγαρέας και Χ. Οικονόµου.
Αυτοί θα αξιολογήσουν τη µεταρρύθµιση και θα κρίνουν τι πρέπει να γίνει
(Λέφας, 1942· Χατζηστεφανίδης, 1986· Καψάλης & Χαραλάµπους, 1995).
Η κριτική που ασκεί η επιτροπεία στα βιβλία της περιόδου 1917-20
αναφέρεται σε τέσσερα κυρίως σηµεία: στη γλώσσα, στο περιεχόµενο, «τα
κοινωνικοποιητικά πρότυπα και την πολιτική τους ιδεολογία» (Καψάλης &
Χαραλάµπους, 1995, 60).

Ενδεικτικά κάποιες προτάσεις τις Επιτροπείας, που δηµοσιεύθηκαν
στις 10 Φεβρουαρίου 1921, για τα Αναγνωστικά του 1917 ήταν οι
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ακόλουθες:

«2.

Νά εκβληθώσι πάραυτα εκ των σχολείων καί καώσι τά συµφώνως

πρός τούς νόµους εκείνους συνταχθέντα καί σήµερον εν χρήσει υπάρχοντα
αναγνωστικά βιβλία ως έργα ψεύδους καί κακοβούλου προθέσεως.
6.

Νά καταδιωχθώσι ποινικώς οι υπαίτιοι των πρός διαφθοράν της

ελληνικής γλώσσης καί παιδείας τελεσθέντων πραξικοπηµάτων» (Υπουργείον
Εκκλησιαστικών και ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως, Έκθεσις της Επιτροπείας,
1921, 157-158).

Στις προτάσεις της Επιτροπείας συµπεριλαµβάνεται και η ακόλουθη
πρόταση: «4. Πρός τό παρόν καί πρό της παρασκευής των νέων βιβλίων νά
αφεθώσιν ελεύθεροι οι διδάσκαλοι νά εισαγάγωσι πρός καιρόν εκ των
εγκεκριµένων πρό του 1917 βιβλίων, όσα κρίνουσι µάλλον σύµφωνα πρός τά εν
τή παρούση εκθέσει διαλαµβανόµενα, επανερχόµενοι ως πρός τήν γλωσσικήν καί
γραµµατικήν διδασκαλίαν εις τό πρόγραµµα του 1913» (Υπουργείον
Εκκλησιαστικών και ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως, Έκθεσις της Επιτροπείας,
1921, 157).
Θεσπίζεται λοιπόν ο νόµος 2678/1921 «περί εισαγωγής ως αναγνωστικών
εις τα δηµοτικά σχολεία των καταλληλοτέρων εκ των προ του 1917
εγκεκριµένων» και έτσι κατά το σχολικό έτος 1921-22 χρησιµοποιούνται τα
Αναγνωστικά, που είχαν εγκριθεί πριν το 1917 και ταυτόχρονα αίρεται η
έγκριση των Αναγνωστικών της δηµοτικής, χωρίς κανένα δικαίωµα
αποζηµίωσης (Καψάλης & Χαραλάµπους, 1995).
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4.1. Η ανάλυση των Αναγνωστικών
Στο µέρος αυτό θα λάβει χώρα η ανάλυση των Αναγνωστικών που έχω
επιλέξει µε βάσει τις κατηγορίες ανάλυσης που έχουν οριστεί.

4.1.1. Σκοποί - στόχοι
Οι σκοποί της εκπαίδευσης είναι αλληλένδετοι µε τους σκοπούς των
Αναγνωστικών του δηµοτικού σχολείου. Έτσι, ο σκοπός της εκπαίδευσης, όπως
διατυπώνεται από τον Εκπαιδευτικό Όµιλο και εκφράζει το όραµά του για τη
δηµιουργία ενός Πρότυπου ∆ηµοτικού Σχολείου είναι η µόρφωση των µικρών
µαθητών µέσω της διδασκαλίας µαθηµάτων «αρκεί τα µαθήµατα αυτά να
διδάσκονται µε τρόπο που να µην φορτώνουν το µυαλό, αλλά να το µορφώνουν,
για να βρεθεί ο απόφοιτος του δηµοτικού σχολείου έτοιµος ν’ αντικρύσει τη ζωή,
κατέχοντας, µαζί µε την ηθική δύναµη και την ανεπτυγµένη νόηση, τις
απαραίτητες στον πολίτη γνώσεις» (∆ηµαράς, 1988, 68). Όπως αναφέραµε και
παραπάνω ο σκοπός των αναγνωστικών βιβλίων, που παρουσιάζεται µέσα από
το Β.∆. της 13ης Φεβρουαρίου 1918 για τη σύνταξη των αναγνωστικών βιβλίων
του δηµοτικού σχολείου ορίζεται ως αρχικά ο αναγνωστικός και γλωσσικός
(∆ηµαράς, 1988).
Μέσα από το Αλφαβητάριο του Παπαµιχαήλ, το «Αλφαβητάρι µε τον
ήλιο» και το Αναγνωστικό «Τα Ψηλά Βουνά», του Ζαχαρία Παπαντωνίου
επιδιώκεται η γνωριµία των µικρών µαθητών µε το ευρύτερο φυσικό και
κοινωνικό περιβάλλον. Το Αλφαβητάριο του Παπαµιχαήλ και το «Αλφαβητάρι
µε τον ήλιο» είναι γραµµένα µε ένα ευχάριστο τρόπο για τους µικρούς µαθητές,
καθώς πρωταγωνιστές τους είναι µικρά παιδιά, µαθητές και τα ίδια, και
παρουσιάζουν τη ζωή τους, τα παιχνίδια τους, τις συνήθειές τους, την δράση
τους µέσα στο φυσικό αλλά και κοινωνικό περιβάλλον. Στους πρωταγωνιστές
των Αλφαβηταρίων, οι µαθητές µπορούν να διακρίνουν δικά τους
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Ουσιαστικά,

έχουµε

την

δυνατότητα

µέσα

από

τα

Αναγνωστικά, να εισχωρήσουµε στην ατµόσφαιρα εκείνης της εποχής και να
αντιληφθούµε τα βιώµατα και τις συνήθειες της παιδικής ηλικίας, όπως αυτά
µας δίνονται (Χουρδάκης, 2004). Το Αναγνωστικό «Τα Ψηλά Βουνά» είναι,
επίσης, γραµµένο µε ένα ευχάριστο, προσφιλή τρόπο για τους µικρούς µαθητές,
καθώς παρουσιάζει τις περιπέτειες είκοσι έξι παιδιών, τα οποία δεν αποτελούν
άπιαστα, απλησίαστα και πλήρως αποµακρυσµένα πρόσωπα από αυτά τα οποία
ήδη γνωρίζουν οι µικροί µαθητές και συναντούν στην καθηµερινή τους ζωή.
Αντιθέτως οι ήρωες του βιβλίου είναι τόσο απλοί και διαφορετικοί χαρακτήρες,
µε χαρίσµατα και ελαττώµατα, βγαλµένοι από την καθηµερινή ζωή των µικρών
µαθητών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ταυτιστούν µαζί τους και να
παρακολουθήσουν τις περιπέτειες που ζουν, µέσα από σχολικά εγχειρίδια, µε
ενδιαφέρον, ζωντάνια και έντονη συµµετοχή. Ακόµα και στο Αναγνωστικό «Οι
τρεις φίλοι» που το διήγηµα δεν αντικατοπτρίζει µία οµαλή καθηµερινή ζωή,
κοινή µε εκείνη των µικρών µαθητών, οι πρωταγωνιστές παρουσιάζονται ως
καθηµερινά παιδιά µε αδυναµίες και ελαττώµατα, που όµως δεν στέκονται
εµπόδιο στο να επιβιώσουν. Έτσι ο σκοπός της εκπαίδευσης όπως
διατυπώνεται από τον Εκπαιδευτικό Όµιλο πραγµατώνεται καθώς η
διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος, και όχι µόνο24, γίνεται µε τρόπο απλό
και εύληπτο από τον µικρό µαθητή, εµπλουτίζοντας τις γνώσεις του σχετικά µε
τη φύση, τον κοινωνικό βίο, τον τρόπο επιβίωσης, την ύπαρξη των διάφορων
επαγγελµάτων, την ανάγκη συνεργασίας αλλά και την ανάπτυξη της ηθικής σε
θέµατα σχετικά µε τη φύση, το περιβάλλον προετοιµάζοντάς τον έτσι,
ουσιαστικά, να µπει αργότερα στην πραγµατική ζωή έχοντας τις απαραίτητες

24

Γιατί θα δούµε στη συνέχεια ότι αυτό το αναγνωστικό, ανάλογα µε τον

εκπαιδευτικό που βρίσκεται µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και τον τρόπο
διδασκαλίας του, δεν περιορίζεται µόνο στην ανάγνωση και στο γλωσσικό κοµµάτι
αλλά επεκτείνεται και σε άλλους τοµείς της γνώσεις.
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γνώσεις (Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά., 1919, 6-7, 12-13, 14, 16, 17-18, 2628, 30, 36, 37, 38-42, 44-46, 51-56, 56-58, 47-48, 75-76· Παπαµιχαήλ, 1918, 57, 20, 24, 28, 36, 44-46, 50-51, 65-68, 71-73, 80, 83-84· Καζαντζάκη, 1923, 34, 17, 26-27, 28, 30, 32-33, 35, 38, 43, 58-60, 62, 70-71, 77-78, 81-82, 93, 115118, 127, 139-140, 153, 157, 158-160· Παπαντωνίου, 1918, 16, 19, 33-34, 39,
42-43, 50-57, 75, 78-79, 81, 83-84, 86-87, 105, 113, 119, 124-125, 128, 145,
154-157, 164, 166-168, 174-179, 196-198, 204· Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ,
1920, 103, 109, 118-123, 129-131, 134-140, 150-156, 164-169, 174-182, 199203, 206-208· Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 12, 41, 61-64, 83-84, 109,
111, 122-128, 135-139, 143-151). Επίσης το Αναγνωστικό αυτό δίνει τη
δυνατότητα στον µικρό µαθητή να ταξιδεύσει µέσα από αυτό, να ονειρευτεί και
να συµµετέχει στη δράση. Σε αυτό, φυσικά, βοηθάει και η γλώσσα, που
χρησιµοποιείται, η οποία είναι η δηµοτική, η γλώσσα που µιλάει ο µικρός
µαθητής στην καθηµερινή του ζωή. Έτσι αυτόµατα και ο σκοπός των
αναγνωστικών βιβλίων, που παρουσιάζεται µέσα από το Β.∆. της 13ης
Φεβρουαρίου 1918 για τη σύνταξη των αναγνωστικών βιβλίων του δηµοτικού
σχολείου, ο οποίος ορίζεται ως αρχικά ο αναγνωστικός και γλωσσικός,
πραγµατώνεται, καθώς η διαδικασία της ανάγνωσης για τον µικρό µαθητή δεν
είναι µία µηχανική ενέργεια, αλλά εµπεριέχει και το στάδιο της κατανόησης το
οποίο αποτελεί το βασικότερο στάδιο στην αναγνωστική διαδικασία. Η
κατανόηση του κειµένου, λοιπόν, συνεπάγεται κέντρισµα του ενδιαφέροντος
του µαθητή, καθώς αυτό αναφέρεται σε περιστατικά που κεντρίζουν την
προσοχή του, και εποµένως καταβολή περισσότερης προσπάθειας για την
ανάγνωσή του και όχι άµεσης, γρήγορης και βιαστικής παραίτησης από αυτή
και απογοήτευσης.
Ειδικότεροι στόχοι25 των Αναγνωστικών της µεταρρύθµισης του 1917

25

Οι στόχοι διατυπώθηκαν κυρίως µε βάση τη στοχοθεσία των Gagne και

Briggs (1979) (στο Φλουρής, 2000).
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είναι οι µαθητές να γίνουν ικανοί:
Να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον.
Να διακρίνουν διάφορα επαγγέλµατα και τη χρησιµότητα τους στην
κοινωνία.
Να διακρίνουν τα δηµιουργήµατα της φύσης από εκείνα του ανθρώπου.
Να κατανοήσουν ότι ο µύθος λειτουργεί ως κρίση και φαντασία.
Να αναγνωρίσουν ήθη και έθιµα, θέτοντας παράλληλα της βάσεις
λαογραφίας - εθνολογίας.
Να έρθουν πιο κοντά στην παράδοση.
Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά ορισµένων ζώων
στο τοπικό οικοσύστηµα, τη σχέση που έχουν µε τον αγροτικό κτηνοτροφικό πολιτισµό της περιοχής αλλά και τη συµβολική δράση
τους στη λαογραφία και στα λαϊκά γνωµικά.
Να διαµορφώσουν θετική στάση απέναντι στην αξία της οµάδας και της
συνεργασίας.
Να διαµορφώσουν θετική στάση απέναντι στην αξία του περιβάλλοντος,
µέσω µιας αµφίδροµης συνεργασίας ανθρώπου και τοπικού
οικοσυστήµατος.
Να διαµορφώσουν θετική στάση απέναντι στην αξία του σχολείου και της
µόρφωσης.
∆ηλαδή θα πρέπει τα Αναγνωστικά να προσφέρονται για διάβασµα, από
τους µικρούς µαθητές και µάλιστα για αβίαστο διάβασµα, έλκοντας τους το
ενδιαφέρον. Επίσης σηµαντικό είναι να µην περιέχουν κάτι προσβλητικό για τη
θρησκεία, την πατρίδα, το πολίτευµα και τα χρηστά ήθη (Καψάλης &
Χαραλάµπους, 1995).
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4.1.2. Περιεχόµενα
Πρώτο βήµα πριν προχωρήσω στην ανάλυση των Αναγνωστικών ως προς
τις υποκατηγορίες της παρούσας κατηγορίας είναι να παρουσιάσω περιληπτικά
το κάθε Αναγνωστικό.

Στο

«Αλφαβητάρι»

του

Παπαµιχαήλ

παρουσιάζεται η ζωή της µικρής ∆αφνούλας, του
αδερφού της Γιώργου µε την οικογένειά της.
Περιγράφονται τα παιχνίδια τους µε τους φίλους
τους,

τα

ζώα

τους

αλλά

και

όµορφες

οικογενειακές στιγµές που συµπληρώνονται από
την τυπική εικόνα του παππού, που είναι κοντά
στα παιδιά, τα πηγαίνει βόλτες και τους λέει
ιστορίες.
Στο «Αλφαβητάρι µε τον ήλιο» περιγράφεται
η ζωή, τα παιχνίδια, οι αντιλήψεις τριών
παιδιών µιας οικογένειας, του Ρήγα (ο
µεγάλος αδερφός) της Ρήνας και της
µικρής Βάσως, καθώς και του περίγυρού
τους που έρχεται να συµπληρώσει την
εικόνα

µια

τυπικής

µικροαστικής

οικογένειας. Σε αρκετά κείµενα του
Αλφαβηταρίου

τα

τρία

αδελφάκια

πλαισιώνουν η γιαγιά και ο Βελής ο
σκύλος. Τα υπόλοιπα πρόσωπα που
αναφέρονται – ορισµένα από αυτά
αναφέρονται σε ένα και µόνο κείµενο –
είναι: η µητέρα, ο πατέρας Φώτης Καλοµοίρης, ο γεωργός που οργώνει το
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χωράφι µε τα βόδια του, ο Πάνος ο µικρός βοσκός µε ένα άλλο παιδί που
τρόµαζε το κοπάδι του, η Βαγγελιώ και άλλες φίλες της Βάσως, ο Τζανής
(φίλος του Ρήγα), ο γέρο-Κανελλής που είχε ένα γάιδαρο, τον Ψαρή, η κυράΧάιδω µε τη γάτα της τη Χιόνα, ο Βαγγέλης ο τσαγκάρης και ο Σγουρός ο
ψαράς.
Το Αναγνωστικό: «Οι τρεις φίλοι» περιγράφει τις περιπέτειες, τις
δυσκολίες και τις αντιξοότητες, που αντιµετωπίζουν τρία µικρά παιδιά, ο
Παύλος, η Ανθούλα και ο Νίκος, σε ένα αποµονωµένο νησί. Παρουσιάζει την
δύναµη της ψυχής τους, την ευρηµατικότητα τους και το απαράµιλλο θάρρος
που έδειξαν και κατόρθωσαν να επιβιώσουν εκεί και να επιστρέψουν στα
σπίτια τους νικητές αλλά σίγουρα πλήρως αλλαγµένοι µετά από αυτή την
εµπειρία ζωής. Τα τρία παιδιά, έχοντας µόνο το ένα το άλλο και απόλυτη πίστη
στον Θεό και στις δυνάµεις τους, ανταπεξήλθαν σε ανυπέρβλητες δυσκολίες
και έλαµψαν µέσα από τις πράξεις τους και τις κατάλληλες αντιδράσεις τους τις
κατάλληλες στιγµές.
Ο Παπαντωνίου στα «Ψηλά Βουνά»
εξιστορεί,

την περιπέτεια είκοσι έξι

αγοριών που, µε την άδεια των γονιών τους,
εγκαταλείπουν την πόλη τους για να
ανεβούν στα ψηλά βουνά, µε αφορµή τα
λόγια που είχε πει ο δάσκαλός τους ότι
µπορούν να µάθουν τόσα πολλά εκεί ψηλά,
που ούτε τα βιβλία αλλά και ούτε ο ίδιος
µπορεί να τους διδάξει.
Κεντρικοί ήρωες των παιδιών είναι ο
Αντρέας, ο Κωστάκης, ο Φάνης, ο Μαθιός, ο ∆ηµητράκης και τέλος ο
Φουντούλης, ο οποίος είναι «το στρογγυλό και παχύ παιδί» της παρέας. ∆εν
λείπει ούτε η αίσθηση του χιούµορ από το βιβλίο, αφού συχνά ο συγγραφέας
παρουσιάζει διάφορα αστεία περιστατικά µε πρωταγωνιστή τον Φουντούλη.
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∆ευτερεύοντες ήρωες του βιβλίου αποτελούν τα βλαχόπουλα, Λάµπρος και
Αφροδώ, καθώς και ο παππούλης τους ο Γεροθανάσης. Αξιοσηµείωτο είναι το
γεγονός, ότι από τα είκοσι έξι παιδιά της παρέας δεν έχει ούτε ένα κορίτσι, που
ίσως αντικατοπτρίζει την αντίληψη της εποχής ότι τα κορίτσια πρέπει να
µένουν στο σπίτι, να βοηθούν τις µητέρες τους, κτλ.
Ο συγγραφέας, µε το τελευταίο κεφάλαιο: «Έπειτα από χρόνια», αφήνει
κάποια υπονοούµενα ότι η όλη περιπέτεια των είκοσι έξι παιδιών ήταν
πραγµατική. Μιλά για ένα δάσκαλο, που λεγόταν Λάµπρος, ο οποίος
εµφανίστηκε στην πόλη αυτή µετά από κάµποσα χρόνια. Του άρεσε να οδηγεί
τα παιδιά κάτω από τα δέντρα, για να τους διδάξει για «τους γύρω τόπους, τη
γη, τον ουρανό, τα πλάσµατα όλα. Τους πήγαινε κοντά στις αγελάδες, στα
πρόβατα, στα γίδια, στις κότες για να µάθουν πως ζούνε. Τους µάθαινε τη ζωή
των δέντρων, των πουλιών και των εντόµων. Όταν ήταν καθαρή αστροφεγγιά,
τους έδειχνε από ένα ύψωµα και τους ονόµαζε τ’ άστρα» (Παπαντωνίου, 1918,
205).
Ίσως ο Λάµπρος αυτός να µην είναι άλλος από το βλαχόπουλο, που µε
τόσο πάθος ήθελε να µάθει την αλφαβήτα, και µε την ευχή του Γεροθανάση
κατέβηκε στην πόλη µε τους υπόλοιπους είκοσι έξι στο γυρισµό τους. Και
τελικά, ο ίδιος ο Λάµπρος αυτός να µην είναι άλλος από τον πατέρα του
συγγραφέα.

Αξιοσηµείωτη

είναι

η

αφιέρωση του βιβλίου, στην ιερή µνήµη του
Λάµπρου Παπαντωνίου, δηµοδιδάσκαλου.
Στο Αναγνωστικό: «Η πατρίδα µας»
παρουσιάζονται

µικρές

µεµονωµένες

ιστορίες, ενώ αυτή που καταλαµβάνει το
κεφάλαιο της αρχαίας εποχής είναι η
ιστορία του Πρόα.
Το

ίδιο

Αναγνωστικό:

συµβαίνει
«∆ιγενής

και

Ακρίτας»

στο
που
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απαρτίζεται από µικρές ιστορίες ασύνδετες µεταξύ τους, όπου όµως
καταλαµβάνει ένα σηµαντικό µέρος η ζωή του ∆ιγενή Ακρίτα από τα παιδικά
χρόνια έως το θάνατό του.
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4.1.2.1. Η αξία της οικογένειας
Η οικογένεια αποτελεί διαχρονικά µία αδιαµφισβήτητη αξία. Ένας
άνθρωπος γεννιέται και για να µεγαλώσει χρειάζεται φροντίδα, αυτή την
φροντίδα του την προσφέρει η οικογένεια. Μέσα σε αυτήν µεγαλώνει και
διαµορφώνεται η προσωπικότητά του. Αποτελεί την πρώτη κοινωνική οµάδα,
µέσα στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος και εποµένως µέσα σε αυτή µαθαίνει
τρόπους συµπεριφοράς, κανόνες, υποχρεώσεις και για τα άτοµα αυτής
αναπτύσσει τα πρώτα του συναισθήµατα.
Στη συνέχεια θα καταγράψουµε αποσπάσµατα των Αναγνωστικών, για να
διαπιστώσουµε ποια είναι η εικόνα, που αυτά προβάλλουν, για την οικογένεια.

Η πρώτη λέξη, που µαθαίνουν οι µικροί µαθητές στο Αλφαβητάριο του
Παπαµιχαήλ είναι η λέξη «µάνα» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1918, 3). Αυτό
αδιαµφισβήτητα δεν είναι τυχαίο, γιατί η µάνα είναι εκείνη, που είναι συνεχώς
δίπλα στον µικρό µαθητή όλα τα χρόνια που µεσολαβούν µέχρι να έρθει στο
σχολείο. Άλλωστε η ίδια λέξη είναι µία από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη, που
µαθαίνει ένα παιδάκι τον προφορικό λόγο. Εποµένως, η µάνα είναι ένα
σηµαντικό πρόσωπο στην ζωή του µικρού µαθητή, αναπόσπαστο από την
καθηµερινότητά του και αποτελεί µία λέξη συναισθηµατικά φορτισµένη για τον
κάθε άνθρωπο, πόσο µάλλον για το µικρό παιδάκι, που την αποχωρίζεται για
κάποιες ώρες και βρίσκεται στο σχολείο, σε ένα πλήρως διαφορετικό
περιβάλλον. Η µητέρα είναι εκείνη, που περιµένει τα παιδιά µετά το σχολείο,
πάντα γλυκιά γεµάτη τρυφερότητα: «Τρέξετε, σας περιµένει η µανούλα σας, να
σας γεµίση φιλιά και χάδια» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 12). Μέσα στο
αλφαβητάριο γίνονται και άλλες αναφορές στην µητέρα (Βλ. Παπαµιχαήλ,
1919, 14-16, 82). Περισσότερες αναφορές γίνονται και στην οικογένεια (Βλ.
Παπαµιχαήλ, 1919, 42-43, 46, 50, 53, 59, 80).
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Μέσα από την ιστορία µε τις τρεις πεταλούδες προβάλλεται η αδερφική
αγάπη, καθώς αφού κάποιος κρίνος δεν τις δεχόταν και τις τρεις προτίµησαν να
µείνουν όλες µαζί και να µην µπουν σε κανένα λουλούδι. «Ευχαριστούµε για
την αγάπη σου· αφού δεν την θέλεις εσύ την άσπρη αδερφούλα µας, ούτε µείς δε
θέλουµε να µπούµε. ... Η άσπρη πεταλούδα είπε: «Είµαι τόσο κακή, λες, να µπω
εγώ και ν’ αφήσω τις αδερφούλες µου έξω να βρέχονται! Α, όχι ποτέ!» » (Βλ.
Παπαµιχαήλ, 1919, 55-56).
Στο «Αλφαβητάρι µε τον ήλιο» την παρουσίαση της κάνει σχεδόν αµέσως
η µητέρα, η οποία δίνει γάλα στα παιδιά, ράβει το φόρεµα της Ρήνας, τα καλεί
για φαγητό (Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά., 1919, 4, 5, 9, 10, 20, 22).
∆εν απουσιάζει από το Αλφαβητάριο και η γιαγιά να κάνει παραδοσιακές
εργασίες όπως να ζυµώνει, αλλά και να λέει παραµύθια στα εγγονάκια της (Βλ.
Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά., 1919, 12, 13, 15, 17-18, 20, 59-61).
Η αγάπη στην οικογένεια εκδηλώνεται και στην προσευχή, που κάνει η
Βάσω και παρακαλεί το θεό να προστατεύει την οικογένειά της (Βλ.
Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά., 1919, 43).
Η οικογένεια αποτελεί µια αξία, είναι σηµαντική αυτή, η ίδια αλλά και
αγάπη που δέχεται το άτοµο από αυτή.
«Ο πατέρας και η µητέρα µε αγαπούσαν πολύ. ∆εν είχαν άλλα παιδάκια από
µένα και την αδελφούλα µου, την Τασούλα» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 3).
«Το βράδυ βράδυ ο πατέρας γύριζε στο σπίτι. Εγώ στεκόµουν και τον
περίµενα. ... Μ’ έπαιρνε τότε από το χέρι και µπαίναµε µαζί στο σπίτι. Πόσο
ευτυχισµένος ήµουν» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 4).
Η µητέρα αποτελεί πάντα τον άνθρωπο, που µας συνδέει µε ζεστές,
γλυκιές εικόνες, το σηµαντικό πρόσωπο της ζωής κάθε ανθρώπου. Έτσι, και
στο διήγηµα αυτό, δίνει το παρόν µε την θερµή της παρουσία τις κρύες,
χειµωνιάτικες νύχτες, που παίρνει στα γόνατά της τα παιδιά και τους εξιστορεί
παραµύθια (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 4-5).
Η κορύφωση της έκφρασης της υπέρµετρης αγάπης στην οικογένεια µέσα
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στο διήγηµα είναι το σηµείο µετά το ναυάγιο, που η µικρή Ανθούλα αναζητά
εναγωνίως την οικογένειά της και βρίσκει µόνο τον αδερφό της (Βλ.
Καζαντζάκη, 1923, 36-37). Βέβαια και στην συνέχεια υπάρχουν ξεσπάσµατα
από τους πρωταγωνιστές για τους αγαπηµένους του ανθρώπους, που έχασαν
(Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 41-42).
Ο χαµός ενός αγαπηµένου ανθρώπου αποτελεί ένα συγκλονιστικό,
τραγικό γεγονός, και πολύ περισσότερο ο χαµός ενός µέλους της οικογένειας.
Η σκέψη και µόνο του πρωταγωνιστή του Αναγνωστικού: «Οι τρεις φίλοι» ότι
δεν θα ξαναέβλεπε το θείο του, τον βασάνιζε.
«Τι λύπη ένιωθα να συλλογίζωµαι, πως αυτός που τόσο µ’ αγάπησε και
ήθελε να µε προστατέψη είχε χαθή, και ποτέ πια δεν θα έβλεπα τη µορφή του... »
(Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 30-31).
∆ίνεται έµφαση στην αξία της οικογένειας, αλλά τονίζεται ιδιαίτερα η
ανάγκη και η επιθυµία των ανθρώπων να αποκτήσουν παιδιά, για να
ολοκληρωθεί η οικογένεια τους και η ευτυχία τους. Στο απόσπασµα που
ακολουθεί φανερώνεται αυτή η ανάγκη:
«Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και µια βασίλισσα, που δεν
είχαν παιδιά. Όλα τ’ αγαθά τα είχαν και µόνο παιδιά δεν είχαν. Η πίκρα τους γι’
αυτό ήταν µεγάλη. ... Από µέσα της όµως αναστέναζε η βασίλισσα και
συλλογιζόταν: «Άµα λείπει το παιδί από το σπίτι, όλα λείπουν. Το παιδί είναι το
στολίδι του σπιτιού. Είναι ό,τι είναι το αηδόνι την άνοιξη, ό,τι είναι το λουλούδι
στον κάµπο. Αν σωπάση το αηδόνι και δεν ανθίση το λουλούδι, τι θα είναι; Μια
ερηµιά θ’ απλωθή στη γη. Έτσι είναι και το σπίτι δίχως το γέλιο του παιδιού.» ...
... Είχαν γεράσει πια οι βασιλιάδες, µα ο καηµός τους δεν γιατρευόταν. Αχ,
να είχαµε ένα παιδί! Αχ, να είχαµε ένα παιδί! Ήταν ο αναστεναγµός τους µέρα
νύχτα» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 5-7).
Έντονη είναι η αγάπη που ενώνει µε άθραυστα δεσµά τα µέλη της
οικογένειας και συνάµα η έγνοια για αυτά και η φροντίδα προς αυτά:
«Με το πανωφόρι µου είχα τυλίξει την αδελφούλα µου, και προσπαθούσα
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να ζεστάνω τα χεράκια της µέσα στα δικά µου» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 18).
Η επιστροφή ενός µέλους της οικογένειας συνοδεύεται από κλάµατα
χαράς.
«Ο πατέρας τον αγκάλιασε και έκλαιαν και τα δύο αδέρφια πολλή ώρα,
δίχως να µιλούν» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 18).
Η αγάπη που υπάρχει στα µέλη µιας οικογένειας τονίζεται µέσα από µία
ιστορία της Ανθούλας, όπου η Ελένη ανησυχεί για τα αδέρφια της και χωρίς
κανένα δισταγµό τα αναζητάει.
«Η Ελένη έκλαιγε απαρηγόρητη και συλλογιζόταν τους έντεκα αδερφούς
της, που ήταν µακριά. Μια µέρα είπε: «Θα φύγω. Θα πάω όπου βλέπουν τα
µάτια µου... ίσως ξαναβρώ τ’ αδέρφια µου »» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 103).
Όταν τα βρίσκει εκείνα

είναι µεταµορφωµένα σε κύκνους. Στην

προσπάθειά της η Ελένη να σώσει τα έντεκα αδέρφια της αναγκάστηκε να
παραµείνει σιωπηλή και να καταδικαστεί σε θάνατο µε την κατηγορία ότι είναι
µάγισσα. Όµως εκείνη δεν σταµάτησε στιγµή να προσπαθεί µε στόχο να σώσει
τ’ αδέρφια της. Στο τέλος τα κατάφερε και η ίδια αθωώθηκε (Βλ. Καζαντζάκη,
1923, 100-115).
Όταν ο Παύλος κινδυνεύει να πεθάνει ο νους του γυρίζει στην οικογένειά
τους:
«Τότε πια πίστεψα πως έφτασε η τελευταία µου ώρα. Όλη µου η ζωή
πέρασε σαν αστραπή από το νου µου. Θυµήθηκα τον πατέρα µυ, τη µητέρα µου,
την αδερφή µου τη Μαρία ... συλλογίστηκα τις συµβουλές του πατέρα µου, που
δεν ήθελε να µε αφήση να φύγω, και δάκρυα βούρκωσαν τα µάτια µου » (Βλ.
Καζαντζάκη, 1923, 136).
Η αγάπη προς την οικογένεια φαίνεται και από άλλα σηµεία του
Αναγνωστικού (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 14-16, 19, 21-22, 25, 34, 62, 78, 94,
97, 152).
Όσο έλειπε ο Παύλος από το σπίτι του η οικογένεια του αγωνιούσε για
την τύχη του, η αγωνία και η άγνοια, για το που βρίσκεται, είχαν φθείρει την
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εξωτερική εµφάνιση των αγαπηµένων του προσώπων:
«Ο πατέρας µου καθόταν στη γωνιά συλλογισµένος. Πόσο γέρασε! Τα
µαλλιά του είχαν γίνει κάτασπρα και φαινόταν άρρωστος» (Βλ. Καζαντζάκη,
1923, 155).
Τα συναισθήµατα του Παύλου, κατά την επιστροφή του στο σπίτι του,
είναι ανάµεικτα. Είναι τόσο χαρούµενος, τόσο ανακουφισµένος, που βρίσκεται
εκεί αλλά και συνάµα τόσο ταραγµένος.
«Αχ, πώς χτυπούσε η καρδιά µου, σαν έφτασα στην πόρτα του σπιτιού µου!
Έσκυψα και φίλησα το χώµα στο κατώφλι µας και τα δάκρυα έτρεχαν από τα
µάτια µου.
- Σπίτι του πατέρα µου, έλεγα, σε ξαναβρίσκω! Τι έχω υποφέρει µακριά από
σένα! Αχ, εδώ µόνο µπορώ να γίνω ευτυχισµένος. Εδώ µόνο! ... ∆εν µπόρεσα
όµως να κρατηθώ· έπεσα στην αγκαλιά της και φώναξα!:
-Μητέρα! Μητέρα!
Όλοι έτρεξαν στην αυλή· η αδερφή µου, ο πατέρας, η µητέρα µε
αγκάλιαζαν, µε φιλούσαν κι έκλαιαν από τη χαρά.
-Παιδί µου, παιδί µου, καλώς ώρισες!
Η ευτυχία µου δε λέγεται. ∆εν έφυγα πια από το πατρικό µου σπίτι » (Βλ.
Καζαντζάκη, 1923, 155-156).

Η χαρά για τον ερχοµό ενός παιδιού στο κόσµο, ακόµα και στα αρχαία
χρόνια, παρουσιάζεται σαν µία µεγάλη γιορτή. «Περίµεναν τη γέννησή µου σα
µεγάλη γιορτή. ... ∆έκα ηµέρες ύστερα από τη γέννησή µου ο πατέρας µου
κάλεσε τραπέζι τους συγγενείς και φίλους.» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ,
1920, 11).
Σε κάθε χαρά το µυαλό τρέχει στους δικούς µας ανθρώπους, στην
οικογένειά µας: «Εγώ είχα µεγάλη χαρά. Αµέσως ο νους µου πέταξε στον
παππού και στον πατέρα µου. Πως θα χαρούν άµα το µάθουν!» (Βλ.
Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 29).
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Όµως η αξία της οικογένειας είναι εµφανής και στο ζωικό βασίλειο.
«Ύστερα από δεκαέξι ηµέρες τα πουλάκια τσιµπούν το αυγό τους και
βγαίνουν γυµνά. Η µάνα τα σκεπάζει µε τα φτερά της. Ο πατέρας ... πρέπει να
χορτάση έξι στόµατα! Σε λίγες µέρες αρχίζει να τον βοηθά και η µάνα. Όταν
µεγαλώσουν τα φτερά των µικρών οι γονείς τα µαθαίνουν να πετούν, να
βρίσκουν µόνα τους την τροφή, µα και να κρύβωνται. ... Άµα ιδούν τον πατέρα
να πετάξη, καταλαβαίνουν πως είναι κίνδυνος και µένουν ακίνητα.» (Βλ.
Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 139).

«Ο λύκος έβαλε σηµάδι το πουλαράκι και χύθηκε απάνω του. Μα τώρα
ήρθε η σειρά της µάνας. Η γαϊδουρίτσα πήρε θάρρος και µπήκε ανάµεσα στο
λύκο και το παιδί της. Με τα πίσω πόδια της άρχισε να κλοτσά, και µε το στήθος
της να σπρώχνη το πουλαράκι της στην κουφάλα ενός έλατου. ... Τέλος η
γαϊδουρίτσα κατάφερε να βάλη µέσα το πουλαράκι, έκλεισε µε το στήθος της την
κουφάλα, και µε τα πίσω πόδια της έδινε κλοτσιές αδιάκοπα. ... Τα αίµατα
έτρεχαν αδιάκοπα από τα πλευρά της γαϊδουρίτσας µα δεν έτρεχαν λιγότερα από
το κεφάλι του λύκου. Η άµοιρη µάνα προστάτευε και µε το αίµα της το παιδί
της.» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 114)

« - «Για όνοµα θεού, το εγγόνι µου πνίγεται!... µια βάρκα!» ... «Μια βάρκα
παιδιά· λπηρώνω όσο όσο!» φώναξε πάλι ο γέρος. ... «∆υστυχία µου! Πάει το
παιδί!» ξαναφώναξε ο γέρος. «∆υο χιλιάδες δραχµές δίνω σ’ όποιον µου σώση
το παιδί.» ... «Τρεις χιλιάδες δίνω!» φώναξε δυνατώτερα. «Το παιδί µόνο να
σωθή! ...» ... «Παιδί µου!» φώναξε ο γέροντας. «Στάχτη να γίνουν τα χρήµατα
και το καλό τους!...»» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 158-159).
Στην περίπτωση των ναυτικών η οικογένεια είναι εκείνη που βρίσκεται
στο λιµάνι για να τους αποχαιρετήσει (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920,
15, 193).
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«- «∆εν αφήνεις τα πρόβατα» είπε ο Φάνης «να ’ρθεις κάτω µε τα δικά µας
τα κορίτσια;» Η Αφρόδω γέλασε και απάντησε πως δεν τ’ αφήνει για όλα τ’
αγαθά του κόσµου. Εδώ είναι η γενιά της, αδέρφια, πατέρας, µάνα, γαµπροί,
παππούδες, τα γεροθανασαίικα, που λέει ο λόγος.» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918,
42).
Ο πατέρας, ο κυρ-Στέφανος βοηθάει το παιδί του, τον Ανδρέα και
ουσιαστικά, η βοήθειά του αυτή ήταν καταλυτική, για να ξεκινήσει το ταξίδι
των µικρών παιδιών: «Ο πατέρας του, ο κυρ-Στέφανος, ήταν εργολάβος ξυλείας
στο δάσος, που τους είπε ο δάσκαλος να πάνε, στο Χλωρό ... Τον παρακέλεσε,
λοιπόν, ο Αντρέας να δώσει χάρισµα την ξυλεία για τις καλύβες, που χρειάζονταν
τα παιδιά. Και για να πετύχει ακολούθησε µια µέρα τον πατέρα του στο δάσος,
όπου είχε πάει να επιβλέψει την εργασία. Σε δύο µέρες, οι λοτόµοι έστησαν οχτώ
καλύβες.» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 13).
Η βοήθεια του κυρ-Στέφανου δεν σταµατάει εδώ καθώς σε εκείνον
οφείλουν το ξεκίνηµα της περιπέτειάς οι µικροί ταξιδιώτες και για έναν
επιπλέον λόγο: «Αυτός ο καλός άνθρωπος, όταν γύρισε από το δάσος, έδωσε το
λόγο του στους γονείς τους, πως θα πάει µαζί µε τα παιδιά. Είπε πως θα τα
προσέχει εκεί που βρίσκονται, πως θα τους κάνει όσες ευκολίες µπορεί και θα
τους φέρει νέα τους συχνά, που θα κατεβαίνει στην πόλη. Μόνο έτσι κατόρθωσαν
να πάρουν την άδεια.» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 15). Εποµένως, διαφαίνεται
εδώ καθαρά η αγωνία των οικογενειών για τα παιδιά τους και µόνο µετά την
υπόσχεση ενός ενήλικα και την διασφάλιση της προστασίας του δίνεται η
άδεια, για να ξεκινήσουν το ταξίδι τους.
Η µητέρα παρουσιάζεται και εδώ να έχει µεριµνήσει για τον γιο της, τον
Φουντούλη: «Ήταν τα κουλούρια, που του είχε ετοιµάσει η µητέρα του, µε τη
συµβουλή να τα τρώει φρόνιµα, δηλαδή δυο κάθε πρωί.» (Βλ. Παπαντωνίου,
1918, 23).
Την πρώτη βραδιά στο δάσος, όσο µεγάλη και αν ήταν η επιθυµία τους να
βρεθούν εκεί, δεν µπορούν να κρύψουν την ανάγκη τους για το σπίτι τους και
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την επιρροή που έχει ασκήσει πάνω τους η καθηµερινή τους ζωή, καθώς αυτή
φανερώνεται άθελά τους, µέσα από τα παραµιλητά τους κατά τη διάρκεια του
ύπνου τους.
«∆εν είναι ώρα σου λέω για το σχολείο. ∆ε χτύπησε ακόµη η καµπάνα! ...
... Μητέρα, δεν τη θέλω τόσο µικρή φέτα. ...
... Κοίταξε µην έρθει η µάνα µου, έχω πάρει από το ντουλάπι όλο το βάζο
µε το γλυκό. » (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 31).
Ακόµα και όταν ο Φάνης χάθηκε και αναγκάστηκε να περάσει την νύχτα
µόνος του, ένιωσε την µητέρα του δίπλα του να τον σκεπάζει: «Μια στιγµή
ένιωσε την µητέρα του να του ρίχνει σιγά - σιγά, από τα πόδια ως το λαιµό, ένα
µαλακό, ζεστό σκέπασµα.» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 131).

Η αξία της απόκτησης παιδιών είναι έκδηλη στο παρακάτω απόσπασµα:
«Εκείνη που πήρε το Χλιµούτσι χαιρόταν γιατ’ ήταν όµορφη και λυπόταν
γιατί δεν είχε παιδιά. Η άλλη, που πήρε το Σανταµέρι, λυπόταν γιατ’ ήταν
άσκηµη και χαιρόταν γιατ’ είχε παιδιά. Τα παιδιά, βλέπεις, είναι η µοναχή
ευτυχία στο σπίτι.» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 4). Η µία αδερφή
δίνει την κόρη της στην αδερφή της, που δεν έχει παιδιά, όµως µετά από καιρό
που έχει να δει την κόρη της, πηγαίνει να την συναντήσει: «Όταν όµως φτάση
στο κάστρο και το ιδή σιδεροµανταλοµένο και άφωνο, παίρνει ολόγυρα τους
πύργους και αρχίζει µε φωνή θλιµµένη και παρακαλεστική να ζητή την κόρη από
την αδερφή της. ... Αυτά και άλλα της τάζει, µα εκείνη κάνει πως δεν ακούει της
αδερφής τα λόγια. ... Όµως από µέσα δεν απαντούν, παρά τραγούδια και όργανα,
γέλια και χαρές που µεγαλώνουν την οργή της. Και τότε αρχίζει να καταριέται τη
σκύλα και παράνοµη αδεφή. Τσαλαπατεί τα ρούχα και τα διαµαντικά, σχίζει µε
τα νύχια τα µάγουλα, ξεπλέκει τα µαλλιά, σκούζει και ρυάζεται σαν ασβός.
Στηθοσκοπά τους τοίχους, γροθοκοπεί τις πόρτες, αδράζει µε τα δόντια της τ’
αγκωνάρια, δέρνει και κλωτσά τ’ άψυχο χτίριο ώσπου πέφτει ξερνώντας αίµα
και αφρούς.» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 7-8).
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Η έντονη αγάπη στην οικογένεια γίνεται εµφανής, από µία ενότητα
αφιερωµένη στον Νικόλα Βρίζα, ο οποίος όταν χάνει τα άτοµα που αγαπάει,
παραιτείται από τη ζωή. «Άχ! ∆εν γερνάνε τον άνθρωπο τα χρόνια, όχι! Άµα
χάση κανείς ό,τι αγαπάει, άµα θάψη στη µαύρη γη γυναίκα και παιδιά, που
έλπιζε να του κλείσουν τα µάτια, άµα δεν έχη έν’ ακουµπηστήρι στον
κόσµο........ναί, τότε ασπίζουν τα µαλλιά, τότε η ράχη καµπουριάζει, τότε η
καρδιά χτυπάει απρόθυµα σαν να δουλεύη άσκοπα.» (Βλ. Καρκαβίτσας &
Παπαµιχαήλ, 1929, 9). Αν είχαν ζήσει τα παιδιά του, θα είχε την χαρά να
αποκτήσει εγγόνια: «Αν δεν πέθαιναν τ’ αγαπηµένα µου από τον κατατρεµό της
τύχης και την κακία των ανθρώπων, θα είχα και εγώ αγγονάκια ...» (Βλ.
Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 10).
Η χήρα µάνα αγωνίζεται, για να µεγαλώσει και να αποκαταστήσει τις
κόρες της (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 19· Βλ. Καρκαβίτσας &
Παπαµιχαήλ, 1920, 180). «Η µάνα τους ρίχτηκε στη δουλειά και την οικονοµία.
Έτσι κατάφερε να παντρέψη, ως τώρα τις τρεις αδερφές του, να συγγενέψη µε τα
καλύσερα σπίτια.» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 19).
Η αγωνία για την ζωή και την τύχη των δικών τους ανθρώπων, µετατρέπει
την συµπεριφορά των συγγενών τους και κάνει έντονη τόσο την ανησυχία τους
όσο και την ανυποµονησία τους. «Κάτω στην αυλή, απάνω στις σαρακωµένες
σκάλες και παραπάνω στ’ ασάρωτα πατώµατα, κόσµος σαν αυτόν ανήσυχος·
γυναίκες, άντρες, παιδιά πρόσµεναν να µάθουν από το σύρµα την τύχη των
δικών τους.» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 25).
Ένα γράµµα της µητέρας στο παιδί της, όπου µιλάει για τον χαµό του
πατέρα του αποτελεί «µαχαίρι στην καρδιά του» (Βλ. Καρκαβίτσας &
Παπαµιχαήλ, 1929, 81).
Στο διήγηµα: «∆ιγενής Ακρίτας», η αγάπη του ∆ιγενή προς την οικογένειά
του και ειδικότερα, προς τους γονείς του παρουσιάζεται στο ακόλουθο
απόσπασµα: «Μέσα στην ευτυχία του, ο ∆ιγενής έµαθε πως ο πατέρας του είναι
άρρωστος. Έτρεξε αµέσως στην Καισάρεια, µα τον ήβρε νεκρό. Πήρε τη
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δέσποινα Ειρήνη, πήρε και το λείψανο του πατέρα του και γύρισε στον Ευφράτη.
... Τη µητέρα του δεν την άφησε να γυρίση πίσω στην Καισάρεια την κράτησε
µαζί του.» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 238).
Μέσα στο διήγηµα αυτό υπάρχουν και άλλες αναφορές στην οικογένεια
και στη µάνα (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 18, 64, 68-69, 204).
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4.1.2.2. Η αγάπη προς την πατρίδα

Στην υποκατηγορία αυτή µε τον όρο πατρίδα, δεν εννοείται µόνο η χώρα
στην οποία έχει γεννηθεί και έχει µεγαλώσει το άτοµο, αλλά και η ιδιαίτερη
περιοχή. Έτσι, µέσα από τα κείµενα των Αναγνωστικών του 1917 θα αντλήσω
αποσπάσµατα, ώστε να διερευνηθεί η αντίληψη που περνάνε, άµεσα ή έµµεσα,
για την πατρίδα, τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής στους αναγνώστες τους.
Αναµφίβολα ο τόπος που έχει γεννηθεί και έχει µεγαλώσει ένας άνθρωπος
αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι στη ζωή του, καθώς τον έχει συνδέσει µε
πρόσωπα, πράγµατα, γεγονότα αλλά και συναισθήµατα. Όµως η παρουσία της
πατρίδας γίνεται µε έναν υγιή τρόπο; Ή υπάρχουν εκδηλώσεις σωβινισµού;
Αυτό θα γίνει εµφανές µέσα από τα αποσπάσµατα των Αναγνωστικών.

Στο Αλφαβητάριο του Παπαµιχαήλ αφιερώνεται µία ενότητα, όπου
περιγράφεται το χωριό που κάθονται οι δύο µικροί πρωταγωνιστές του βιβλίου,
η ∆αφνούλα και ο Γιώργος. Πρόκειται για µια απλή αλλά συνάµα περίτεχνη
περιγραφή της µορφής του, όπου παρουσιάζονται οι οµορφιές του (Βλ.
Παπαµιχαήλ, 1919, 19-20). Ένα µικρό απόσπασµα:
«Σωστή ζωγραφιά είναι το χωριουδάκι που κάθονται η ∆αφνούλα και ο
Γιώργος. Περνώντας µε το βαπόρι, βλέπει κανείς, ως µιαν ώρα µακριά από την
ακρογιαλιά, ένα χωριουδάκι στην πλαγιά ενός µικρού βουνού. Στην κορφή του
βουνού είναι η κάτασπρη εκκλησούλα του χωριού...» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919,
19).
Επίσης πολύ σηµαντικό είναι ότι η ζωή των µικρών παιδιών εκτυλίσσεται
στο χωριουδάκι τους, στον τόπο τους, µόνο και µόνο αυτό, όσον αφορά τα
µηνύµατα του βιβλίου, είναι καίριας σηµασίας.
Στο Αναγνωστικό: «Οι τρεις φίλοι» γίνεται εµφανής η αγάπη για την
πατρίδα και µάλιστα ιδιαίτερα από τους ανθρώπους, που βρίσκονται στην
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ξενιτιά.
«Εδώ στην ξενιτιά ποθεί κανείς περισσότερο την πατρίδα και τους δικούς
του. Το σπίτι που γεννήθηκε, η θάλασσα, τα βουνά, τα δέντρα, όλα λάµπουν πιο
πολύ στην καρδιά µου και µε προσκαλούν» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 16).
Όµως εξίσου δύσκολο είναι κάποιος να αποχωριστεί την πατρίδα του και
να πάει να εργαστεί στο εξωτερικό.
«Αποχαιρέτησα το µεγάλο πλάτανο, που είναι στη µέση του χωριού,
στάθηκα στη βρύση κ έπια νερό για ύστερη φορά.
Θαρρούσα πως ήταν εύκολο ν’ αφήση κανείς την πατρίδα του, να µπη σ’
ένα καράβι και να φύγη!
Και τώρα έβλεπα πόσο αγαπούσα γύρω µου όλα τα πράµατα, και τα πιο
παραµικρά, που άλλοτε δεν τα πρόσεχα καθόλου» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 21).
Η αγάπη για την πατρίδα είναι εµφανής, από το σηµείο όπου ο
πρωταγωνιστής η µόνη ευχή που σκέπτεται να κάνει αν του δινόταν η ευκαιρία
είναι:
«µια χάρη µονάχα σου ζητώ: Γύρισέ µας πίσω στην πατρίδα µας στην
Ελλάδα» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 79).
Επίσης οι συζητήσεις τους εκεί αφορούσαν την πατρίδα και τους φίλους
τους:
«Μιλούσαµε για την πατρίδα µας, για τους φίλους µας και κάναµε χίλια
σχέδια πώς θα γυρίσωµε στην αγαπηµένη Ελλάδα» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 84).
Ανά πάσα στιγµή το µυαλό τους γυρίζει στην πατρίδα και στο πόσο
όµορφα περνούσαν εκεί:
«Ω, πόσο καλά περνούσαµε την πρωτοχρονιά στην πατρίδα! Το σπίτι όλο
µύριζε από τα γλυκά και από τα λουλούδια· στους δρόµους τα παιδάκια γελούσαν
και έπαιζαν, και όλος ο κόσµος ήταν γεµάτος χαρά » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923,
94).
Η επιθυµία τους να επιστρέψουν σε αυτή είναι µεγάλη και έκδηλη σε όλο
το διήγηµα.
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«Αχ! πόσο καλά που ήµουνα στο χωριό µου, έλεγα· τι ήθελα εγώ να
ταξιδέψω! Αχ, να έβλεπα πάλι το σπίτι µου, την πατρίδα µου, και ας πέθαινα
αµέσως » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 100).
Ακόµα και τη στιγµή που κινδυνεύουν να πεθάνουν ο Παύλος ανατρέχει
στην οικογένειά του και στην πατρίδα:
«Τότε πια πίστεψα πως έφτασε η τελευταία µου ώρα. Όλη µου η ζωή
πέρασε σαν αστραπή από το νου µου. ...είδα πάλι το χωριό µου το αγαπηµένο, µε
το σχολείο του και µε την ωραία εκκλησία ...» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 136).
Τα όνειρα τους αφορούν την επιστροφή τους σε εκείνη:
«Κάναµε χίλια δυο σχέδια. Λέγαµε µε τι χαρά θ’ αντικρίσωµε τους πρώτους
ανθρώπους, πώς θα µπούµε στο πλοίο που θα µας φέρη πίσω στην Ελλάδα! Αχ,
κι όταν θ’ αντικρίσωµε από µακριά τα περιγιάλια, τα βουνά, τις πολιτείες της
πατρίδας, τι χαρά! ... Να πατήσωµε το άγιο χώµα όπου γεννηθήκαµε » (Βλ.
Καζαντζάκη, 1923, 148).
Αφιερώνονται δύο ενότητες στην εορτή της 25ης Μαρτίου, όπου
αναφέρεται τι γιορτάζουµε εκείνη την ηµέρα αλλά και ποιες εκδηλώσεις
γίνονται, για να τιµήσουµε τους Έλληνες που αγωνίστηκαν για την πατρίδα.
«Σαν τέτοια µέρα είχαν µαζευτή στα 1821 οι Έλληνες στη Μονή της
Λαύρας, και αποφάσισαν να πάρουν τ’ άρµατα, να σηκώσουν τη σηµαία του
σταυρού και να ελευθερωθούν από τους Τούρκους. ∆εν ήθελαν πια να ζουν
σκλάβοι, µα ή να πεθάνουν ή να ελευθερωθούν. «Ελευθερία ή θάνατος», να τι
έγραψαν απάνω στη σηµαία τους » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 119).

«Κι εµείς πρωί πρωί ήµαστε στο πόδι· φορούσαµε τα καλά µας ρούχα και
µαζευόµαστε στην αυλή του σχολείου. Πέρσι εγώ είχα τη µεγάλη ευτυχία να
κρατώ τη σηµαία του σχολείου µας. Πήγαινε µπροστά, περήφανος· η
γαλανόλευκη σηµαία µας κυµάτιζε απάνω από το κεφάλι µου και η καρδιά µου
χτυπούσε δυνατά. Τ’ άλλα παιδιά ακολουθούσαν σε τετράδες, και έτσι µε τάξη
και µε βήµα γρήγορο πηγαίναµε στην εκκλησία » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 118105
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119).
Ακόµα και αν τώρα οι τρεις φίλοι δεν βρίσκονταν στο σχολείο, για να
τιµήσουν µε τον δέοντα τρόπο την ηµέρα αυτή, δεν έµειναν άπρακτοι αλλά και
πάλι τη γιόρτασαν µε τον τρόπο που της αναλογούσε.
«Και εµείς οι τρεις οι εξόριστοι έπρεπε να γιορτάσωµε την εθνική µας
γιορτή. Όπου και αν βρισκόµαστε είµαστε Έλληνες· το αίµα µας, η καρδιά µας, η
ψυχή µας είναι πάντα ελληνικά, και τρέµουν από συγκίνηση, άµα θυµηθούν τη
µακρινή πατρίδα.
Τα τρία εξόριστα ελληνόπουλα θέλαµε να ενώσωµε και µεις την προσευχή
µας µαζί µε την προσευχή όλων των Ελλήνων, και να παρακαλέσωµε το Θεό να
κάµη πάλι την πατρίδα µας µεγάλη και δοξαστή. ...
... Υψώσαµε την ελληνική σηµαία στην είσοδό της σπηλιάς µας και
στολίσαµε την πόρτα µε λουλούδια και δάφνες. Ύστερα και οι τρεις µαζί
αρχίσαµε να τραγουδούµε µε δυνατή φωνή τον εθνικό µας ύµνο ... » (Βλ.
Καζαντζάκη, 1923, 120-121).
Η εθνική τους ταυτότητα τους συνδέει άρρηκτα µε τον προστάτη τους στο
έρηµο νησί, στον οποίο η παρουσία τους εκεί του προσφέρει απεριόριστη χαρά.
«Παιδιά µου, είµαι Έλληνας Έλληνας σαν και σας ... Αχ, τη χαρά µου σαν
ένιωσα πως είστε Έλληνες» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 141).
«Αχ, όταν σας άκουα να τραγουδάτε τον εθνικό µας ύµνο.... τι
ενθουσιασµό.. τι συγκίνηση.. τι ανάσταση ένιωσα µέσα στην ψυχή µου! Όλη την
ηµέρα εκείνη ήµουν κρυµµένος πίσω από ένα δέντρο, και δε χόρταινα να βλέπω
τη γαλανή µας σηµαία να κυµατίζη στο έρηµο νησί. Και σαν πήγατε στην
ακρογιαλιά να παίξετε, εγώ σκαρφάλωσα εδώ κρυφά και φίλησα τη σηµαία µας..
Θεέ µου.. πατρίδα.. Αχ, Ελλάδα µου, δε θα σε ξαναϊδώ... Ο ξενιτεµένος Έλληνας,
ο µοναχός κάτοικος του νησιού, δε θα µας βοηθή πια· δε θα κινδυνεύη πια τη
ζωή του για να σώση τους µικρούς του πατριώτες » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923,
142-143).
Στον τάφο του προστάτη τους λίγο πριν φύγουν οι τρεις φίλοι του έβαλαν
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την ελληνική σηµαία:
«...καρφώσαµε από πάνω ένα µεγάλο κοντάρι και υψώσαµε την ελληνική
σηµαία, να τον συντροφεύη στον αιώνιο ύπνο του» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923,
153).
Όταν επιστρέφουν από το έρηµο νησί οι δύο φίλοι, ο Νίκος και ο Παύλος,
αποφασίζουν να κάνουν εργασίες που θα τους καταστήσουν χρήσιµους οπλίτες
για την πατρίδα τους (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 157).
Οι εµπειρίες που έζησαν αποµονωµένοι στο νησί, που ναυάγησαν, θα
µείνουν ανεξίτηλα χαραγµένες στην µνήµη τους και κάνουν τον Παύλο να
αγαπάει ακόµα περισσότερο την πατρίδα του.
«Ω, ποτέ δε θα ξεχάσω τα δυο αυτά χρόνια που περάσαµε στην ερηµιά. Με
κάνουν κι αγαπώ περισσότερο τώρα τον τόπο που γεννήθηκα, τους δικούς µου
τους ανθρώπους. Τώρα καταλαβαίνω πως όλοι οι άνθρωποι είµαστε αδελφοί,
και πως δεν υπάρχει γλυκύτερο πράµα από την πατρίδα» (Βλ. Καζαντζάκη,
1923, 158).
Στο Αναγνωστικό: «Η πατρίδα µας», στην ιστορία του Πρόα
περιγράφονται και εξυµνούνται οι οµορφιές της Αθήνας και αποκορύφωµα
αυτού του ύµνου είναι το τραγούδι που τραγούδησε ο παππούς του Πρόα:
«Μωρός είν’ εκείνος,
που δεν θέλει να ιδή την Αθήνα.
Πιο µωρός είν’ εκείνος,
που τη βλέπει και δεν ευχαριστιέται!
Μα ακόµη πιο µωρός είναι εκείνος,
που την βλέπει, ευχαριστιέται και φεύγει! » (Βλ. Καρκαβίτσας &
Παπαµιχαήλ, 1920, 17).
Η κοινή πατρίδα ενώνει τους ανθρώπους, αυτό γίνεται εµφανές από το
παρακάτω απόσπασµα: « -«Πάµε» µου είπε, «να παρηγορηθούµε είµαστε
πατριώτες». Τα τελευταία λόγια τα είπε στην γλώσσα µας.
- «Από ποιο µέρος;» τον ρωτώ.
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- «Τι σηµασία έχει το µέρος; Αρκεί που σου λέω πως είµαστε πατριώτες».
Από τότε γίναµε φίλοι. Βλεπόµαστε όταν µας άφηνε η δουλειά και λέγαµε
τις οµορφιές της πατρίδας µας. ... Κοντά στο ποτάµι σ’ ένα χαµηλό σπίτι είχε
νοικιάσει ένα δωµάτιο. - «Εδώ έρχοµαι για να θυµούµαι την πατρίδα µου». ...
Μέσα το δωµάτιο είχε µια παλιά κασέλα, ένα τραπέζι, λίγα καθίσµατα κι ένα
µικρό καθρέπτη. Όλα το έκαναν δωµάτιο ελληνικό.» (Βλ. Καρκαβίτσας &
Παπαµιχαήλ, 1920, 104). Όµως η νοσταλγία του ήταν τόσο µεγάλη που άρχισε
να τραγουδάει ένα τραγούδι ελληνικό για τον ξενιτεµένο και «το έλεγε σιγαλά,
τρεµουλιαστά και µε τόσο πάθος ...» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920,
105). Και η συζήτηση συνεχίζεται: «- Εδώ µένεις;
- Όχι. Μένω στην πόλη. Εδώ έρχοµαι όποτε θέλω να διασκεδάσω τη
µελαγχολία µου.» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 105).
Κάποια στιγµή, ενώ βρισκόταν στο νοσοκοµείο ο ένας εκ των δύο, κάλεσε
τον φίλο του και του είπε, αναζητώντας και πάλι την πατρίδα του:
«Καταλαβαίνω πως θα πεθάνω. Πάρε τα κλειδιά, πήγαινε στην κάµαρα που
ξέρεις, ν’ ανοίξεις την κασέλα µου. Έχω µέσα λίγο χώµα ελληνικό· θέλω να µου
το ρίξεις στον τάφο µου.» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 106).
Ξεψυχώντας ψιθύρισε: «Να είχα µηλιά απ’ τον τόπο µου, και µήλα απ’ τη
µηλιά µου, να είχα και µοσκοστάφυλο απ’ την κληµαταριά µου...» (Βλ.
Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 107).
Ένας ύµνος στην πατρίδα, στην Ελλάδα είναι και το ποίηµα: «Το ελληνικό
χώµα».
«...Άφησε µαζί µου φυλαχτό να πάρω,
για την κάθε λύπη, καθετί κακό,
φυλαχτό απ’ αρρώστια, φυλαχτό από χάρο,
µόνο λίγο χώµα, χώµα ελληνικό.

Η δική σου χάρη θα µε δυναµώνη,
κι όπου κι αν γυρίσω κι όπου κι αν σταθώ
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συ θενά µου δίνης µια λαχτάρα µόνη,
πότε στην Ελλάδα πίσω θε ναρθώ. ...» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ,
1920, 107)
Η αγάπη στον τόπο, όπου γεννήθηκε και µεγάλωσε κάποιος, εκφράζεται
µέσα από το ποίηµα: «Το χωριό µας» και τα γλυκά λόγια µε τα οποία
αναφέρεται σε αυτό:
«... τ’ άσπρα σπιτάκια του κρυµµένα
µέσα σε πράσινα κλωνάρια,
ηλιόφωτα, χαριτωµένα,
µικρά, ασβεστόχριστα, καθάρια·

πρώτη φορά όποιος τα θωρεί,
γλυκιά ανοιξιάτικην ηµέρα,
απ’ του βουνού τη ράχη πέρα,
ήµερα αρνάκια τα θαρρεί
που βόσκουνε - σκόρπιο κοπάδι σε χλωροπράσινο λιβάδι.»
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 163-164).

Η επιστροφή του κάθε ανθρώπου στον τόπο του, παρουσιάζεται ως µια
µεγάλη επιθυµία, που όταν δεν πραγµατοποιηθεί, γίνεται µεγάλος πόνος.
«- «Έλα, παιδί µου, εκεί που κοιµάται η µάνα σου, κι άφησε τα ξένα πριν
να µπλέξης!» του λέω σοβαρά.
- «Είναι αργά τώρα πια, µου αποκρίνεται. ∆εν το θέλουν οι δικοί µου, η
γυναίκα µου και η πεθερά µου. ∆εν το καταδέχονται το χωριό µου».
Και στάθηκε δω, γιατί κόµπωσε ο λαιµός του, και τα µάτια του δάκρυσαν»
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 69).

Στο διήγηµα: «∆ιγενής Ακρίτας» είναι εµφανής η αγάπη και η αυτοθυσία
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για την υπεράσπιση της πατρίδας µέσα από την ενεργή συµµετοχή του ∆ιγενή
στην απελευθέρωση της Κρήτης από τους Σαρακηνούς, τη µάχη µε τους
απελάτες, αλλά και µε τους Σαρακηνούς και πάλι για την υπεράσπιση των
επαρχιών της αυτοκρατορίας (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 204207, 220-236).
«Ο Τσιµισκής έγραψε τότε στο ∆ιγενή, πως ήταν καιρός πια να βγη έξω απ’
την Καισάρεια. Και τώρα µάλιστα, που αποφασίστηκε να χτυπήσουν τους
Σαρακινούς, που είχαν την Κρήτη, για να την πάρουν πίσω, δεν έπρεπε αυτός να
µείνη έξω, παράµερα. Ο ∆ιγενής πρόθυµος να τρέξη εκεί, που τον καλούσαν, το
είπε στον πατέρα του. ... περίµεναν µε ανυποµονησία να δούνε γράµµα του από
την Κρήτη. Ήξαιραν πως εκεί πολεµούν άγρια...» (Βλ. Καρκαβίτσας &
Παπαµιχαήλ, 1929, 204).
Αξίζει να θυσιάσεις τη ζωή σου για την Ελλάδα, την πατρίδα, αυτό είναι
το µήνυµα των ποιηµάτων: «Στην πατρίδα» και «Μια φορά κανείς πεθαίνει»
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 253, 254).
Ύµνο στην πατρίδα αποτελεί και η παράθεση του Εθνικού Ύµνου στο
τέλος του Αναγνωστικού (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 255-256).
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4.1.2.3. Η Θρησκεία στη ζωή των ανθρώπων
Το περιεχόµενο των Αναγνωστικών τις µεταρρύθµισης του 1917 δεν
περιορίζεται απλά στην παροχή, στην στείρα παράθεση µεµονωµένων και
αποµονωµένων πληροφοριακών στοιχείων, χωρίς καµία ιδιαίτερη σηµασία για
τους αναγνώστες. Έτσι, µέσα από τα κείµενά τους, µέσα από τα περιστατικά
της ζωής των ηρώων, την εκτύλιξη κάποιας ιστορίας σε κάθε Αναγνωστικό,
αλλά και την ίδια τη συµπεριφορά των πρωταγωνιστών τους, παρουσιάζουν
θρησκευτικά θέµατα και µάλιστα µία υγιή αντίληψη για τη θρησκεία, το θεό,
τις θρησκευτικές εκδηλώσεις αλλά και την πίστη και την αξία της.
Παρουσιάζουν γλαφυρά γεγονότα τις καθηµερινή ζωής των ηρώων που
σχετίζονται άµεσα µε τα θρησκευτικά τους πιστεύω , αλλά παρόλα αυτά,
δένουν αρµονικά µε την ροή των ιστοριών.
Στο «Αλφαβητάρι µε τον ήλιο» η
πίστη στο Θεό διαφαίνεται από την
προσευχή της Βάσως πριν κοιµηθεί:
«θεέ µου! να φυλάγης τον πατέρα
µου και τη µητέρα· το Ρήγα και τη Ρήνα·
και την καλή µας τη γιαγιά » (Βλ.
Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά., 1919, 43).
Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε
ότι στα προηγούµενα Αναγνωστικά την
προσευχή

τη

συνόδευε

κάποια

αυστηρότητα η οποία τώρα µειώνεται.
Με τα Αναγνωστικά του 1917 η
αυστηρότητα αυτή θα µπορούσαµε να πούµε ότι εξαλείφεται καθώς η
επικοινωνία µε το Θεό δεν γίνεται σύµφωνα µε ένα άκαµπτο τρόπο αλλά
απλουστεύεται προκειµένου να εκφράσει τις παιδικές ανάγκες και να
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εναρµονισθεί µε το µικρόκοσµο του παιδιού. Απαλλάσσεται έτσι από έννοιες
απρόσιτες και το τυπικό µέρος παρουσιάζεται περισσότερο ρευστό.
Όµως και στην αρχή του Αλφαβηταρίου δεν απουσιάζει το θρησκευτικό
στοιχείο, αλλά µε µία µορφή πιο ανάλαφρη και όχι τόσο αυστηρή όσο
παλαιότερα, καθώς απεικονίζεται ο Ρήγας να χτυπά την καµπάνα στο ξωκλήσι.
Μέσα από το Αλφαβητάριο δίνεται όλη η γιορτινή ατµόσφαιρα στη
γιορτή των Χριστουγέννων.
«Ντίν, ντάν! Ντίν, ντάν! χτυπούν οι καµπάνες δυνατά. Ώρα πολλή χτυπούν,
σα να λένε: «Ξύπνα, Ρήγα! Ξύπνα, Ρήνα! Σηκωθήτε, παιδιά! Ώρα για την
εκκλησία. ... » ... Σήµερα όλοι φορούν τα γιορτινά τους. ... -Πάµε να ιδούµε τον
καλό µας το Χριστό, που γεννήθηκε απόψε. Η Παναγία τον κρατεί στα γόνατά
της· και από πάνω φέγγει ένα αστέρι. Πάµε, παιδιά, να ιδούµε τον καλό µας το
Χριστό... » (Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά., 1919, 67-68).

Στο Αλφαβητάρι του Παπαµιχαήλ, στο α΄ µέρος (1918) χρησιµοποιείται
πρότυπη λέξη η καµπάνα για την διδασκαλία του µπ και του ντ λόγω του ήχου
που κάνει αυτή και έτσι αφιερώνεται µία ενότητα στη θρησκεία, στην
εκκλησία, στους χριστιανούς και στη λειτουργία.
«Ντάν ντάν, ντάν ντάν, ντάν ντάν! σηµαίνει η καµπάνα κάθε Κυριακή και
κάθε µεγάλη γιορτή. ... Ο κόσµος τώρα είναι ντυµένος τα γιορτινά του ρούχα. ...
Ο παπάς τώρα στα χρυσά ντυµένος αρχίζει τη λειτουργία. ... Ο Χριστούλης, η
Παναγίτσα, οι άγιοι στο εικονοστάσι, φαίνονται να λένε µε γλυκό χαµόγελο στους
χριστιανούς: «Πολύ, πάρα πολύ µας αρέσετε να σας βλέπωµε έτσι ενωµένους
σαν αδέρφια». » (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1918, 44-45).
Στο Αλφαβητάρι του Παπαµιχαήλ (1919) αφιερώνεται µία ενότητα στην
∆αφνούλα και το Γιώργο, τους µικρούς πρωταγωνιστές του Αναγνωστικού και
στο πώς έκαναν οι ίδιοι την προσευχή τους το βράδυ, κάτι τόσο απλό, τόσο
καθηµερινό για ένα µικρό παιδί, που µπορεί εύκολα να αντιληφθεί αλλά και να
κατανοήσει την σηµασία της πράξης αυτής µέσα από τα λόγια της ∆αφνούλας
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και του Γιώργου: «Θεέ µου, φύλαξέ
µας αυτή τη νύχτα από κάθε κακό.
Φύλαξε τον πατέρα µας, τη µητέρα µας,
τον παππού µας, την κυρούλα µας...»
(Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 18).
Παρουσιάζεται µία µεγάλη γιορτή της
χριστιανοσύνης,

η

Ανάσταση

του

Κυρίου, µέσα από την καθηµερινή ζωή
των ανθρώπων και τις δραστηριότητες
των

ίδιων

εκείνη

την

περίοδο:

«Κοντεύει πια η Λαµπρή. Μαζί µε τη
∆αφνούλα και το Γιώργο έκοψαν
λουλούδια, και τα πήγαν στην εκκλησία
να στολίσουν τον επιτάφιο. Οι µητέρες
τους βοηθούσαν κι οι δυο στο στόλισµα.
... Τι ωραία που έψαλαν το «Χριστός ανέστη» τα τρία αγαπηµένα παιδιά!» (Βλ.
Παπαµιχαήλ, 1919, 70).
Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου και η απορία του µικρού Γιώργου δίνουν το
έναυσµα για να εξιστορήσει η κυρούλα την ιστορία για το πώς σκότωσε ο ΑϊΓιώργης το δράκοντα και συνάµα, για να λύσει, ίσως, την ίδια απορία των
µικρών αναγνωστών και να ερµηνεύσει τον τρόπο απεικόνισης του Αγίου
Γεωργίου στις εικόνες της εκκλησίας (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 74-77).
«Τη στιγµή εκείνη ανακατώθηκε µε τροµερό βουητό το νερό του πηγαδιού,
και ο δράκοντας πετάχτηκε έξω, µουγκρίζοντας και τρίζοντας τα φοβερά δόντια.
- «Αχά!» µούγκριζε, «ως τώρα είχα ένα και τώρα δυο».
«Φύγε, παλικάρι µου» φωνάζει η βασιλοπούλα, «φύγε!» Μα το παλικάρι
άφοβα σηκώνει το κοντάρι του, χτυπά και ξαναχτυπά το δράκοντα και τον
σκοτώνει. ... «Είµαι ο Αϊ-Γιώργης!» λέει το παλικάρι κι έγινε άφαντο.
- «Μεγάλο τ’ όνοµά σου και η δύναµη σου» είπε κάνοντας το σταυρό της η
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βασιλοπούλα, κι έτρεξε στο παλάτι» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 76).
Μέσα από µία ιστοριούλα µε ζώα, την ιστορία του γάιδαρου, του λύκου
και της αλεπούς παρουσιάζεται η εξοµολόγηση και η µετάνοια σαν µέσω
συγχώρεσης (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 22, 26). Με µία άλλη ιστορία, την
ιστορία της κυρά Μαριώς, της αλεπούς, που ήθελε να γίνει καλόγρια
παρουσιάζεται η ενδυµασία µίας καλόγριας και µε έναν έµµεσο τρόπο, ο
τρόπος ζωής της (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 37)..
Οι άνθρωποι δεν είναι αχάριστοι και ευχαριστούν το θεό, τον δοξάζουν
για όσα τους έχει δώσει (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 44) (Βλ. Καρκαβίτσας &
Παπαµιχαήλ, 1929, 16, 20, 26)..

Η συµβουλή να πιστεύεις στον εαυτό σου, στο θεό και στους αγίου είναι
χαρακτηριστική και αποτελεί πηγή ψυχικής δύναµης, κουράγιου και θάρρους
(Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 20, 23, 27-28, 34, 39, 86, 98, 133, 137, 149, 155).
Η εικόνα της εκκλησίας είναι µία από αυτές που διατηρεί στο µυαλό του ο
πρωταγωνιστής, ο οποίος αποχωρεί από την πατρίδα του:
«Η εκκλησία έλαµπε στη µέση του µικρού χωριού µε το ψηλό της
καµπαναριό και το στρογγυλό της θόλο» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 21).
Η θρησκεία και ο εορτασµός των µεγάλων γιορτών της χριστιανοσύνης
δεν απουσιάζει από το Αναγνωστικό: «Οι τρεις φίλοι» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923,
14).
Τα τρία παιδιά αποµονωµένα από τον έξω κόσµο τις Κυριακές
ξεκουράζονται και διαβάζουν το ευαγγέλιο (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 84).
Ακόµα και στις πιο δύσκολες στιγµές, όταν ο άνθρωπος λυγίζει, όταν
χάνει το θάρρος του, η πίστη στο θείο είναι αυτή, που τον ενδυναµώνει και του
δίνει κουράγιο να συνεχίσει µη χάνοντας τις ελπίδες του.
«Ο Χριστός που ήταν τόσο καλός και θυσίασε και τη ζωή του ακόµη για να
σώση τους ανθρώπους, αυτός δε θα µας αφήση να χαθούµε εδώ στην ερηµιά.
Μας βλέπει από ψηλά και µας προστατεύει, και µια µέρα θα στείλη ένα καράβι
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να µας σώση... Το εικόνισµα της Παναγίας ήταν από πάνω µας και µας
χαµογελούσε µε καλοσύνη, σα να µας έλεγε: - Μην απελπίζεστε, παιδιά µου·
είµαι εγώ, η µητέρα σας, και σας αγαπώ και θα σας φέρω πάλι στην αγαπηµένη
πατρίδα » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 93-94).
«Ο Θεός προστατεύει πάντοτε τους καλούς ανθρώπους και θα σωθούµε κι
εµείς· χρειάζεται µόνο εργασία, υποµονή και αγάπη» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923,
115).
«Η Ανθούλα, µπρος στο εικόνισµα της Παναγίας έκανε την προσευχή της.
Το καντήλι ήταν αναµένο κι έχυνε το γλυκό του φως στο σπλαχνικό πρόσωπο της
Παρθένας και στην ωραία παιδική όψη του Χριστού » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923,
139).
Τηρείται ο χριστιανικός τρόπος ταφής και τιµής του ανθρώπου που
χάνουν οι τρεις φίλοι στο νησί:
«Τον εθάψαµε στην είσοδο της σπηλιάς και καρφώσαµε απάνω στον τάφο
του έναν ξύλινο σταυρό...» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 143).
«...κόψαµε λουλούδια και σκεπάσαµε τον τάφο του σωτήρα µας...» (Βλ.
Καζαντζάκη, 1923, 153).
Όταν επιστρέφουν στην πατρίδα τους είναι η µεγάλη γιορτή της
Παναγίας, στις 15 Αυγούστου, και το χωριό του Παύλου έχει την ανάλογη
γιορτινή ατµόσφαιρα.
«Οι καµπάνες της εκκλησίας χτυπούν και καλούν τους πιστούς στην
λειτουργία. Είναι Κυριακή ξηµερώµατα και µεγάλη γιορτή της Παναγίας,
δεκαπέντε Αυγούστου· όλοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά, ετοιµάζονται µε τα
γιορτινά τους να πάνε στην εκκλησία. ... Περνά από την εκκλησία κάνει µ’
ευλάβεια το σταυρό του... » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 154-155).
Η επίκληση του θεού γίνεται σε πολλά σηµεία του Αναγνωστικού σε
στιγµές πανικού, φόβου, αγωνίας (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 64, 84, 93, 97, 122,
129, 131-132, 145).
Όµως στον Θεό απευθυνόµαστε και όταν θέλουµε να τον ευχαριστήσουµε
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για όσα µας έχει προσφέρει, αυτό κάνει και ο Παύλος:
«Και πάντα κάνω το σταυρό µου και λέω: Σ’ ευχαριστώ, Θεέ µου, που µου
έδωσες τόσο θάρρος και υποµονή και νίκησα » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 156).
Οι µικροί ταξιδιώτες στα «Ψηλά Βουνά» αναζητούν µία εκκλησία για την
µικρή τους πολιτεία, που οι ίδιοι δηµιούργησαν, και φυσικά βρίσκουν (Βλ.
Παπαντωνίου, 1918, 47, 79).
«Να είχε και µια εκκλησία! Μα ούτε και η εκκλησία θα τους λείψει. Ο κυρΣτέφανος τους είπε πως κάθε Κυριακή θα πηγαίνουν στο Μικρό Χωριό ν’ ακούν
τη λειτουργία.» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 47).
Ένα ακόµα χαρακτηριστικό απόσπασµα για τη θρησκεία, στο ίδιο
Αναγνωστικό, είναι το ακόλουθο:
«- «Και από πού έρχεσαι, κυρούλα;»
- «Η χάρη της! Πήγα κι άναψα το καντήλι στην Αγία Ζώνη, στο ρηµοκλήσι.
... Μα γω πάω κι αναβω το καντήλι της χάρης της δύο φορές τη βδοµάδα.
Ξέρεις, πόσο καιρό βάνω λάδι σ’ αυτό το καντήλι; Τριάντα χρόνια τώρα.
Έχω βλέπεις δύο ρίζες ελιές ναίσκε. Κι η Αγία Ζώνη, παιδί µου, τους δίνει πάντα
καρπό για τα λάχανά µου και για το καντήλι. Και δεν κάνει, βλέπεις, να µείνει
κείνο το καντήλι δίχως λάδι.» » (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 68).
Μέσα από αυτό το απόσπασµα παρουσιάζεται ένα στοιχείο της
χριστιανικής εκκλησίας, το καντήλι και η θρησκεία µας που το θέλει πάντα
αναµµένο για τη χάρη του Αγίου.
Ο θεός υπάρχει σε κάθε βήµα της ζωής του ανθρώπου, σε ένα νέο καράβι
για να το προστατεύει: «Στην πλώρη έχεις το σταυρό. Στην πρύµνη έχεις το
βαγγέλιο. Κι ανάµεσα έχεις την Παναγιά Παρθένα µε το καντήλι της αναµµένο.»
(Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 174). Κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στα
Ψηλά Βουνά, τα παιδιά επισκέπτονται και το µοναστήρι του Αϊ - Λιά, για να
λειτουργηθούν, όπου τους υποδέχεται ο ηγούµενος ο πάτερ - Ιωσήφ. Στη
συνέχεια περιγράφεται η λειτουργία του εσπερινού, από το εσωτερικό της
εκκλησίας, τις κινήσεις των µοναχών, τις θέσεις που πήραν κατά τη διάρκεια
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της λειτουργίας, τον τρόπο
που

έψελναν

και

φτάνει

µέχρι την παράθεση µίας
φράσης από την λειτουργία:
«Ευλογητός ο Θεός ηµών
πάντοτε, νυν αεί και εις τους
αιώνας των αιώνων» (Βλ.
Παπαντωνίου,

1918,

187-

188). Το βράδυ µετά το
φαγητό

πάλι

χτύπησε

η

καµπάνα, επρόκειτο για το
απόδειπνο,
διαφοροποιούσε

κάτι

που
το

µοναστήρι από τις απλές
εκκλησίες

(Βλ.

Παπαντωνίου, 1918, 189).
Μέσω αυτής της ιστορίας οι αναγνώστες έχουν την δυνατότητα να µεταβούν
οµαλά από µία έκφανση της καθηµερινής τους ζωής, που ήδη γνωρίζουν, σε
µία επιπλέον πληροφορία σχετικά µε την λειτουργία στα µοναστήρια. Τέλος,
ακολουθεί η πρωινή λειτουργία, η λειτουργία της Κυριακής (Παπαντωνίου,
1918, 190).
Παρουσιάζεται ακόµη και το µυστήριο του γάµου:
«Το απόγευµα έγιναν τα στεφανώµατα. Ο παπάς διάβασε πολλές ευχές από
ένα βιβλίο, που ήταν γεµάτο κεριά. Έψελνε ο παπάς και ο ψάλτης ... Όταν ο
παπάς σήκωσε τα χέρια και έσιαζε το καληµαύχι του, σώπασαν όλοι γιατί
κατάλαβαν, πως θα πει το τροπάρι. Και τότε ο γέρος παπάς από το Περιστέρι, µε
τ’ άσπρα του γένια, έψαλε ωραία µε δυνατή φωνή τον ύµνο της Θεοτόκου.» (Βλ.
Παπαντωνίου, 1918, 192-193).
Ο άνθρωπος επικαλείται το θεό σε στιγµές αγωνίας και φόβου, όταν δεν
117

Κουτσουδάκη Κατερίνα

Οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του Σχολείου Εργασίας στο
θεσµικό πλαίσιο και τα Αναγνωστικά του δηµοτικού σχολείου τη
2η δεκαετία του 20ου αιώνα

πιστεύει κάποιος στα µάτια του (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 121, 165), όταν τον
δοξάζει για τη βοήθεια του (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 99), όταν δίνει µία ευχή,
για να είναι κοντά σε εκείνους που τη δίνει και να τους βοηθάει (Βλ.
Παπαντωνίου, 1918, 203) αλλά και όταν αναφέρεται στην απώλεια της ζωής
λέγοντας: «κοιµήθηκε στα χέρια του Θεού» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 26, 67).

Σηµαντική θέση έχει η θρησκεία στη ζωή των ανθρώπων και στο
Αναγνωστικό: «Η πατρίδα µας».
Την τελευταία Κυριακή της αποκριάς µετά το φαγητό, στο τραπέζι
τραγουδούσαν ένα τραγούδι που αποτελούσε ύµνο για την θρησκεία µας:
«Στην τάβλα που καθόµαστε σε τούτο το τραπέζι
τον άγγελο φιλεύοµε και το Χριστό βλογάµε
και την κυρά την Παναγιά, τους δώδεκ’ Αποστόλους.» (Βλ. Καρκαβίτσας
& Παπαµιχαήλ, 1920, 143).
Μέσα στη ροή της ιστορίας αναφέρονται εορτές της χριστιανικής
θρησκείας: «Ήρθε του αγίου Νικολάου και η Βαγγελίστρα δε φάνηκε. Ούτε τα
Χριστούγεννα ούτε τα Φώτα, που βαφτίζονται τα νερά. ... Τώρα θα πάνε στη
Μασσαλία κι από κει τη Λαµπρή πρώτα ο Θεός, θα είναι στην αγκαλιά της. ...
Ξηµερώνει το Μεγάλο Σάββατο και η Βαγγελίστρια είναι έξω από το νησί» (Βλ.
Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 193-194).
Στην γιορτή της Ανάστασης γίνεται πιο εκτενής αναφορά, αλλά χωρίς να
διακόπτεται η ροή της ιστορίας: «Την νύχτα στην Ανάσταση πήγε το ναυτόπουλο
µε τους δικούς του στην εκκλησία. ... Το µεσηµέρι ντύθηκε και πήγε στην Αγάπη.
Αντιλαλούν τα σήµαντρα και σηµαίνουν οι καµπάνες. Όλο το νησί µοσκοβολά
σαν εκκλησάκι. -«Χριστός ανέστη!»
- «Αληθώς ανέστη»» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 195).
Και σε αυτό το Αναγνωστικό επισκέπτονται (ο πρωταγωνιστής της
ιστορία: «Το τελευταίο λείψανο» και ένας αγωγιάτης) ένα µοναστήρι και
παρακολουθούν τον εσπερινό (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 204118
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205).
Επικαλούµαστε τον Θεό, δίνοντας ευχή να επιστρέψει το καλό που µας
έκανε κάποιος (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 173, 192).
Συχνά επικαλούνται το Θεό σε στιγµές αγωνίας και φόβου (Βλ.
Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 194).
Εµφανής γίνεται, εν µέρει, και η νεκρώσιµη ακολουθία, σύµφωνα µε την
θρησκεία µας: «∆ίχως θυµιάµα και κερί, δίχως παπά και ψάλτη» (Βλ.
Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 105).

Στο Αναγνωστικό: «∆ιγενής Ακρίτας» αφιερώνεται µία ενότητα στη
γιορτή των Θεοφανείων (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 29-35).
« - «Γιαγιά, αλήθεια απόψε ανοίγει ο ουρανός;»
- «Ναι, παιδάκι µου, γιατί ξηµερώνουν τ’ άγια Θεοφάνεια. Και όποιος
αγρυπνήση και προφτάση σ’ εκείνη την απόκρυφη ώρα...»
- «Ναι, µα φτάνει να ζητήση ένα πράµα µονάχα». ...
... Ο παπάς είχε βγη εκείνη την ηµέρα µε την αγιαστούρα του κι είχε διώξει
όλους τους καλικάτζαρους ...» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 29).
Επίσης,

αναφέρεται

πόσο

επικίνδυνο

είναι

το

επάγγελµα

των

σφουγγαράδων και περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται, πριν
ξεκινήσουν το ταξίδι τους, οι σφουγγαράδες και η οποία συνδέεται άµεσα µε
την χριστιανική θρησκεία στην περίπτωση ενός µελλοθάνατου:
«Για τούτο µεταλαβαίνουν πριν φύγουν από το νησί· για τούτο οι καπετάνοι
παίρνουν σάβανα, κεριά και λιβάνι µαζί µε τη γαλέτα και τ' άλλα χρειαζούµενα»
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 46).
Εµφανές είναι, στο ακόλουθο απόσπασµα, ότι η χάρη του Χριστού και της
Παναγίας βοηθάνε:
«Ξαίρετε τι µεγάλη χάρη έχει, και πόσο καλό έκαµε στους θαλασσινούς
αυτό το εκκλησιδάκι της Μεγαλόχαρης; ... Το εξωκλήσι αυτό άγιασε και µέρωσε
όλο το άγριο κύµα ... Ύστερα µε χρόνια πολλά, σαν ήρθε ο Χριστός ν’ αγιάση τα
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νερά για να βαφτιστή η πλάση, µια χριστιανή αρχόντισσα, η Χατζηγιάνναινα, που
είχαν σκαρώσει τα παιδιά της δυο καράβια, έταξε στην Παναγία, και έχτισε αυτό
το παρεκκλήσι, για το καλό κατευόδιο των παιδιών της ....Ας δώσ’ η Παναγιά
και σήµερα ναναι καλό κατευόδιο στους άντρες σας, στ’ αδέρφια σας, στους
γονιούς σας» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 58-60).
Ακόµα και τα ερηµωµένα παρεκκλήσια και τα ερειπωµένα µοναστήρια
υποδηλώνουν την θρησκεία (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 62, 66,
67).
Επίσης αναφέρονται τα Χριστούγεννα σαν γιορτή αγάπης, µέσα από τις
πράξεις των δύο γυναικών τις ιστορίας, οι οποίες προσπαθούν, χωρίς να
εµφανιστούν, να βοηθήσουν την γειτόνισσά τους, γριά Λασκάρου (Βλ.
Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 69-76).
Απευθύνονται στους Αγίους, για να τους βοηθήσουν:
« «Παναγιά µου, τρελάθηκε ο άντρας µου!» έλεγε. Και έταξε λαµπάδες στη
Μεγαλόχαρη, πήγαινε ξυπόλυτη στα ξωκλήσια, διάβαζε τα ρούχα µου και
στηθοχτυπιόταν µέρα νύχτα για να πείση τους αγίους να µε φέρουν στα λογικά
µου» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 88-89).
Στην εορτή του Πάσχα αναφέρεται και το ποίηµα του ∆. Σολωµού µε
τίτλο: «Η ηµέρα της Λαµπρής» και ένα απόσπασµα αυτού:
«Χριστός ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες
όλοι, µικροί, µεγάλοι ετοιµαστήτε.
Μέσα στις εκκλησίες τις δαφνοφόρες
µε το φως της χαράς συµµαζωχτήτε. ...

... Λάµπει το ασήµι, λάµπει το χρυσάφι,
από το φως που χύνουνε οι λαµπάδες.
Κάθε πρόσωπο λάµπει απ’ τ’ αγιοκέρι
όπου κρατούνε οι χριστιανοί στο χέρι. » (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ,
1929, 169)..
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Γίνεται αναφορά στον Μέγα Βασίλειο και το έργο του: «Το µοναστήρι της
επισκοπής που πήγαιναν ήταν λίγο έξω από την Καισάρεια. Το είχε χτίσει ο
Μέγας Βασίλειος, όταν έγινε επίσκοπος Καππαδοκίας. Εκτός από την εκκλησία
και τα κελιά της έχτισε νοσοκοµείο, φτωχοκοµείο και ξενώνα, και τα προίκισε µε
ό,τι του είχε µείνει από την πατρική του περιουσία. Έδωσε όµως έτσι παράδειγµα
στους µοναχούς, όχι µόνο να τα έχουν όλα κοινά, αλλά και να κοπιάζουν για το
καλό των ανθρώπων.» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 185).

Το αναγνωστικό περιλαµβάνει και το δηµοτικό: «Η Αγια-Σοφιά»:
«Σηµαίνει ο Θεός, σηµαίνει η γης, σηµαίνουν τα επουράνια
σηµαίνει κι η Αγια-Σοφιά, το µέγα µοναστήρι,
µε τετρακόσια σήµαντρα κι εξήντα δυο καµπάνες.
Κάθε καµπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος.
Ψέλνει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης,
κι απ’ την πολλή την ψαλµουδιά εσειόντανε οι κολόνες. ...
... Σώπασε, κυρά ∆έσποινα, και µην πολυδακρύζης,
πάλι µε χρόνους,µε καιρούς, πάλι δικά µας είναι.» (Βλ. Καρκαβίτσας &
Παπαµιχαήλ, 1929, 252-253).

Υπάρχουν ακόµη απλές αναφορές στην θρησκεία, µε την επίκληση του
Θεού, µε το να κάνουν οι ήρωες το σταυρό τους κ.ά. (Βλ. Καρκαβίτσας &
Παπαµιχαήλ, 1929, 22, 81-82, 87-88, 116- 121, 136, 149, 161, 170-172, 187,
205, 210, 218, 232-233, 236, 239, 247, 252).
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4.1.2.4. Η φύση και η αξία της
Οι ιστορίες των Αναγνωστικών, που αναλύω στην παρούσα εργασία,
σχετίζονται άµεσα µε τη φύση, τον φυσικό κόσµο, εκτυλίσσονται σε αυτόν
αλλά δίνουν, µέσα από τον γραπτό λόγο, και γλαφυρές περιγραφές αυτού,
µαγικές εικόνες. Η φύση και οι οµορφιές της αποτελούν ένα ξεχωριστό,
µοναδικό θέµα αναφοράς και ανάλυσης στα Αναγνωστικά του 1917.

Το «Αλφαβητάρι µε τον ήλιο» ξεκινάει µε µία εικόνα της φύσης, από την
οποία αντλεί και την ονοµασία του. Έτσι στην πρώτη σελίδα οι πρωταγωνιστές
του αλφαβηταρίου αντικρίζουν τον ήλιο που ανατέλλει. Συνεχίζει µε εικόνες
της φύσης ενώ ειδικές αναφορές υπάρχουν στη µηλιά, τη ροδιά, την αµυγδαλιά
και στα καλά, που αυτές προσφέρουν στον άνθρωπο (Βλ. Ανδρεάδης,
∆ελµούζος κ.ά., 1919, 6-7, 12-13, 75-76).
Η αγάπη για τα ζώα, µε πολύ συχνή
παρουσία τους στο βιβλίο, είναι έντονη.
Έχουν

µάλιστα,

ανθρώπινα

χαρακτηριστικά, έχουν ονόµατα, µιλούν
και

σκέφτονται.

συναντάµε,

Έτσι

στο

καταρχήν

βιβλίο
τον

συµπρωταγωνιστή Βελή, το σκύλο των
παιδιών (Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά.,
1919, 10-11, 35, 73-74).
Ακολουθούν η Ροδώ, η αγελάδα, τα
γίδια, τα χελιδόνια, οι κότες µε τους δύο
αντίζηλους πετεινούς, ο Ψαρής, το
γαϊδουράκι

του

γερο-Κανέλη,

που

αποτελεί µεταφορικό µέσο της εποχής και η Χιόνα η γάτα, που χρησιµεύει, για
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να πιάνει τα ποντίκια (Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά., 1919, 14, 16, 26-28, 30,
36, 38-42, 44-46, 56-58, 47-48).
Επίσης αναφορά γίνεται στο πουλάκι που το χειµώνα κρυώνει (Βλ.
Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά., 1919, 64-66).
∆εν

παραλείπεται

να

γίνει

αναφορά στο όργωµα και στην
χρησιµότητα των βοδιών σε αυτή
την εργασία, που αποτελεί κύρια
ασχολία

των

ανθρώπων

της

εποχής, για να ζήσουν.
«χο, χο, Κοκκίνη! ε, Καρά µου!
οργώσετε βαθιά τη γη, για να µας
δώση το σιτάρι να µας χαρίση το
ψωµί

»

(Βλ.

Ανδρεάδης,

∆ελµούζος κ.ά., 1919, 37).
Το δέσιµο µε το υγρό στοιχείο.
Από την πρώτη σελίδα του βιβλίου
έχουµε την απεικόνιση της θάλασσας απ' όπου ανατέλλει περίλαµπρος ο ήλιος.
Στη συνέχεια τα παιδιά παίζουν µε το καραβάκι στο ποτάµι (Βλ. Ανδρεάδης,
∆ελµούζος κ.ά., 1919, 31-33). Ακολουθεί ένα ποίηµα για το καράβι (Βλ.
Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά., 1919, 33). Η Καθαρά ∆ευτέρα γιορτάζεται µαζικά
στο γιαλό (Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά., 1919, 72). Τέλος, τα παιδιά ως
µικροί θαλασσοπόροι παίρνουν τη βάρκα του γέρο-Κοσµά και αποπλέουν για
µια – όπως αποδεικνύεται – ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη βόλτα (Βλ. Ανδρεάδης,
∆ελµούζος κ.ά., 1919, 77-79).
Από τις εικόνες του Αλφαβηταρίου, τις δραστηριότητες των µικρών
παιδιών και τη σύνδεση του δασκάλου γίνονται εµφανή και τα χαρακτηριστικά
των εποχών.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα το ακόλουθο:
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«πέρασε πια το καλοκαίρι! αρχίζει να συννεφιάζει, και κάπου κάπου
ψιχαλίζει» (Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά., 1919, 34).
Τα στοιχεία που δεσπόζουν µέσα στο κείµενο και αντικατοπτρίζουν την
κοινωνία της εποχής είναι η φύση (ειδικές αναφορές στη µηλιά, τη ροδιά και
την αµυγδαλιά), την αγροτική ζωή και η άρρηκτη σχέση της µε τα ζώα (βόδια,
γίδια, γαϊδούρια).
Μην ξεχνάµε ότι οι πρώτες λέξεις, που µαθαίνει το παιδί στον προφορικό
λόγο, σχετίζονται άµεσα µε το φυσικό περιβάλλον µέσα στο οποίο ζει και
έρχεται καθηµερινά σε επαφή. Έτσι, από µικρό έχει την δυνατότητα να
αντιληφθεί το σηµαίνον και το σηµαινόµενο.
Στο Αλφαβητάριο του Παπαµιχαήλ (1918) µόλις η τρίτη λέξη, που
µαθαίνουν οι µικροί µαθητές, αντλείται από τη φύση, και είναι η λέξη «παπί»
(4). Επόµενες λέξεις που διδάσκονται µεµονωµένα, σαν πρότυπες λέξεις και
αντλούνται από τη φύση, είναι οι ακόλουθες: «ζώα, ρίζα, ρύζι, µήλο, µέλι,
θυµάρι, σιτάρι, µηλιά, πάπια, κότα, χήνα, ψάρι, ξύλα, ήλιος, άνθη, ροϊδιά, βόδι,
κούκος, αµµουδιά, αβγό, φραπιά, λεύκα, σκυλάκι, πρόβατα, κλήµα, αµυγδαλιά,
κλώσα, σπαρτά, τζίτζικας » (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1918, 6-14, 17-21, 25-28, 32-33,
35-38, 40-42, 52). Την κάθε λέξη από αυτές τη συνοδεύει ένα κείµενο που
µιλάει για τη φύση και τις οµορφιές της.
Ακόµα και στον κείµενο, όπου πρότυπη λέξη είναι το «καΐκι», γίνεται
αναφορά στη φύση και στα προϊόντα της «το καΐκι πήρε µήλα, σύκα, κυδώνια,
ροδάκινα, πεπόνια σε κοφίνια. ... να το πάλι το καΐκι! τι θα πάρει τώρα; σέλινα,
καρότα, ραπάνια.» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1918, 24).
Το σκυλάκι, ο κόκορας, η χήνα και η γάτα υποδέχονται τα παιδιά, που
γυρίζουν από το σχολείο. «Τρέχει ο Φουντούκος, πηδά απάνω τους, κουνά την
ουρά του, γαβγίζει όλος χαρά. ... - «Κικιρίκου!» φωνάζει ο κόκορας «ήρθαν πάλι
τα καλά µας τα παιδιά!» ... «Χχχ! Χχχ!» κάνει κι η χήνα. ... «Νιάου, νιάου»
νιαουρίζει το γατί στο απάνω σκαλί. - «Το ψιψινάκι µου!» φωνάζει η ∆αφνούλα.
«Πείνω, πεινώ» θέλει να πη. «Έλα να µου βάλεις το γάλα µου στο πιάτο». » (Βλ.
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Παπαµιχαήλ, 1919, 13-14).
Μέσα από το τραγούδι: «Αν την πειράξης τη µέλισσα» υµνείται η µέλισσα,
η αξία της αλλά και ο τρόπος άµυνάς της (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 17).
Στο χωριό της ∆αφνούλας και του Γιώργου περιγράφονται µε
γλαφυρότητα οι εικόνες του φυσικού τοπίου.
«Στο κάτω µέρος περνά σα φίδι ασηµένιο ένα ποταµάκι, που φτάνει στην
ακρογιαλιά και τρέχει γοργά γοργά να πέση στην αγκαλιά της µάνας του, της
θάλασσας. Λέυκες ψηλές στολίζουν τις ρεµατιές. ... Στο διάστηµα που χωρίζει τα
δυο χωριά, φουντώνουν ελιές και περιβόλια µε πορτοκαλιές, λεµονιές,
µανταρινιές, φραπιές, αχλαδιές, κερασιές και µηλιές.
Πίσω από το χωριουδάκι φαίνεται άλλο πιο ψηλό βουνό, δασωµένο, όλο
έλατα, βαλανιδιές και πρινάρια.
Ανάµεσα στα δυο βουνά απλώνεται µια χαριτωµένη κοιλάδα. Εκεί έχουν τα
χωράφια τους οι χωρικοί. Γύρω γύρω στην κοιλάδα, κατά τις βουνοπλαγιές,
είναι τ’ αµπέλια.» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 20).
Το τραγούδι για τις χήνες εξυµνεί τα ζώα αυτά (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919,
32), όπως και το τραγούδι: «Κότα µου, κοτούλα µου» τις κότες (Βλ.
Παπαµιχαήλ, 1919, 36).
Αφιερώνεται µία ενότητα για το Βοριά και το Νοτιά και για τα
χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί οι δύο άνεµοι. «Εκεί που κάθεται ο Νοτιάς
κάνει τόση ζέστη που ψήνει ο ήλιος το ψωµί.» Το παλάτι του Νοτιά είναι «ένα
µεγάλο αλώνι µε πυκνή πρασινάδα γεµάτη λουλούδια, και γύρω γύρω µεγάλες
φοινικιές. Είναι κι άλλα δέντρα φανταχτερά εκεί ανάµεσα, είναι και λουλούδια
κίτρινα, κόκκινα, γαλάζια, είναι και παράξενα πουλιά, που κελαηδούν κι όλο
κελαηδούν.
Εκεί έστρωσαν τραπέζι οι σκλάβοι του Νοτιά, και το γέµισαν όλο µεγάλα
και παράξενα ζουµερά φρούτα. Ανασαίνει ο Βοριάς, και η κρύα του πνοή
πάγωσε τα φρούτα και τα έκαµε πολύ νόστιµα. ...
... Κάποτε πήγε κι ο Νοτιάς στο παλάτι του Βοριά. Μέσα κι έξω σκάλες,
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σάλες, κάµαρες, όλα ήταν από καθαρό κρύσταλλο. Φουσκωτές άσπρες γούνες
είναι στρωµένες χάµω, στα καθίσµατα και στους καναπέδες. ...
... Ο Νοτιάς άρχισε να φυσά άγρια µε το στόµα του που πετούσε φωτιά και
λαύρα. Μια δίνει µε το καυτερό του φύσηµα στη σκεπή και την τινάζει θρύψαλα
στον αέρα... - «Βοήθεια!» φωνάζει ο Βοριάς. Μαζεύονται στην στιγµή τ’ άγρια
κατάµαυρα σύννεφα, και κυνηγούν το Νοτιά και τον χτυπούν µε καλόβολα.» (Βλ.
Παπαµιχαήλ, 1919, 44-46).
Μέσα από το τραγούδι του παππού γίνεται µία απόπειρα να δοθεί
απάντηση στο πώς δηµιουργείται το χιόνι, µια απάντηση που µοιάζει
περισσότερο µε παραµυθάκι, αλλά δίνει το έναυσµα για περισσότερη συζήτηση
και περισσότερη διερεύνηση του θέµατος αυτού.
Μέσα από το παραµύθι µε τρεις πεταλούδες δίνονται περισσότερες
εικόνες της φύσης αλλά και χαρακτηριστικά της άνοιξης (Βλ. Παπαµιχαήλ,
1919, 54-56).
Μέσα από το όνειρο της ∆αφνούλας και την αναζήτηση του ήλιου σε
αυτό, οι µικροί αναγνώστες γνωρίζουν κάποια από τα καιρικά φαινόµενα αλλά
και την αξία αυτών στην φύση.
«Στην εξώπορτα βρήκα τη βροχή. - «Καληµέρα, βροχούλα µου» είπα «µην
είδες τον ήλιο;»
- «Βρρρ, πλίτς πλάτς!» ήταν η µόνη απάντηση. ... Λίγο παρακάτω απάντησα
τον άνεµο. - «∆ε µου λες, σε παρακαλώ, εσύ που έρχεσαι από τόσο µακριά, δεν
ξέρεις πού είναι σήµερα ο χρυσός ο ήλιος;»
- «Βόβούου, βάο, βάο!» έκαµε ο άνεµος. ... Από απάνω µου ψηλά κάτι
µεγάλα κατάµαυρα σύννεφα έπαιζαν κυνηγητό. - «Καλά µου συννεφάκια» τα
ρώτησα, «µη είδατε τον όµορφο τον ήλιο;» ... » (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 65-66).
Στην συνέχεια ρώτησε µία τριανταφυλλιά αν ήξερε πού βρισκόταν ο ήλιος και
εκείνη της απάντησε: « -«Θρό! Θρό! Αχ, διψούσα πολύ, τα φύλλα µου ήταν
κατασκονισµένα, τα µπουµπούκια µου κόντευαν να µαραθούν.»
- «Μα ο ήλιος;» είπα κλαίγοντας εγώ.
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- «Ω, εδιψούσα τόσο πολύ» έλεγε η τριανταφυλλιά, «µα ήρθαν ιο δροσερές
σταλαµατιές, µε πότισαν, µου έπλυναν τα φύλλα µου, δυνάµωσαν τα
µπουµπούκια µου, κι έτσι σηκώθηκαν πάλι τα κεφαλάκια τους. Σαν έρθη ο ήλιος,
θα φιλήση ένα ένα τα µπουµπούκια µου, και θ’ ανοίξουν τα φύλλα τους να
σκορπίσουν γύρω τη µυρωδιά.» ...
... το πουλάκι ... Άρχισε να κελαδή. ... Τα σύννεφα έτρεξαν όσο µπορούσαν,
να κρυφτούν. Ο άνεµος κάθισε ήσυχος σαν αρνάκι στα πόδια του ήλιου. Η βροχή
κρύφτηκε µέσα στη γη. Από τη µια κορφή του βουνού ως την άλλη απλώθηκε ένα
ωραιότατο ουράνιο τόξο» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 67-68).
Μέσα από αυτό το κείµενο, που δεν αναφέρεται πουθενά αλλού παρά στις
οµορφιές της φύσης και στις µεταβολές του καιρού, δίνεται η δυνατότητα για
διαθεµατική προέκταση στην Μελέτη Περιβάλλοντος, και για περαιτέρω
διερεύνηση και αναφορά στον κύκλο του νερού, στην αξία του νερού και του
ήλιου για την ανάπτυξη των φυτών αλλά και στο ουράνιο τόξο και πότε αυτό
εµφανίζεται.
Εικόνες τις φύσης αλλά και ζωντανά παραδείγµατα του ζωικού βασιλείου
προτρέπουν τους µικρούς µαθητές να είναι εργατικοί, για να κατορθώσουν να
επιβιώσουν, όπως και όλα τα ζωντανά όντα που τα περιβάλλουν εργάζονται
καθηµερινά µε τον δικό τους τρόπο, καθώς το καθένα έχει ένα ρόλο στη φύση
και µία αρµοδιότητα.
Ειδικότερα στο δάσος τα παιδιά δεν µπορούν να βρουν κανένα ζώο να
παίξουν, γιατί όλα εργάζονται. Το σκαθάρι τους είπε ότι δεν µπορεί να παίξει
µαζί τους, γιατί «πρέπει να πριονίσω ξύλα. ... Μου χάλασε το κελάρι µου, και
πρέπει να το ξανασκάψω πάλι. ... Η καλυβούλα µας χάλασε, και τώρα θα
φτιάσοµε άλλη από χορτάρι» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 71). Τα µυρµήγκια
εργάζονταν και δεν τους έδωσαν σηµασία, οι µέλισσες το ίδιο, γιατί «µάζευαν
το µέλι και την κίτρινη σκόνη από τα λουλούδια, και γοργά γοργά πετούσαν να
γυρίσουν πίσω στην κυψέλη τους» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 72). Ο σπίνος
εργαζόταν και αυτός, αλλά και το ρυάκι µέρα νύχτα δούλευε και είπε στα
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παιδιά ότι «Νύχτα και µέρα δουλεύω. Ποτίζω τα χωράφια και τα λιβάδια, τα
περιβόλια και τα διψασµένα ζώα. Έπειτα ποιος θα γυρίση το µύλο, άµα καθίσω
να παίξω µαζί σας » (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 73).
Η φύση και τα αγαθά που µας προσφέρει, όταν την προσέχουµε, είναι
απεριόριστα. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη και τα προϊόντα, που παράγουν,
τους βοηθούν να επιβιώσουν. Ο τρύγος αποτελεί µία από τις δραστηριότητες
των ανθρώπων και έναν βασικό τρόπο επιβίωσης. Τα σταφύλια, οι σταφίδες, το
κρασί, ο µούστος και τα προϊόντα αυτού είναι πολύ σηµαντικά και αποτελούν
κύρια πηγή εσόδων για τους ανθρώπους (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 5-7). Επίσης
παραδοσιακή εργασία των ανθρώπων αποτελεί ο θερισµός (Βλ. Παπαµιχαήλ,
1919, 83-84).
Οι εικόνες της φύσης δεν απουσιάζουν και από το Αναγνωστικό: «Οι
τρεις φίλοι». Αναφέρεται στις αγροτικές εργασίες κάθε εποχής αλλά και στα
καλούδια, που προσφέρει η φύση κάθε εποχή (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 3-4).
Υπέροχες εικόνες κατακλύζουν και το Αναγνωστικό: «Οι τρεις φίλοι».
Ορισµένες από αυτές παρατίθενται στη συνέχεια:
«Ο ήλιος είχε γείρει πίσω από το βουνό, και όλος ο ουρανός στη δύση ήταν
τριανταφυλλένιος. Το πρώτο αστέρι έλαµψε στον ουρανό. Σιγά σιγά έλαµψαν και
τ’ άλλα» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 17).
«Εµπρός µου απλωνόταν ακρογιαλιά στρογγυλή, κατάφυτη από δέντρα
πυκνά. Και µακριά στο βάθος υψωνόταν ένα βουνό, που το ρόδιζαν οι πρώτες
ακτίνες του ηλίου. ... Τα πουλάκια στα δέντρα είχαν ξυπνήσει και άκουα το
κελάδηµά τους. Γύρω µου τα θαλασσοπούλια άπλωναν τα φτερά τους, κάθιζαν
για µια στιγµούλα στο κύµα και πάλι πετούσαν ψηλά! Τι οµορφιά που είχε η
φύση» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 30).
«∆ροσερό αεράκι φυσούσε από τα δέντρα και µας δρόσιζε. Καθαρό νερό
µουρµούριζε από µια µικρή πηγή. Πλήθος πουλιά, κόκκινα και πράσινα και
κίτρινα, µόλις άκουσαν τα βήµατά µας, πέταξαν σα σύννεφο πολύχρωµο από
πάνω µας» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 35).
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«Ο ήλιος έβγαινε κατακόκκινος και φώτιζε µε τις χρυσές ακτίνες τον
ουρανό. Ήσυχο αεράκι θρόιζε γλυκά γλυκά τα φύλλα των δέντρων. Απάνω από
το κεφάλι µου πετούσαν πλήθος πουλιά. Άλλα κελαηδούσαν σαν αηδόνια, άλλα
έκραζαν βραχνά. Άλλα ήταν πράσινα µε κόκκινο λαιµό άλλα κίτρινα και άλλα
κατακόκκινα, σα µικρές φλόγες» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 38).
Ακόµα και µέσα από την παροµοίωση που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας
αναδεικνύεται η οµορφιά της φύσης:
«Έχετε δει ποτέ πώς βγαίνει το πουλάκι από τη φωλιά του και πετά
ελεύθερο στον αέρα; Στην αρχή τρέµει η καρδιά του, χτυπά δυνατά, ανοίγει τις
µικρές φτερούγες, κι έπειτα πάλι τις κλείνει· σφαλίζει τα µατάκια του για να µη
βλέπη κάτω το ύψος και ζαλιστή. Έπειτα όµως σιγά σιγά κοιτάζει και τ’ άλλα
πουλάκια, πόσο άφοβα πετούν και παίρνει κι αυτό θάρρος. Ανοίγει τα φτερά του,
και έξαφνα µε δύναµη ρίχνεται στον αέρα ... » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 22).

Η φύση µεταµορφώνεται ανάλογα µε τα καιρικά φαινόµενα:
«Ο άνεµος φυσούσε δυνατά, µεγάλα µαύρα σύννεφα σκέπαζαν τον ουρανό.
Χοντρές σταλαµατιές βροχή άρχιζαν τώρα να πέφτουν, αστραπές και βροντές
έλαµπαν στο σκοτεινό ουρανό. ... Οι αστραπές µόνο µας φώτιζαν, και βλέπαµε
τα κύµατα ν’ ανοίγουν σα στόµατα θηρίων και να θέλουν να µας καταπιούν.»
(Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 26-27).
Ο ύµνος στη φύση, την εποχή της άνοιξης, δεν απουσιάζει από το
διήγηµα. Όλα αλλάζουν προς το καλύτερο και µαζί µε τη φύση και η
ψυχολογία των ανθρώπων (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 115-116).
«... Η γη ήταν σκεπασµένη από χλόη, µεγάλες ανεµώνες σάλευαν στον
ανοιξιάτικο αέρα και παντού µοσκοβολούσαν άσπρα ζουµπούλια, άγρια γιασεµιά
και κόκκινα αγριόροδα. Όλος ο κόσµος ωµόρφαινε, τα πουλιά χαρούµενα
χαιρετούσαν τον ήλιο, πετούσαν στα κλαδιά και υψώνονταν τρελαµένα στον
αέρα. Η θάλασσα γαληνεµένη χάιδευε την αµµουδιά, και οι γλάροι κάθιζαν
απάνω της κι έµοιαζαν µε χάρτινα καραβάκια ή µε άσπρους αφρούς...» (Βλ.
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Καζαντζάκη, 1923, 115).
Αυτός ο ύµνος στη φύση την άνοιξη συµπληρώνεται από ένα τραγούδι:
«Μ’ ανοιξιάτικα λουλούδια
µυρωµένα, δροσερά,
µε παιχνίδια, µε τραγούδια,
µε φωνές και µε χαρά,
το λευκόµαλλο χειµώνα
ας τον διώξωµε και πάλι
κι ο καθένας µας ας ψάλη:
«Στο καλό, γεροχειµώνα,
στο καλό!»...

... Ήρθε πάλι η άνοιξη,
ήρθαν τα λουλούδια·
πράσινα η γη φορεί
και ανθίζει το κλαρί,
και παντού χαράς χοροί
και χαράς τραγούδια! »...
(Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 117-118).

Μέσα από αυτό το τραγούδι δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω συζήτησης
και ενασχόλησης µε την εναλλαγή των εποχών και τα διαφορετικά
χαρακτηριστικά αυτών.
Σε αυτό συµβάλλει η εικόνα που δίνεται για τη φύση το καλοκαίρι στο
διήγηµα:
«Το καλοκαίρι έφτασε πάλι· ο ήλιος έκαιγε και η θάλασσα ήταν ζεστή. Οι
ποταµοί είχαν στερέψει. Τη νύχτα οι λαµπυρίδες φώτιζαν το σκοτάδι, σα µικρά
φαναράκια. Τ’ άστρα από πάνω έλαµπαν και ο γαλαξίας έµοιαζε µε φωτεινό
ποταµό » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 127).
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Επίσης, η εικόνα που το καλοκαίρι έχει πια τελειώσει:
«Το καλοκαίρι πια είχε τελειώσει. Τα σύννεφα σκέπασαν τον ουρανό και τα
φύλλα των δέντρων έπεσαν. Άρχισαν πάλι οι βροχές και οι ατελείωτες ώρες του
χειµώνα » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 145-146).
Η διδασκαλία των εποχών και η περαιτέρω, εξω-κειµενική διερεύνηση
σχετικά µε αυτές και τα χαρακτηριστικά τους κορυφώνεται στο τέλος του
Αναγνωστικού, όπου παρατίθεται ένα τραγούδι για τις τέσσερεις εποχές, που
τις παροµοιάζει µε τέσσερα αδέρφια, και έχει τον αντίστοιχο τίτλο: τα
«τέσσερα αδέρφια» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 158-160).

Η αξία της φύσης για την επιβίωση του ανθρώπου είναι ανεκτίµητη:
«Βλέπεις εκείνα τα δέντρα; Εκεί θα βρούµε από όλα. Και φρούτα και νερό.
Μη στενοχωριέσαι. ... Με πόση όρεξη φάγαµε το γλυκύτατο και νοστιµώτατο
καρπό, και έπειτα ήπιαµε το δροσερό νεράκι σκύβοντας στην πηγή » (Βλ.
Καζαντζάκη, 1923, 35).
«Τα δέντρα είναι γεµάτα καρπούς, η θάλασσα γεµάτη ψάρια· θα βρούµε και
κυνήγι, πουλιά, λάφια, λαγούς ό,τι θέλοµε. Τι να φοβηθούµε;» (Καζαντζάκη,
1923, 43).
«Και το ξίγκι των ζώων που θα σκοτώνωµε θα βάζωµε φιτίλι ν’ ανάβωµε
το λύχνο µας » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 58).
Όταν οι τρεις φίλοι αποχαιρετούν το νησί πριν φύγουν, ευχαριστούν και
τη φύση για όσα τους πρόσφερε:
«Εσύ µε τα καθαρά και κρύα νερά σου µας έσβησες τη δίψα µας, µε τους
καρπούς σους τους γλυκύτατους χόρτασες την πείνα µας. Με τα λουλούδια σου
και τα ωραία σου πουλιά παρηγόρησες την καρδιά µας» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923,
153).
Η ύπαρξη του σκύλου των παιδιών, του Πιστού, είναι καταλυτική για την
εξέλιξη του διηγήµατος αλλά και η παρουσία του πολύτιµη, καθώς αυτός
αναζητά σηµεία ζωής και κατορθώνει να ενώσει τα τρία παιδιά. Στη συνέχεια
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αποτελεί το σύντροφό τους, που τους κρατάει παρέα, αλλά και τους
προστατεύει.
Μέσα από τις όµορφες περιγραφές που δίνονται στο διήγηµα δεν
παραλείπεται και η αναφορά σε ζώα της φύσης και σε χαρακτηριστικά τους,
όπως ο παπαγάλος, οι σαύρες, τα κοράκια, οι πεταλούδες (Βλ. Καζαντζάκη,
1923, 44, 47, 116).

Ολόκληρο το Αναγνωστικό: τα «Ψηλά Βουνά» αποτελεί έναν ύµνο στη
φύση, η υπόθεσή του αλλά και τα τοπία και οι εικόνες που παρουσιάζει.
Όλα όσα αντικρίζουν οι µικροί ταξιδιώτες στη διάρκεια του ταξιδιού τους,
όλα αυτά τα υπέροχα τοπία, οι τόσο απλές αλλά συνάµα, µαγευτικές εικόνες
παραθέτονται µέσα στο διήγηµα µε κάθε λεπτοµέρεια, συνεπαίρνοντας τον
αναγνώστη.
Κάποιες από τις αµέτρητες περιγραφές της φύσης, που δίνονται µέσα στο
διήγηµα είναι οι ακόλουθες:
«... Πουλάκια µε άσπρη τραχηλιά κουνούσαν την ουρά τους στους θάµνους
κι ύστερα έφευγαν µε γοργό λαρυγγισµό. Ένα κατσίκι κατάµαυρο έστεκε στην
κόψη του βράχου.
Οι βράχοι σχηµάτιζαν σα θεόρατα σπίτια, που δεν ξέρεις ποιος τα κατοικεί.
Οι γκρεµοί φυτεµένοι µε πουρνάρια και κουµαριές. Αλλού κατέβαιναν γυµνοί και
απότοµοι, σα να τους είχες κόψει µε σπαθί. Ο βράχος απάνω στο βράχο, ο λόφος
απάνω στο λόφο σχηµάτιζαν το βουνό. ... » (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 19).
« Είδε τις κρεµαστές κατηφοριές, τις φυτεµένες από πεύκα και ίσια έλατα,
και τότε τον έπιασε µια επιθυµία να πάει κάπου αλλού να δει νέους τόπους
µακρινούς από ψηλά» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 123).
«Όταν άνοιξε τα µάτια του, ξέχασε όλη του τη δυστυχία. Είδε την µέρα.
Είδε τα δέντρα χρυσά από τον ήλιο. Όλα τον κοίταζαν σαν φίλοι. Πουλιά του
µιλούσαν· το νερό δε φώναζε άγρια όπως τη νύχτα· τραγουδούσε. ...» (Βλ.
Παπαντωνίου, 1918, 133).
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Οι άνθρωποι εκµεταλλεύονται τη φύση και τα στοιχεία της για να
επιβιώσουν. Έτσι, µε τη βοήθεια της ορµής του νερού, όταν πέφτει από µεγάλο
ύψος, θέτουν σε λειτουργία το νεροπρίονο και κόβουν τους κορµούς των
δέντρων. Επίσης, το νερό, µε τη µορφή του ρέµατος, βοηθάει στη µεταφορά
των κορµών των δέντρων (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 171-173).
Αναφορά γίνεται, ακόµα, στη θύελλα, στα χαρακτηριστικά της και στις
καταστροφές που αυτή προκαλεί (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 178-180).
Στην πορεία του διηγήµατος περιγράφεται λεπτοµερώς πώς είναι το
πεύκο:
«Από τις χαραµάδες των κλαδιών του βλέπουν τον ουρανό. Τα κλαδιά που
σκίζονται σε πολλά κλαδιά µικρότερα κι αυτά πάλι σε άλλα µικρά παρακλάδια,
που µοιάζουν µε αµέτρητα ψιλά σκοινιά, κοµποδεµένα σαν τα δίχτυα. Τα φύλλα
του, που είναι σα βελόνες, γίνονται κρόσια και κει µέσα παίζει ο αέρας κι ο
γαλάζιος ουρανός...» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 79).
Στη συνέχεια του διηγήµατος περιγράφεται ο τρόπος παραγωγής του
ρετσινιού.
Στο διήγηµα γίνεται αναφορά στο έλατο (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 117)
αλλά και στην προστασία του δάσους από πυρκαγιά:
«Όλη την πλατεία, που ήταν στρωµένη από τα ξερά πευκόφυλλα, την
καθάρισαν απ’ αυτά. Πρώτα για να περπατούν εύκολα, κι έπειτα για ν’
αποφύγουν τον κίνδυνο της φωτιάς· γιατί οι ξερές βελόνες των πεύκων και πολύ
γλιστερές είναι και πολύ εύκολα παίρνουν φωτιά» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 5455).
Επισηµαίνεται, επίσης, ο κίνδυνος για καταστροφή του δάσους και
µάλιστα από άστοχες παρεµβάσεις του ανθρώπου:
«Πολλοί απ’ αυτούς το είχαν επάγγελµα να ζούνε ρηµάζοντας το δάσος.
Πάνε µια νύχτα και δίνουν τσεκουριές σε ένα µεγάλο έλατο, που µπορεί να δώσει
πολύ και γερό ξύλο.
Γκρεµίζουν το έλατο και το κοµµατιάζουν ... Άλλοι, πάλι, ξεφλουδίζουν λίγο
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το έλατο γύρω - γύρω για να ξεραθεί. Ύστερα από καιρό πηγαίνουν και το
κόβουν.
Πολλοί απ’ αυτούς, στην άκρη του δάσους, καίνε τους θάµνους και τα
δέντρα, για να κάµουν χωράφια. ... Εδώ και δυο χρόνια έχουν αρχίσει να
βγάζουν κρυφά ρετσίνι. ... Έτσι, οι Πουρναρίτες µπήκαν στο δάσος, όπως το
σκουλήκι µπαίνει στον κάµπο και το σαράκι στο ξύλο. » (Βλ. Παπαντωνίου,
1918, 88).
Στην συνέχεια του διηγήµατος παρουσιάζεται η εικόνα των πληγωµένων
δέντρων από την υπερεκµετάλλευση τους από τους ανθρώπους για το ρετσίνι,
όπως τα αντικρίζουν οι µικροί ταξιδιώτες. Μια εικόνα χαρακτηριστική από τα
πληγωµένα πεύκα είναι η ακόλουθη:
«Μια τσεκουριά κατέβαινε από πάνω από τη µέση τους κι έφτανε ως τη
ρίζα. Ήταν µια πληγή ανοιχτή, η µεγαλύτερη πληγή, που µπορούσε να δει
κανένας· δε θα έκλεινε ποτέ ...» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 91).
Όµως ακόµα και αυτά τα πληγωµένα δέντρα δεν παύουν να είναι χρήσιµα
για τον άνθρωπο:
«Έτσι σακατεµένα µπορούν και δροσίζουν τους ανθρώπους. Το φυσικό
τους είναι να κάνουν το καλό και δεν αλλάζει» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 92).
Το δάσος είναι χρήσιµο για πολλούς λόγους, εκτός από τους προφανείς,
και µέσα στο διήγηµα παρατίθενται κάποιοι από αυτούς:
«Αυτό µε τις ρίζες του κρατεί το χώµα και τα χαλίκια σφιχτά, για να µην τα
παίρνουν οι βροχές και τα πηγαίνουν στο χείµαρρο. ∆εν έχει µόνο το δέντρο
αυτή τη δύναµη, µα και οι µικροί θάµνοι, οι αφάνες, το πουρνάρι, η κουµαριά,
ακόµη και το θυµάρι» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 159).
Και συνεχίζει µε τις συνέπειες τις απουσίας των δέντρων από τη φύση:
«Όταν όµως καίνε και ξεριζώνουµε τα δέντρα, τότε το χώµα και το χαλίκι
φεύγει από τις γυµνές ράχες και πηγαίνει στο χείµαρρο. Εκείνος φουσκώνει από
τις βροχές και κατεβάζει µε φοβερή δύναµη χώµα, λιθάρια και νερό, που
αφανίζει σπίτια, σπαρτά και ανθρώπους» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 159).
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Μία ακόµα, σηµαντική λειτουργία των δέντρων και γενικότερα των
φυτών είναι ότι εξασφαλίζουν το πόσιµο νερό και την φυσιολογική ροή του
κύκλου του νερού, παρέχοντας έτσι, και πάλι τη δυνατότητα αναφοράς στον
κύκλο του νερού, τα διάφορα καιρικά φαινόµενα26 αλλά και τις µορφές του
νερού σε υγρό, στερεό και αέριο.
«Από τις βροχές και τα χιόνια... το νερό σταλάζει σιγά µέσα στο χώµα και
πηγαίνει σε µεγάλες δεξαµενές από πέτρα, που έχει µέσα της η γη. Από κει
βγαίνει µε τις βρύσες και τα ποτάµια. ... Για να σταλάζει όµως το νερό και να
µπει στη γη, πρέπει να είναι ο τόπος φυτεµένος. Αν δεν υπάρχουν χλωρά και
ξερά φύλλα να το κρατήσουν, τότε το νερό πηγαίνει στα ξεροπόταµα και χάνεται
στη θάλασσα και στον αέρα» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 161-162).
Το δάσος. ακόµα και όταν ‘πεθάνει’, συνεχίζει να είναι χρήσιµο.
«Τα δάση εκείνα γέρασαν και τα δέντρα τους έπεσαν κάτω. Κι επειδή
άνοιξε η γη από σεισµούς και κατακλυσµούς, εκείνα χώθηκαν σε τάφους
µεγάλους, πολλές οργιές βαθιά. ... Τι έγιναν εκείνα τα πεθαµένα δάση; ∆ε
χάθηκαν. Σήµερα που σκάβουµε πολύ βαθιά τα ξαναβρίσκουµε. ∆εν είναι
δέντρα, όπως ήταν. Τα ξύλα τους µέσα στη γη έγιναν κάρβουνα, σκληρά σαν την
πέτρα και µαύρα κάρβουνα. ...
... Μ’ αυτά ανάβουν τις µηχανές, κινούν τα εργοστάσια, τους
σιδηροδρόµους και τα βαπόρια. ... Και όµως αυτό είναι το δάσος. Κάνει καλό
στον άνθρωπο µε χίλιους τρόπους, σε αµέτρητο καιρό. ∆εν κουράζεται ποτέ· ζει
και µας χρησιµεύει, πεθαίνει και µας χρησιµεύει» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918,
169).
Η ξυλεία από το δάσος έχει τόσες χρήσεις για τον άνθρωπο:
«Πόσα καλά θα δώσουν στους ανθρώπους αυτά τα ξύλα. Τα πάνε για να
γίνουν σπίτια, καράβια, γεφύρια. Για να κάµουν έπιπλα, κουτιά, βαρέλια, κουπιά,
καλάθια, βιβλία» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 171).

26

Βροχή, χιόνι και χαλάζι.
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∆ίνεται το µήνυµα ότι η προστασία του δάσους είναι ατοµική υπόθεση:
«Καθένας, που περνάει από δω µέσα, πρέπει να φυλάξει το δάσος. Κάθε
άνθρωπος, όπου βρίσκεται, πρέπει να το προστατεύει, όπως µπορεί. » (Βλ.
Παπαντωνίου, 1918, 89).
Εµφανής είναι, επίσης, η χρησιµότητα των ζώων για την επιβίωση των
ανθρώπων: «χιλιάδες πρόβατα και γίδια δίνουν το γάλα, το τυρί, το βούτυρο, το
µαλλί και το κρέας τους, για να ζήσει ο άνθρωπος» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918,
41).
Ο συγγραφέας δεν παραλείπει να αναφερθεί και σε άλλα ζώα, στον τρόπο
επιβίωσής τους και στον ρόλο τους στη φύση, όπως την αλεπού, τον σκύλο, το
κοτσύφι, την κίσσα (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 56-61, 82-83 & 196-198, 109,
148-149).
Το διήγηµα εµπλουτίζεται από τραγούδια. Ορισµένα από αυτά
αναφέρονται στη φύση.

Το «Τσιριτρό», µέσα από το οποίο υµνείται η φύση µε ειδικότερη
αναφορά στο σπουργίτι (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 16-18).
Το «τραγούδι του κόκορα µε το γεράκι», όπου και πάλι υµνείται η
φύση µε αναφορά αυτή τη φορά σε δύο άλλα ζώα τον κόκορα µε το
γεράκι (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 63-64).
Το «τραγούδι του Γιάννη από το Πουρνάρι». Μέσα από το τραγούδι
αυτό εξιστορείται η ιστορία του Γιάννη από το Πουρνάρι, ο οποίος
για δύο χρόνια εκµεταλλεύτηκε το ρετσίνι ενός πεύκου, αλλά δεν
αρκέστηκε σε αυτό, τον τρίτο χρόνο σκέφτηκε να το κόψει για το
χειµώνα, το οποίο και έκανε. Όµως το πεύκο τον καταράστηκε και ο
ίδιος όσο και αν περπατούσε παρέµενε µέσα στον κάµπο, µη
µπορώντας να φύγει έως ότου κατέρρευσε. Στην περίπτωση αυτή
χρησιµοποιείται ένας µύθος, ο οποίος έχει γίνει τραγούδι «µε σκοπό»,
όπως αναφέρεται µέσα στο Αναγνωστικό. Μέσα από αυτή την
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ιστορία ο συγγραφέας προσπαθεί να εξυµνήσει τη φύση, την
προσφορά της στον άνθρωπο, την αξία της, µέσα από το παράδειγµα
του πεύκου, αλλά και να ενεργοποιήσει την οικολογική συνείδηση
των αναγνωστών (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 105-108).
««Γιάννη, γιατί έκοψες τον πεύκο;
Γιατί; Γιατί;»
- «Αγέρας θάναι», λέει ο Γιάννης,
και περπατεί.

Ανάβει η πέτρα, το λιβάδι
βγάνει φωτιά
νάβρισκε ο Γιάννης µια βρυσούλα,
µια ρεµατιά!

Μες στο λιοπύρι, µες στον κάµπο
να ένα δεντρί...
Ξαπλώθη ο Γιάννης αποκάτου
δροσιά να βρη.

Το δέντρο παίρνει τα κλαδιά του
και περπατεί!
«∆ε θ’ ανασάνω», λέει ο Γιάννης,
«γιατί; γιατί;» ...

... Οι µέρες πέρασαν κι οι µήνες,
φεύγει ο καιρός
στον ίδιο τόπο είν’ ο Γιάννης,
κι ας τρέχη εµπρός ...
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Να το χινόπωρο, να οι µπόρες!
µα πού κλαρί;
Χτυπιέται ορθός µε το χαλάζι,
µε τη βροχή...

... Πέφτει σα δέντρο απ’ το πελέκι.
Βογκάει βαριά.
Μακριά του στάθηκε το δάσος,
πολύ µακριά.

Εκεί τριγύρω ούτε χορτάρι,
φωνή καµιά.
Στ’ αγκάθια πέθανε, στον κάµπο,
στην ερηµιά»
(Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 105-108).
Οι υπέροχες εικόνες τις φύσης δεν λείπουν και από το Αναγνωστικό: «Η
πατρίδα µας». Ενώ το κείµενο δεν έχει κύριο θέµα του τη φύση, δεν παύει να
την υµνεί: «Τα πουλιά κελαηδούσαν και τα λουλούδια πολύχρωµα στόλιζαν τη
χλόη. Τα δέντρα φούντωναν ανθισµένα κι ένα µεγάλο ποτάµι περνούσε µέσα από
το µεγάλο κήπο» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 103).
Ενότητες αφιερώνονται στο ζωικό βασίλειο και ειδικότερα στα άγρια ζώα,
που απειλούν τα οικόσιτα ζώα, στα οποία στηρίζονται οι άνθρωποι, για να
ζήσουν. Πρόκειται για υπαρκτούς κινδύνους, που βιώνουν οι άνθρωποι της
περιφέρειας και µαζί µε αυτούς και οι µικροί µαθητές ως µέλη της οικογένειας.
Εποµένως οι αναφορές που γίνονται δεν είναι φανταστικές, αλλά αντλούνται
από την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων της υπαίθρου.
∆ύο λύκοι «είχαν βγη συντροφιά να κυνηγήσουν. Κρύβονταν την ηµέρα στο
δάσος ή σε καµιά απόµερη σπηλιά, και τη νύχτα ρίχνονταν στα κοπάδια» (Βλ.
Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 109).
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Ξεχωριστές ενότητες αναφέρονται στην ζωή, στην τροφή, στον τρόπο
επιβίωσης, στην αναπαραγωγή αλλά και στους κινδύνους που αντιµετωπίζουν
ορισµένα ζώα. Συγκεκριµένα το Αναγνωστικό αφιερώνει ξεχωριστές ενότητες
στο κοτσύφι, στην πεταλούδα, στον αµπελουργό, στο κουνάβι, στη σουπιά και
στη σουσουράδα (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 118-123, 129-131,
134-140, 150-156, 164-169, 199-203).
Τα κείµενα που αναφέρονται στα ζώα έχουν εµπλουτιστεί µε ποιήµατα,
που και αυτά έχουν θέµα το ζώο αναφοράς του κειµένου.
Έτσι, το «Νύχτα βγαίνει το κουνάβι» δίνει στοιχεία για αυτό:
«Νύχτα βγαίνει το κουνάβι. ...
... Την ουρά του τη φουντώνει,
τις µουστάκες του απλώνει,
δόντια, νύχια στη δουλειά·
όχ! Κακόµοιρα πουλιά!

Λαγουδάκια, ζαρκαδάκια,
άχολα περιστεράκια,
φωνακλάδες βάτραχοι, βέρβερίτσα πεταχτή,
συφορά σας! Το κουνάβι
άλλα τρώει κι άλλα θάβει!»
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 156).

Αντίστοιχα το τραγούδι «Η σουπιά» για τη σουπιά:
«Με το χάραµα τ’ αφήνω
το θαλάµι µου το φίνο
για να βγαίνω στο κυνήγι
τι µπορεί να µου ξεφύγη;

Στρείδια, µύδια, καβουράκια
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και λογής λογής ψαράκια
τα πλοκάµια µου τ’ αρπάζουν
και στο στόµα µου τα βάζουν. »
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 164).

Μία στροφή αφιερώνεται και στη σουσουράδα:
«Σουσουράδα µακρυνούρα,
που πετάς στα κεραµίδια
και φωνάζεις τα παιδιά σου,
γειά σου, σουσουράδα, γειά σου!»
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 135)

Στο Αναγνωστικό υπάρχουν και άλλα τραγούδια, που υµνούν τη φύση.
Όπως το «Θαλασσινό τραγούδι»:
«Γλυκά φυσά ο µπάτης,
η θάλασσα δροσίζεται
στα γαλανά νερά της
ο ήλιος καθρεπτίζεται.
Και λες πώς παίζουν χαροπά
πετώντας δίχως έννοια
ψαράκια χρυσοφτέρωτα
σε κύµατ’ ασηµένια ...»
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 149-150).

Το τραγούδι: «Η άνοιξη» υµνεί τη φύση, όπως είναι εκείνη την εποχή
αλλά και τους ανθρώπους και τις ασχολίες, που έχουν την ίδια εποχή του
χρόνου, δίνοντας την δυνατότητα στην επέκταση της διδασκαλίας στην ροή και
στο πέρασµα του χρόνου και συνάµα, στην εναλλαγή των εποχών, στα
χαρακτηριστικά τους και στην κυκλική τους πορεία.
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«Τώρα είν’ Απρίλης και χαρά, τώρα είναι καλοκαίρι,
το λεν τ’ αηδόνια στα κλαδιά, κι οι πέρδικες στα πλάγια,
το λεν οι κούκοι στα ψηλά, ψηλά στα καταράχια.
Παν τα κοπάδια στα βουνά να ξεκαλοκαιριάσουν,
παν και κοντά οι τσοπάνηδες, λαλώντας τη φλογέρα,
να τα τυροκοµήσουνε και τη νοµή να βγάλουν,
και να γιορτάσουν τ’ Αι-Γιωργιού, να ρίξουν στο σηµάδι,
να πιουν νερό από τα βουνά, να πάρουν τον αέρα.»
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 173).

Στην άνοιξη και στο πώς είναι η φύση την εποχή αυτή αφιερώνεται ένα
ακόµα τραγούδι:
«Κάτω σε δροµάκια
και σε πρασινάδες
δέντρα φυτεµένα
κι άνθη γεµισµένα.
Κι ο ψιλός αγέρας

µέσα τριγυρίζει
και τινάζει τ’ άνθια
και τη γης πλουµίζει,
µ’ άνθια τη γεµίζει
και τη νοστιµίζει»
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 176).

Η µεταµόρφωση της φύσης την άνοιξη παρουσιάζεται λεπτοµερώς µέσα
από τον γραπτό λόγο του Αναγνωστικού που την αποδίδει µε κάθε λεπτοµέρεια
και µαγεύει τον αναγνώστη.
«Της άνοιξης ο κήπος είναι χαρά θεού. Στο βορινό µέρος στέκονται ορθά
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και βαθυπράσινα κυπαρίσσια, σα γίγαντες, να κρατήσουν µε τις πλάτες τους το
άγριο φύσηµα του βοριά. ... ∆εξιά κι αριστερά στα δροµάκια µοσκοβολά το
δεντρολίβανο, η φασκοµηλιά, το καρυοφύλλι, ο δυόσµος και µέσα στα τετράγωνα
ψηλώνουν οι µηλιές, οι ροδακινιές, οι κιτριές κι οι αχλαδιές φορτωµένες µε
λουλούδια. ... Τι ωραία είναι εκείνη η τζιτζιφιά και η µυγδαλιά που έδεσε τώρα
τον καρπό της, κι η συκιά ... κι η λεµονιά ... και η κερασιά ... κι η βυσσινιά ... Οι
πορτοκαλιές - να τες! Σαν αστεράκια λάµπουν τ’ άσπρα τους λουλούδια και µέσα
στα πράσινα φύλλα τους και ψηλά χρυσοκοκκινίζουν τα παλιά πορτοκάλια » (Βλ.
Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 174).
Το κείµενο αυτό είναι τόσο πυκνογραµµένο, λόγο του µεγάλου πλήθους
εικόνων που ζωγραφίζει ουσιαστικά µπροστά στα µάτια των αναγνωστών,
αλλά ούτε στιγµή δεν κουράζει τον αναγνώστη, γιατί οι εικόνες αυτές
κινητοποιούν το µυαλό, την φαντασία, γεµίζοντας αυτόµατα και ασυναίσθητα
τα µάτια µε χρώµατα, µε µια αίσθηση ζωντάνιας, ελευθερίας, ξενοιασιάς, έναν
αέρα ανανέωσης και φρεσκάδας. Όµως µέσα από όλες αυτές τις εικόνες των
φυτών δίνεται η δυνατότητα για διαθεµατική προέκταση στην φυτολόγια, στα
διάφορα είδη φυτών και στην ανάγκη των µαθητών της γνώσης αυτών, της
παρατήρησης και της άµεσης εµπειρίας της υφής τους.
Η µεταµόρφωση της φύσης δεν περιορίζεται στα φυτά, αλλά επεκτείνεται
και στο ζωικό βασίλειο.
«Πουλιά πετούν και κελαηδούν· οι µέλισσες βουΐζουν. Κάτω στη γη το
σκαθάρι περπατεί κι ο σαλίγκαρος σκαλώνει στα χόρτα κι η σαύρα ηλιάζεται
πάνω στην πέτρα, κι η αράχνη υφαίνει το πανί της στην άκρη του τοίχου. ...
Κάτω από µερικά ζαρωµένα και µαραµένα φύλλα είναι οι µελίγκρες.
Μικρούτσικα έντοµα όσο το κεφάλι της καρφίτσας, πρασινωπά, µε ποδαράκια
που µόλις φαίνονται. ... Οι παπαδίτσες αρπάζουν λαίµαργα τις µελίγκρες και τις
τρώγουν. ... Και να δης που ούτε τα χελιδόνια ούτε οι σπουργίτες ούτε τ’ άλλα
πουλιά δεν κυνηγούν τις παπαδίτσες, σα να νιώθουν κρυφή χαρά που καθαρίζουν
τον κήπο από τις µελίγκρες.» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 174142
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176).
Έτσι, µε τρόπο φυσικό παρουσιάζεται από τι κινδυνεύουν τα φυτά αλλά
και ποια ζώα είναι σωτήρια για αυτά.
∆εν παραλείπεται η αναφορά στον άνεµο, που αποτελεί στοιχείο της
φύσης, και ειδικότερα στο βοριά, στις µεταβολές που αυτός συνεπάγεται στον
καιρό και στον κίνδυνο, που αυτός επιφυλάσσει στα καράβια.

«Ο κυρ βοριάς παράγγειλε όλων των καραβιώνε:
«Καράβια π’ αρµενίζετε, κάτεργα που κινάτε,
εµπάτε στα λιµάνια σας, γιατί θενά φυσήξω,
ν’ ασπρίσω κάµπους και βουνά, να κρυώσω κρυές βρυσούλες
κι όσα βρω µεσοπέλαγος, στεριάς θενά τα ρίξω.» »
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 197).

Και σε αυτό το Αναγνωστικό τονίζεται η αξία της σταφίδας για την
επιβίωση των ανθρώπων, οι θυσίες, οι φροντίδες και ο κόπος για την παραγωγή
της αλλά και η αγωνία τους, ο αγώνας τους για να µην καταστραφεί (Βλ.
Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 131-134).
« -«Κρίµα να χαθή η µαυροµάτα!» συλλογίστηκε. Πέρασαν από το νου του
τα έξοδα και τα βάσανα που περνούν ώσπου ν’ αποθηκιάσουν τη σταφίδα και να
την πουλήσουν. Κλάδεµα, σκάψιµο, ξανασκάψιµο, βλαστολόγηµα, κορφολόγηµα,
χαράκωµα, θειάφισµα και ράντισµα µε γαλαζόπετρα. Έπειτα το καρδιοχτύπι να
τρυγυθή η σταφίδα, να απλωθή στο αλώνι, να ξεραθή, να µαζευτή, να τη βάλουν
στα σακιά και ... νάρθη κι ο έµπορος» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920,
133)
Περιγράφεται το θαύµα της φύσης, ο τρόπος παραγωγής του µεταξιού
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 177-182).
«Πλησιάζω και βλέπω σε µια εφηµερίδα κάτι µικρούτσικες κάµπιες απάνω
σε φυλλαράκια µουριάς. ... Έτσι σε λίγες µέρες έπλεξαν όλα τα σκουλίκια τα
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κουκούλια τους. Η νοικοκυρά τα τρύγησε και τ’ άπλωσε στον ήλιο.
- «Αν τ’ αφήσω στον ίσκιο θα βγουν πεταλούδες» , µου είπε, «κι οι έµποροι
δεν το παίρνουν αυτό το κουκούλι. ...» » (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ,
1920, 177, 179)
Μέσα από το κείµενο «Το τελευταίο λείψανο» κρούεται ο κίνδυνος για το
περιβάλλον, για τη φύση και κατ’ επέκταση και για τις ζωές των ανθρώπων,
που ζουν σε αυτό, λόγω τις υπερεκµετάλλευσης αυτού και των πράξεων των
ανθρώπων, που χαρακτηρίζονται από έλλειψη υπευθυνότητας και σεβασµού.
Τονίζονται οι κίνδυνοι των απερίσκεπτων ενεργειών του ανθρώπου και έτσι,
καλλιεργείται η οικολογική συνείδηση των µικρών αναγνωστών, η αντίληψη
της αξίας του και η απόλυτη ανάγκη σεβασµού τους και προστασίας του,
καθώς µε αυτό συνδέεται άµεσα οι ζωή των ανθρώπων. Η διατάραξη των
ισορροπιών της φύσης συνεπάγεται ταυτόχρονα και την διατάραξη µιας
ισορροπηµένης και υγιούς ζωής των ανθρώπων σε αυτήν. Εποµένως, οι πράξεις
των ανθρώπων στο περιβάλλον έχουν άµεσες επιπτώσεις στην ίδια τη ζωή
τους.
Η ισοπέδωση και η καταστροφή που επέρχεται από τις λανθασµένες
πράξεις του ανθρώπου, που βασίζονται στην ιδιοτέλεια, παρουσιάζεται στην
συνέχεια, όπως αυτή αποτυπώνεται στο κείµενο, που αναφέραµε παραπάνω.
Επίσης δίνεται το µήνυµα της αναδάσωσης.
«Όταν ήµουν µικρός τα βουνά ήταν δασωµένα. Φίδι δεν µπορούσε να
περάση. Χαµηλά ήταν χωράφια, πιο απάνω ελιές, και στις πλαγιές αµπέλια. Τα
σπίτια του χωριού ήταν χωµένα στα δέντρα. ... Ύστερα άρχισε ο χαλασµός!
Μπήκε το τσεκούρι και ξάπλωσε κάτω τους ευεργέτες µας, τα δέντρα, για να τα
κάµουν κάρβουνα.
Του κάκου φώναζε ο µακαρίτης ο πατέρας µου: «Παιδιά, τι κάνετε; Θα µας
πνίξουν τα ποτάµια! Θα µας ψήση η ζέστη! θα µας παγώση το κρύο!»...
... Σα να µην έφτανε το τσεκούρι, άρχισε κι η φωτιά. Φωτιά οι νοικοκυραίοι
ν’ ανοίξουν χωράφια, φωτιά οι τσοπάνιδες να φυτρώση χορτάρι για τα πρόβατά
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τους. ... Τώρα δεν έµεινε φωλιά για φωλιά. Τα µεγαλύτερα παιδιά πήραν και τα
τουφέκια µπάµ και µπούµ από το πρωί ως το βράδυ. ...
... Σε λίγα χρόνια ρήµαξε ο τόπος. Το ξεροπόταµο κατέβαζε νεροποντές και
χαλούσε τα χωράφια...
... Οι κάµπιες έτρωγαν τα φύλλα κι άφηναν γυµνές τις κερασιές και τις
µηλιές, τις κυδωνιές και τις αχλαδιές κάθε άλλο δέντρο. Ως και λάχανα δεν
είχαµε να φάµε. ... Τα νερά του ξεροπόταµου έκαµαν το βάλτο. Όταν ήταν ο
λόγκος ούτε ξεριά είχαµε ούτε βάλτο. Ο βάλτος σκόρπισε τη θέρµη και κοντά στη
θέρµη κι ότι άλλο είδος αρρώστια. Έπεσε θανατικό. ... Με τον παραγιό µου
φροντίζω να ξαναδασωθή ο τόπος. ...» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920,
206-208).

Η άνοιξη είναι η εποχή, που αναδεικνύονται οι οµορφιές της φύσης, έτσι,
σε αυτήν αφιερώνεται άλλο ένα κείµενο στο Αναγνωστικό: «∆ιγενής Ακρίτας»,
το οποίο εµπλουτίζεται, µε στίχους του Γ. ∆ροσίνη. Οι εικόνες, όπως
αποδίδονται, µιλούν από µόνες τους:
«Ο αέρας ήταν µυρωµένος από τις άπειρες µυρουδιές, που σκόρπιζαν στον
αέρα τ’ αγριολούλουδα. ... Και ψηλά ο ήλιος σα να έρριχνε κι αυτός άπειρα
πύρινα βέλη στη γη που άχνιζε σα να καιόταν.
Όσο πλησίαζα στο χωριό, τόσο ο τόπος ήταν πιο καλλιεργηµένος, και στα
χέρσα και στα πλάγια του δρόµου κυριαρχούσε το άγριο τριφύλλι. Και στα
λουλούδια, που γύριζαν οι µέλισσες και άλλα έντοµα, στα φύλλα, στη χλόη
λαµποκοπούσαν από τις αχτίδες του ήλιου σαν άπειρα διαµάντια, οι
δροσοσταλίδες.
Στον νου µου ήρθαν οι στίχοι:
Τ’ άγριο τριφύλλι χύθηκε στον κάµπο καταρράχτης. ∆εν το αντικόβει
ανηφοριά, κι ουδέ τ’ ορίζει φράχτης. Θεριεύει, αντριεύει, απλώνεται τροµαχτική
πληµµύρα στο πέρασµά του πνίγοντας ό,τι του φέρνει η µοίρα. Στ’ άνθη του σάλπιγγες χρυσές - πετώντας το µελίσσι, τον ερχοµό της άνοιξης ζητά να
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διαλαλήση. Τη νύχτα κάθε φύλλο του σφαλώντας σα χεράκι, κρατά µες στις
παλάµες του σταλαµατιά νεράκι, και την αυγή, όταν ξέκορφος ο ήλιος το φως του
ρίχνη κάθε χεράκι ανοίγεται κι ένα διαµάντι δείχνει » (Βλ. Καρκαβίτσας &
Παπαµιχαήλ, 1929, 61).
Οι εικόνες τις φύσης είναι διάχυτες στα κείµενα του Αναγνωστικού και
αυτό, γιατί τα κάνουν πιο οικεία, πιο προσιτά στους αναγνώστες αλλά και γιατί
η οµορφιά αυτών των εικόνων ζωντανεύει όλες τις αισθήσεις, δίνει µία
διαφορετική πνοή στο κείµενο, στον γραπτό λόγο, που αν δεν συνδέεται µε
προσωπικά βιώµατα και µε την καθηµερινότητα, αποτελεί για τον αναγνώστη
ένα άψυχο, ψυχρό κείµενο.
Στο κείµενο «Στο ερειπωµένο µοναστήρι» είναι έκδηλη η παρουσία της
φύσης: «∆ίπλα µου φουντώνουν πυκνές δάφνες δεντρόκορµες και µυρτιές
ανθισµένες. Τα άνθη τους µοσκοβολούσαν. Υπήρχε και ρίγανη και θυµάρι και
θρούµπη. Εκεί άπλωσα την κουβέρτα και έρριξα το προσκέφαλο. Θα βρισκόµουν
σα µέσα σε µυρωµένη φωλιά.
Έκλεισα τα µάτια µου και σιγά µε πήρε ο ύπνος, καθώς άκουγα τους
κελαηδισµούς των πουλιών, το βούϊσµα των εντόµων, ένα κελάρισµα νερού, που
κάπου εκεί έτρεχε, και τις χαρούµενες φωνές των παιδιών που παίζανε στο
δάσος. ... Τα πουλιά στα δέντρα ακούονταν να κελαηδούν, στο εκκλησάκι απάνω
τα χελιδόνια σα να έψελναν τον εσπερινό και η µοσκοβολιά της άνοιξης
υψωνόταν σα θυµίαµα» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 62-64).

Η φύση προσφέρει τα αγαθά της στους ανθρώπους αρκεί να την
προσέχουν και να την φροντίζουν.
«Το άλαλο χώµα έκανε χίλιους τρόπους, χρώµατα, σχήµατα, µυρουδιές,
καρπούς και άνθη για να λαλήση να ειπή «ευχαριστώ», που το δούλευα. ...
Αλάφρωνα το κλήµα, και το κλήµα δακρύζοντας τιναζόταν χαρούµενο, άνοιγε τα
µάτια του σαν πεταλούδα και στον καιρό του πρόβαινε φορτωµένο σταφύλια.
Καθάριζα την κιτριά, κι εκείνη λυγερή και ωραία ψήλωνε φουντωτή, καµαρωτή
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και µου χάριζε ίσκιο τα µεσηµέρια και ύπνο αρωµατισµένο τις νύχτες· µε δρόσιζε
µε το χρυσόξανθο καρπό της. ... ξαπλωµένος ανάµεσα στο γιασεµί που σκάλωνε
στους τοίχους, δίπλα στους βασιλικούς, στους δυόσµους, τις µαντζουράνες, που
δε ζητούσαν παρά λίγο σκάλισµα, κόµπο νεράκι, για να µας λούσουν µε µόσκους
» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 83-84).
Κύρια πηγή εσόδων αποτελεί το εµπόριο της σταφίδας, αυξάνοντας την
αγωνία των παραγωγών: «...άµα πέση η σταφίδα στο αλώνι αρχίζουν και τα
σύγνεφα στον ουρανό. Τότε αρχίζει και το δικό µας καρδιοχτύπι· όλοι στον
ουρανό έχουµε καρφωµένα τα µάτια µας» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ,
1929, 12).
Περιγράφεται διεξοδικά η διαδικασία παραγωγής του λιναριού και
επεξεργασίας του έως την παραγωγή των λινών υφασµάτων (Βλ. Καρκαβίτσας
& Παπαµιχαήλ, 1929, 122-128).
Το θαύµα της φύσης είναι εµφανές ακόµα και στην έρηµο.
«Μέσα στην ξεραΐλα της Σαχάρας άφησε κάπου κάπου να βγαίνη µια πηγή,
να πρασινίζη ο τόπος, να ξεφυτρώνουν φοινικιές µε τα κυρτά κλαδιά τους, και το
µελένιο τους καρπό, που µοιάζει σαν κεχριµπάρι. Εκεί κατοικούν οι βεδουίνοι µε
τα πύρινά τους άλογα, κάθε πατριά µε τον αρχηγό της. Σπέρνουν αραποσίτι,
κριθάρι και βόσκουν τα κοπάδια τους» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ,
1929, 143-144).
Ο άνθρωπος δέχεται τη βοήθεια και των ζώων, αν και το καθένα είναι
ξεχωριστό, αποτελεί ένα κοµµάτι της φύσης και έχει έναν ξεχωριστό ρόλο σε
αυτήν. Η αξία του γαϊδάρου του Μπαρµπα-Γιάννη είναι µεγάλη, τέτοια, που
συνδέει το αφεντικό του µε εκείνον άρρηκτα, µε µία σχέση γεµάτη
συναισθήµατα.
«... Ανεβοκατέβαινε το βουναλάκι του χωριού του µε τον Ψαρό (τον
γάιδαρο του), και δεν ήταν πραµάτεια, δεν ήταν λαχανικά, πωρικά, ξύλο, που
δεν περνούσαν από του Ψαρού τη σταυρωτή ράχη πριν νάρθουνε στου
Μπαρµπαγιάννη τη γειτονιά. Κατάντησε ο Μπαρµπαγιάννης και ο Ψαρός να
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είναι ένα πράµα. ...
... Του πέρασε τότε από το νου του σαν αστραπή ο φόβος µήπως έπαθε
τίποτες ο Ψαρός, κι ο φόβος µονάχα τον έκαµε να καθίση, ν’ ακουµπήση κάπου
να συνεφέρη, να πάρη δύναµη για να µπορέση να κοιτάξη τα µάτια του, να
προσέξη την αναπνοή του, να καταλάβη, αν ζη ο Ψαρός του» (Βλ. Καρκαβίτσας
& Παπαµιχαήλ, 1929, 109, 111).
Πολύτιµη είναι η βοήθεια και της καµήλας, η οποία έχει την δυνατότητα
να λειτουργεί σαν µεταφορικό µέσο στην έρηµο και να επιβιώνει.
«Έξαφνα µέσα στην τόση απελπισία, η καµήλα του σεΐχη σήκωσε το κεφάλι
ψηλά, φύσηξε µε τα ρουθούνια της κι έβγαλε µια άγρια φωνή. Καθένας θα νόµιζε
πως ήταν φωνή απελπισίας. Μα ο γεροαρχηγός κατάλαβε το ανέλπιστο µήνυµα.
Νερό! Το ζώο µυρίστηκε από µακριά - ποιος ξαίρει πόσο µακριά - τη δροσιά του.
Τίποτα δεν φαίνεται ακόµη στον ορίζοντα, µα η καµήλα έχει την όσφρησή της
δυνατώτερη από τα µάτια της» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 145146).
Στο Αναγνωστικό αφιερώνονται ξεχωριστές ενότητες στη σουσουράδα27
και το λιοντάρι, το βασιλιά των ζώων (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929,
135-139, 147-151).
∆εν είναι λίγα τα ποιήµατα, που αναφέρονται στη φύση και τις οµορφιές
της. Παραθέτονται κάποια αποσπάσµατα από αυτά.
Από το ποίηµα «Νύχτα καλοκαιρινή» του Γ. ∆ροσίνη:
«Είναι νύχτα, καλοκαίρι,
δείχν’ η Πούλια µεσονύχτι,
λάµπουν τ’ άστρα φωτερά...

... Τ’ ακρογιάλια ηλιοδαρµένα

27

Το κείµενο αυτό είναι το ίδιο µε εκείνο του Αναγνωστικού «Η πατρίδα µας»

της ∆΄ τάξης (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 199-203).
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καίνε, αχνίζουν σαν καµίνια,
ξαναµµένα φλογερά...
Σα στοιχειά λαχανιασµένα
παραδέρνουν τα δελφίνια
στα τρισκότεινα νερά »
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 173).

Από το ποίηµα «Ηλιοβασίλεµα» του Κ. Κρυσάλλη:
«Πίσω από µακρινές κορφές ο ήλιος βασιλεύει
και τουρανού τα σύνορα χίλιες βαφές αλλάζουν,
πράσινες, κόκκινες, ξανθές, ολόχρυσες, γαλάζιες,
κι ανάµεσά τους σκάει λαµπρός λαµπρός ο Αποσπερίτης.
Την πύλη του καλοκαιριού την σβήει γλυκό αγεράκι
που κατεβάζουν τα βουνά, που φέρνουν τ’ ακρογιάλια. ...»
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 174-175).

Από το ποίηµα «Η εξοχή» του Σπ. Μαρτζώκη:
«Προβαίνει ο ήλιος σ’ όλη του τη χάρη
κι από λάµψη στον κόσµο πληµµυρίζει.
Μες στο χωράφι ατίµητο ζευγάρι
από βόδια, θωρείς να τριγυρίζη»
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 175).

Από το ποίηµα «Ζωγραφιά» του Ι. Πολέµη:
«Σκίνοι και πεύκα, θάµνοι και χαµόκλαδα
πυκνά στολίζουν του βουνού τη ράχη,
κάτω νερά καθάρια και τρεχούµενα,
απάνω ηλιοκαµµένοι κι άγριοι βράχοι. ...
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... Ο ήλιος του µεσηµεριού χρυσόφωτος
κόσµους εντόµων, νέους κόσµους πλάθει,
και συντροφεύει ο βόµβος ο µονότονος
της µέλισσας, που τριγυρνά στ’ αγκάθι.

Αργά το δείλι, στου ήλιου το βασίλεµα,
σκορπίζουν γύρω τα φτερά του αγέρα
γαυγίσµατα σκυλιών, αρνιών βελάσµατα
και στεναγµούς από βοσκούς φλογέρα. ...»
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 176).

Από το ποίηµα «Καλοκαίρι» του Σπ. Μαρτζώκη:
«... Ανάφτει το χόρτο, το χώµα,
η θάλασσα ολόστρωτη αστράφτει.
Στη γη ξαπλωµένο θωρείς το µοσχάρι
να βρίσκη στον ήλιο δροσιά και ζωή. ...»
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 177).

Από το ποίηµα «Το σταφύλι» του Γ. ∆ροσίνη:
«... Στ’ άνθη το ρόδο βασιλιάς, και στους καρπούς εσ’ είσαι
σταφύλι τρισευγενικό, της γης βασιλοπαίδι.
Άλλοι καρποί έχουν µια θωριά και συ πολυθωριάζεις
απ’ τη µαυρίλα της ελιάς στην κρυσταλλένια ασπράδα
κι απ’ τη χλωµάδα του κεριού στου κερασιού τη φλόγα. ...»
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 177).
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4.1.3. Γλώσσα
Η γλώσσα που χρησιµοποιείται στα Αναγνωστικά της µεταρρύθµισης του
1917 είναι η δηµοτική γλώσσα, η οµιλούµενη από τους µαθητές. Όµως η
πορεία για τη συγγραφή Αναγνωστικών στη δηµοτική γλώσσα ήταν µεγάλη και
µάλιστα πολλές φορές έπεσε στο κενό.
Χαρακτηριστικά η συγγραφή του «Αλφαβηταρίου µε τον ήλιο» είχε µία
περιπετειώδη πορεία. Τα αλφαβητάρια που χρησιµοποιούνται αµέσως µετά την
απελευθέρωση και τη δηµιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους µέχρι και τις
αρχές του 20ου αιώνα παρουσιάζουν πολύ µικρή εξέλιξη όπως ανάλογη βραδεία
εξέλιξη παρουσιάζουν και οι στόχοι και τα οράµατα του εκπαιδευτικού
συστήµατος. Ουσιαστικά το σχολείο, όπως λειτουργούσε την περίοδο εκείνη,
βρισκόταν σε πλήρη αναντιστοιχία µε την επιταγή για την διαµόρφωσης υγιών
πολιτών, οι οποίοι να προετοιµάζονται για την ένταξή τους στην ελληνική
πολιτεία. Πρακτικά, κάθε βαθµίδα του εκπαιδευτικού συστήµατος πρόσφερε
εκείνα τα εφόδια, ώστε να οδηγείται κάποιος στην επόµενη µε τελικό σκοπό
την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται αντιληπτή η σπουδαιότητα που είχε η
γλωσσική διδασκαλία, καθώς και ο χρόνος που αφιερωνόταν γι’ αυτήν.
Παράλληλα, περνώντας στο Βαυαρικό νεοκλασσικισµό και από εκεί στην
αρχαιολατρία, η εκπαίδευση και συνάµα τα σχολεία στρέφονται στις
«ευγενείς» µορφές της ελληνικής γλώσσας, στην καθαρεύουσα και στα
αρχαία.28 Άλλωστε η καθαρεύουσα είναι το γλωσσικό όργανο του επίσηµου
κρατικού µηχανισµού και η προνοµιακή γλώσσα των κοινωνικών στρωµάτων
που δοµήθηκαν γύρω από αυτό (Μακρυνιώτη, 1986, 49-55). Όποιες
προσπάθειες γίνονταν για την αναστροφή της δεδοµένης κατάστασης, προς την

28

Ενδεικτικά, " Γραµµατική διά τα δηµοτικά σχολεία ορίζεται η της αρχαίας και

µόνης…" που αναφέρεται στο διάταγµα του 1856.
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κατεύθυνση µιας πιο ανθρώπινης παιδείας – µε λόγο και περιεχόµενο πιο
προσιτό σ’ αυτούς για τους οποίους απευθυνόταν – έβρισκαν την αντίθετη
παράταξη ακόµα πιο αδιάλλακτη και αρνητική. Έτσι, οι µόνες αλλαγές που
σηµειώνονται και που φυσικά δεν αφορούν σε καµιά περίπτωση το
περιεχόµενο των Αναγνωστικών, σχετίζονται µε την τεχνική της διδασκαλίας
της πρώτης ανάγνωσης και είναι η µετάβαση από το «βήτα – άλφα, βα» στο
«βου και α, βα» και από εκεί στις πρότυπες ή αρχοειδείς λέξεις, τα «ία και τα
ωά», των υποτρόφων του Συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών γραµµάτων.
Το 1905 γίνεται µια από τις πρώτες απτές προσπάθειες αλλαγής πλεύσης
στους στόχους της εκπαίδευσης σε επίπεδο εγχειριδίων. Το περιοδικό «Ο
Νουµάς» προκηρύσσει διαγωνισµό για τη συγγραφή Αναγνωστικού στη
δηµοτική γλώσσα. Σύµφωνα µε τις οδηγίες του διαγωνισµού, το νέο
Αναγνωστικό έπρεπε να είναι «ανθρώπινο (περιεχόµενο) και Ρωµαίικο
(µορφή)». Στο αναγνωστικό («Αρφαβητάρι») που επικρατεί, αν και όσον αφορά
τον γλωσσικό προσανατολισµό και τη µέθοδο δεν ξεφεύγει από τα
καθιερωµένα, εντούτοις είναι σ’ αυτό αξιοσηµείωτη η µεταβολή του πνεύµατος
σε ότι αφορά το περιεχόµενο του, το οποίο είναι «παιδικό, ανάλαφρο,
προσγειωµένο, χωρίς, βέβαια να του λείπουν οι ηθικολογίες που κυριαρχούσαν
στα άλλα έργα του είδους» (∆ηµαράς, 1976, ιε΄ - ις΄).
Το 1907 µε το νόµο ΓΣΑ΄ του κράτους επανακαθορίζεται η µονοπώληση
των διδακτικών βιβλίων από το κράτος και προβλέπεται η επιλογή ενός και
µόνου βιβλίου για κάθε τάξη. Στα πλαίσιο του νόµου αυτού, το κράτος έχει την
ευθύνη να επιλέξει ή να συνθέσει το Αναγνωστικό. Αυτή η απαίτηση του
νόµου υλοποιείται για πρώτη φορά το 1910. Η µεθοδολογία του Αναγνωστικού
που εκδίδεται, καθώς και το περιεχόµενο και οι σκοποί του, δεν αξιώνουν κάτι
το ιδιαίτερο στην εκπαιδευτική σκηνή.

Τα
"ία,
ωά, ία, ωά
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ζώα, ία, ωά, ζώα"
ζώνω λινή ζώνη.
Η ζωή µιλά µωρά.
Μια λύρα µε λωρί."
"η κακή κότα θα κάµη λίγα ωά"
και το χαρακτηριστικό: "Ο σαλπιγκτής αντί λόγχην έχει σάλπιγγα. Ο
λάρυγξ του σαλπιγκτού πονεί από το παίξιµον. όταν ο σαλπιγκτής έχη συνάγχην
δεν ηµπορεί να παίξη"
Στο «Αλφαβητάρι µε τον ήλιο» χρησιµοποιείται η δηµοτική γλώσσα.
Μάλιστα οι εκφράσεις είναι απλές και οικείες στους µαθητές (αφού το
περιεχόµενο, όπως έχουµε προαναφέρει αντλείται από την καθηµερινή ζωή).
Όπως αποδεικνύεται η γλώσσα αυτή, η «κοινώς λαλουµένη (δηµοτική)», όπως
την ορίζει ο νόµος 1332, αποτέλεσε το πιο επίµαχο σηµείο του Αναγνωστικού.
Και ενώ για τους υποστηρικτές της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης είναι η
γλώσσα που θα βοηθήσει τα παιδιά να αγαπήσουν το σχολείο και τη µάθηση,
για την αντίθετη παράταξη είναι µια γλώσσα χυδαία! Άλλωστε το «Αλφαβητάρι
µε τον ήλιο» και τα άλλα Αναγνωστικά του 1917-1920 κρίθηκαν µόνο και µόνο
από τη γλωσσική τους µορφή και καταδικάστηκαν γι’ αυτήν. Αδιαφορώντας
ουσιαστικά για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους (το παιδοκεντρικό τους
περιεχόµενο, τον µικροαστικό χαρακτήρα τους, τον ανάλαφρο τόνο τους), ούτε
πιο συγκεκριµένα για τη µέθοδο που ακολουθήθηκε στο Αλφαβητάρι και για
την ενοποίηση του περιεχοµένου του.
Η γλώσσα των υπόλοιπων Αναγνωστικών βιβλίων της µεταρρύθµισης του
1917 δεν είναι άλλη από τη δηµοτική. Γλώσσα ρέουσα και ζωηρή, ίδια
λεξιλογικά, γραµµατικά και συντακτικά µε αυτή που µιλιόταν και µιλιέται
σήµερα από τους µαθητές και όλους τους Έλληνες. Ήταν αυτό που ζητούσαν οι
µαθητές, µια γλώσσα που θα µπορούσαν να κατανοούν. Η διαφορά της
γλώσσας του βιβλίου µε την κοινή νεοελληνική που µιλιέται σήµερα βέβαια
είναι το πολυτονικό σύστηµα που χρησιµοποιείται.
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Ειδικότερα, στην έκθεση που συνέταξε η Επιτροπεία, σχετικά µε τα
Αναγνωστικά και κυρίως µε τη γλωσσική διατύπωση αυτών σε συνδυασµό µε
το

γλωσσικό

ζήτηµα,

απευθυνόµενη

προς

το

Υπουργείο

επί

των

Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, στο πρώτο µέρος
αναφέρεται στο είδος της γλώσσας που πρέπει να διδάσκεται στο δηµοτικό
σχολείο και µε ποιο τρόπο («Τίνα γλωσσαν πρέπει νά διδαχθη ο µαθητής εν τω
δηµοτικω σχολείω καί κατά τίνα τρόπον») και εξετάζει ποια γλώσσα διδάσκεται
σήµερα (δηλ. το 1921) στα δηµοτικά σχολεία και ποιο το ποιόν της («Η
σήµερον διδασκοµένη γλωσσα εν τοις δηµοτικοις σχολείοις καί τό ποιόν αυτης»).
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια αναφορά στο σκοπό της διδασκαλίας του
γλωσσικού µαθήµατος, που δεν είναι άλλος από το να καταστήσει κτήµα των
µαθητών τη γλώσσα των «µεµορφωµένων τάξεων του έθνους αυτών» (Έκθεσις
της Επιτροπείας, 1921, 3). Ειδικότερα επιζητεί να τους καταστήσει ικανούς να
κατανοούν τις ιδέες των άλλων που εκδηλώνονται στη γλώσσα αυτή δηλ. να
µιλούν και να γράφουν σ’ αυτή άπταιστα.
Αφού δίνεται, λοιπόν, αρχικά ο σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας
αναφέρεται στη συνέχεια ότι η γλώσσα αυτή που πρέπει να διδάσκεται στο
σχολείο διαφέρει κατά πολύ από την κοινή καθοµιλουµένη, πράγµα πολύ
φυσικό και συνηθισµένο σε όλα τα «πεπολιτισµένα έθνη» - η κοινή οµιλουµένη
µάλιστα

χαρακτηρίζεται

ως

«ατηµέλητος

καί

πολύ

ατελεστέρα»

της

καθαρεύουσας κι ότι προορίζεται για την «προφορικήν έκφρασιν νοηµάτων
κοινων καί απλουστάτων, αναφεροµένων εις τά συνηθέστατα συµβεβηκότα του
ανθρωπίνου βίου» (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 4). Συνεχίζει, λέγοντας ότι
η γραφόµενη γλώσσα – η καθαρεύουσα δηλαδή- είναι η κατ’ εξοχήν γλώσσα
του έθνους, αυτή είναι η επίσηµη γλώσσα του κράτους, αυτήν κατανοούν όλες
ανεξαιρέτως οι κοινωνικές τάξεις και εποµένως αυτή πρέπει να διδάσκεται στα
σχολεία.
Οι υπέρµαχοι αυτής της άποψης και συγγραφείς της παρούσας έκθεσης
αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν ορισµένες δυσκολίες στην πορεία εκµάθησης της
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καθαρεύουσας από τους µαθητές, τις οποίες όµως δε θεωρούν ανυπέρβλητες.
Αντιλαµβάνονται, δηλαδή και αναγνωρίζουν το γεγονός, ότι τα παιδιά,
ερχόµενα στο σχολείο, υποχρεώνονται να µάθουν µια γλώσσα ουσιαστικά ξένη
προς αυτά, αφού η γλώσσα η οποία γνωρίζουν είναι η κοινή δηµοτική. Αυτό
αποτελεί και τη µεγαλύτερη πρόκληση και ένα από τα ύψιστα καθήκοντα του
δασκάλου, ο οποίος πρέπει να «καθαίρη καί νά πλουτίζη τήν γλωσσαν των
µαθητων του καί ν’ αναβιβάζη αυτούς εκ της ατελους διαλέκτου, ης τυγχάνουσι
κάτοχοι, εις τήν κανονικήν, τήν πλουσίαν, τήν από παντός ρύπου καθαράν
γλωσσαν, ης ποιουνται χρησιν αι µεµορφωµέναι τάξεις» (Έκθεσις της
Επιτροπείας, 1921, 7). Η µετάβαση αυτή δεν πρέπει να γίνεται απότοµα αλλά
σταδιακά και µε βάση επιστηµονικές παιδαγωγικές αρχές, οι οποίες ισχύουν
για τις ∆ιδακτικές όλων των µαθηµάτων. Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω
προτείνεται στους δασκάλους να χρησιµοποιούν κατά τη συναναστροφή τους
µε τα παιδιά γλώσσα απλή, στο επίπεδο των µαθητών τους κάθε φορά, χωρίς
όµως γραµµατικά ή συντακτικά λάθη, ιδιωµατισµούς και ατέλειες, ώστε η
γλώσσα τους να είναι ανώτερη απ’ αυτή των παιδιών. Η ίδια αυτή γλώσσα
πρέπει να χρησιµοποιείται και στα αναγνωστικά βιβλία και στα υπόλοιπα
σχολικά εγχειρίδια. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει, αναφέροντας ότι αυτές οι αρχές
παρατηρείται να εφαρµόζονται στα σχολεία όλων των πολιτισµένων εθνών
(Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 3-11).
Από το δεύτερο αυτό κεφάλαιο αρχίζει µια κατηγορηµατική κριτική της
διδασκόµενης δηµοτικής γλώσσας και αυτών που την επέβαλαν στα σχολεία. Η
Επιτροπή υποστηρίζει ότι µε τη διδασκαλία της δηµοτικής αθετούνται τελείως
οι θεµελιώδεις γλωσσικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές αρχές που
αναφέρθηκαν παραπάνω και δεν είναι σύµφωνη (η διδασκαλία), ούτε καν µε το
δόγµα των ίδιων των θεµελιωτών της – ότι, δηλαδή, τα παιδιά πρέπει να
διδάσκονται στη µητρική τους γλώσσα – αφού η γλώσσα αυτή δεν είναι
µητρική και ζωντανή αλλά «γλώσσα όλως τεχνητή, ιδιόρρυθµον αυτών
δηµιούργηµα, υπ’ ουδενός οµιλούµενον καί τοις µαθηταίς ακατανόητον»
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(Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 13). Σύµφωνα µε τους επικριτές της
δηµοτικής, οι σχολικοί νοµοθέτες που την επέβαλαν επιθυµούν να
στερεοποιήσουν στη συνείδηση των µαθητών όλες τις γλωσσικές ατέλειες που
φέρει το παιδί από το σπίτι.
Αρχικά, εισάγονται κατά κόρον ξένες λέξεις στη θέση πολύ γνωστών
γνήσιων ελληνικών (π.χ. τσοπάνος αντί βοσκός, βάγια αντί υπηρέτρια κ.λπ.)
και φτιάχνονται κλίσεις γι’ αυτές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως κανονικά
στοιχεία της ελληνικής γραµµατικής. «Περισυλλέγεται ούτω καί χρησιµοποιείται
παν ό,τι ξενικόν, βάρβαρον, ειχέ ποτε εισαχθή εις τό στόµα των κατωτάτων
λαϊκών στρωµάτων καί άν έτι σήµερον εξεβλήθη εκ του κοµψοτέρου λόγου καί
εγένετο άχρηστον» (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 14). Αυτό γίνεται µε σκοπό
να ξεχαστούν οι γνήσιες ελληνικές λέξεις και ν’ αλλοιωθεί η µορφή της
ελληνικής γλώσσας.
Εκτός από τις ξένες λέξεις εισάγονται, σύµφωνα µε την Επιτροπή, και
ιδιωµατικές λέξεις και φράσεις που χρησιµοποιούνται σε ορισµένα µέρη της
Ελλάδας (όπως π.χ. αναφυλητά, φυλλωσιές, χίµηξε, κούρνιαζαν) µε
αποτέλεσµα να ισχυροποιούνται στη συνείδηση του µαθητή οι ελλείψεις, οι
ασάφειες και οι ατέλειες που υπάρχουν στη γλώσσα του «απαίδευτου λαού», τις
οποίες προσπαθούν ν’ αποβάλουν από τα σχολεία τους όλοι οι «πεπολιτισµένοι
λαοί». Παρ’ όλ’ αυτά, η νέα γραµµατική είναι ατελής και γι’ αυτό
αναγκάζονται οι νοµοθέτες της να στραφούν στην καθαρεύουσα, για να
συµπληρώσουν τα κενά. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η γλώσσα αυτή, της οποίας τη
διδασκαλία εισηγούνται οι νέοι νοµοθέτες και παρουσιάζουν ως ζωντανή και
µητρική, δεν είναι ούτε η δηµώδης, ούτε η διαλεκτική του παιδιού, αλλά είναι
«γλώσσα τεχνητή, κράµα ιδιόρρυθµον, σύµφυρµα ανοµοίων γλωσσικών
στοιχείων, δηµιούργηµα απαίσιον, υπ’ ουδενός οµιλούµενον καί εις ουδεµίαν
επαφήν πρός τόν βίον του έθνους ευρισκόµενον. Είναι η απαισία µαλλιαρή
γλώσσα, ης οι κακή µοίρα γενόµενοι νοµοθέται της σχολικής γλώσσης
τυγχάνουσι πάτρωνες καί κήρυκες» (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 16).
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Σύµφωνα, λοιπόν, µε την Επιτροπή, οι νοµοθέτες αυτοί έχουν ως απώτερο
σκοπό να επιβάλουν στο έθνος τη «µαλλιαρή» γλώσσα και να εξαφανίσουν τη
µισητή σ’ αυτούς καθαρεύουσα. Έχοντας δοκιµάσει άλλα µέσα στο παρελθόν
και αποτύχει, θεώρησαν ότι ο καλύτερος τρόπος να επιτύχουν το σκοπό τους
είναι µέσω της υποχρεωτικής διδασκαλίας της δηµοτικής στα σχολεία όταν
ανέλαβαν τη διοίκηση της εκπαίδευσης.
Ασκήθηκε έντονη κριτική και στη νέα γραµµατική. Για την εφαρµογή των
δύο αντισυνταγµατικών νόµων (827 και 1332) «περί διδακτικών βιβλίων», που
θεσµοθετούσαν µεταξύ άλλων ότι η γλώσσα στην οποία θα είναι γραµµένα τα
αναγνωστικά θα είναι η κοινή οµιλουµένη (δηµοτική), απαλλαγµένη από κάθε
είδους αρχαϊσµό και ιδιωµατισµό, εκδόθηκε νέο αναλυτικό πρόγραµµα για τη
ρύθµιση της γλωσσικής διδασκαλίας και νέα γραµµατική σε δύο τεύχη.
Σύµφωνα µε την Επιτροπή η «τερατώδης», όπως τη χαρακτηρίζει, γραµµατική
αυτή αντιστρατεύεται και ρητό άρθρο του Συντάγµατος αλλά και τους
προαναφερθέντες αντισυνταγµατικούς νόµους ενώ µ’ αυτούς τους νόµους
καθιερώνεται ως γλώσσα του δηµοτικού σχολείου η κοινή οµιλουµένη
(δηµοτική), χωρίς κανένα ίχνος αρχαϊσµού και ιδιωµατισµού, η γραµµατική
αυτή «εισάγει τήν µαλλιαρήν γλώσσαν εν τη απεχθεστάτη αυτής µορφή», στην
οποία επιβάλλονται τύποι που απέχουν όσο το δυνατό περισσότερο και από το
συνηθισµένο προφορικό λόγο (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 20).
Απαράδεκτη θεωρείται, επίσης, η χρησιµοποίηση «χυδαιότατων» λέξεων
ως παραδείγµατα ονοµάτων και ρηµάτων και για την εντύπωση των κανόνων
της γραµµατικής. Συγκεκριµένα αναφέρουν οι επικριτές της νέας γραµµατικής
ότι όλη η βρωµιά του δρόµου, ο,τιδήποτε ξένο, βάρβαρο, χυδαίο έχει εισαχθεί
ποτέ στο στόµα των κατώτατων λαϊκών στρωµάτων, περισυλλέγεται στοργικά
και επιβάλλεται ως τύπος και υπογραµµός της γλώσσας του δηµοτικού
σχολείου. Συνιστώνται λέξεις και τύποι «ούς καί η αναλφάβητος καί η µάλιστα
ακαλαίσθητος υπηρέτρια θά απηξίου νά θέση εις τό στόµα αυτής» (Έκθεσις της
Επιτροπείας, 1921, 20). Με την αντιγραφή κάποιων παραδειγµάτων απ’ αυτή
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τη γραµµατική προσπαθούν ν’ αποδείξουν ότι όλα τα ως άνω δεν είναι
καθόλου υπερβολικά.
Εκτός από τις κλίσεις διαφοροποιούνται τα άρθρα (π.χ. η αιτιατική γίνεται
από τας τίς ), αλλάζουν οι καταλήξεις των επιθέτων και ο σχηµατισµός του
υπερθετικού βαθµού και όσον αφορά τα ρήµατα «ο κυκεών καί η σύγχυσις εν τη
κλίσει των ρηµάτων υπερβαίνει πασαν περιγραφήν» (Έκθεσις της Επιτροπείας,
1921, 25). Τα παράγωγα και τα σύνθετα θα διδάσκονταν λεπτοµερώς σε
µεγαλύτερες τάξεις σε άλλο τεύχος γραµµατικής, παρ’ όλ’ αυτά όµως
επισηµαίνονται κάποιες αλλαγές στις καταλήξεις και άλλες διαφοροποιήσεις
από την ήδη υπάρχουσα γραµµατική. Αναφέρεται ακόµη ότι η παρούσα
γραµµατική είναι γεµάτη εξαιρέσεις, η εκµάθηση των οποίων προβάλλει
ανυπέρβλητες δυσκολίες στο µαθητή. Η κριτική αυτή τελειώνει µε τη δήλωση
«Η γνώµη της Επιτροπείας είναι, ότι η τερατώδης αύτη γραµµατική πρέπει
νά καή» (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 12-36).
Ακριβώς, επειδή η γλώσσα των Αναγνωστικών είναι η οµιλούµενη
γλώσσα γι’ αυτό και κατακρίνονται δριµύτατα και µεµονωµένα το κάθε
Αναγνωστικό για την γλώσσα του στην Έκθεση της Επιτροπείας. Ακολουθούν
η κριτική που δέχτηκαν µέσα από την Έκθεση της Επιτροπείας για τη γλώσσα
που ήταν γραµµένα.
Η Επιτροπή για το «Αλφαβητάριο µε τον ήλιο» υποστηρίζει ότι από άποψη
χαρτιού, εικόνων και εκτύπωσης είναι εξαιρετικό αλλά από άποψη γλώσσας,
περιεχοµένου και µεθόδου θεωρείται εντελώς ακατάλληλο για τη µόρφωση των
Ελληνοπαίδων, γιατί υπηρετεί κι αυτό τον ίδιο γλωσσικό και ψυχικό
εκχυδαϊσµό, όπως και τα υπόλοιπα αναγνωστικά.
Αρχικά αναφέρει ότι στη Γαλλία, στη Γερµανία και σε κάθε άλλη
πολιτισµένη χώρα, τα παιδιά, όταν έρχονται στο σχολείο µιλούν λανθασµένη
Γαλλική ή Γερµανική και µε τη διδασκαλία στο σχολείο µαθαίνουν να µιλούν
και να γράφουν σωστά την επίσηµη γλώσσα του κράτους. Αντί αυτό να
συµβαίνει και στην Ελλάδα, µε τη διδασκαλία αυτού του Αναγνωστικού γίνεται
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ακριβώς το αντίθετο, γιατί προσπαθεί να αποβάλει από τη γλώσσα των παιδιών
και όσα στοιχεία, δηλαδή λέξεις και µορφές λέξεων, κατέχουν ήδη από τη
γλώσσα των µορφωµένων τάξεων του Έθνους και να εισάγει στη θέση τους
ξένες λέξεις και επαρχιώτικους ιδιωµατισµούς. Έτσι παρατηρείται:
1) η αποβολή της συλλαβικής αύξησης του παρατατικού και αορίστου της
Οριστικής και η χρήση αναύξητων διαλεκτικών τύπων, π.χ. χαιρέτησα, γέµιζε,
µάζεψα...
2) η αντικατάσταση γνωστών ελληνικών και διαλεκτικών λέξεων µε ξένες
π.χ. βοσκός – τσοπάνης, δωµάτιο – κάµαρα,
3) η διάσωση γραπτώς της διαλεκτικής προφοράς κάποιων λέξεων π.χ.
οχτώ αντί οκτώ, φτάνει αντί φθάνει, αδερφός αντί αδελφός κ.τ.λ. Και
4) η αλλοίωση κάποιων γνωστών και χρησιµοποιούµενων και προφορικά
ρηµάτων όπως π.χ. τρώγω- τρώω, φάγω – φάω, εκάθητο – καθόταν, αγκωνας –
αγκώνες, φωναί – φωνές κ.τ.λ. (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 136-141).

Για ν’ αποδείξουν ποια περίπου γλώσσα µπορούσαν και όφειλαν να
χρησιµοποιήσουν οι συντάκτες του Αλφαβηταρίου, παραθέτουν οι επικριτές
του το διήγηµα της σελ.72-75 (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 139-140) και
δίπλα µια δεύτερη απόδοση του διηγήµατος σε «απλή» και «εύληπτη» γλώσσα
«κανονικωτέραν καί καθαρωτέραν, αρµόζουσαν εις τήν γλωσσικήν ανάπτυξιν
των µαθητων της Α΄ τάξεως».
Ένα µικρό απόσπασµα ακολουθεί:
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Πώς ήταν γραµµένο

Πώς έπρεπε να είναι γραµµένο

«Μπροστά στη θάλασσα»

«Εµπρός εις την θάλασσαν»

«Πέρασε κι η Απόκρια.

«Επέρασε και η Αποκρηά.

Ήρθε η Καθαρά ∆ευτέρα.

Ήλθεν η Καθαρά ∆ευτέρα.

Σήµερα όλοι γιορτάζουν.

Σήµερον όλοι εορτάζουν.

Άντρες και γυναίκες, αγόρια

Άνδρες, γυναίκες και παιδία (ή

και κορίτσια, όλοι κατέβηκαν

αγόρια και κοράσια), όλοι

στο γιαλό» (Βλ. Ανδρεάδης,

κατέβηκαν εις την παραλίαν (ή τον

∆ελµούζος κ.ά., 1919, 72).

αιγιαλόν)» (Έκθεσις της
Επιτροπείας, 1921, 139).

Και για το Αλφαβητάριο του Παπαµιχαήλ (1918) κρίνεται ότι η γλώσσα
και το πνεύµα που κυριαρχεί στο βιβλίο αυτό είναι γλώσσα διεφθαρµένη και
πνεύµα πονηρό και ακάθαρτο, που διαταράσσει την ηθική αθωότητα των
παιδιών και διασαλεύει τα θεµέλια της αιδούς και της σεµνότητάς τους.
Η γλώσσα του Αναγνωστικού «Οι τρεις φίλοι» είναι εξίσου χυδαία και
παραφθαρµένη. Η γλώσσα του δεν προτίθεται να µορφώσει, να εξευγενίσει και
να ανυψώσει τον µαθητή αλλά να «εκχυδαΐση αυτόν» (Έκθεσις της
Επιτροπείας, 1921, 113).
Για το Αναγνωστικό «Τα Ψηλά Βουνά» οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η
χυδαιότητα του βιβλίου αυτού είναι «ανωτέρα πάσης περιγραφής» και
καθίσταται εµφανής, σύµφωνα µε την Επιτροπή, στη γλώσσα του, στις εικόνες
που περιέχει, στα πρόσωπα και τις σκηνές που περιγράφει. Όσον αφορά τη
γλώσσα, το βιβλίο αυτό είναι γραµµένο στην τεχνητή γλώσσα που αναφέρθηκε
παραπάνω και µάλιστα «εν τη χυδαιοτάτη αυτής µορφή» (Έκθεσις της
Επιτροπείας, 1921, 57). Είναι γεµάτη µε ξένες λέξεις, ιδιωµατισµούς και
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εκφράσεις συνηθισµένες σε ορισµένες µόνο περιοχές, τύπους ασυνήθιστους και
που έχουν αποβληθεί ή δεν έχουν ποτέ χρησιµοποιηθεί στον ελληνικό λόγο και
λέξεις από την καθαρεύουσα, που έχουν αλλοιωθεί τόσο, ώστε έγιναν
αγνώριστες. Επίσης, πολύ συχνά οι συγγραφείς του βιβλίου δε χρησιµοποιούν
τις λέξεις µε την κυριότερη ή την πιο γνωστή σηµασία τους αλλά κάνουν πολύ
συχνή

χρήση

µεταφορικών

εκφράσεων,

στην

προσπάθειά

τους

να

παραστήσουν τα πράγµατα πιο γελοία και αστεία, µε µια επιτηδευµένη
ατηµελησία του λόγου και καταφρόνηση του συνηθισµένου τρόπου έκφρασης
(Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 56-60).
Κριτική ασκείται και για το Αναγνωστικό: «Η πατρίδα µας» του
Καρκαβίτσα και Παπαµιχαήλ (1920) όσον αφορά τη γλώσσα. Υποστηρίζεται
ότι η γλώσσα του Αναγνωστικού δεν είναι η εθνική ελληνική γλώσσα. Με το
Αναγνωστικό αυτό δεν προάγεται η γλωσσική ανάπτυξη του µαθητή, ούτε τον
βοηθάει να κατανοεί καλύτερα την γλώσσα του έθνους εν συγκρίσει µε το
προηγούµενο έτος. Όπως και στα υπόλοιπα Αναγνωστικά της µεταρρύθµισης
του 1917 υποστηρίζεται ότι από την µικρότερη τάξη του ∆ηµοτικού σχολείου
έως την µεγαλύτερη «κρατούσι τον ελληνόπαιδα καθηλωµένον εις µίαν και την
αυτήν διαρκώς γλωσσικήν βαθµίδα» (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 83). Όχι
µόνο δεν προάγει την εκµάθηση της εθνικής γλώσσας, αλλά έχει σκοπό να
αποµακρύνει τον µαθητή από αυτήν, να τον καταστήσει ανίκανο να την
κατανοεί. Αποφεύγεται η χρήση πολλών εύχρηστων λέξεων µε αποτέλεσµα να
πλήττεται ο πλούτος, η σαφήνεια, η ακρίβεια και η χάρη της σύγχρονης
ελληνικής γλώσσας. Επίσης, χρησιµοποιούνται λέξεις ξένης καταγωγής και
υπάρχουν πολλές ορθογραφικές παραµορφώσεις (Έκθεσις της Επιτροπείας,
1921, 82-93).
Η ίδια άποψη έχει διατυπωθεί και για το Αναγνωστικό: «∆ιγενής
Ακρίτας». Αυτό το βιβλίο, σύµφωνα µε τους επικριτές του, είναι το χειρότερο
απ’ όλα τα άλλα και από κάθε άποψη «τόσον άθλιον, ώστε µόνον λαός
ανδραπόδων θά ηδύνατο νά ανεχθή αυτό διδασκόµενον εις τά ίδια τέκνα»
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(Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 37). Πέρα από το µυθιστόρηµα «∆ιγενής
Ακρίτας» περιέχονται ακόµη 19 σελίδες δηµοτικών ποιηµάτων και κάποιες
αφηγήσεις οι οποίες δηµοσιεύονται πολύ συχνά στις εφηµερίδες «πρός
διασκέδασιν της ανίας των αργοσχόλων», τα λεγόµενα χρονογραφήµατα
(Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 38). Το όλο περιεχόµενο του βιβλίου
θεωρείται τελείως απροσάρµοστο προς τη φύση και την πνευµατική ανάπτυξη
παιδιών ηλικίας 11 χρόνων, για τα οποία προορίζεται, ώστε δε φαίνεται παιδικό
βιβλίο αλλά «ανάγνωσµα ενηλίκων, λίαν περιωρισµένην εχόντων τήν τε
µόρφωσιν καί τήν διάνοιαν» (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 38). Η γλώσσα
που χρησιµοποιείται θεωρείται απαράδεκτη, χαρακτηρίζεται ως γελοιογραφία
της δηµώδους και όχι δηµώδης και το λεξιλόγιο του βιβλίου θεωρείται χυδαίο
και παραµορφωτικό, τόσο της καθαρεύουσας όσο και της δηµώδους (Έκθεσις
της Επιτροπείας, 1921, 37-41).
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4.1.4. Μεθοδολογία
Τα περιεχόµενα του «Αλφαβηταρίου µε τον ήλιο», του Αλφαβηταρίου του
Παπαµιχαήλ και των Αναγνωστικών: «Τα Ψηλά Βουνά» και «Οι τρεις φίλοι»
είναι διαρθρωµένα µε τη µορφή µικρών ιστοριών, που όµως δεν διαταράσσουν
την συνοχή του διηγήµατος, αλλά το καθιστούν ευχάριστο στον µικρό µαθητή.
Οι µικρές αυτές ιστοριούλες δίνουν τη δυνατότητα στους µικρούς µαθητές να
µην χάνουν το ενδιαφέρον τους, όπως θα συνέβαινε αν το διήγηµα στηριζόταν
σε ένα συγκεκριµένο και µονότονο, συνεχές κείµενο, το οποίο θα αναφερόταν
σε ένα συγκεκριµένο γεγονός. Οι σύντοµες αυτές ιστορίες γίνονται πιο
εµφανείς στο Αναγνωστικό στα «Ψηλά Βουνά», καθώς κάθε ιστορία ξεκινάει
µε ένα µεγάλο καλλιγραφικό γράµµα.
Οι ιστοριούλες αυτές, λόγω της γρήγορης εξέλιξής τους και της µορφής
που έχουν, ξεκουράζουν τον αναγνώστη, του δίνουν τη δυνατότητα να
αποχωρεί από την ανάγνωση, όταν κουραστεί, και να επανέρχεται εκ νέου µε
περισσότερο ενδιαφέρον. Επίσης, το ίδιο το περιεχόµενο των επεισοδίων
βοηθάει στο να ταξιδεύσει ο νους, η φαντασία, να ανανεωθεί το ενδιαφέρον για
την ανάγνωση και για το ίδιο το διήγηµα. Αυτό συµβαίνει, γιατί το κάθε
επεισόδιο έχει ένα διαφορετικό περιεχόµενο που βοηθάει στην ανανέωση του
ενδιαφέροντος, καθώς αναφέρεται σε πολλαπλά και διαφορετικά γεγονότα,
παρέχοντας διαφορετικές πληροφορίες µέσα από πλούσιες και περιγραφικές
εικόνες, που δίνονται µε τη βοήθεια του γραπτού λόγου και βοηθώντας στην
οµαλή και γεµάτη περιπέτειες εξέλιξη της ιστορίας και της πορείας των
πρωταγωνιστών του διηγήµατος.
Τα Αναγνωστικά: «Η πατρίδα µας» και «∆ιγενής Ακρίτας» της ∆΄ και Ε΄
τάξης αντίστοιχα, περιέχουν αυτόνοµες, ξεχωριστές, χωρίς κάποια σύνδεση
ιστορίες, αλλά παρουσιάζουν επεισόδια µε συνέχειες το µεν πρώτο την ιστορία
του Πρόα, το δε δεύτερο την ιστορία και τα κατορθώµατα του ∆ιγενή Ακρίτα.
Ακόµη, στην εξέλιξη των διηγηµάτων βοηθάει και η παρεµβολή κάποιων
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ποιηµάτων - τραγουδιών, που καθιστούν την ανάγνωση πιο ευχάριστη, αλλά
και

προσφέρονται,

στην

περίπτωση

διδασκαλίας

του

συγκεκριµένου

Αναγνωστικού στη σηµερινή εποχή, για διαθεµατική προέκταση στο «γνωστικό
αντικείµενο»29 της µουσικής. Χαρακτηριστικά τραγούδια και ποιήµατα που
παρεµβάλλονται στα κείµενα των διηγηµάτων είναι τα ακόλουθα:
Το τραγούδι της πεταλούδας (Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά., 1919,
2)30.
Το τραγούδι για το καράβι (Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά., 1919,
33).
«Η µυγδαλιά» (Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά., 1919, 75-76).
Το τραγούδι «Φεγγαράκι µου λαµπρό» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1918, 46).
«Με τι καµάρι περπατεί» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 10-11).
«Σιγά, κοπέλα µου, σιγά» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 11).
«Αν την πειράξης τη µέλισσα» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 17).
«Πρωί, πρωί θα σηκωθή» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 28-29).
«Μες στην αυλή µου µε χαρά» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 32).
«Ποτέ δε θα πειράξω» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 34).
«Κότα µου, κοτούλα µου» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 36).
«Όταν τρέχουν τ’ αγγελούδια» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 47).
«Νάνι, νάρθη η µάνα της»

29

Η φράση γνωστικό αντικείµενο µπαίνει σε «» γιατί στην περίπτωση της

διαθεµατικής προσέγγισης δεν υπάρχουν γνωστικά αντικείµενα, ξεχωριστά, καθώς το
ένα υπεισέρχεται στο άλλο.
30

Το τραγούδι αυτό δεν υπάρχει στο Αλφαβητάριο γραµµένο γιατί οι µικροί

µαθητές δεν έχουν µάθει ακόµα ανάγνωση αλλά συνδέεται άµεσα µε τη διδασκαλία
του λα και ουσιαστικά, το αποδίδει προφορικά ο δάσκαλος, αφού αυτός συνδέει κάθε
µάθηµα µε τα προηγούµενα για να µην λησµονηθεί το ενιαίο νόηµα του
Αλφαβηταρίου και της ιστορίας που αναγράφεται σε αυτό.
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«Νάνι, νάρθη η µάνα της
απ’ το δαφνοπόταµο
κι από το γλυκό νερό,
να της φέρη λούλουδα,
λούλουδα, τριαντάφυλλα
και µοσκογαρούφαλα»
(Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 53).
«Λουλούδια ας διαλέξωµε» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 78-79).
«Μια φορά κι έναν καιρό» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 79-80).
Το «τραγούδι της άνοιξης» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 117-118).
Το «Τσιριτρό»
«Σε µια ρόγα από σταφύλι
έπεσαν οχτώ σπουργίτες
και τρωγόπιναν οι φίλοι...
τσίρι-τίρι, τσιριτρό,
τσιριτρί,
τσιριτρό.

Εχτυπούσανε τις µύτες
και κουνούσαν τις ουρές,
κι είχαν γέλια και χαρές,
τσίρι-τίρι, τσιριτρό,
τσιριτρί,
τσιριτρό.

Πώπω πώπω σε µια ρόγα
φαγοπότι και φωνή!
Την αφήκαν αδειανή...
τσίρι-τίρι, τσιριτρό,
165

Κουτσουδάκη Κατερίνα

Οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του Σχολείου Εργασίας στο
θεσµικό πλαίσιο και τα Αναγνωστικά του δηµοτικού σχολείου τη
2η δεκαετία του 20ου αιώνα

τσιριτρί,
τσιριτρό.

Και µεθύσαν κι όλη µέρα
πανε δώθε, πάνε πέρα
τραγουδώντας στον αέρα
τσίρι-τίρι, τσιριτρό,
τσιριτρί,
τσιριτρό» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 16-18).
Το «τραγούδι του κόκορα µε το γεράκι»
«Ένας κόκορας ολάσπρος
µε ψηλό λειρί,
καµαρώνει και φουσκώνει
και λιλιά φορεί
και θαρρεί, πως το κοτέτσι
µόλις τον χωρεί.

Άµα βρη κανένα σπόρο
µέσα στην αυλή,
το κεφάλι του σηκώνει
και το διαλαλεί,
να υο µάθουνε σε δύση
και σ’ ανατολή.

Τη στιγµή, που σουλατσάρει
µε το βήµα αργό,
«δεν ξανάειδα, λέν οι κότες,
τέτοιο στρατηγό»...
Μα κι ο ίδιος συλλογιέται:
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«µωρέ τ’ είµαι γώ»!

Ξάφνω βλέπει ένα γεράκι...
Αχ! Την ώρα αυτή
το βαρύ περπάτηµά του
έχει µπερδευτή,
κι αστραπή µες στο κοτέτσι
τρέχει να κρυφτή»
(Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 63-64).
Το «τραγούδι της Αφρόδως» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 101).
Το «τραγούδι του Γιάννη από το Πουρνάρι» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918,
105-108).
Το «τραγούδι του Μπαρµπακούκη, του µεθυσµένου µυλωνά» (Βλ.
Παπαντωνίου, 1918, 115).
Το «τραγούδι του τσέλιγκα»
«Ένας γέρος γέροντας,
κι ουδέ τόσο γέροντας,
εκατόν εννιά χρονών,
πότιζε το γρίβα του.
Τα βουνά τριγύριζε
και τα δέντρα κοίταζε.
Σεις βουνά, ψηλά βουνά,
τώρα µε την άνοιξη
δε µε ξανανιώνετε
µένα και το γρίβα µου,
όπως ξανανιώνονται,
και καινούρια γίνονται
τούτα τα χαµόδεντρα,
τα χιλιόχρονα κλαριά,
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να γινόµουν κι εγώ νιός,
όπως ήµουν µια φορά;»
(Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 193-194).
Το «τραγούδι των συµπεθέρων» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 194-195).
«Παρακαλώ σε, κύριε µου» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920,
105).
«Το ελληνικό χώµα» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 107108).
«Είπαµε ψέµατα πολλά» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920,
142).
«Ήσυχα που είναι τα βουνά» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ,
1920, 143).
«Θαλασσινό τραγούδι» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 149150).
«Νύχτα βγαίνει το κουνάβι» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920,
156).
«Το χωριό µας» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 163-164).
«Η σουπιά» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 164).
«Η άνοιξη» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 173).
«Κάτω σε δροµάκι» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 176).
«Ο κυρ Βοριάς» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 197).
Το «τραγούδι της σουσουράδας» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ,
1920, 199)31.
Στο Αναγνωστικό: «∆ιγενής Ακρίτας» της Ε΄ τάξης αφιερώνονται δύο
κεφάλαια µε ποιήµατα, τα ακόλουθα:
«Η ηµέρα της Λαµπρής» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929,

31

Το ίδιο επαναλαµβάνεται και στην Ε΄ τάξη στο Αναγνωστικό: «∆ιγενής

Ακρίτας» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 135).
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169).
«Στην πίστη απάνω την ελπίδα» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ,
1929, 170).
«Χωρισµός» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 170).
«Το ναυτόπουλο» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 171-172).
«Η πρωτοµαγιά» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 172).
«Νύχτα καλοκαιρινή» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 173).
«Η ψαρόβαρκα» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 174).
«Μεσηµέρι» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 174).
«Ηλιοβασίλεµα» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 174-175).
«Η εξοχή» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 175).
«Ζωγραφιά» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 176).
«Καλοκαίρι» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 176-177).
«Το σταφύλι» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 177-178).
«Ο ∆ιγενής Ακρίτας» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 249250)
«Οι ακρίτες» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 250-251)
«Ο Λεβέντης και ο Χάρος»
«Λεβέντης εροβόλαγε από τα κορφοβούνια
µε το µαντίλι στο λαιµό το βαριοκεντηµένο.
Είχε το φέσι του στραβά και τα µαλλιά κλωσµένα
κι έστριφτε το µουστάκι του και ψιλοτραγουδούσε.
Κι ο Χάρος τον αγνάντεψε από ψηλή ραχούλα.
Καρτέρι πάει τούβαλε σ’ ένα στενό σοκάκι.
«Γειά σου, χαρά σου, Χάροντα!» Καλώς τον το λεβέντη.
«Λεβέντη µ’, πούθεν έρχεσαι, λεβέντη µ’, πού πηγαίνεις;»
- «Από τη µάντρα µου έρχοµαι, στο σπίτι µου πηγαίνω
Πάω να πάρω το ψωµί και πίσω να γυρίσω».
- «Λεβέντη µ’, µ’ έστειλε ο Θεός να πάρω την ψυχή σου».
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- «Χωρίς ανάγκη κι αρρωστιά ψυχή δεν παραδίνω,
µόν έβγα να παλέψωµε σε µαρµαρένιο αλώνι,
κι αν µε νικήσης, Χάροντα, να πάρης την ψυχή µου,
κι αν σε νικήσω πάλι εγώ, πήγαινε στο καλό σου»...»
(Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 252).
«Η Αγια-Σοφιά» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 252-253).
«Στην πατρίδα» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 253).
«Μια φορά κανείς πεθαίνει» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929,
254).
Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί ότι ένα µέρος από τα τραγούδια και τα
ποιήµατα, αντλούνται από τη δηµοτική παράδοση, ενώ τα ίδια αναγράφονται
µέσα στα Αναγνωστικά ως δηµοτικά τραγούδια (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 46,
53· Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 105, 142, 143, 156, 173, 176, 197,
199· Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 250-253 ).
Βέβαια στα Αναγνωστικά υπάρχουν και άλλα τραγούδια και ποιήµατα,
µερικά από τα οποία δεν έχουν κάποιο συγκεκριµένο τίτλο ( Καρκαβίτσας &
Παπαµιχαήλ, 1920, 141, 196· Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 61 ).
Μέσα από την δράση των ίδιων των πρωταγωνιστών στην καθηµερινή
τους ζωή, την ανάληψη πρωτοβουλιών ακόµα και για την πραγµατοποίηση
απλών καθηµερινών εργασιών προάγεται η αυτενέργεια. Ιδιαίτερα µέσα από
την δράση των µικρών πρωταγωνιστών του Αναγνωστικού «Οι τρεις φίλοι»,
για να επιβιώσουν σε ένα έρηµο νησί, αλλά και εκείνων του Αναγνωστικού τα
«Ψηλά Βουνά», για να πάνε στα Ψηλά Βουνά και να τα γνωρίσουν, µέσα από
όλες εκείνες τις περιπέτειες που περνούν προάγεται η αυτενέργεια και συνάµα
η αυτενεργός µάθηση. Έτσι, η µάθηση επέρχεται από την στιγµή εκείνη που ο
µαθητής, επιστρατεύσει τις δικές του δυνάµεις, δραστηριοποιείται, σκέφτεται,
προβληµατίζεται, πειραµατίζεται. Μέσα από την δράση των µικρών παιδιών
των ιστοριών των Αναγνωστικών και ειδικότερα στα «Ψηλά Βουνά» τονίζεται
η αξία της παρατήρησης, της εποπτείας για την κατάκτηση της γνώσης.
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Το Αλφαβητάρι του Παπαµιχαήλ διαθέτει αρκετές εικόνες, ενώ αρχικά η
διδασκαλία των γραµµάτων φαίνεται να µην παρουσιάζει την εξέλιξη µιας
συγκεκριµένης ιστορίας, στην πορεία του Αλφαβηταρίου και ειδικότερα προς
το τέλος του α΄ µέρους η πρωταγωνίστρια, ∆αφνούλα, κάνει τις απαραίτητες
συστάσεις και διευκρινίζει ότι εκείνη ήταν που µιλούσε στα προηγούµενα
µαθήµατα του Αλφαβηταρίου.
Όσον αφορά τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για τη διδασκαλία της
πρώτης ανάγνωσης είναι αναλυτικοσυνθετική, ενώ έχουν εγκαταλειφθεί οι
αρχοεϊδείς λέξεις. Στην αρχή κάθε µαθήµατος αναγράφεται το γράµµα ή το
σύµπλεγµα το οποίο διδάσκεται. Οι λέξεις που χρησιµοποιούνται για την
διδασκαλία των πρώτων γραµµάτων είναι εύχρηστες από τους µαθητές, τις
χρησιµοποιούν στην καθηµερινή τους ζωή και στον προφορικό τους λόγο, ενώ
οι ίδιοι έχουν άµεση εµπειρία αυτών και γνωρίζουν την µορφή του στην
πραγµατικότητα.
Στο πρώτο µάθηµα γίνεται η
διδασκαλία τριών γραµµάτων: µ, α,
ν, µε την βοήθεια των οποίων
αποτυπώνεται η λέξη µάνα.
Ειδικότερα η διδασκαλία των
γραµµάτων έχει την εξής σειρά: µ α - ν - ι - π - τ και τελειώνει µε τα
στρ - σπρ - σπλ - θµ - τζ - ντρ µπλ.
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Ακόµα και στην αρχή τις εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην εκµάθηση
του αλφαβήτου δεν παύει να προωθείται και να προάγεται η βιωµατική
µάθηση. Άλλωστε δεν πρέπει να λησµονούµε ότι στη διαδικασία της µάθησης,
πόσο µάλλον

στην Α΄ τάξη του δηµοτικού σχολείου, σηµαντικό και

καθοριστικό ρόλο παίζουν οι προϋπάρχουσες εµπειρίες, οι προϋπάρχουσες
γνώσεις, οι οποίες έχουν αποκτηθεί ασυνείδητα, µέσα από την καθηµερινότητα,
την καθηµερινή τριβή µε διάφορες ασχολίες, που εντάσσονται στην εξέλιξη της
ζωής και οι οποίες κατακτιούνται υποσυνείδητα µέσα από την εµπειρία, την
πράξη και την άµεση παρατήρηση. Αποσπάσµατα που µας παραπέµπουν σε
αυτές τις γνώσεις, που έχουν κατακτηθεί τόσο οµαλά και αβίαστα, χωρίς η
εκµάθησή τους να έχει καταναγκαστικό χαρακτήρα, αλλά οι ίδιες να αποτελούν
ουσιαστικό και απόλυτο κρίκο για την διασύνδεσή τους µε τον γραπτό λόγο και
το ίδιο το σχολείο είναι τα ακόλουθα: «τον τοίχο τον έκαµε ο πατέρας από
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µεγάλα λιθάρια. για τον τοίχο έφερα και εγώ µερικά λιθάρια.» (Βλ. Παπαµιχαήλ,
1918, 24).
Λέει ο παππούς στο εγγονάκι του « -Φτάνεις να βγάλης φλούδες από τη
µουριά;
- Τι θα τις κάµης, παππού, τις φλούδες; ...
... Έβγαλα τις φλούδες και ο παππούς έδεσε τη φραπιά.» (Βλ. Παπαµιχαήλ,
1918, 33).
Οι ήρωες του Αλφαβηταρίου, που είναι µικρά παιδιά, µαθητές και αυτοί
συµµετέχουν στο ψάρεµα και παρατηρούν τα ψαράκια: «Καθίσαµε και οι τρεις
µας απάνω σ’ ένα βράχο και
αρχίσαµε το ψάρεµα µε τ’
αγκίστρια.

Τα

ψαράκια,

γλιστρώντας στο νερό, ζύγωναν
τα

δολώµατα.

Χάπ!

Τσάπ!

Μεµιάς τινάζαµε το αγκίστρι
ψηλά, και στη στιγµή το ψαράκι
στα

χέρια

µας»

(Βλ.

Παπαµιχαήλ, 1918, 50-51).
«Μια Κυριακή ο παππούς
µε το Γιώργο και τη ∆αφνούλα
πήγαν κάτω στην ακρογιαλιά,
να ψαρέψουν µε τ’ αγκίστρια...» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 80).
Οι µικροί πρωταγωνιστές συµµετέχουν ενεργά σε αγροτικές εργασίες των
µεγάλων και µέσα από αυτή την εµπειρία αντλούν ουσιαστικές πληροφορίες
για τις εργασίες του ενήλικα ανθρώπου.
«Πήγαµε να τρυγήσωµε τ’ αµπέλια µας και µείναµε εκεί πέρα δυο
βδοµάδες. Κι εγώ και ο Γιώργος τρυγούσαµε. Είχαµε και οι δυο µας ένα µικρό
καλαθάκι. » (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 5).
« Όταν ο παππούς πήγε να πατήση τα σταφύλια, του είπαµε: Κάµε µας,
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παππού, τη χάρη να µας πάρης να πατήσωµε κι εµείς ... Τι όµορφα που ήταν:
τσούφ, τσίφ, τσάφ! Πλάτς, πλίτς, πλάτς! και ο µούστος κατακόκκινος πετιόταν
από τις ρώγες και έκανε µικρά ποταµάκια πηδούσε, και µας κοκκίνιζε τα γυµνά
µας πόδια» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 7).
«Η ∆αφνούλα βαστά τις καρφίτσες για να στερεώνει η µητέρα τα ρούχα. Τα
ρούχα είναι βρεµένα στάζουν. Οι σταλαµατιές πέφτουν κάτω στη γη» (Βλ.
Παπαµιχαήλ, 1919, 27).
«Η ∆αφνούλα δεν θέλει να µένη χωρίς δουλειά. Ράβει κι αυτή φορέµατα
για την κούκλα της την Τριανταφυλλιά. Παίρνει το ψαλίδι της µητέρας και κόβει.
Σε λίγο το φορεµατάκι της Τριανταφυλλιάς είναι έτοιµο» (Βλ. Παπαµιχαήλ,
1919, 28).
Η αξία της οµαδικής εργασίας, της βοήθειας από τον συνάνθρωπο και της
συνεργασίας, γίνεται εµφανής και µέσα από το ζωικό βασίλειο και το
παράδειγµα, που τα ίδια τα ζώα δίνουν στον άνθρωπο:
«Πλήθος µυρµήγκια έβγαιναν κι έµπαιναν. Κάθε µυρµηγκάκι είχε κάτι να
φέρη στο σπιτάκι της συντροφιάς. Αν κανένα µυρµηγκάκι είχε βαρύ φορτίο,
φώναζε στ’ άλλα: «Τρέξετε να µε βοηθήσετε!» » (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 7172).
Το «Αλφαβητάρι µε τον ήλιο», όπως
αναφέραµε παραπάνω, αποτελείται από
σύντοµα κείµενα, τα οποία έχουν µεταξύ
τους

συνεκτικά

στοιχεία,

αλλά

ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται και από
νοηµατική αυτοτέλεια.
Καµιά ιστορία δεν ξεπερνά τις τέσσερις
σελίδες και ανάλογα µε την έκτασή της
είναι

χωρισµένη

σε

τµήµατα

(µαθήµατα). Σε κάποιο σηµείο των
σελίδων αναγράφεται το γράµµα ή το
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σύµπλεγµα το οποίο διδάσκεται.
Το «Αλφαβητάρι µε τον ήλιο», τόσο µε το περιεχόµενό του όσο και µε τις
ζωγραφιές του, είναι παιδικό, ανάλαφρο, χαρούµενο, δεν επιβάλλει, προκαλεί,
είναι ελκυστικό για το µαθητή και διεγείρει το ενδιαφέρον του.
Όσον αφορά τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για τη διδασκαλία της
πρώτης ανάγνωσης, πρέπει να επισηµανθεί ότι σε αντίθεση µε το παρελθόν
τώρα η σειρά της διδασκαλίας των φθόγγων στηρίζεται στο φωνητικό
παράγοντα. Ακόµη εγκαταλείπονται οι αρχοειδείς λέξεις, αφετηρία της
διδασκαλίας είναι πλέον η πρόταση και ακολουθεί σταδιακή ανάλυση των
στοιχείων που την αποτελούν (λέξεις, φθόγγοι, γράµµατα). ∆εν ακολουθείται
λοιπόν η µέθοδος των προτύπων
λέξεων γιατί το υλικό αντλείται
από τη ζωή και σε αυτή µόνο µε
προτάσεις µιλάµε και όχι µε
λέξεις. Γι’ αυτό στο κάθε µάθηµα,
που

παρουσιάζει

ενιαίο

περιεχόµενο µε µορφή ζωντανή,
µόνο προτάσεις έχουµε και η λέξη
όπου

βρίσκεται

αντιπροσωπεύει

µόνη

της

ολόκληρη

πρόταση (α! γάλα! κ.τ.λ.). Έτσι, η
ανάγνωση χάνει τον µηχανικό της
χαρακτήρα, αφού µεταδίδει ένα
νόηµα και µάλιστα σαφές, ενώ η
σύνθεση των προτάσεων επιτρέπει
στο παιδί να εξωτερικεύει κάτι
από τον εσωτερικό του κόσµο,
γίνεται δική του ενέργεια (∆ηµαράς, 1976, λδ` - λς`, 116).
Πιο κάτω θα αναφέρουµε ορισµένα στοιχεία του Αναγνωστικού, τα οποία
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σχετίζονται µε την µέθοδο διδασκαλίας αλλά και µε τη δοµή του:
Τα γράµµατα που διδάσκονται δεν είναι καταταγµένα αλφαβητικά αλλά
σε οµάδες. Η διδασκαλία των γραµµάτων έχει την εξής σειρά: α – λ
– γ – ε – µ και τελειώνει µε τα σµ - σδ - σγ - σβ - Λλ.

Αποφεύγεται η συχνή χρήση άρθρων και αντωνυµιών (ειδικά στα πρώτα
κείµενα). Τα συγκεκριµένα µέρη του λόγου δύσκολα γίνονται
διακριτά από τους µικρούς µαθητές γιατί δεν τα χρησιµοποιούν,
απαραίτητα, στον προφορικό τους λόγο (∆ηµαράς, 1976, 99).
Για παράδειγµα στη σελίδα 12 βλέπουµε το ακόλουθο κείµενο:
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Σηµαντικό, επίσης, να αναφερθεί είναι ότι οι δηµιουργοί συστήνουν
στους δασκάλους, πριν τη χρήση του αλφαβηταρίου να κάνουν κάποιες
προασκήσεις στους µαθητές για την ανάλυση του λόγου από τις προτάσεις στις
λέξεις και από τις λέξεις στους φθόγγους, γιατί «αν αρχίσει το µάθηµα της
πρώτης αναγνώσεως και της γραφής χωρίς καµιά σχετική προετοιµασία, θ'
αντικρίσει ο µικρός µαθητής την ίδια στιγµή µαζεµένες τόσες δυσκολίες, που θα
του φανούν βουνό» (∆ηµαράς, 1976, 97).
Η παρατήρηση και η αυτενέργεια υπάρχει και στο «Αλφαβητάρι µε τον
ήλιο» από τους µικρούς πρωταγωνιστές αφού παρατηρούν το καραβάκι τους,
που βουλιάζει και δρουν ανάλογα.
«...ο Ρήγας πήρε το καράβι και το έσιαξε αµέσως. του έβαλε µέσα ένα
λιθαράκι για να βαραίνη. Τώρα ας φυσήξη αέρας » (Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος
κ.ά., 1919, 32).
Η αυτενέργεια και η οµαδικότητα χαρακτηρίζουν τις δράσεις των παιδιών
στο Αλφαβητάριο, παρακινώντας έτσι τους µικρούς του αναγνώστες να δρουν
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µε έναν ανάλογο τρόπο και να συνεργάζονται.
Έτσι, ένα παράδειγµα λειτουργίας των παιδιών ως οµάδα είναι η
κατασκευή ενός χιονάνθρωπου (Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά., 1919, 62-64).
«Οχτώ παιδιά παίζουν στο σπίτι του Ρήγα. Κάτι φτιάνουν. Πηγαίνουν κι
έρχονται. Βγαίνουν και µπαίνουν. Ούτε στιγµή δεν κάθονται...» (Βλ. Ανδρεάδης,
∆ελµούζος κ.ά., 1919, 62-63).
Τα παιδιά αυτενεργούν και συνάµα συνεργάζονται, για να φτιάξουν τη
δική τους µικρογραφία της Αγια-Σοφιάς: «∆εν ακούτε πώς χτυπούν; Τραπ,
τρόπ! Κράπ, κρόπ! Ακούεται κάθε στιγµή. Άλλοι καρφώνουν ξυλαράκια µε
προκίτσες. Άλλοι κόβουν χαρτόνια και χρωµατιστές κόλλες. Όλοι δουλεύουν.
Κάθε στιγµή ακούεται: τράπ, κρόπ! Είναι παραµονή πρωτοχρονιάς. Φτιάσουν
την Άγια-Σοφιά, τη µεγάλη εκκλησιά. Μ’ αυτή θα πάνε απόψε στα σπίτια τους,
να τραγουδήσουν τα κάλαντα» (Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά., 1919, 70).
Όταν τελείωσε συνέχισαν να συνεργάζονται και να δρουν σαν µία οµάδα:
«Τρεις τη σήκωσαν την εκκλησιά στα χέρια, κι οι άλλοι άρχισαν να
τραγουδούν...» (Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά., 1919, 71).

Η βιωµατική εµπειρία προβάλλεται και από το Αναγνωστικό: «Οι τρεις
φίλοι». Ο πρωταγωνιστής του διηγήµατος φεύγει από το σπίτι του και έχει την
δυνατότητα µέσα από ταξίδια που κάνει, να γνωρίσει διαφορετικούς λαούς και
διαφορετικούς πολιτισµούς.
«Όµοια κι εγώ σαν το πουλάκι έφυγα από τη ζεστή φωλιά του σπιτιού µας,
και τώρα πετούσα από τόπο σε τόπο. Πόσο γρήγορα αφήσαµε πίσω το χωριό και
τα βουνά µας, έπειτα ολόκληρη την Ελλάδα, και φτάσαµε σε ξένες χώρες! Άλλοι
άνθρωποι, άλλες γλώσσες, άλλος κόσµος» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 22).
Η αξία της παρατήρησης είναι µεγάλη και αυτό είναι εµφανές από το ότι
πολλές φορές δίνει στον παρατηρητή τη δυνατότητα να διακρίνει ορισµένες
λεπτοµέρειες, που του διαφεύγουν, και να τις αντιληφθεί καλύτερα, αλλά και
να οδηγηθεί, σε ορισµένες περιπτώσεις, σε συµπεράσµατα µε τη βοήθεια των
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γνώσεων, που του έχουν παράσχει οι προηγούµενες εµπειρίες του. Ο
πρωταγωνιστής του Αναγνωστικού αντιλαµβάνεται ότι βρίσκονται σε νησί µε
τη βοήθειας της παρατήρησης και των γνώσεων που ήδη κατέχει.
«... Λέω νησί, γιατί δυστυχώς ήµουν τώρα βέβαιος γι’ αυτό. Γύρω τριγύρω
µας ήταν θάλασσα, και τρόπος δεν ήταν να φύγωµε και να σωθούµε. ... Να µε
ποιον τρόπο βεβαιώθηκα πως πέσαµε σε νησί. ∆υο µέρες ήταν που είχα ανέβη
στο ψηλό, βουνό, απέναντι στη σπηλιά· στρέφω γύρω τα µάτια µου και τι να δω;
Θάλασσα, θάλασσα, παντού η θάλασσα µας περικύκλωνε και µας χώριζε από τον
κόσµο » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 54).
Ένα µικρό παιδί, ο πρωταγωνιστής, συναντάει ένα µικρό κορίτσι
λιπόθυµο µετά το ναυάγιο, την Ανθούλα. Μπροστά σε αυτό το θέαµα και παρά
τον πανικό του δεν χάνει την ψυχραιµία του, αλλά ενεργεί ακολουθώντας
συγκεκριµένα βήµατα, για να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και
ουσιαστικά να την επαναφέρει στη ζωή. Η πράξη αυτή εµπνέει υψηλά
συναισθήµατα στους αναγνώστες γι’ αυτό το µικρό παιδί, που µέσα από τις
πράξεις του, δεν παρουσιάζεται ανήµπορο, αδύναµο αλλά ικανό να
αντιµετωπίσει κάθε κατάσταση και να επιδείξει την πρέπουσα ψυχραιµία και το
ανάλογο θάρρος. Έτσι µέσα από το διήγηµα δίνονται οδηγίες πώς µπορούµε να
σώσουµε έναν άνθρωπο που έχει κινδυνεύσει από πνιγµό, αλλά µε έναν τρόπο,
που προωθεί και εµπνέει την αυτενεργό δράση στους αναγνώστες, όταν η
περίσταση το απαιτεί. Αλλά και στη διαδικασία της µάθησης, η αυτενέργεια
είναι σηµαντική, ώστε να αντιληφθούν καλύτερα και να εµπεδώσουν οι
µαθητές τη σειρά τον συγκεκριµένων βηµάτων, τα οποία παρατίθενται στην
συνέχεια.
«Πήγα όµως κοντά της κι έβαλα το χέρι µου στο στήθος της. Η καρδιά της
χτυπούσε σιγά. ... Με µεγάλη δυσκολία άνοιξα τα σφιγµένα της δόντια· την
αναποδογύρισα λιγάκι και αµέσως άρχισε να βγάζη τη θάλασσα που είχε
καταπιεί. Έπειτα άρχισα να υψώνω και να κατεβάζω κανονικά τα χέρια της, για
να βοηθώ τα σπλάχνα της ν’ αναπνέουν.
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Επειδή όµως εξακολουθούσε να µένη ακίνητη, µεταχειρίστηκα κι ένα άλλο
µέσο. Με το µαντίλι µου της έπιασα τη γλώσσα σφιχτά, και άρχισα να την τραβώ
µε κανονικές κινήσεις, όπως είχα κάνει µε τα χέρια... » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923,
32-33).
Ο πειραµατισµός και η αυτενέργεια των πρωταγωνιστών διαπνέει όλο το
διήγηµα και µέσα από τις πράξεις τους αποτελούν πρότυπα δράσης και σκέψης
των µικρών µαθητών που αναγιγνώσκουν το Αναγνωστικό και δεν παραµένουν
ασυγκίνητοι από τις πρωτότυπες αλλά αποτελεσµατικές ενέργειες των
πρωταγωνιστών.
Ο τρόπος, που παρατίθεται από ένα από τα παιδιά, για να βρουν το αλάτι
που χρειάζονται, ουσιαστικά, αποτελεί τον τρόπο εξαγωγής τους αλατιού στις
αλυκές, αλλά δεν παύει να προσφέρει ερεθίσµατα πειραµατισµού στους
µικρούς αναγνώστες.
«Θα γεµίσωµε τις γούβες των βράχων µε θαλασσινό νερό, θα το αφήνωµε
να εξατµίζεται στον ήλιο, και θα µένη το αλάτι στο βάθος» (Βλ. Καζαντζάκη,
1923, 58).
Ένα από τα παιδιά αναλαµβάνει δράση και παρέχει τις πρώτες βοήθειες
σε µία κατσίκα: «Έπλυνα καλά καλά την πληγή της, έπειτα έκοψα µικρά
καλαµάκια και µε βούρλα έδεσα το πόδι της. Ύστερα το τύλιξα µε πολλά δροσερά
φύλλα...» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 60).
Στη συνέχεια οι πρώτες βοήθειες προσφέρονται σε έναν άνθρωπο
τραυµατισµένο:
«τώρα γρήγορα φέρε καθαρό νερό να πλύνωµε τις πληγές του, και καθαρά
πανιά να τις δέσωµε. Με προσοχή µεγάλη πλένοµε και δένοµε τις πληγές του
γενναίου προστάτη µας και τον ξαπλώνοµε στο κρεβάτι...» (Βλ. Καζαντζάκη,
1923, 139-140).
Η αυτενέργεια χαρακτήριζε τις πράξεις των µικρών παιδιών.
«Είχαµε φτιάσει πήλινα λυχνάρια και µπαµπακερά φιτίλια, που τα
βουτούσαµε σε λιωµένο ξίγκι και µας φώτιζαν τη νύχτα. ... Είχαµε µαζέψει
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πολλά κλαδιά λυγαριάς, τα βρέξαµε στο νερό για να µαλακώσουν και πλέκαµε
ωραία καλάθια και πανέρια » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 93).
Οι τρεις πρωταγωνιστές του Αναγνωστικού βρίσκονται σε µια δυσµενή
θέση, αποµονωµένοι αλλά όλες τις αντιξοότητες τις αντιµετωπίζουν µε θάρρος.
Σηµαντικό, καταλυτικό ρόλο για την επιβίωσή τους παίζει ο οµαδικός τρόπος
δράσης, η κατανόηση και η συλλογική εργασία, σύµφωνα µε τις οποίες και οι
ίδιοι δρουν.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο τρόπος που συνεργάζονται από την αρχή,
για να µεταφέρουν όλα όσα τους χρειάζονται από το πλοίο στη στεριά.
«...Όσο να πης τρία, βρισκόµαστε στο ακρογιάλι.
- Βλέπετε, τους είπα, το πλοίο; Πήγα µέσα, και µην τα ρωτάτε, τι και τι δεν
βρήκα! Εµπρός, Νίκο, έλα µαζί να τα βγάλωµε έξω. Η Ανθούλα ας µείνη να τα
παραλαβαίνη... » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 41).
Ακόµα και όταν ελλοχεύουν κίνδυνοι, οι τρεις φίλοι παραµένουν
ενωµένοι και δρουν συλλογικά.
«-Σταθήτε εδώ, τους είπα, να πάω να κοιτάξω κι έρχοµαι ύστερα να σας
πάρω.
-Όχι, είπε η Ανθούλα, θα έρθωµε όλοι µαζί πρέπει να κινδυνεύωµε» (Βλ.
Καζαντζάκη, 1923, 46-47).
Αυτή η οµαδικότητα και η συλλογικότητα ξεχειλίζει, ακόµα και όταν η
ψυχολογική κατάσταση των τριών φίλων δεν είναι η καλύτερη. Όταν στο τέλος
χάνουν τις ελπίδες τους, τότε ένας από την οµάδα, η Ανθούλα είναι εκεί, για να
εµψυχώσει τους υπόλοιπους, να τους στηρίξει και να τους ενθαρρύνει. ∆ρουν,
όπως ακριβώς δρα µία οµάδα, τόσο στα εύκολα αλλά περισσότερο στα
δύσκολα.
«Στις θλιβερές αυτές ηµέρες η Ανθούλα φάνηκε γενναιότερη από µας. Όταν
ήµαστε εµείς δυνατοί και είχαµε θάρρος, η Ανθούλα ήταν δειλή, φοβόταν και
ζητούσε την προστασία µας.
- Είµαστε εµείς άντρες, της λέγαµε, έχοµε τουφέκια τι φοβάσαι;
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Όταν όµως κατάλαβε πως είχαµε την ανάγκη της, τότε αµέσως άλλαξε. Πού
βρήκε το θάρρος εκείνο, την καλή καρδιά, τη χαρά; Ήµαστε σα φυλακισµένοι,
και η Ανθούλα ήταν ο ήλιος που φώτιζε τη φυλακή µας· µας ανάγκαζε και
παίζαµε µαζί της, µας έλεγε ωραίες ιστορίες για να περάση η ώρα µας, έτρεχε
στον άµµο και παράβγαινε, ποιος θα ξεπεράση τον άλλο » (Βλ. Καζαντζάκη,
1923, 147-148).
Μέσα από τις συνοµιλίες των πρωταγωνιστών παρέχονται, ακόµη, απλοί,
πρακτικοί τρόποι, που διευκολύνουν τους µικρούς µαθητές, να θυµούνται και
αν όχι, να βρίσκουν σηµαντικές πληροφορίες, που τους χρειάζονται στην
καθηµερινή τους ζωή.
Ένα παράδειγµα είναι το πώς να βρίσκουν αν ο µήνας έχει τριάντα ή
τριάντα µία ηµέρες: «Να, κλείσε το χέρι σου· πρόσεξε τώρα· βλέπεις εδώ τους
τέσσερις κόµπους του χεριού που φουσκώνουν; Αρχίζοµε από τον πρώτο και
µετρούµε τους µήνες από την αρχή. Όσοι µήνες πέφτουν απάνω στον κόµπο
έχουν τριάντα µία µέρες, όσοι στο λακκάκι που βρίσκεται στη µέση, έχουν
τριάντα. Μόνο ο κουτσοφλέβαρος, καθώς ξέρεις, έχει είκοσι οχτώ, και κάθε
τέσσερα χρόνια είκοσι εννιά ηµέρες» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 55).
Στο Αναγνωστικά τα «Ψηλά Βουνά», η χαρά και η ικανοποίηση της
άµεσης παρατήρησης από τους µικρούς ταξιδιώτες εκφράζεται από το
ακόλουθο απόσπασµα: «Ευτυχισµένοι σε τούτο το θέαµα, οι µικροί ταξιδιώτες
κοίταξαν προς τις κορφές. Ένας τους φώναξε: «Γεια σας, ψηλά βουνά!» » (Βλ.
Παπαντωνίου, 1918, 19).
Η άντληση πληροφοριών µέσα από την παρατήρηση και την άµεση
εποπτεία διαφαίνεται στα ακόλουθα αποσπάσµατα: «Τι είναι εκείνο;» φώναξαν
τα παιδιά.
- «Νερό», απάντησε ο αγωγιάτης.
- «Μα είναι ακίνητο», είπε ο Κωστάκης.
- «Νερό, στον κατήφορο ακίνητο, πώς γίνεται;»
- «Βέβαια, γιατί εµείς είµαστε ψηλά. Παρά πέρα που θα χαµηλώσουµε, θα
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δείτε πως τρέχει.» ...
...- «Είναι γαλαζοπράσινο.», είπε ο Φάνης. «Τι ωραίο χρώµα!»
- «Αυτό το χρώµα είναι από την ορµή που έχει το νερό.» » (Βλ.
Παπαντωνίου, 1918, 21).
Στο ακόλουθο απόσπασµα, η ενέργεια, και στην συνέχεια η παρατήρηση,
δεν γίνεται µετά από υπόδειξη, αλλά µέσα από µία ενέργεια των ηρώων του
Αναγνωστικού στην διαδικασία της αναζήτησης του φίλου τους, η οποία
έµµεσα, αλλά επιτυχώς, οδηγεί στην γνώση και παροτρύνει την µάθηση µέσα
από την παρατήρηση και την άµεση εποπτεία.
«Αυτοί οι γκρεµοί κατέβαιναν κάτω βαθιά και σχηµάτιζαν τη µεγάλη
κλεισούρα. Η φωνή εκεί αντιλαλούσε. ... ∆εν µπόρεσαν τίποτα να ιδούν.
Φώναζαν, µα η φωνή τους κατέβαινε στο χάος της κλεισούρας, χτυπούσε στις
πέτρες και ύστερα ανέβαινε και τους έφερνε τον αντίλαλο: «Φάνη!» Σα να τους
έλεγε, πως πρέπει να απελπιστούν.» (Παπαντωνίου, 1918, 129-130).
Ο Σπύρος αποτελεί την αφορµή, για να αντλήσουν οι µικροί ταξιδιώτες
περισσότερες

γνώσεις,

αλλά

σε

αυτό

συντελεί

και

η

δική

τους

παρατηρητικότητα και ανάγκη διερεύνησης και αναζήτησης του λόγου της
εξωτερικής εµφάνισης της πέτρας, που είχε βρει.
«- «Ο Σπύρος θα βάζει τώρα στο κουτί του και λιθάρια».
Και όµως άµα πλησίασαν, είδαν, πως δεν ήταν σαν τις άλλες πέτρες αυτή,
που µάζεψε ο Σπύρος. Ήταν µαύρη πολύ και βαριά. Μα σε πολλές µεριές έλαµπε,
σα να ήταν ασηµένια.
- «Μπορεί να έχει σίδηρο µέσα», είπε ο δασάρχης όταν του έδειξαν την
πέτρα.
Και τότε τους είπε, πως µέσα στη γη είναι πολλές και µεγάλες τέτοιες
πέτρες, που έχουν µέταλλο. Άλλες έχουν σίδερο, άλλες χαλκό, άλλες µολύβι.
Ακόµη και ασήµι και χρυσάφι. ... Η πέτρα του έδωσε αφορµή να τα µάθουν
αυτά» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 177).
Όταν επέστρεφαν οι µικροί ταξιδιώτες δεν ήταν πλέον οι ίδιοι. Η
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αυτενέργεια, η δραστηριοποίηση, η ανάληψη ευθυνών, το ό,τι κατόρθωσαν να
επιβιώσουν, τους είχε αλλάξει, τους είχε γεµίσει αυτοπεποίθηση, νέες γνώσεις
και βιωµατική αντίληψη της φύσης.
«Είδαν την µεγάλη πλάση, που εκείνοι δεν την ήξεραν, και µέσα σ’ αυτή
έζησαν µονάχοι τους µέρες και νύχτες. Είδαν το βουνό, βράχηκαν στα ποτάµια,
που βροντούν, πάτησαν τους στοιχειωµένους βράχους κι έµαθαν να κινδυνεύουν
ο ένας για τον άλλον. Ο Φάνης, που είχε έρθει τότε, ήταν λυπηµένος και
λιγόψυχος. Ο Φάνης, που γυρίζει τώρα, έχει γερή καρδιά και άφοβη ψυχή. Ο
Αντρέας στο σχολείο ήταν ένα παιδί. Στο βουνό νίκησε τις δυσκολίες και
κυβέρνησε τους άλλους» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 204).
Η πλοκή των ιστοριών των Αναγνωστικών, µε τον τρόπο που εξελίσσεται,
δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να αντιληφθεί, να κατανοήσει και να
εκτιµήσει άλλη µία αξία, την αξία της συνεργασίας, της οµαδικής εργασίας, της
δράσης µέσα από την οµάδα, για την οµάδα και µε τη βοήθεια της οµάδας.
Έτσι, οι ήρωες των Αναγνωστικών βρίσκονται µπροστά σε αδιέξοδα, σε
προβλήµατα, αλλά τότε γίνεται εµφανής και ουσιαστική η αξία της
συνεργασίας, καθώς µέσα από αυτήν επέρχεται η λύση. Η ροή των γεγονότων,
που διαδέχονται το ένα το άλλο, προβάλλουν το πνεύµα της συνεργασίας, όµως
το ίδιο είναι αυτό που διαπνέει την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία. Έτσι, µέσα
από τις ιστορίες των Αναγνωστικών δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην
συνεργασία, στην επικοινωνία, στην αλληλοκατανόηση και προάγεται, συνάµα,
το πνεύµα της οµαδικότητας άρα και της οργάνωσης της διδασκαλίας και της
µάθησης σε οµάδες εργασίας.
Οι µικροί ταξιδιώτες, πλέον, βρισκόταν στα ψηλά βουνά, που τόσο
ονειρευόταν, αλλά έπρεπε να συνεργαστούν, να αναλάβει ο καθένας κάποιες
εργασίες, τις οποίες έπρεπε να φέρει εις πέρας, για να ζήσουν. Το φαγητό της
πρώτης µέρας θα γινόταν µε τη βοήθεια πολλών ατόµων.
«Τώρα βοηθήστε κι οι άλλοι να γίνει το φαΐ. ...
... Ο Γιωργάκης, ο Αλέκος κι ο ∆ηµητράκης πήραν να ξεφλουδίσουν τις
184

Κουτσουδάκη Κατερίνα

Οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του Σχολείου Εργασίας στο
θεσµικό πλαίσιο και τα Αναγνωστικά του δηµοτικού σχολείου τη
2η δεκαετία του 20ου αιώνα

πατάτες, ο ∆ήµος κι ο Καλογιάννης να κόψουν τα φασόλια και τις ντοµάτες.
Άλλοι πήραν να καθαρίσουν τα κρεµµύδια κι άλλοι άναψαν φωτιά.» (Βλ.
Παπαντωνίου, 1918, 34).
Άλλες εργασίες καταµερίστηκαν και µοιράστηκαν στους υπόλοιπους
συνοδοιπόρους (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 34-36).
Η ανταµοιβή των κόπων τους, της πρώτης τους προσπάθειας να κάνουν
κάτι ξένο και το πρωτόγνωρο προς αυτούς ήρθε: «- «Απίστευτο µου φαίνεται,
λέει ο Κωστάκης, πως αυτές οι πατάτες που ξεφλούδιζα, έγιναν φαγητό.» Το
ίδιο και ο ∆ηµητράκης. ∆εν µπορεί να πιστέψει πώς έγιναν φαγητό οι ντοµάτες,
που έκοβε. Το ίδιο και ο Γιώργος, το ίδιο και ο Φουντούλης. Παίζοντας έκαµαν
όλη αυτή τη δουλειά και τι κατάφεραν! Τρώνε φαγητό δικό τους.» (Βλ.
Παπαντωνίου, 1918, 45-46).
Οι µικροί ταξιδιώτες συνεργάστηκαν, για να φτιάξουν τα µονοπάτια που
τους χρειάζονταν (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 53-55). Η ενέργειά τους αυτή
αποτέλεσε µία διδαχή για τους µεγαλύτερους για το ποιος πρέπει να φτιάξει τον
δρόµο. «Όταν τελείωσαν τους δρόµους, τα παιδιά πήραν τα εργαλεία και
κατέβηκαν στο Μικρό Χωριό, για να τα δώσουν πίσω. ... Φώναζαν κι αυτοί στον
προεστό, πως το δρόµο δεν πρέπει να τον διορθώσουν οι κάτω χωριανοί, µα οι
χωριανοί της απάνω συνοικίας. ... Ξεκίνησαν εφτά - οχτώ µε τα εργαλεία και
πήγαν στο χαλασµένο δρόµο. Μα ήταν αργά. Τα παιδιά τον είχαν διορθώσει µια
µέρα πριν.» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 65-66).
Συνεργάστηκαν, για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε έναν
τραυµατισµένο άνθρωπο.
«Ο Αντρέας όµως δεν έχασε καιρό. ... Άρπαξε το φανάρι κι έφεξε στο
Γεροθανάση και στον πληγωµένο, για να µπούνε στην καλύβα.
Παράγγειλε στους άλλους να τρέξουν στη βρύση για νερό. ... Οι τρεις τους,
βοηθώντας ο ένας τον άλλο, έδεσαν καλά το κεφάλι του χτυπηµένου.» (Βλ.
Παπαντωνίου, 1918, 85).
Ενώνονται και ξεκινούν, για να αναζητήσουν τον Φάνη. Όταν το βρήκαν,
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η χαρά τους ήταν απερίγραπτη.
«Το γλυκοχάραµα ξεκίνησαν οι χτεσινοί σύντροφοι του Φάνη κι ο Αντρέας
µαζί µ’ αυτούς. ... Ποτέ δεν αγάπησαν το Φάνη, όσο σήµερα που τον
ξαναβρήκαν. ∆εν χωρίζονται σήµερα. Για να ιδούν το νερό, που αναβρύζει από
το βράχο, πήγαν όλοι µαζί· στα πλατάνια κατέβηκαν όλοι µαζί. Ο ένας θα έδινε
για τον άλλο τη ζωή του.» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 129, 135).
Η αξία της αυτενεργού µάθησης, της άµεσης παρατήρησης αλλά και η
προσέγγιση των µικρών µαθητών ως ξεχωριστών, µοναδικών οντοτήτων,
γίνεται καταφανής στο τέλος του διηγήµατος, όπου παρουσιάζεται πλέον
µεγάλος και µορφωµένος, µε το επάγγελµα του δασκάλου, ο Λάµπρος, το
µικρό βλαχόπουλο, ο οποίος αγωνίστηκε και σπούδασε. Ένας δάσκαλος, που
ξεχώρισε για τον τρόπο διδασκαλίας του.
«...φάνηκε έπειτα από χρόνια ένας δάσκαλος, που άφησε όνοµα. Έπαιρνε
τα παιδιά και τα δίδασκε κάτω από τα δέντρα. ... Έπαιρναν το βιβλίο τους και
διάβαζαν µαζί του απάνω στους λόφους, στον ήλιο και στον αέρα.
Από κει τους έδειχνε τους γύρω τόπους, τη γη, τον ουρανό, τα πλάσµατα
όλα. Τους πήγαινε κοντά στις αγελάδες, στα πρόβατα, στα γίδια, στις κότες για να
µάθουν πώς ζούνε.
Τους µάθαινε τη ζωή των δέντρων, των πουλιών και των εντόµων. Όταν
ήταν καθαρή αστροφεγγιά, τους έδειχνε από ένα ύψωµα και τους ονόµαζε τ’
άστρα.
Τους µάθαινε να γράφουν, όσα έβλεπαν στον κόσµο κι όσα είχαν στο νου
και στην ψυχή τους» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 205).
Η αξία της οµαδικής εργασίας και της συνεργασίας για την επιτυχή
έκβαση ενός έργου είναι εµφανής και στο Αναγνωστικό: «∆ιγενής Ακρίτας».
«Ήµουν παιδί, όταν ο πατέρας µου σας έχτισε το σχολείο και το στόλισε
όσο κανένα άλλο. ...
... -«Πατέρα κακό τους κάνεις. Έργο κοινό, που δε βάζει ο καθένας ό,τι
µπορεί, γρήγορα θα χαλάση». Και να το! Οι τέσσερεις τοίχοι έµειναν. Κι εγώ
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τώρα µπορώ να το ξαναφτιάσω, µα δε θα το κάµω. Θα το κάµωµε, αν θέλετε,
όλοι µαζί. ... Εργάζονται όλοι και τα παιδιά ακόµη, να γίνη το σχολείο.» (Βλ.
Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 41).
«Απόλυσε η εκκλησία, κατεβήκαµε στ’ ακρογιάλι, έσµιξα µε τους δικούς
µου, πήγαµε κάτω από ένα βράχο, µαζέψαµε ξυλαράκια, ανάψαµε φωτιά,
ψήσαµε καφέ ...» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 67).
Η άµεση εµπειρία, η παρατήρηση είναι συγκλονιστικές, δηµιουργούν
διάφορα συναισθήµατα, άλλοτε προκαλούν έκπληξη, άλλοτε φόβο, αλλά
παραµένουν πάντα µοναδικές και ξεχωριστές. Τα συναισθήµατα και τις
αντιδράσεις µιας πρωτόγνωρης εµπειρίας για τους πρωταγωνιστές µίας
ιστορίας του Αναγνωστικού: «∆ιγενής Ακρίτας» καταγράφει και παρουσιάζει
µε γλαφυρότητα στις σελίδες του το Αναγνωστικό. Πρόκειται για έναν πολύ
επιφυλακτικό άνθρωπο στα επιτεύγµατα της τεχνολογίας, που ταξιδεύει µε το
τρένο για πρώτη φορά.
«Έξαφνα ακούστηκε βουητό, και σε λίγο, από τις σιδερένιες σφαίρες που
ήταν απάνω σ’ ένα κοντάρι, σηκώθηκε η µια ψηλότερα από την άλλη, σα να τη
σήκωσε κάποιο αόρατο χέρι. Σε λίγο ξεπρόβαλε και το τρένο.
Πέταξε τον καπνό δυο τρεις φορές η µηχανή και άρχισε να σφυρίζη
δαιµονισµένα. Ο νουνός έκαµε να τρέξη, µα σταµάτησε σαστισµένος κι εγώ το
ίδιο. Η µηχανή βούιζε, κυλούσε τις ρόδες της, ξανασφύριξε και σταµάτησε. Εµείς
τα είχαµε χάσει. Αν δεν µας έσπρωχνε ο υπάλληλος σ’ ένα βαγόνι, ποιος ξαίρει
πόσον καιρό θα καθόµαστε έτσι. ∆εν είχαµε ακόµη καταλάβει πως είµαστε µέσα
στην κοιλιά του θηρίου, όταν άρχισε να χτυπά ένα µικρό καµπανάκι.» (Βλ.
Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 117).
«Χριστέ µου! Ο κάµπος άρχισε να κινιέται ολόγυρα και να φεύγη προς τα
πίσω... ∆εν πέρασε ώρα και βρεθήκαµε στο σκοτάδι. ... Μπήκαµε στη σήραγγα
του Μπράλου. ... Το βαγόνι έγερνε πότε δεξιά, πότε αριστερά· τα γυαλιά έτριζαν,
τα σίδερα βροντούσαν και οι επιβάτες έγερναν ένας απάνω στον άλλο µε γέλια.
... Κι εκεί που προσπαθούσε να καλοκαθίση έπεφτε, πότε στον ένα πότε στον
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άλλο επιβάτη. ... Κι όλα χόρευαν γύρω µας· δέντρα, τοίχοι, στύλοι του
τηλεγράφου, βράχοι στριφογύριζαν και έφευγαν πίσω, σα να τρόµαζαν κι εκείνα
το θηρίο που περνούσε ανάµεσά τους.
Τέλος η αµαξοστοιχία κατέβηκε στον κάµπο, πέρασε απάνω από µια
πολύτοξη γέφυρα του ποταµού και σταµάτησε στο Λιανοκλάδι.» (Βλ.
Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 117-119).
Μέσα από την παραπάνω ενότητα του Αναγνωστικού αυτού δίνεται η
δυνατότητα διαθεµατικής προσέγγισης µε θέµα το τρένο και την κίνησή του
από την σκοπιά της Φυσικής και τους νόµους που την διέπουν, όπως επίσης,
και από την κοινωνική και γεωπολιτική πλευρά, ποια η χρήση του, καθώς το
ίδιο αποτελεί µέσο µαζικής µεταφοράς. Ακόµη µέσα από το δροµολόγιο που
κάνει µας δίνεται η δυνατότητα προέκτασης στο γνωστικό αντικείµενο της
Γεωγραφίας, καθώς γνωρίζουµε την γεωµορφολογία του εδάφους, αλλά και τις
πόλεις απ’ όπου διέρχεται. Σηµαντικό είναι ότι οι γνώσεις και οι πληροφορίες,
που δέχεται ο µικρός µαθητής, συνδέονται µε φυσικότητα µε την καθηµερινή
του ζωή και την κοινωνική πραγµατικότητα της εποχής.
Η άµεση εµπειρία παρουσιάζεται και από το ακόλουθο απόσπασµα: «Η
µητέρα µου έβρασε λίγο λιναρόσπορο, τον άπλωσε απάνω σε λευκό πανί κι αφού
το δίπλωσε στις τέσσερες άκρες το πανί, ζεστό όπως ήταν, το έφερε και το
απίθωσε στο στοµάχι µου. ... Η ζέστα του µου ήταν ευχάριστη και µάλιστα
γρήγορα που λιγόστεψε τον πόνο και µου έφερε νάρκη. Η λίγδα του όµως και
κάποια αποφορά του µε δυσαρεστούσαν πολύ.» (Βλ. Καρκαβίτσας &
Παπαµιχαήλ, 1929, 121-122).
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4.1.4.1. Εποπτικά µέσα
Το βασικό χαρακτηριστικό των Αναγνωστικών του 1917 είναι οι εικόνες,
οι οποίες λαµβάνουν τη θέση πρωταρχικών εποπτικών µέσων. Οι εικόνες
βοηθούν στην παρουσίαση της ύλης µε ένα διαφορετικό τρόπο και συµβάλλουν
στην

πολυαισθητηριακή κατάκτηση της

γνώσης

από

τους

µαθητές.

Πλεονέκτηµά τους, ότι κερδίζουν την προσοχή του αναγνώστη µε την πρώτη
µατιά και γίνονται γρήγορη κοµιστές µηνυµάτων, µία εικόνα χίλιες λέξεις.
Ασκούν θετική επίδραση στη µάθηση, καθώς πολλές φορές συµπληρώνουν το
κείµενο.
Το «Αλφαβητάρι µε τον ήλιο» είναι ξεχωριστό τόσο για την γλώσσα του,
τη µεθοδολογία του αλλά και τις εικόνες που χρησιµοποιεί και το καταστούν
πιο ευχάριστο και παιδικό.
Η εικόνα χρησιµοποιείται στη διδασκαλία ως παρωθητικό στοιχείο
Ο ζωγράφος Κωνσταντίνος Μαλέας (39 ετών) το εικονογράφησε.
Κωνσταντινοπολίτης, ο Μαλέας, σπούδασε αρχιτεκτονική και µετά ζωγραφική
στο Παρίσι. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι οι εικόνες του Αλφαβηταρίου
είναι από τα ελάχιστα πράγµατα που κρίθηκαν εξαίρετα από τους επικριτές
του. Σχεδόν κάθε σελίδα του πλαισιώνεται και από µια εικόνα που σχετίζεται
µε το περιεχόµενο του κειµένου (Βλ. Παράρτηµα).
Όλα τα Αναγνωστικά του 1917 περιέχουν εικόνες (Βλ. Παράρτηµα), αλλά
όχι τόσες όσες το «Αλφαβητάρι µε τον ήλιο», αφού αυτό απευθύνεται στους
µικρότερους ηλικιακά µαθητές του ∆ηµοτικού σχολείου.
Εποπτικά µέσα αναδεικνύονται µέσα από τα αποσπάσµατα των
Αναγνωστικών, που αναφέρονται στον πειραµατισµό των πρωταγωνιστών
τους. Έπονται τέτοια αποσπάσµατα.
Ο πειραµατισµός και η αυτενέργεια προάγονται µέσα από το ακόλουθο
απόσπασµα: «Ο παππούς τους έχει δώσει από ένα κοµµάτι κερί.
Με τα χεράκια τους το µαλάζουν και το πλάθουν.
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Ο Γιώργος φτιάνει ένα καραβάκι και του βάζει κατάρτι και άγκυρα δεµένη
µε αλυσίδα. Έπειτα φτιάνει στρογγυλά πορτοκάλια, λεµόνια, µήλα, αχλάδια,
κυδώνια, και το φορτώνει. ... Η ∆αφνούλα φτιάνει από το κερί κούκλες.» (Βλ.
Παπαµιχαήλ, 1919, 50-51).
Ο πρωταγωνιστής του Αναγνωστικού: «Οι τρεις φίλοι», βασιζόµενος στη
Φυσική, βρίσκει τον ακόλουθο τρόπο για να ανάψει φωτιά: «άρπαξα το
τηλεσκόπιο, ξεβίδωσα το φακό του και τον γύρισα κατά τον ήλιο απάνω από
ξερά χόρτα. Σε λίγη ώρα σηκώθηκε καπνός και φλόγα » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923,
53).
Αυτόµατα η ενέργεια αυτή εξάπτει την περιέργεια των µικρών µαθητών
και τους ωθεί και τους ίδιους να πειραµατιστούν, πάντα βέβαια µε τη βοήθεια
του εκπαιδευτικού. Πρόκειται για την ανάγκη ύπαρξης, στο σχολείο,
συσκευών, οργάνων και πειραµατικού υλικού για τα φυσιογνωστικά µαθήµατα
(Κανάκης, 2006).
Με βάση τις γνώσεις που διαθέτουν τα παιδιά προσπαθούν να φτιάξουν
ένα τσουκάλι. Η επιτυχία δεν ήρθε αµέσως, έκαναν επανειληµµένες
προσπάθειες, πειραµατίστηκαν, κάποιες φορές απέτυχαν, αλλά στο τέλος τα
κατάφεραν.
«Βρήκαµε κοντά στη σπηλιά µας κοκκινόχωµα, το µαλάξαµε µε νερό, το
κάµαµε ζύµη και ύστερα του δώσαµε το σχήµα του τσουκαλιού. - Ας το αφήσωµε
τώρα να στεγνώση στον ήλιο. ... Άµα ξεράθηκε καλά το τσουκάλι, η Ανθούλα το
σήκωσε ψηλά και είπε:
-Νάτο, τελείωσε!
-Μη βιάζεσαι, Ανθούλα, είπε ο Νίκος γελώντας. Βάλε µέσα νερό και
βλέποµε. Έβαλε νερό. Τι κρίµα! Το τσουκάλι άρχισε να µαλακώνη πάλι και να
γίνεται πηλός. ... Τώρα θυµήθηκα· οι τσουκαλάδες ανάβουν φωτιά και βάζουν
απάνω τσουκάλια και τα ψήνουν.
Ανάβω αµέσως φωτιά και βάζω απάνω ένα καινούριο τσουκάλι.
Καθόµαστε όλοι γύρω από τη φωτιά και περιµένοµε. Έξαφνα κρότος δυνατός
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ακούεται και το τσουκάλι γίνεται χίλια κοµµάτια » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 7071).
«Το τσουκάλι σπάζει, όταν απότοµα το βάζω στη φωτιά. Πρέπει λοιπόν η
φωτιά να είναι σιγανή, και να ψηθή το τσουκάλι χωρίς να σπάση. Και τότε µόνο
θυµήθηκα, τι έκανε ο τσουκαλάς. Έχτιζε µε πέτρες ένα µικρό φούρνο σαν
αναποδογυρισµένο χωνί, προς τα κάτω πλατύ και όσο ανέβαινε στενώτερο. Στη
βάση άναβε φωτιά και άφηνε µονάχα µια τρύπα στην κορυφή, για να φεύγη ο
καπνός. Μέσα εκεί έβαζε τα τσουκάλια, τ’ άφηνε και ψήνονταν καλά, και ύστερα
τα έβγαζε, στέρεα και κατακόκκινα. ... Κάλεσα αµέσως την Ανθούλα και πιάσαµε
δουλειά. Χτίσαµε ένα φούρνο, ανάψαµε φωτιά, µαλάξαµε καλά πηλό και κάµαµε
ένα τσουκάλι, και ύστερα το βάλαµε προσεχτικά στο φούρνο και αφήσαµε
µονάχα µια τρύπα στην κορυφή. Πόσο χάρηκα όταν την άλλη µέρα, προς το
βράδυ, βγάλαµε από κει µέσα ένα ωραιότατο και στερεώτατο τσουκάλι » (Βλ.
Καζαντζάκη, 1923, 81-82).
Εµφανής είναι και η δραστηριοποίηση του ατόµου, ο πειραµατισµός και
οι αλλεπάλληλες προσπάθειες µε στόχο την δηµιουργία ενός έργου και στο
Αναγνωστικό: «∆ιγενής Ακρίτας» : «Το πρώτο µου παιχνίδι ήταν ένα κουτί από
λουµίνια, µε ένα ξυλάκι ορθό στη µέση για κατάρτι, κι ένα φύλλο χαρτί για
πανάκι. Για µένα δεν ήταν παιχνίδι, ήταν µεγάλο καράβι. Πήγα και το έριξα στη
θάλασσα µε καρδιοχτύπι. Μόλις όµως το έρριξα, βούλιαξε. Μα δεν άργησα να
κάµω άλλο µεγαλύτερο από σανίδια. ... Το άφησα στη θάλασσα και το
ακολούθησα κολυµπώντας ως την είσοδο του λιµανιού, που το πήρε το ρέµα
µακριά.» (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 77).
Μέσα από το παραπάνω απόσπασµα είναι εµφανής η αξία της
προσπάθειας, του πειραµατισµού, της δηµιουργίας, της εφευρετικότητας αλλά
πιο σηµαντική είναι η αγωνία της επιτυχίας, του αποτελέσµατος, η δυνατότητα
του εναλλακτικού τρόπου σκέψης, της ευελιξίας και τέλος η ικανοποίηση, που
επέρχεται από το αποτέλεσµα µίας προσωπικής προσπάθειας, ενός προσωπικού
στοιχήµατος. Μέσα από αυτό το κοµµάτι του κειµένου µας δίνεται η
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δυνατότητα διαθεµατικής προσέγγισης.
Η πραγµάτωση πειραµάτων δεν είναι εφικτή αν απουσιάζουν τα
κατάλληλα εποπτικά, τα οποία συνδέονται στενά µε το είδος της εργασίας που
εκτελείται κάθε φορά (Κανάκης, 2006).
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4.1.5. Ρόλος µαθητή

Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι οι άνθρωποι του Εκπαιδευτικού
Οµίλου, η τριανδρία, είναι εκπρόσωποι του Σχολείου Εργασίας στην Ελλάδα
και η δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα αποτελεί σταθµό στην ιστορία της
νεοελληνικής εκπαίδευσης, καθώς επιχειρήθηκε η «Κοπερνίκεια στροφή» στην
Παιδαγωγική, όπου πλέον η προσοχή φεύγει από το δάσκαλο και στέφεται
στους µικρούς µαθητές, δίνοντας έµφαση στην παροχή ελευθερίας σε αυτούς
και

στην

αυτενέργειά

τους.

Η

διδασκαλία

παύει

πλέον

να

είναι

δασκαλοκεντρική και γίνεται παιδοκεντρική (Κανάκης, 2006).
Αυτό είναι εµφανές στα περισσότερα Αναγνωστικά τις µεταρρύθµισης
του 1917, ήδη, από το περιεχόµενό τους, όπως διαρθρώνεται, αλλά και από τη
συµπεριφορά των πρωταγωνιστών τους. Έτσι παρατηρούµε ότι στα
περισσότερα Αναγνωστικά πρωταγωνιστές είναι µικρά παιδιά, µικροί µαθητές,
όπως αυτοί που τα µελετούν και τα διαβάζουν, στα πλαίσια της διεξαγωγής της
διδασκαλίας στο δηµοτικό σχολείο.
Μέσα από τις ιστορίες που εξελίσσονται στα Αναγνωστικά τα παιδιά, που
κατέχουν ακόµα ένα ρόλο, εκείνον του µικρού µαθητή, δεν αντιµετωπίζονται
σαν κατώτερα όντα, σαν αµαθείς οντότητες που δεν έχουν καµία αξία, αλλά,
αντιθέτως, περιβάλλονται µε αγάπη και παρουσιάζονται ως ξεχωριστές
προσωπικότητες µε επιθυµίες, όνειρα, πεποιθήσεις, πιστεύω, κρίσεις για όσα
βλέπουν γύρω τους. Αντιµετωπίζονται ως ανεξάρτητα όντα µε συναισθήµατα,
µε φιλίες, µε ελαττώµατα αλλά κυρίως µε όρεξη για δηµιουργία, για απόκτηση
γνώσης, εκείνης της γνώσης που προέρχεται µέσα από την δική τους
προσωπική, καθηµερινή ζωή αλλά και από τις καθηµερινές δραστηριότητες του
κόσµου των ενηλίκων, όµως πάντα, όπως τα ίδια τις βιώνουν µε τη βοήθεια
των ενηλίκων, που σηµαδεύουν τη δική τους ζωή, και µέσα από την ψυχική
ταύτιση µε αυτούς τους σηµαντικούς άλλους για τα ίδια, τους γονείς τους, τους
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παππούδες τους, τους δασκάλους τους και τους συµµαθητές τους. Μέσα στον
κόσµο, που είναι οικείος για τα ίδια, εξελίσσονται, αναπτύσσονται και
µεγαλώνουν χωρίς όµως να χάνουν τα χαρακτηριστικά της ηλικίας τους.
Έτσι, στο Αλφαβητάριο του Επ. Παπαµιχαήλ, οι πρωταγωνιστές είναι δύο
µικρά παιδιά η ∆αφνούλα και ο Γιώργος, επτά και έξι χρονών αντίστοιχα. Στη
ζωή αυτών των δύο παιδιών αναφέρεται το Αλφαβητάριο, στις δραστηριότητές
τους, στα παθήµατά τους, στα παιχνίδια τους.
Όταν οι δύο µικροί µαθητές απουσίαζαν από το σχολείο τις δύο πρώτες
µέρες, η απουσία τους γίνεται αισθητή. «Το µικρό όµως σχολείο ενός χωριού
είναι λυπηµένο. Μέρες τώρα περιµένει δυο αδέρφια. ... -«Ω να τα χαρώ! Νάτα,
έρχονται» είπε το σχολείο.» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 3-4).
«-«Ω! Να και ένας νέος µαθητής! Πώς σε λένε, παιδί µου;» ρωτά µε γλυκό
χαµόγελο η δασκάλισσα το αγοράκι.
Το αγοράκι απαντά µε θάρρος: «Με λένε Γιώργο Λιόντα. ...»» (Βλ.
Παπαµιχαήλ, 1919, 4-5).
Οι µαθητές δεν αποτελούν παθητικούς ακροατές, αλλά συµµετέχουν οι
ίδιοι. Έτσι, ο Γιώργος εξιστορεί µέσα στην τάξη την ιστορία του γαϊδάρου, του
λύκου και της αλεπούς (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 21-27). Επίσης, συµµετέχουν
στην διεξαγωγή της διδασκαλίας µε το να µοιράζονται προσωπικά βιώµατα µε
τους συµµαθητές τους, προτρέποντας έτσι και τους µαθητές της τάξης που
διαβάζουν το Αλφαβητάριο να πράξουν το ίδιο, χωρίς κάποιο δισταγµό.
«Πριν έρθω στο σχολείο, είχαµε τα δυο µας βόδια, το Μελίσση και το
Λαµπίρη· το γαϊδουράκι µας το Μουτζούρη· το αλογάκι µας τον Ντόρη· τη
γιδούλα µας τη Χιόνα· κότες, πάπιες, περιστέρια· τη γάτα µας την Ψιψίνα και το
σκυλάκι µας το Φουντούκο. Χήνες δεν είχαµε. ... » (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 30).
«Ύστερ’ από τη ∆αφνούλα είπε και ο Γιώργος: «Εµείς τ’ αγαπούµε όλα τα
ζώα µας, ακόµη και τα ξένα, µα εγώ πιο πολύ αγαπώ ένα µικρό παπί. Η µητέρα
µας δίνει σουσάµι και ταΐζοµε τα παπάκια.
«Πί, πί, πί!» Φωνάζω και στη στιγµή τρέχει το παπί, και τρικλίζει µια εδώ
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και µια εκεί. Κάθοµαι χάµω, και αυτό δίνει µια, και ανεβαίνει στην ποδιά µου. ...
» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 31-33).
Οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας, τα δύο µικρά παιδιά, µέσα από
την συµµετοχή τους σε απλές καθηµερινές εργασίες, λαµβάνοντας αποφάσεις,
έστω και για πολύ απλά πράγµατα, παίρνοντας πρωτοβουλίες αποτελούν το
επίκεντρο του Αλφαβηταρίου και αποτελούν πρότυπα για τους µικρούς
µαθητές, που το αναγιγνώσκουν, παρωθώντας τους να είναι υπεύθυνοι, να
παίρνουν πρωτοβουλίες, να συµµετέχουν ενεργά στη ζωή αλλά και στην
διαδικασία της µάθησης, να τολµούν και να ενεργούν.
Ο ρόλος του παιδιού αλλά και πρωταγωνιστή του διηγήµατος: «Οι τρεις
φίλοι» διαφοροποιείται, καθώς το ίδιο από µικρό αποµακρύνεται από την
οικογένειά του και ταξιδεύει µαζί µε τον θείο του, που είναι ναυτικός, εκτός της
πατρίδας του. Αυτόµατα αυτό το παιδί αποκτά υπόσταση, γίνεται υπεύθυνο.
Αυτό το παιδί, ο πρωταγωνιστής του Αναγνωστικού: «Οι τρεις φίλοι», αποτελεί
το πρότυπο για τους µικρούς µαθητές, που το αναγιγνώσκουν. Έτσι, η
αυθύπαρκτη εξέλιξή του, η ανεξαρτησία του αλλά και η ανάληψη ευθυνών,
επηρεάζει άµεσα τους µικρούς αναγνώστες, οι οποίοι αισθάνονται σαν παιδιά,
ξεχωριστοί, µε απεριόριστες δυνατότητες, αναγνωρίσιµοι από τους γύρω τους
και έτοιµοι να δραστηριοποιηθούν σε κάθε τοµέα της ζωή τους και να
επιτύχουν.
Ένα παιδί έχει πλέον τη δυνατότητα να πάρει τη ζωή στα χέρια του και να
επιβιώσει, αρκεί να πιστεύει στις δυνάµεις του και σε αυτό που κάνει και αυτό
είναι ένα µήνυµα που µεταδίδεται από όλο το Αναγνωστικό αλλά και από
συγκεκριµένα αποσπάσµατα του.
«Να µην χάνης ποτέ το θάρρος σου, αλλά να έχης πάντα στο νου σου πως η
θέληση του ανθρώπου τα κατορθώνει όλα» (Καζαντζάκη, 1923, 20).
Στο Αναγνωστικό παρουσιάζονται τρία µικρά παιδιά, που χάνουν ξαφνικά
τους δικούς τους ανθρώπους και τα ίδια ναυαγούν σε ένα έρηµο νησί.
Αποµακρυσµένα από τον πολιτισµό και τους ανθρώπους καλούνται να πράξουν
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τα δέοντα, για να επιβιώσουν στηριζόµενα στις δυνάµεις τους. Τα ίδια δεν
χάνουν το θάρρος τους, αλλά αντιµετωπίζουν όλες τις καταστάσεις, ακόµα και
αν τα ίδια φοβούνται, µε ψυχραιµία και πάνω απ’ όλα µε αποτελεσµατικότητα.
Ξεπερνούν τις δυσκολίες µε τις δικές τους δυνάµεις και µε τη βοήθεια
ευρηµατικών λύσεων, που τα ίδια βρίσκουν. Με αυτόν τον τρόπο εµπνέουν
τους αναγνώστες του διηγήµατος να πράττουν µε ένα ανάλογο θαρραλέο
τρόπο, να µην δειλιάζουν, να παίρνουν πρωτοβουλίες και να χρησιµοποιούν το
µυαλό τους, για να επιλύουν προβληµατικές καταστάσεις µε ευρηµατικούς
τρόπους.
Τα τρία παιδιά φτιάχνουν ένα πρόγραµµα και αναλαµβάνει ο καθένας
ορισµένες εργασίες, για να επιβιώσουν σε αυτό το έρηµο νησί.
«Η Ανθούλα θα είναι η νοικοκυρά του σπιτιού· θα µαγειρεύη, θα ράβη, θα
πλένη και ακόµη θ’ ανεβαίνη δυο φορές την ηµέρα εδώ κοντά στο λόφο, να
κοιτάζη µε το τηλεσκόπιο τη θάλασσα.... Εµείς ... θα κυνηγούµε και θα φέρνωµε
κρέας... » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 57-58).
Η

ευρηµατικότητά

τους

είναι

εµφανής,

από

τον

τρόπο

που

κατασκευάζουν ένα ηµερολόγιο, για να αντιλαµβάνονται το πέρασµα του
χρόνου: «Έπειτα έκοψα δυο ξύλα, ένα µεγάλο και ένα µικρό. - Κοιτάξετε εδώ,
τους είπα· σήµερα έχοµε πρώτη Ιουνίου. Εδώ, στο µακρύ ξύλο θα χαράζωµε
κάθε µέρα µια κοπή· θα είναι ο ηµεροδείχτης µας. Άµα τελειώνει ο κάθε µήνας,
θα χαράζωµε στο άλλο, το κοντό ξύλο, µια κοπή πάλι, αφού πρώτα σκαλίσουµε
µπροστά τη λέξι Ιούνιος, και τη χρονιά που βρισκόµαστε... » (Βλ. Καζαντζάκη,
1923, 55).
Με τη βοήθεια της ιστορίας του Παύλου και του τρόπου επιβίωσης των
προγόνων µας, τα τρία παιδιά εµπνεύστηκαν και κατασκεύασαν διάφορα
πράγµατα χρήσιµα για την επιβίωσή τους.
«Βελόνια δεν είχαµε και ξύσαµε ένα µικρό κόκαλο και φτιάσαµε βελόνια,
απαράλλαχτα όπως έκαναν και οι πρώτοι κάτοικοι της γης. ... Με προβιές
κατσίκας φτιάσαµε και οι τρεις πανωφόρια και βάλαµε τις τρίχες από µέσα, για
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να ζεσταινόµαστε καλύτερα. Με προβιά κάµαµε και παπούτσια χοντροκοµµένα,
µα ζεστά και στέρεα » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 91-92).
Επίσης κατασκευάζουν οµπρέλα, για να προστατεύονται από τον ήλιο, µε
φύλλα µπανάνας (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 127).
Στο τέλος, µετά από προσωπική προσπάθεια, εµπιστοσύνη στον εαυτό
τους, πίστη στο θεό, οµαδική εργασία και την επίδειξη του ανάλογο θάρρους,
κατορθώνουν να επιβιώσουν σε ένα έρηµο νησί και να αντιµετωπίσουν τις
όποιες δυσκολίες.
«Μοναχοί µας δυο χρόνια παλεύαµε και τέλος νικήσαµε την πείνα, το κρύο,
την ερηµιά και το θάνατο» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 149).
Ότι οι µικροί µαθητές είναι αυθύπαρκτες προσωπικότητες µε πολλές
ικανότητες και αντιµετωπίζονται σαν τέτοιες, είναι εµφανές και στο
Αναγνωστικό: τα «Ψηλά Βουνά», καθώς πρωταγωνιστές του είναι µικροί
µαθητές, που την περίοδο των διακοπών αποφασίζουν, µετά από την
παρότρυνση του δάσκαλου τους, να πάνε να γνωρίσουν από κοντά τα Ψηλά
Βουνά και να ζήσουν εκεί. Έτσι κυρίαρχα πρόσωπα είναι τα µικρά παιδιά, που
περνούν διάφορες περιπέτειες, αλλά κατορθώνουν να επιβιώσουν µόνα τους
και να πραγµατοποιήσουν το όνειρό τους, που είναι να γνωρίσουν από κοντά
τα βουνά και να ζήσουν εκεί, δίνοντας έτσι ενθάρρυνση και αναγνώριση σε
όλα τα παιδιά και πόσο µάλλον στους µικρούς µαθητές που το διαβάζουν.
Μέσα από αυτό το Αναγνωστικό οι µικροί µαθητές αντιµετωπίζονται ως
ξεχωριστές προσωπικότητες µε θέληση, όνειρα αλλά και ικανότητες να
πραγµατοποιήσουν αυτά τα όνειρα. Οργανώνουν την δική τους µικρή
κοινότητα, συνεργάζονται, αναλαµβάνουν ευθύνες, αρµοδιότητες και το
σηµαντικότερο είναι ότι κατορθώνουν να φέρουν σε πέρας όλες τις εργασίες
και τις δουλειές που ανακύπτουν στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν σε ένα
άγνωστο µέρος. Αυτόµατα οι πρωταγωνιστές του Αναγνωστικού αποτελούν
πρότυπα για τους µικρούς µαθητές, οι οποίοι ταυτίζονται µαζί τους, υιοθετούν
τις απόψεις τους, τις ενέργειες τους, άρα και οι ίδιοι δεν παραµένουν παθητικοί
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δέκτες µιας διδασκαλίας αλλά καλούνται να δραστηριοποιηθούν, να
ενεργήσουν, να πράξουν και οι ίδιοι, για να κατακτήσουν τη γνώση, πάντα
βέβαια µε την παρότρυνση του δασκάλου. Τα παιδιά του διηγήµατος, λοιπόν,
δηµιούργησαν µία µικρογραφία της κανονικής κοινότητας, η οποία είχε
Παντοπωλείο, Ζαχαροπλαστείο, Λαχανοπωλείο, Καφενείο: η «Συνάντησις»,
Τραπεζαρία, Θέατρο, Σφαγεία. Κατάλαβαν ότι δεν µπορούσαν να ζήσουν
µόνοι τους και αποφάσισαν ότι ήταν σηµαντικό να δηµιουργήσουν δρόµους
που να τους συνδέουν µε εκείνες τις περιοχές, που χρειαζόταν, για να
προµηθεύονται τα απαραίτητα προϊόντα για να επιζήσουν. Όλοι µαζί
συνεργάστηκαν και έφτιαξαν τους δρόµους που ήταν απαραίτητοι.
Οι πρωταγωνιστές του διηγήµατος δείχνουν απαράµιλλο θάρρος,
αψηφούν το φόβο που προκαλεί το σκοτάδι συνήθως στα µικρά παιδιά και
αναλαµβάνουν χρέη δασοφυλάκων, για να προστατεύσουν το δάσος από τους
Πουρναρίτες, που το καταστρέφουν.
«Από αύριο θα φέρω το φυλάκιό µου εδώ πέρα, είπε ο δασοφύλακας. Μου
χρειάζεται όµως βοήθεια. ... Πρέπει ακόµα να έχω µια δεύτερη βάρδια, στην
ανάγκη και τρίτη. Ο Αντρέας, όταν άκουσε αυτά, έβγαλε από την τσέπη του µια
σφυρίχτρα. Ύστερα έκαµε σηµείο στα άλλα παιδιά, να βγάλουν τη σφυρίχτρα τους
και να σφυρίξουν µονοµιάς όλοι, µόλις κουνήσει το χέρι του. Μια βροντερή
σφυριξιά ακούστηκε από δέκα σφυρίχτρες.
- «Αν εµείς τα παιδιά χρειαζόµαστε» , είπε ο Ανδρέας, «είµαστε εδώ.
Έχουµε τη σφυρίχτρα µας, το ραβδί µας και το σακούλι µας.» ...
... «Και βάρδια θα φυλάξουµε», είπε ο Ανδρέας. «Μη µας βλέπεις µικρούς·
είµαστε είκοσι έξι.» Ο δασοφύλακας κοίταξε τα παιδιά µε περιέργεια. ... Τους
πήρε και τους πήγε σ’ ένα µέρος µε πυκνά δέντρα. Εκεί, τους όρισε, πως θα
φυλάξουν τη νύχτα και τι θα κάµουν, αν τύχει και ακούσουν τσεκούρι στα
δέντρα» (Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 93-94).
«Την πρώτη βραδιά δεν ήρθε ο εχθρός. Ήρθε όµως τη δεύτερη. Εκεί κάπου
ακούστηκαν τρεις τσεκουριές. ... Τότε, σφύριξαν έξαφνα στο σκοτάδι δεκαπέντε
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σφυρίχτρες. ... Σ’ αυτό το ξαφνικό, οι δεντροκόποι τα έχασαν. Πού πήγαν, από
πού, δεν κατάλαβε κανείς. ... Η µικρή δασοφυλακή µας έκαµε το χρέος της. ∆εν
ησύχασε όµως µ’ αυτό. Εξακολουθεί τις βάρδιες. Πάντα είναι έτοιµη!» (Βλ.
Παπαντωνίου, 1918, 96-98).
Η πράξη αυτή αποτελεί παράδειγµα ήθους και θάρρους για τους µικρούς
µαθητές και ουσιαστικά τους παρωθεί να γίνουν ενεργοί πολίτες, που
ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και δραστηριοποιούνται µε όσες δυνάµεις
διαθέτουν, για να το προστατεύσουν, γιατί έτσι προστατευτούν και την ίδια την
ύπαρξή τους.
Στο Αναγνωστικό: «Η πατρίδα µας» ο ρόλος του µαθητή διαφοροποιείται
από το παρελθόν, κυρίως, µέσα από τον τρόπο διδασκαλίας του δασκάλου και
τον ρόλο, που ο ίδιος κατέχει, άλλωστε µη ξεχνάµε ότι ο ρόλος του µαθητή και
του δασκάλου έχουν άµεση σχέση και αλληλεξάρτηση µεταξύ τους. Όµως
σηµαντική διαφοροποίηση γίνεται από τον τρόπο που προβάλλεται ένα µικρό
παιδί µέσα από τις πράξεις του. Σε µία ιστορία του Αναγνωστικού αυτού ένα
παιδί δέκα ετών είναι αυτό που σώζει έναν άνθρωπο. ∆είχνει θάρρος, υποµονή,
επιµονή και όταν αντιµετωπίζει τον κίνδυνο να χάσει έναν ανθρώπου που
γνωρίζει και αγαπάει, δε διστάζει να ταξιδέψει µόνο µέσα στη νύχτα, µε όλες
τις αντιξοότητες που αυτό το εγχείρηµα συνεπάγεται, να βρει το γιατρό στο
διπλανό χωριό και να τον οδηγήσει στον άρρωστο µε µόνη ανταµοιβή τη
σωτηρία αυτού του ανθρώπου.
«Όταν ήταν καλά ο Μπαρµπαγιώργης έτρεχαν όλοι να τον ρωτήσουν για το
ένα και για το άλλο. ... Τώρα θυµήθηκαν τις δουλειές τους δεν αδειάζουν, λέει. ...
- «Θα πάω εγώ λοιπόν» είπα πρόθυµα. ... Εγώ θα πάω να φέρω το γιατρό! Θα
πάω από την απάνω γειτονιά να πάρω και το φίλο µου τον Αντώνη» είπα στη
µητέρα µου. ... Πάω και στον Αντώνη, έλειπε και αυτός. Να γυρίσω πίσω;
Ντροπή! Έκαµα το σταυρό µου και τράβηξα. Πέρασα τη ρεµατιά κάτω από τα
θεόρατα πλατάνια, τις λεύκες, τις ιτιές. ... Ανέβηκα στο βουνό, κατέβηκα σε άλλη
ρεµατιά, πήρα την πλαγιά, έφτασα σε µια ράχη γεµάτη φτέρες, κι ύστερα πάλι
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κατηφόρισα. ... - «Καλησπέρα, γιατρέ. Ο Μπαρµπαγιώργης ο γείτονάς µας είναι
άρρωστος. Ή τη βγάζει ή δεν τη βγάζει τη νύχτα. ... Ναρθής, γιατρέ µου, πολύ σε
παρακαλώ...» » (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 211-212).
Αυτό το µικρό παιδί δεν παύει να είναι ένας µικρός ήρωας, ένα
παράδειγµα προς µίµηση για τους µικρούς µαθητές, που διαβάζουν το
Αναγνωστικό, καθώς έχει κερδίσει το θαυµασµό τους µέσα από την πράξη του
αλλά και έχει αναγνωριστεί περίτρανα η αξία του και η σηµαντικότητα του
εγχειρήµατός του. Το παιδί δεν παρουσιάζεται πλέον από το Αναγνωστικό
αφανές και άβουλο, αλλά διαθέτει θέληση, δύναµη και ικανότητα να φέρει εις
πέρας σηµαντικές και δύσκολες αποστολές, µία εικόνα που εµπνέει τους
µικρούς αναγνώστες, τους παρέχει αυτοπεποίθηση και τους παροτρύνει να
αναλαµβάνουν ευθύνες και να τολµούν.
Στο Αναγνωστικό: «∆ιγενής
Ακρίτας» όλη η αξία στην τόλµη
και στην ανδρεία ενός παιδιού
δίνεται µέσα από την ιστορία του
∆ιγενή Ακρίτα και τον ίδιο τον
∆ιγενή Ακρίτα, που ακόµα παιδί
κατόρθωσε

να

νικήσει

µία

αρκούδα και ένα λιοντάρι κατά
την

διάρκεια

Καρκαβίτσας

κυνηγιού
&

(Βλ.

Παπαµιχαήλ,

1929, 199-203).
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4.1.5. Ρόλος δασκάλου
Ο ρόλος του δασκάλου µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, δεν θα µπορούσε
να οριστεί και να χαρακτηριστεί µόνο µέσα από τα Αναγνωστικά του 1917,
καθώς ανάλογα µε τον εκπαιδευτικό, την προσωπικότητά του, τα πιστεύω του
διαµορφώνεται και η όλη συµπεριφορά του. Εγώ θα περιοριστώ να αναφέρω τα
σηµεία εκείνα των Αναγνωστικών βιβλίων, από τα οποία φαίνεται ο ρόλος του
δασκάλου, µην λαµβάνοντας υπόψη µου το προσωπικό, ατοµικό στοιχείο.
Έτσι, στο Αναγνωστικό: «Τα Ψηλά Βουνά» ο ρόλος του δασκάλου σε καµία
περίπτωση δεν είναι αδιάφορος και αµελητέος, αλλά η αξία των λόγων του έχει
όριο, καθώς δεν αποτελούν την µόνη πηγή πληροφόρησης, και ο ίδιος ο
δάσκαλος δεν αποτελεί µέσα από το διήγηµα την αυθεντία, που γνωρίζει τα
πάντα. Ο ρόλος του δασκάλου διαφοροποιείται, καθώς ο ίδιος καθαίρεται από
αυτή τη θέση, που τόσα χρόνια του έχει δώσει το σχολείο και προτρέπει τα ίδια
τα παιδιά να αναζητήσουν την γνώση γύρω τους, στα απλά καθηµερινά
πράγµατα, να αυτενεργήσουν για να την κατακτήσουν και να µην περιµένουν
παθητικά εκείνον, γιατί και εκείνος δεν έχει την δυνατότητα να τους µάθει όσα
µπορούν τα ίδια να µάθουν µέσα από την εµπειρία και την πράξη.
Η διαφορετική αντίληψη των πραγµάτων και η αλλαγή στάσης του
δασκάλου παίρνει, αρχικά, σάρκα και οστά µέσα από την εικόνα και τον ρόλο,
που ο ίδιος κατέχει µέσα στα Αναγνωστικά της µεταρρύθµισης του 1917.
Ο δάσκαλος παρουσιάζεται πλήρως αλλαγµένος, µε έναν

ρόλο

αδιαµφισβήτητα διαφοροποιηµένο από τον παλαιό. Παρουσιάζεται, λοιπόν,
διαλλακτικός, συζητήσιµος, γεµάτος κατανόηση, έτοιµος να ακούσει τους
µικρούς µαθητές του, αλλά και να τους παροτρύνει να εκφραστούν ελεύθερα.
∆εν τους καταδικάζει σε µία παθητική στάση, σε µία µηχανική αντίληψη της
πραγµατικότητας, που εκτυλίσσεται γύρω τους, χωρίς τα ίδια να την
επηρεάζουν και να επιδρούν σ’ αυτήν, νιώθοντας την κάτι πλήρως ξένο και
απόµακρο από εκείνο που τα ίδια βιώνουν και στο οποίο λαµβάνουν χώρα όλα
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τα σηµαντικά γεγονότα της ζωής τους.
Στο Αλφαβητάριο του Παπαµιχαήλ η δασκάλα δίνει την δυνατότητα στην
µαθήτριά της, την µικρή ∆αφνούλα, να αιτιολογήσει την απουσία εκείνης και
του αδερφού της, δείχνοντάς στους µικρούς µαθητές ότι κάποιος βρίσκεται εκεί
και ενδιαφέρεται και ανησυχεί γι’ αυτούς. «-«Γιατί, ∆αφνούλα, δεν ήρθατε άµα
άνοιξε το σχολείο;» ρώτησε τότε η δασκάλισσα την αδερφή του Γιώργου.» (Βλ.
Παπαµιχαήλ, 1919, 5).
Στη συνέχεια, η δασκάλα, εκµεταλλεύεται την ευκαιρία από την
δικαιολογία που δίνει η ∆αφνούλα και την παρακινεί να δώσει κάποιες
επιπλέον πληροφορίες, όπως το µικρό κορίτσι τις βίωσε µέσα από την εµπειρία
της:
«- «Μας λες, ∆αφνούλα, τίποτα και για τα σταφύλια πώς τα πατούν;»
ρώτησε η δασκάλισσα. ... - «Και τι άλλο κάµατε;» ξαναρώτησε η δασκάλισσα. ...
«Και τι θα τα κάµετε όλα αυτά τα καλά πράγµατα;» ρώτησε η δασκάλισσα.» (Βλ.
Παπαµιχαήλ, 1919, 6-7).
Η δασκάλα παρακινεί τους µικρούς µαθητές να συµµετέχουν στο µάθηµα.
«Την άλλη µέρα ρώτησε η δασκάλισσα: «Ποιο παιδί θα µας πη ένα
παραµύθι;»
- «Εγώ» είπε πρώτος και καλύτερος ο Γιώργος.
- «Εµπρός λοιπόν, Γιώργο» του λέει η δασκάλισσα. » (Βλ. Παπαµιχαήλ,
1919, 21).
«Μια µέρα η δασκάλισσα είπε στα παιδάκια: «∆ε µου λέτε και για τα ζώα
που έχετε σπίτι σας;»» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 29).
« - «Εγώ ξέρω ένα παραµύθι για µια κότα, έναν κόκορα και µια χήνα, που
τους πήρε η κυρά Μαριώ, η αλεπού, να πάνε ν’ αγιάσουν την ψυχή τους» είπε η
Ροδόπη, η ξαδέρφη της ∆αφνούλας.
- «Αύριο να µας το πης» είπε η δασκάλισσα.» (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 36).
Η δασκάλα σε µία άλλη αργοπορία του µαθητή ανησυχεί και πάλι:
« - «Πού είναι ο Γιώργος;» ρώτησε η δασκάλισσα. ... «Τι τρέχει, παιδί µου;
202

Κουτσουδάκη Κατερίνα

Οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του Σχολείου Εργασίας στο
θεσµικό πλαίσιο και τα Αναγνωστικά του δηµοτικού σχολείου τη
2η δεκαετία του 20ου αιώνα

Μην αρρώστησε το αδερφάκι σου;» ρώτησε πάλι η δασκάλισσα. ... «Γιατί δεν
ήρθες µαζί µε την αδερφούλα σου, Γιώργο;» ρωτά η δασκάλισσα.» (Βλ.
Παπαµιχαήλ, 1919, 48).
Είναι πρόθυµη να συγχωρήσει αρκεί να υπάρχει ειλικρίνεια.
« - «Πολύ µε λύπησες µε τον άσχηµο τρόπο σου· είπες όµως την αλήθεια,
και µ’ αυτό, δε σου το κρύβω, µ’ ευχαρίστησες πολύ» είπε η δασκάλισσα.» (Βλ.
Παπαµιχαήλ, 1919, 49).
Η δασκάλα βρίσκεται δίπλα στους µαθητές, τους στηρίζει αλλά και τους
συµβουλεύει, ο ρόλος της πλέον δεν περιορίζεται στην διδασκαλία και µόνο,
στα πλαίσια της αίθουσας διδασκαλίας αλλά είναι διευρυµένος και πέρα από τα
όρια της τάξης.
«Την πρωτοµαγιά η δασκάλισσα πήρε όλα τα παιδιά του σχολείου και
πήγαν στην εξοχή.
«Παιδιά» είπε, «να µαζέψετε λουλούδια, να κάµωµε στεφάνι για το σχολείο
µας, και να κάµετε και το καθένα σας από ένα για το σπίτι σας. Να προσέξετε να
κόψετε όσα µας χρειάζονται. ∆εν µ’ αρέσει να βλέπω τα παιδιά να πατούν τα
λουλούδια, ή να τα κόβουν και να τα πετούν. ... » ...
... Τα παιδιά ανθοστεφανωµένα έπαιξαν και χόρεψαν. Πρώτη έσυρε το
χορό η δασκάλισσα. Ω, τι ωραία ήταν να βλέπη κανείς εκείνον το χορό! Η
δασκάλισσα φαινόταν σα µάνα µε τόσα πολλά παιδάκια.» (Βλ. Παπαµιχαήλ,
1919, 77).
Χαίρεται µε την χαρά των παιδιών, των µαθητών της.
« «Πόσο ευχαριστηµένη ήταν η δασκάλισσά µας» είπε η ∆αφνούλα, «που
προβιβάστηκαν όλα τα παιδιά! Και ένα να έµενε στην ίδια τάξη, µας είπε, θα
λυπόταν πάρα πολύ.» » (Βλ. Παπαµιχαήλ, 1919, 83).
Το Αλφαβητάριο περιέχει µία ιστορία, που αναφέρεται στον τρόπο
γνωριµίας ενός χελιδονιού και ενός ποντικιού µε µια νυχτερίδα (Βλ.
Παπαµιχαήλ, 1919, 60-64). Στην ιστορία αυτή λαµβάνει χώρα ένας διάλογος
ανάµεσα στα τρία ζώα µε θέµα την εξωτερική τους εµφάνιση και γίνεται µία
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προσπάθεια να οριστεί τι είναι η νυχτερίδα. Η ιστορία αυτή, µε την κατάλληλη
διαχείριση του δασκάλου, δίνει την δυνατότητα στον ίδιο να δράσει ως
ενθαρρυντής και καθοδηγητής και να βοηθήσει τους µικρούς µαθητές να
εκφράσουν τις δικιές τους παρατηρήσεις, σε σχέση µε τα τρία αυτά ζώα, αλλά
και σταδιακά µέσα από την διατύπωση υποθέσεων, τη επιβεβαίωσή τους ή τη
διάψευσή τους να καταλήξουν σε ένα συµπέρασµα.
Στο «Αλφαβητάρι µε τον ήλιο» η παρουσία της δασκάλας είναι µε τη
µορφή παιχνιδιού από την µικρή Ρήνα και τις φίλες της. Η δασκάλα έχει µία
εικόνα που αποπνέει αυστηρότητα:
«Φόρεσε η Ρήνα στη µύτη τα γυαλιά της γιαγιάς. Πήρε στο χέρι µια µεγάλη
ρίγα, και στάθηκε ορθή κοντά στο παράθυρο. Όλα τα κορίτσια σώπασαν και την
κοίταζαν στα µάτια» (Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.ά., 1919, 55).
Ο ρόλος του δασκάλου είναι σίγουρα υψίστης σηµασίας για τους µαθητές,
πόσο µάλλον για τους µαθητές της Α΄ τάξης. Με τη βοήθεια του
Αλφαβηταρίου αυτού ο ρόλος του γίνεται όλο και πιο σηµαντικός. Ειδικότερα
ο δάσκαλος είναι αυτός, που πρέπει να κάνει τη µετάβαση από τη µία σκηνή
στην άλλη. Αυτό συµβαίνει, γιατί η ζωή των παιδιών δεν παρουσιάζεται σαν
ιστορία µε χρονογραφική συνέχεια αλλά σε διάφορες χαρακτηριστικές σκηνές.
Απ’ αυτές άλλες είναι αυθύπαρκτες και άλλες συνδέονται σε µεγαλύτερες
ενότητες. Έτσι, ο δάσκαλος είναι, ουσιαστικά, αυτός που πρέπει να συναρπάσει
όλους τους µαθητές του µε τον τρόπο, που θα αποδίδει τη σύνδεση κάθε
σκηνής µε την επόµενη και να τους ταξιδεύσει σε αυτήν. Ζητείται από αυτόν να
κινητοποιήσει τη φαντασία των µαθητών του, µέσα από το λόγο του µε τη
βοήθεια πάντα του Αλφαβηταρίου και των εικόνων του. Όµως αυτό απαιτεί
από τον δάσκαλο µία διαφορετική προσέγγιση των µαθητών, χρειάζεται να
τους πλησιάσει και να τους κάνει να αφεθούν στην µαγεία της ιστορίας του
Αλφαβηταρίου, να ταυτιστούν µαζί της, να δουν τους εαυτούς τους στα
πρόσωπα των πρωταγωνιστών της, να ζήσουν µέσα σε αυτή σαν να είναι οι ίδιο
πρωταγωνιστές.
204

Κουτσουδάκη Κατερίνα

Οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του Σχολείου Εργασίας στο
θεσµικό πλαίσιο και τα Αναγνωστικά του δηµοτικού σχολείου τη
2η δεκαετία του 20ου αιώνα

Στο Αναγνωστικό: «Οι τρεις φίλοι» η παρουσία του δασκάλου ως
πρόσωπο στην εξέλιξη του διηγήµατος είναι µηδαµινή αλλά όχι ανύπαρκτη. Τα
τρία παιδιά ενθυµούνται το δάσκαλό τους και τα λόγια του για τη σηµασία της
25ης Μαρτίου για την Ελλάδα.
«Ύστερα από τη λειτουργία ο δάσκαλος µας εξήγησε τι µεγάλη σηµασία έχει
για την Ελλάδα η 25 Μαρτίου... » (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 119).
Ο ίδιος δεν παρουσιάζεται παγωµένος, κενός συναισθηµάτων και
αντιπαθής προς τα παιδιά, αντιθέτως, χαρακτηρίζεται ως ο «καλός».
«Θυµούµαι ακόµη µε τι συγκίνηση ο καλός µας δάσκαλος µας ιστορούσε τι
είχαν υποφέρει οι Έλληνες...» (Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 119-120).
Το ίδιο Αναγνωστικό, όπως παρατηρήσαµε και στην ανάλυση των
προηγούµενων κατηγοριών, αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό εγχειρίδιο, καθώς
παρουσιάζει µία ιστορία τριών παιδιών, που ζουν µόνα τους ελεύθερα,
πράττουν µε δική τους πρωτοβουλία αλλά και πειραµατίζονται, για να
επιτύχουν. Έτσι, µε τη βοήθεια της κινητήρια δύναµης που προσφέρει αυτό το
Αναγνωστικό, µέσα από την ιστορία του να παρακινήσουν τους µαθητές να
αναλάβουν και οι ίδιοι πρωτοβουλίες, να δράσουν, να συµµετέχουν στη
διαδικασία της µάθησης, αλλά και να δραστηριοποιηθούν οι ίδιοι, για να
κατακτήσουν τη γνώση, να πειραµατιστούν. Εποµένως, αυτόµατα, ανάλογα µε
το πώς ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θα αξιοποιήσει το βιβλίο που κρατάει στα χέρια
του και κυρίως το διήγηµα που υπάρχει σ’ αυτό, µπορεί να αλλάξει την
προϋπάρχουσα θέση του. Μπορεί να πάψει πλέον να είναι η αυθεντία και γίνει
εκείνος που βρίσκεται κοντά στους µικρούς µαθητές και τους παρωθεί να
κατακτήσουν τη γνώση, να τη διερευνήσουν, να µην µείνουν παθητικοί,
αποστασιοποιηµένοι δέκτες πληροφοριών αλλά να δράσουν για να µάθουν.
Είναι εκείνος που δίνει το έναυσµα, για να κάνουν οι µαθητές ένα ακόµα βήµα
προς την κατάκτηση της γνώσης µετά από δική τους πάντα προσπάθεια. Είναι
αυτός που βρίσκεται εκεί, για να τους κινητοποίησει αλλά και να τους
βοηθήσει, όπου οι ίδιοι τον χρειαστούν. ∆ιαδραµατίζει σίγουρα ένα πλήρως
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διαφοροποιηµένο ρόλο από εκείνον, που κατείχε στο παρελθόν.
Τα λόγια του δασκάλου αποτελούν, λοιπόν, για τους µικρούς µαθητές
κινητήρια δύναµη, για να ξεκινήσουν το ταξίδι τους στο δάσος και να
γνωρίσουν από κοντά τη φύση και τα Ψηλά Βουνά, µαζί µε όλες τις δυσκολίες,
τις αντιξοότητες, αλλά και τις απλές χαρές που αυτό συνεπάγεται. Ο δάσκαλος
κατεβαίνει από το ψηλό του βάθρο, πλησιάζει τους µαθητές του, απαρνείται
την αυθεντία του και τους προτρέπει µε τα ακόλουθα λόγια: «Πόσα πράγµατα
θα µάθετε όταν πάτε τόσο ψηλά! Ούτε το βιβλίο µπορεί να σας τα πει ούτε γω»
(Παπαντωνίου, 1918, 12). Ο δάσκαλος παίζει έναν ενισχυτικό ρόλο, έναν ρόλο
ενθαρρυντή και διευκολυντή στη διαδικασία της µάθησης: «Ήταν βέβαιος, πως,
άµα θέλουν τα παιδιά, θα το κατορθώσουν» (Παπαντωνίου, 1918, 12).
Η αρχή για την αποστασιοποίηση του δασκάλου, όχι για την απουσία του,
αλλά για την διακριτική του παρουσία που θα ενισχύει τον µαθητή και θα τον
καθοδηγεί, µόνον όταν εκείνος το χρειάζεται κατά την διδασκαλία, έγινε στην
αρχή του διηγήµατος. Στη συνέχεια αυτό γίνεται εντονότερο, καθώς οι
πρωταγωνιστές

του

διηγήµατος

αναλαµβάνουν

δράση,

αυτενεργούν,

παρατηρούν, δίνοντας έτσι και στους µικρούς µαθητές, που τους νιώθουν
κοντά τους, ένα πρότυπο δράσης και ενεργοποίησης, όχι µόνο όσο διαβάζουν
το συγκεκριµένου Αναγνωστικό, αλλά και αργότερα στην καθηµερινή τους
ζωή. ∆ίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα στο δάσκαλο και τους µαθητές να µην
περιοριστούν σε ένα µόνο βιβλίο αλλά τους προκαλεί να βγουν έξω από την
αίθουσα διδασκαλίας, να πειραµατιστούν, να δηµιουργήσουν και να
κατακτήσουν τη γνώση.
Τα κείµενα του Αναγνωστικού: «Η πατρίδα µας» προσφέρονται για την
κινητοποίηση των µαθητών, για την ενεργό συµµετοχή τους στη µάθηση. Σε
αυτό µπορούσε να βοηθήσει ο δάσκαλος και ο ρόλος, που ο ίδιος υιοθετεί στη
διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης. ∆ίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα
µέσα από το περιεχόµενο τον κειµένων και µέσα από το ρόλο, που
διαδραµατίζει ο δάσκαλος, το ρόλο του διευκολυντή και του ενθαρρυντή, να
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δηµιουργηθούν απορίες στους µαθητές για τον κόσµο που τους περιβάλλει, να
διατυπωθούν ερωτήµατα και να δραστηριοποιηθούν οι ίδιοι, για να δώσουν
απαντήσεις σε αυτά.
Έτσι, έχουν την ευκαιρία, µε τη βοήθεια της ιστορίας της γερόντισσας
που στέλνει το δέµα στην Κατερινιώ της, που µένει στην κυρά Σµαράγδα (Βλ.
Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 117), να διερωτηθούν, γιατί δεν µπορεί να
φτάσει, να διατυπώσουν υποθέσεις και τέλος να δώσουν µία απάντηση στην
ερώτησή τους, πάντα µε την βοήθεια και την υποστήριξη του δασκάλου.
Με την παρότρυνση του δασκάλου και των κειµένων του βιβλίου οι
µαθητές προτρέπονται, να αναζητήσουν πληροφορίες από βιβλία, αλλά και από
ανθρώπους, µε τις κατάλληλες γνώσεις, που γνωρίζουν την φύση και τα ζώα,
για το κοτσύφι, την πεταλούδα, το χελιδόνι, τον αµπελουργό, το κουνάβι, τη
σουπιά, τους µεταξοσκώληκες, τη σουσουράδα, αλλά και από τι παράγεται µία
δακτυλήθρα, ποια η ιστορία της (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1920, 118123, 127-131, 134-140, 150-156, 164-169, 182-188, 199-203, 214-219).
∆ιηγήµατα του Αναγνωστικού: «∆ιγενής Ακρίτας» προσφέρονται, επίσης,
αν χρησιµοποιηθούν σωστά από τον δάσκαλο, για να εξάψουν την περιέργεια
τον µαθητών και να τους οδηγήσουν στην διατύπωση ερωτήσεων, για να
αναζητήσουν τρόπους τα ίδια να απαντήσουν αυτά τα ερωτήµατα. Το ίδιο
Αναγνωστικό περιέχει δύο ενότητες κοινές µε το προηγούµενο, την
«Σουσουράδα» και την «Ιστορία µιας δακτυλήθρας». Αν οι µαθητές
παρακινηθούν να εκφράσουν τις απορίες που ανακύπτουν µέσα από τη βίωση
του περιβάλλοντος κόσµου, οδηγηθούν στην αναζήτηση και αντιληφθούν την
διαδικασία της διερεύνησης και την αξία της κατοχής της ικανότητας για την
αναζήτηση πληροφοριών, τότε σίγουρα τόσο ο ρόλος του δασκάλου όσο και ο
ρόλος των µαθητών θα είναι πλήρως διαφορετικός. Μη λησµονούµε ότι και η
ίδια η διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης µέσα από αυτές τις
ενέργειες

διαφοροποιείται,

γίνεται

πιο

θελκτική

και

σίγουρα

πιο

αποτελεσµατική, αφού η ενεργός συµµετοχή των µαθητών στην αναζήτηση
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απαντήσεων τους βοηθάει να κατακτήσουν πιο εύκολα και πιο αποτελεσµατικά
τη γνώση αλλά και την ίδια την ικανότητα της αναζήτησης της γνώσης.
Έτσι, τα κείµενα του Αναγνωστικού δίνουν το έναυσµα για περαιτέρω
αναζήτηση και ενασχόληση µε τα θέµατα που πραγµατεύονται. Οι µαθητές
µπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες και να ενηµερωθούν σε σχέση µε το
λιοντάρι, τα καραβάνια, το λινάρι, το τρόπο δηµιουργίας της τύρφης, του
πετροκάρβουνου και του κοκ (Βλ. Καρκαβίτσας & Παπαµιχαήλ, 1929, 121128, 139-168).
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4.2. Οι θέσεις των Επικριτών

Οι προτάσεις της Επιτροπείας αφορούν την κατάργηση της δηµοτική
γλώσσας µε όποια µορφή αυτή λαµβάνει χώρα στην επίσηµη µορφή και
εξέλιξη του κράτους και σε αυτό περιλαµβάνονται, φυσικά, και τα βιβλία που
χρησιµοποιούνται στα σχολεία.
Ουσιαστικά η Επιτροπεία υποστήριζε ότι τα µέσα που χρησιµοποίησαν οι
δηµοτικιστές για να επιβάλουν τη δηµοτική γλώσσα στα σχολεία, παρά τις
διάφορες δυσκολίες και δυσχέρειες που προέκυψαν σ’ αυτή την προσπάθεια
επιβολής της, ήταν αθέµιτα. Αρχικά, αναφέρει, ότι αγνόησαν ή έδωσαν
ελάχιστη σηµασία στους επιστηµονικούς ελέγχους που έγιναν στα βιβλία,
παριστώντας τους ως δοξασίες παλιές και ανάξιες προσοχής, διασαλπίζοντας
ταυτόχρονα, είτε εντύπως είτε προφορικά, ότι οι ισχυρισµοί και οι πράξεις τους
ήταν υπαγορεύσεις της επιστήµης. Έγραφαν και έλεγαν διάφορα για εκφοβισµό
της κοινής γνώµης, υποστηρίζοντας ότι αν δεν εξαφανιστεί η καθαρεύουσα δεν
είναι δυνατή η πρόοδος του Έθνους και ότι ο εξελληνισµός των ξενόφωνων
κατοίκων της Μακεδονίας απέτυχε εξαιτίας της καθαρεύουσας. Ακόµη, οι
πρώην διαχειριστές των θεµάτων της εκπαίδευσης µηχανεύτηκαν τα πάντα για
να παρασύρουν στις γλωσσικές τους ιδέες επιθεωρητές και δασκάλους.
Προπαγανδιστικές – σύµφωνα µε την Επιτροπή – συνελεύσεις και
ενηµερωτικές συγκεντρώσεις, απολύσεις ή αναγκασµό σε παραίτηση
δασκάλων που αρνούνταν να ακολουθήσουν τις δηµοτικές τους ιδέες, έκδοση
του ιστορικού του γλωσσικού ζητήµατος δηµοσία δαπάνη και επηρεασµός των
δηµοσιογράφων υπέρ της άποψής τους.

Με βάση όλα τα παραπάνω, διαφαίνεται σύµφωνα µε τους επικριτές της
ότι «η εισαγωγή της ψευδοδηµώδους εις τά σχολεια υπήρξεν αποτέλεσµα όχι
πλάνης, αλλ’ εσκεµµένης κακοβουλίας, διότι ουδείς µετά χρηστής συνειδήσεως
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πλανώµενος δύναταί ποτε νά προσφύγη εις τοιαύτα ανήθικα µέσα, ήτοι ψεύδος,
δόλον, συκοφαντίαν καί δεκασµόν» (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 155).

Ο Μ. Τριανταφυλλίδης, µέσα από το έργο του «Πριν καούν» (1921)
απαντάει στην Επιτροπεία. Υποστηρίζει, λοιπόν, ότι η Επιτροπεία αγνοεί
σηµαντικές πτυχές της πραγµατικότητας, που λαµβάνει χώρο στην Ελλάδα.
Ειδικότερα:
Η επιτροπή αγνοεί κατά τον Τριανταφυλλίδη, κατά πρώτο λόγο, την
ύπαρξη της δηµοτικής γλώσσας στον ελληνικό χώρο. Η δηµοτική δεν
είναι κατασκεύασµα των µεταρρυθµιστών αλλά έχει µια δυναµική που
καλύπτει την πλειονότητα των Ελλήνων ενώ λέξεις όπως: ψωµάς,
εργάτης, περιβολάρης, καφές, παππούς, που εδώ και αιώνες αποτελούν
αναπόσπαστο

τµήµα

της

γλωσσικής

έκφρασης

των

Ελλήνων,

χαρακτηρίζονται από κάποιους ως "χυδαίες" και "ακαλαίσθητες".
Αγνοεί το σύγχρονο λογοτεχνικό έργο όπου διαφαίνεται µια σαφής τάση
προς τη χρήση της δηµοτικής γλώσσας. Επόµενο ήταν, τα νέα
αναγνωστικά

να

ακολουθήσουν

αυτή

την

τάση.

Η

Επιτροπή

συµπεριφέρεται σαν να µην υπάρχει καν αυτό το δεδοµένο και ορίζει πως
µε την καθαρεύουσα «Εκδηλούται ολόκληρος η πνευµατική του έθνους
ζωή» (Τριανταφυλλίδης, 1921, 189).
Αγνοεί τις µεγάλες δυσκολίες και βλάβες που προξένησε στην παιδεία και
ιδιαίτερα στη λαϊκή για εκατό σχεδόν χρόνια το παλιό γλωσσικό
καθεστώς. Αντί να µορφώσει το έθνος µε τη κοινή του γλώσσα επιδίωκε
να κάνει συνειδητούς στους µικρούς µαθητές τύπους ανύπαρκτους στη
µητρική τους γλώσσα και ξένους γενικότερα στην καθηµερινή τους ζωή.
Αγνοεί το ξεκάθαρο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε τη
διδασκαλία της καθαρεύουσας, η οποία είναι γι’ αυτούς µια γλώσσα ξένη.
Αγνοεί το γεγονός ότι η καθαρεύουσα δεν εξοβελίζεται από τη δηµοτική
εκπαίδευση αλλά συνυπάρχει µα τη δηµοτική στις δύο µεγαλύτερες
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τάξεις, ενώ ο νόµος 1332 προβλέπει την έκδοση αναγνωστικών στην
καθαρεύουσα για το σκοπό αυτό. Ξεκάθαρη είναι και επανειληµµένως
ειπώθηκε η θέση και του Τριανταφυλλίδη και του ∆ελµούζου ότι "θα
µείνει η καθαρεύουσα στους γλωσσικούς στόχους του δηµοτικού
σχολείου.
Τέλος, αγνοεί όλα τα άλλα έργα που είχαν εκδοθεί και αποσαφήνιζαν
τους στόχους των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών καθώς και των
µεθοδολογικών υποδείξεων για την υλοποίηση των στόχων αυτών
(Τριανταφυλλίδης, 1921).

Ανάλογες κατηγορίες για τη γλώσσα άκουγε και ο Γληνός. Από τη µια
προσπαθούσαν να τον πείσουν ότι η µεταρρύθµιση αυτή θα φέρει αναγέννηση
του δηµοτικού σχολείου αλλά και της κοινωνίας, και από την άλλη τον δίδαξαν
ότι ο όλεθρος και η ανατροπή, η αθεΐα και η αιµοµιξία, η απατρία και ο
µπολσεβικισµός, όλες οι κακίες και όλες οι σκοτεινές δυνάµεις της
καταστροφής είναι εγκλεισµένες µέσα στις φαινοµενικά αθώες σελίδες αυτές.
Ότι δεν είναι βιβλία αυτά, αλλά τορπίλες, σφαίρες, έργα του διαβόλου, «έργα
απάτης και κακοβούλου προθέσεως» .

Εν τω µεταξύ ο συγγραφέας παίρνει για πρώτη φορά στα χέρια του το
πρώτο µαλλιαρό βιβλίο32. Το κοίταξε σαν περίεργο θέαµα, σαν ζώο τερατώδες.
Τον κατέλαβε η περιέργεια και ήθελε να δει τα χυδαία και µωρά εκείνα
κατασκευάσµατα του µαλλιαρισµού, τις παράδοξες λέξεις µε τις οποίες οι
εφηµερίδες εξήγειραν τη φαντασία του για τόσα χρόνια, και που του
προκάλεσαν την αηδία και την οργή του. Προς µεγάλη του έκπληξη, δε βρήκε
τίποτε τέτοιο. Οι λέξεις ήταν κοινότατες, αυτές τις οποίες µεταχειριζόµαστε

32

Πρόκειται για το Αλφαβητάριο του Ε. Παπαµιχάηλ.
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καθηµερινά, ακριβώς όπως τις µιλάµε, µε την οικογένεια µας και τους φίλους
µας.
Στο

σηµείο

αυτό,

λοιπόν,

παρουσιάζεται

προβληµατισµένος

ο

συγγραφέας και αναρωτιέται που είναι τα ακατανόητα, τα πλαστά και τα
χυδαία για τα οποία έγινε τόσος λόγος. Η περιέργεια του έµεινε ανικανοποίητη,
καθώς δεν µπορεί να πιστέψει στα µάτια του. Επιτέλους, βρέθηκε ένα βιβλίο
που θα καταργούσαν το µαρασµό της ζωτικότητας των µαθητών (Γληνός,
1995).
Η κριτική προς τα Αναγνωστικά του 1917, από τους επικριτές τους, δεν
περιορίστηκε µόνο στην γλώσσα στην οποία ήταν γραµµένα, αλλά είχε στόχο
και το περιεχόµενό τους.
Χαρακτηριστικά, η Επιτροπεία αναγνωρίζει ότι το «Αλφαβητάρι µε τον
ήλιο» από άποψη χαρτιού, εικόνων και εκτύπωσης είναι εξαιρετικό. Από
άποψη όµως γλώσσας, περιεχοµένου και µεθόδου θεωρείται εντελώς
ακατάλληλο για τη µόρφωση των Ελληνοπαίδων γιατί υπηρετεί κι αυτό τον
ίδιο γλωσσικό και ψυχικό εκχυδαϊσµό, όπως και τα υπόλοιπα αναγνωστικά. Το
περιεχόµενο αυτού του βιβλίου αποτελείται από σκηνές της ζωής τριών
παιδιών ‘µικροαστικής’ οικογένειας από το τέλος του καλοκαιριού µέχρι την
άνοιξη. Οι σκηνές αυτές θεωρούνται οι περισσότερες πεζές και χωρίς
παιδευτική αξία, χωρίς καµιά από τις αρετές της παιδαγωγικής διήγησης, ότι
δεν προσφέρουν τίποτα σηµαντικό και ουσιώδες στα παιδιά και ότι είναι
επίτηδες γραµµένες για τον εκχυδαϊσµό και µόνο της γλώσσας και της ψυχής.
Σχολιάζοντας τα διηγήµατα της σελ.56-58 του αναγνωστικού οι επικριτές
του θεωρούν ότι οι συγγραφείς προσφέρουν στα παιδιά «σκέψεις καί πράξεις
όνου καί ονηλατών καί δή τάς µάλλον χυδαίας» και τις παρουσιάζουν ως
εύλογες και σωστές (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 134). Ενώ θα µπορούσαν,
δηλαδή, να παρουσιάσουν το εργατικό και υποµονετικό αυτό ζώο άξιο
συµπάθειας και αγάπης από τον ιδιοκτήτη του, κάνουν ακριβώς το αντίθετο.
∆ιδάσκουν, δηλαδή, τα παιδιά να προτιµούν την αθλιότητα παρά την εργασία,
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διδάσκουν την αντιπάθεια προς τα ζώα, χυδαίες ειρωνείες («Βρέχεσαι καηµένε!
Θα χαλάσεις τη φορεσιά σου.») και τα συνηθίζουν να δέχονται τις κακοποιήσεις
των ζώων ως φυσικές και πρέπουσες. Χαρακτηριστικά, ενώ οι συγγραφείς του
διηγήµατος της σελ.44-46 του αναγνωστικού πιστεύουν ότι µε αυτό διδάσκουν
την αγάπη προς τα ζώα, οι επικριτές του αντιδρούν λέγοντας ότι το γκάρισµα
και η χυδαία ειρωνεία του γκαρίσµατος («Άκου, σαν αηδόνι λαλεί!») δεν είναι
αναγκαία ή κατάλληλη να προκαλέσει την αγάπη και τη συµπάθεια προς το
γαϊδούρι (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921).
Το «Αλφαβητάριο» του Επ. Παπαµιχαήλ περιέχει διηγήσεις από τη ζωή
δύο µικρών αδελφών, της ∆αφνούλας και του Γιώργου. Σύµφωνα µε την
Επιτροπή το περιεχόµενό του δεν είναι ανώτερο της γλώσσας του. Τα
διηγήµατα τα οποία έπλασε ο συγγραφέας είναι ως επί το πλείστον ανάξια
λόγου, δεν περιέχουν τίποτα καλό και σηµαντικό και δεν είναι ικανά ούτε να
µορφώσουν τη ψυχή του µαθητή ούτε και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον και την
αγάπη του για ανάγνωση. Τόσο µε τα διηγήµατα όσο και µε τα παραµύθια τα
οποία παρεµβάλλονται, τα παιδιά που τα διαβάζουν µαθαίνουν ότι δεν είναι η
αρετή και η αλήθεια αλλά η πονηριά και το ψέµα που νικούν και
θριαµβεύουν33. Επίσης, το παραµύθι «Η αλεπού καλόγρια» θεωρείται ότι
διαφθείρει αντί να ηθικοποιεί τα παιδιά. Οι επικριτές του βιβλίου θεωρούν ότι
η γλώσσα και το πνεύµα που κυριαρχεί στο βιβλίο αυτό είναι γλώσσα
διεφθαρµένη και πνεύµα πονηρό και ακάθαρτο, που διαταράσσει την ηθική
αθωότητα των παιδιών και διασαλεύει τα θεµέλια της αιδούς και της
σεµνότητάς τους (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921).
Όπως η γλώσσα έτσι και το περιεχόµενο του βιβλίου θεωρείται «µωρόν,
φλύαρον, χυδαίον, ταπεινόν», που δεν προορίζεται να µορφώσει και να
εξευγενίσει τα παιδιά. Ακολουθούν κάποια παραδείγµατα από το βιβλίο προς
υποστήριξη της θέσης αυτής, χρησιµοποιώντας ως αποκορύφωµα τον

33

Στο διήγηµα: «Ο γάιδαρος, ο λύκος και η αλεπού».
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διασκευασµένο µύθο του τζίτζικα και του µέρµηγκα, όπου θριαµβεύει η
τεµπελιά και εξυβρίζεται η επιµέλεια και η φιλεργία. Η Επιτροπή υποστηρίζει
ότι από ανοησία και παιδαγωγική αµάθεια, ο µύθος αυτός διασκευάστηκε µε
τρόπο ώστε να διδάσκει στα παιδιά ότι στον κόσµο θριαµβεύουν οι φλύαροι, οι
αυθάδεις και οι τεµπέληδες και όχι οι οικονόµοι και οι εργατικοί. Το ίδιο
πνεύµα διακατέχει ολόκληρο το βιβλίο και τα διηγήµατα που προσφέρονται για
ανάγνωση είναι «χυδαία, φλύαρα, αψυχολόγητα, εκ των πεζοτέρων σκηνών του
βίου ειληµµένα» (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 127).
Το Αναγνωστικό: «Οι τρεις φίλοι» αποτελεί, σύµφωνα µε την Επιτροπή,
µια ατυχέστατη διασκευή του Ροβινσώνα, καθώς αντί να εισάγει τον µαθητή
στις αρχές του πολιτισµού και τα πρώτα στοιχεία αυτού, εµφανίζει προηγµένο
πολιτισµό, που δεν µπορεί να αντιληφθεί το παιδί. Ο µύθος αυτός περιέχει
απίθανα γεγονότα και στο κείµενο παρεµβάλλονται άσχετα, ως προς τη
διήγηση, παραµύθια, που καταστρέφουν την ενότητα του περιεχοµένου.
Πρόκειται για µια άτυχη διασκευή του Ροβινσώνα µε αποτέλεσµα να
προκαλούν στον αναγνώστη «τον οίκτον και τον γέλωτα» (Έκθεσις της
Επιτροπείας, 1921, 127).
Η χυδαιότητα του Αναγνωστικού: «Ψηλά Βουνά» είναι «ανωτέρα πάσης
περιγραφής» και καθίσταται εµφανής, σύµφωνα µε την Επιτροπή, στη γλώσσα
του, στις εικόνες που περιέχει, στα πρόσωπα και τις σκηνές που περιγράφει.
Για το περιεχόµενο του βιβλίου αναφέρεται ότι είναι εφάµιλλο της γλώσσας
που χρησιµοποιείται σ’ αυτό και ακολουθούν οι εξής σχετικές παρατηρήσεις:
Τα πρόσωπα του βιβλίου ανήκουν σχεδόν όλα στις κατώτατες
κοινωνικές τάξεις (µπαλωµατής, καστανάς, µυλωνάς κλπ.) και, ως
φυσικό, είναι τα λιγότερο κατάλληλα να «φρονηµατίσωσι τούς παίδας
καί χρησιµεύσωσιν αυτοίς ως πρότυπα βίου καί αποµιµήσεως διά τό
µέλλον» (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 60).
Και οι σκηνές του βιβλίου θεωρούνται κατώτερες και των αγοραίων οι
περισσότερες αναφέρονται στη ζωή των βοσκών και τις συνήθειες
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χωρικών, βοσκών, και άλλων προσώπων, οι οποίοι όχι µόνο είναι
ταπεινής κοινωνικής τάξης αλλά και ταπεινής ηθικής υπόστασης.
Οι σκηνές αυτές που περιγράφονται είναι άγνωστες στα παιδιά των
πόλεων και των παραλίων, µε αποτέλεσµα να χάνουν το ενδιαφέρον
τους και όσα µαθαίνουν µε βάση αυτά να ξεχνιόνται µετά από
σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Το ίδιο ισχύει και για τις λέξεις που πρέπει να µάθουν, σχετικές µε τις
περιγραφόµενες σκηνές, οι οποίες είναι άγνωστες σ’ αυτά τα παιδιά,
µε αποτέλεσµα να προκαλούν σύγχυση και χάσιµο χρόνου.
Οι εικονικές εκφράσεις και τα σχήµατα λόγου τα οποία χρησιµοποιούν οι
συγγραφείς είναι άγνωστες προς τα παιδιά και δεν µπορούν να τις
κατανοήσουν.
Το περιεχόµενο του βιβλίου είναι γεµάτο µε απίθανες ιστορίες µε
αφύσικη και πολύ φανταστική εξέλιξη, καθόλου ρεαλιστική.
Ο ηθικός και ανθρωπιστικός σκοπός τον οποίο οφείλει να επιδιώκει το
σχολείο, δεν εξυπηρετείται σχεδόν καθόλου σ’ αυτό το βιβλίο.
∆ε γίνεται καµία άµεση αναφορά στην πατρίδα. Ο αναγνώστης αυτού
του βιβλίου, όχι µόνο δε βλέπει τίποτα γραµµένο για το παρελθόν ή
το µέλλον της Ελλάδας ή των ιδανικών της, αλλά ούτε καν το όνοµά
της.
Και το όνοµα της θρησκείας απουσιάζει παντελώς από το παρόν βιβλίο·
δε γίνεται καµία αναφορά ούτε στο Θεό, ούτε σε εκκλησίες, ούτε σε
ιερείς, ούτε σε εκκλησιαστικές λειτουργίες. Η τέλεση των
θρησκευτικών καθηκόντων παρουσιάζεται µόνο από πρόσωπα
µεγάλα σε ηλικία, που στερούνται µόρφωσης και είναι γεµάτα
δεισιδαιµονίες(όπως π.χ. η γριά Χάρµαινα).
Η οικογενειακή ζωή, η οικογενειακή στοργή, δε θεωρούνται άξια
αναφοράς στα σχολικά βιβλία από τους συγγραφείς των Ψηλών
Βουνών(σύµφωνα µε τους επικριτές τους πάντα), γι’ αυτό και δεν
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αναφέρεται πουθενά.
Εκτός αυτού, το βιβλίο µεταδίδει λανθασµένες γνώσεις(π.χ. αναφέρει ότι
σε καιρό θύελλας κατέφευγαν κάτω από φουντωτά δέντρα).
Ελάχιστα από τα ονόµατα των διάφορων προσώπων του βιβλίου είναι
ελληνικά (Φουντούλης, Αφρόδω, Χάρµαινα, κ.τ.λ).
Οι εικόνες του βιβλίου είναι ανάλογες µε το περιεχόµενο(η εικόνα του
χαλκωµατά, του µπαλωµατή, του µεθυσµένου µυλωνά κτλ.): καθόλου
ηθοπλαστικές, και απέχουν πολύ από την «καλαισθητικήν διαµόρφωσιν των
παίδων» (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921).
Το Αναγνωστικό: «∆ιγενής Ακρίτας», σύµφωνα µε τους επικριτές του,
είναι το χειρότερο απ’ όλα τα άλλα και από κάθε άποψη «τόσον άθλιον, ώστε
µόνον λαός ανδραπόδων θά ηδύνατο νά ανεχθή αυτό διδασκόµενον εις τά ίδια
τέκνα» (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 37). Πέρα από το µυθιστόρηµα
«∆ιγενής Ακρίτας» περιέχονται ακόµη 19 σελίδες δηµοτικών ποιηµάτων και
κάποιες αφηγήσεις οι οποίες δηµοσιεύονται πολύ συχνά στις εφηµερίδες «πρός
διασκέδασιν της ανίας των αργοσχόλων», τα λεγόµενα χρονογραφήµατα. Το
όλο περιεχόµενο του βιβλίου θεωρείται τελείως απροσάρµοστο προς τη φύση
και την πνευµατική ανάπτυξη παιδιών ηλικίας 11 χρόνων για τα οποία
προορίζεται, ώστε δε φαίνεται παιδικό βιβλίο αλλά «ανάγνωσµα ενηλίκων, λίαν
περιωρισµένην εχόντων τήν τε µόρφωσιν καί τήν διάνοιαν» (Έκθεσις της
Επιτροπείας, 1921, 38).
Από παιδαγωγικής άποψης κρινόµενο το βιβλίο αυτό υστερεί αφού οι
συγγραφείς του δεν έχουν καµία γνώση απ’ όσα διδάσκει η παιδαγωγική
επιστήµη αναφορικά µε την εκλογή και τη διατύπωση των µύθων που
προσφέρονται στα παιδιά, ούτε και λαµβάνουν υπόψη την πνευµατική
ανάπτυξη και τις γνώσεις των παιδιών αλλά έφτιαξαν αυτό το µυθιστόρηµα
σαν να προοριζόταν ως ανάγνωσµα «ενηλίκων φιλιστόρων περιεργαζοµένων τά
µικρά, βαρυνοµένων δέ τά σπουδαια» (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 42). Και
από λογοτεχνικής άποψης το βιβλίο υστερεί εξίσου αφού θεωρείται άκρως
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κακότεχνο όσον αφορά και την υπόθεση και τους χαρακτήρες αλλά και το όλο
περιεχόµενο. Η υπόθεση εκτίθεται χρονογραφικά, αρχίζοντας από τη γέννηση
του ∆ιγενή και τελειώνει µε το θάνατό του, αλλά εξιστορείται «µετά νηπιώδους
απλότητος».

Τα

πρόσωπα

του

µυθιστορήµατος

δεν

έχουν

σαφώς

διαγεγραµµένο χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα τα λόγια και τα έργα τους να µην
έχουν

καµία

ακολουθία

και να

φαίνονται συχνά

ασυνάρτητοι και

ασυµβίβαστοι.
Όσον αφορά το περιεχόµενο του βιβλίου, η παρουσία θρησκευτικού
αισθήµατος, πατριωτικού και κάποτε οικογενειακού θεωρείται κύβδηλη και
παραπλανητική «φενάκη καί απλη επίφασις πρός παραπλάνησιν της κοινης
γνώµης» (Έκθεσις της Επιτροπείας, 1921, 46). Ακόµη πιστεύεται ότι το βιβλίο
αυτό «άγει δι’ άλλης οδού εις τό αυτό τέρµα, τουτέστι τήν αποξένωσιν από
παντός εθνικού ιδεώδους καί εποµένως τόν µπολσεβικισµόν» (Έκθεσις της
Επιτροπείας, 1921, 46).
Όλες αυτές οι κατηγορίες για το περιεχόµενο των Αναγνωστικών είναι
ανυπόστατες. Το «Αλφαβητάρι µε τον ήλιο» διαφοροποιείται από τα παλιά
Αναγνωστικά καθώς χρησιµοποιεί εικόνες µε νόηµα, λέξεις και φράσεις µε
συνέχειες, που δίνουν µια ενότητα στο Αλφαβητάρι. Ο τρόπος γραφής του είναι
ευχάριστος, µε περισσότερη ζωντάνια και µέσα από τα κείµενά του
επιτυγχάνεται να περνούν µηνύµατα στα παιδία.
Η αγάπη προς την πατρίδα είναι εµφανής στα Αναγνωστικά, ειδικά, το
Αναγνωστικό: «Ψηλά Βουνά» αποτελεί έναν ύµνο για την ελληνική φύση, το
βουνό, µε τις οµορφιές του και τους κατοίκους του. Απουσιάζει η ηθικολογία
και ο δογµατισµός, ενώ διαπνέονται από µια χιουµοριστική διάθεση ώστε να
αναγιγνώσκονται ευχάριστα και να κινούν το ενδιαφέρον των µαθητών
Η αγάπη προς την πατρίδα και τον Θεό καλλιεργούνται µεν αλλά όχι από
µορφή κατήχησης, αλλά µέσα από ένα αρµονικό λογοτεχνικό περιεχόµενο.
Σίγουρα δεν παραµελείται η οικογένεια και η αξία της.
Τα νέα Αναγνωστικά διαθέτουν αξιόλογο λογοτεχνικό περιεχόµενο, αλλά
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είναι γραµµένα έτσι ώστε να προσελκύουν τους αναγνώστες µέσα από το
ζωηρό ύφος τους, σε αντίθεση µε το µονότονο ύφος προγενέστερων
Αναγνωστικών.
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5.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ανάλυση των Αναγνωστικών έδειξε, ότι αντίθετα µε όσα υποστηρίζουν
τα µέλη της Επιτροπείας, από τα Αναγνωστικά δεν λείπουν αξίες, όπως η
θρησκεία, η πατρίδα και η οικογένεια. Η αγάπη προς την οικογένεια
παρουσιάζεται µε απόλυτη φυσικότητα µέσα στα Αναγνωστικά και
εκδηλώνεται µε την έκφραση συναισθηµάτων αλλά και έµπρακτα. Η αγάπη
προς την πατρίδα, προς τον τόπο γέννησης του ατόµου, είναι έκδηλη, αλλά το
σηµαντικό είναι ότι δένει µε φυσικότητα στη ροή των διηγηµάτων, ενώ στα
Αναγνωστικά της ∆΄ και της Ε΄ τάξης αφιερώνονται ξεχωριστές ιστορίες, όπου
γίνεται φανερή η αγάπη αυτή. Σηµαντική είναι ακόµα η παρουσία της φύσης σε
αυτά και η καλλιέργεια στον αναγνώστη του σεβασµού προς αυτή για όλα
εκείνα που µας προσφέρει.
Εποµένως πραγµατώνεται ο στόχος της δηµοτικής εκπαίδευσης, όπως
αυτός ορίζεται µε τον νόµο ΒΤΜΘ΄ του 1895: «η ηθική και θρησκευτική
µόρφωσις των παίδων και η διδασκαλία των εις τον βίον χρησίµων στοιχειωδών
γνώσεων» (Λέφας, 1942, 15),

µε την προσθήκη του 1899, εθνική αγωγή

(Λέφας, 1942, 15) και αντικατοπτρίζεται στα περιεχόµενα των Αναγνωστικών
βιβλίων της συγκεκριµένης περιόδου.
Μέσα

από

τη

συστηµατική

ανάλυση

του

περιεχοµένου

των

Αναγνωστικών, έγινε εµφανές, ότι τα νέα Αναγνωστικά προάγουν την
ατοµικότητα των µαθητών, την προσωπική τους εξέλιξη µε τις ευκαιρίες που
τους παρέχουν για ανάληψη πρωτοβουλιών. Μέσα από τους πρωταγωνιστές
τους δίνουν την δυνατότητα στους µαθητές να αναπτύξουν την κριτική τους
σκέψη και ανάλογα να υιοθετήσουν ή να απορρίψουν κάποια πρότυπα
συµπεριφοράς. Όµως µέσα από την προβολή των µικρών παιδιών που παίζουν,
γελούν, διασκεδάζουν, αλλά και σκέφτονται, αποφασίζουν, παίρνουν
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δρουν,

αποκτούν

υπευθυνότητα,

τονώνουν

την

αυτοπεποίθησή τους, αντιλαµβάνονται τη σηµασία της αυτενέργειας και της
δράσης για την κατάκτηση της γνώσης. Μέσα από τα πρότυπα των µικρών
πρωταγωνιστών των Αναγνωστικών βιβλίων, οι µαθητές, σταδιακά, µπορούν
µε την σωστή καθοδήγηση του δασκάλου να οδηγηθούν στην προσωπική
αυτοτέλεια. Παρέχεται η δυνατότητα στους µικρούς µαθητές να δράσουν και
να κατακτήσουν την γνώση µε χαρά. Μέσα από τα περιεχόµενα των
Αναγνωστικών καθίσταται σαφές, ότι ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό όν.
Όπως τεκµηριώθηκε συστηµατικά µε την ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου των
Αναγνωστικών, προβάλλεται έντονα η οµαδική εργασία, η συνεργασία, η
αλληλοκατανόηση και η αλληλοβοήθεια, χαρακτηριστικά που µπορούν να
πάρουν σάρκα και οστά στην αίθουσα διδασκαλίας, πάντα όµως υπό την
σωστή καθοδήγηση του δασκάλου και την παρακίνηση του µαθητή προς την
οµαδική εργασία και την αυτενέργεια.
Το σηµαντικότερο στοιχείο των Αναγνωστικών της µεταρρύθµισης είναι
ότι είναι γραµµένα σε µία γλώσσα κατανοητή από τους µαθητές, οικεία προς
αυτούς. Η γλώσσα γραφής των Αναγνωστικών αποτελεί σηµαντικό
πλεονέκτηµα, καθώς δεν προκαλεί µία έντονη και άµεση αποστροφή προς το
εγχειρίδιο από τον µαθητή πριν καλά καλά αντιληφθεί το περιεχόµενό του.
Άλλωστε στα παλαιότερα Αναγνωστικά, ο περισσότερος χρόνος αφιερωνόταν
στην κατανόηση της γλώσσας από τους µαθητές και όχι στην προσπάθεια
ανάλυσης του κειµένου και αντίστοιχα της ανάπτυξης των διανοητικών
δυνατοτήτων τους και της κριτικής τους σκέψης. Αυτή ήταν η πιο εµφανής
διαφορά των γλωσσικών σχολικών εγχειριδίων του 1917, καθώς οι ουσιαστικές
αλλαγές αφορούσαν τη γλώσσα και το περιεχόµενο των Αναγνωστικών. Το
περιεχόµενό τους αντλούνταν από την καθηµερινή ζωή, τη ζωή την οποία
έβλεπαν γύρω τους, αλλά και τη δική τους ζωή, και δεν ήταν κάτι ξένο προς
αυτούς. Οι πρωταγωνιστές των Αναγνωστικών αυτών ήταν παιδιά καθηµερινά,
µε προτερήµατα και ελαττώµατα, και όχι εξιδανικευµένα πρότυπα. Ήταν
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παιδιά που σε αυτά έβλεπε το κάθε παιδάκι και τον δικό του εαυτό. Τα
ξεχωριστά και συνάµα, οικεία αυτά πρόσωπα των Αναγνωστικών έπαιζαν
παιχνίδια, που έπαιζαν και οι µικροί µαθητές καθηµερινά, ασχολούνταν µε
καθηµερινές εργασίες των µεγάλων, τις οποίες γνώριζαν και οι µαθητές που
διάβαζαν τα Αναγνωστικά. Εποµένως τα βιβλία πλησιάζουν τον µαθητή, τον
ψυχισµό του και την παιδική, ανάλαφρη ψυχούλα του.
Όµως όλα αυτά τα χαρακτηριστικά: της αυτενέργειας, της άµεσης
παρατήρησης, της ελευθερίας του µαθητή, της καλλιέργειας κοινωνικών
δεξιοτήτων, της ευχάριστης συµµετοχής στο µάθηµα, µέσα από την
προσέλκυση του ενδιαφέροντος των µαθητών, της καλλιέργειας της κριτικής
σκέψης, µέσα από τη δράση αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του «Νέου
σχολείου», της «Νέας αγωγής», του «Σχολείου εργασίας».
Όσον αφορά το θεσµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, οι αλλαγές που έχουν
θεσµοθετηθεί και συνάδουν µε τον προσανατολισµό του σχολείου προς το
«Σχολείο εργασίας» είναι η σταδιακή εισαγωγή της δηµοτικής γλώσσας στο
δηµοτικό σχολείο και η συγγραφή νέων Αναγνωστικών. Μπορεί να
περιορίστηκε σε αυτό θεσµικά η αλλαγή, αλλά µην ξεχνάµε ότι η ζωντανή αυτή
γλώσσα έδινε το κίνητρο και για άλλες καινοτοµίες, ενώ αποτελούσε και αυτή
καθεαυτή µία ριζική αλλαγή που οδηγούσε τους µαθητές στην πιο ευχάριστη
προσέλευση στο σχολείο και µε την κατάλληλη διαχείρισή της, από τους
διδάσκοντες, στην αλλαγή του όλου πνεύµατος της εκπαίδευσης. Αυτό όµως
προϋπέθετε την αποδοχή αυτής της αλλαγής και µάλιστα την υπεράσπισή της
µε λόγια και έργα.
Τέλος, θεωρώ ότι η παρούσα ερευνητική εργασία θα δώσει το έναυσµα
για µία συστηµατική µελέτη των Αναγνωστικών, που προϋπήρχαν αυτών του
1917, ως προς τη γλωσσική τους έκφραση, τη µορφή τους, το περιεχόµενό
τους, τις ιδέες και τις αξίες που εκφράζουν, τον τρόπο µε τον οποίο τις
προβάλουν και να γίνει µία συγκριτική µελέτη µε τα Αναγνωστικά της
µεταρρύθµισης του 1917, πάντα µέσα από την ανάλυση των τεκµηρίων.
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Επίσης, αντικείµενο µελέτης µπορεί να αποτελέσει η δοκιµαστική δηµιουργική
ένταξη των Αναγνωστικών της µεταρρύθµισης του 1917 στην σηµερινή
εκπαιδευτική πραγµατικότητα µέσα από τη διαθεµατική προσέγγιση.
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6.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.α., 1919, 10, 11)

(Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.α., 1919, 15, 14)
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(Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.α., 1919, 17)

(Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.α., 1919, 16)
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(Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.α., 1919, 19)

(Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.α., 1919, 24)
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(Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.α., 1919, 23)

(Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.α., 1919, 31)
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(Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.α., 1919, 21, 26)

(Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.α., 1919, 75, 25)
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(Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.α., 1919, 33)

(Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.α., 1919, 34)
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(Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.α., 1919, 62)

(Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.α., 1919, 72)

(Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.α., 1919, 77)
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(Βλ. Ανδρεάδης, ∆ελµούζος κ.α., 1919, 80)

(Βλ. Παπαµιχαήλ, 1918, 5, 7)
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(Βλ. Παπαµιχαήλ, 1918, 11, 17)

(Βλ. Παπαµιχαήλ, 1918, 18)
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(Βλ. Παπαµιχαήλ, 1918, 19, 23)

(Βλ. Παπαµιχαήλ, 1918, 26)
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(Βλ. Παπαµιχαήλ, 1918, 28)

(Βλ. Παπαµιχαήλ, 1918, 41, 43)

(Βλ. Παπαµιχαήλ, 1918, 47)
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(Βλ. Παπαµιχαήλ, 1918, 47)

(Βλ. Παπαµιχαήλ, 1918, 51)
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237

Κουτσουδάκη Κατερίνα

Οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του Σχολείου Εργασίας στο
θεσµικό πλαίσιο και τα Αναγνωστικά του δηµοτικού σχολείου τη
2η δεκαετία του 20ου αιώνα

(Βλ. Καζαντζάκη, 1923, 83, 101)

(Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 17)
238

Κουτσουδάκη Κατερίνα

Οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του Σχολείου Εργασίας στο
θεσµικό πλαίσιο και τα Αναγνωστικά του δηµοτικού σχολείου τη
2η δεκαετία του 20ου αιώνα

(Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 8, 9)

(Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 27, 43)

239

Κουτσουδάκη Κατερίνα

Οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές του Σχολείου Εργασίας στο
θεσµικό πλαίσιο και τα Αναγνωστικά του δηµοτικού σχολείου τη
2η δεκαετία του 20ου αιώνα

(Βλ. Παπαντωνίου, 1918, 35, 53)
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