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Η πορεία της ελληνικής κοινωνίας κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα δεν επέτρεψε να 
δημιουργηθούν εκείνες οι διεργασίες που θα οδηγούσαν τη χώρα σε ένα στάδιο 
ανάπτυξης ανάλογο προς εκείνο των εκβιομηχανισμένων καπιταλιστικών χωρών της 
Δυτικής  Ευρώπης. Η οικονομία παρέμενε αγροτική και διακρινόταν από έναν 
μεταπρατικό χαρακτήρα1. Ο μεταπρατικός αυτός χαρακτήρας σε συνδυασμό με τη 
βραδεία ανάπτυξη της οικονομίας δε συνέβαλαν στη διαμόρφωση σαφών κοινωνικών 
στρωμάτων. Ωστόσο, η ελληνική αστική τάξη φιλοδοξεί να μεταβληθεί σε 
βιομηχανική αστική τάξη και να προωθήσει εκείνες τις διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε 
να κατορθώσει να επιβληθεί  στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι 

Από τον πόλεμο του ’97 και μετά, η ελληνική κοινωνία συγκλονίζεται από 
όλο και πιο έντονα γεγονότα, ενώ οι καταστάσεις διαδέχονται η μια την άλλη κατά 
τρόπο θεαματικό (θυμίζω τα  Ευαγγελιακά το 1901, το κίνημα στο Γουδί το 1909, η 
ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1910). Όλα 
αυτά όμως δεν εμποδίζουν την αστική κοινωνία της Αθήνας να ζει την belle époque  
της. Τα  βράδια οι Αθηναίοι κατεβαίνουν με το σιδηρόδρομο στο Νέο Φάληρο, που 
τώρα φωτίζεται εκτυφλωτικά χάρη στον ηλεκτρισμό: ο περίπατός τους συνοδεύεται 
από  μουσική της Ορχήστρας του Δήμου, κάθονται στα καφενεία  ή τα παραθαλάσσια 
εστιατόρια, παρακολουθούν οπερέτες με γαλλίδες τραγουδίστριες στα υπαίθρια 
θέρετρα2.  

Η ανάληψη της εξουσίας στο μεταξύ από τον Ελ. Βενιζέλο φέρνει στο 
πολιτικό προσκήνιο την αστική τάξη ακόμη περισσότερο3. Ο Βενιζέλος 
αντιπροσωπεύει την πιο φιλόδοξη δυναμική και ολοκληρωμένη προσπάθεια του 
αστικού εκσυγχρονισμού. Τα οράματά του ανταποκρίνονταν στις τότε ανάγκες της 
νεοελληνικής κοινωνίας. Κατά την περίοδο 1910-1920 ο αστικός εκσυγχρονισμός 
συνυπήρχε με τον αλυτρωτισμό, οποίος επικεντρώθηκε στη Μεγάλη Ιδέα. 
Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση αποκτά φιλελεύθερο χαρακτήρα ακολουθώντας τις 
Ευρωπαϊκές επιταγές4.  

Παράλληλα, το 1910 ιδρύεται ο Εκπαιδευτικός Όμιλος5-σωματείο καθαυτό 
αστικό- με σκοπό «να βοηθήσει την αναγέννηση της παιδείας στη Ελλάδα». 
Ξεκαθαρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δε δημοσίευσε  ποτέ του ο σύλλογος αυτός, 
που ουσιαστικά έζησε και έδρασε ως τα 1920. Ο βασικός σκοπός του ήταν: να 
διαδώσει και να καλλιεργήσει την ιδέα της δημοτικής γλώσσας και παράλληλα, με 

1 Στην αγορά δεσπόζουν τα ξένα  προϊόντα. 
2 Μια  αναδρομική και νοσταλγική περιγραφή κάνει ο Ξενόπουλος βλ. Γρηγόριος Ξενόπουλος, Άπαντα 
1, Αθήνα 1958, σ. 252. 
3 Βλ. Ν. Σ. Σβορώνος, Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, Αθήνα 1976, σσ. 100-101. 
4 Αλέξης Δημαράς, «Το εκπαιδευτικό έργο», Στο αφιέρωμα «Ελευθέριος Βενιζέλος: 60 χρόνια από το 
θάνατό του», Η Καθημερινή, Επτά Ημέρες, Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 1996. 
5 Επικεφαλής του ήταν η τριανδρία: Αλέξανδρος Δελμούζος, Δημήτριος Γληνός και Μανώλης 
Τριανταφυλλίδης. 
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όργανο τη ζωντανή αυτή γλώσσα, να καλλιεργήσει τα «εθνικά ιδανικά της φυλής»6. 
Στο επίσημο καταστατικό του μιλάει για νεοελληνικό πολιτισμό και εθνικισμό: «Η 
παιδεία πρέπει να συστήσει τα θεμέλια της επάνω στα πραγματικά στοιχεία της 
ελληνικής ζωής, όπως τη διαμόρφωσε η ιστορική εξέλιξη του έθνους. Ο ιδανικός της 
σκοπός πρέπει να είναι  ν’ αναπτύξει όσο μπορεί περισσότερο τις σωματικές, 
πνευματικές και ψυχικές δυνάμεις του σημερινού Έλληνα, για ν’ ανθήσει πλούσια και 
πολύτροπη η ζωή, με βάση τον ανθρωπισμό και τον «εθνισμό». Την αληθινή 
νεοελληνική πραγματικότητα και τα νεοελληνικά ιδανικά τα φανερώνουν η 
νεοελληνική παράδοση, τα λαϊκά τραγούδια, τα παραμύθια, οι θρύλοι, οι παροιμίες, 
τα νεοελληνικά ήθη και έθιμα και οι ποικίλοι τρόποι ζωής, τα φανερώματα της τέχνης 
και πρώτ’ απ’ όλα η ζωντανή γλώσσα και η δημιουργική λογοτεχνία. Αυτός ο 
γνωστός νεοελληνικός κόσμος πρέπει να γίνει θεμέλιο της παιδείας μας»7. 

Βενιζέλος και Εκπαιδευτικός Όμιλος συγκλίνουν στις απόψεις τους όσον 
αφορά τη γλώσσα. Το 1911 έλεγε στη Βουλή: «Η δημοτική γλώσσα εκτός του εαυτής 
πλούτου δύναται να πλουτίζεται εκ του ακενώτου λεξικού της αρχαίας γλώσσης, των 
λέξεων μόνον προσαρμοζομένων προς τον τύπον της δημοτικής…». Αργότερα έγινε 
συντηρητικότερος στις γλωσσικές του απόψεις, επειδή το κόμμα του εξελισσόταν σε 
κόμμα της μεγαλοαστικής και κεφαλαιοκρατικής τάξης. Μετά το 1914 συμβιβάζεται 
και υποστηρίζει πως πρέπει να επικρατήσει η γλώσσα που μιλιέται στα αθηναϊκά 
σαλόνια: «Κατά τη γνώμην μου –λέει ο Βενιζέλος-, η γραφόμενη γλώσσα πρέπει να 
είναι η γλώσσα που ομιλούν μεταξύ των οι μορφωμένοι άνθρωποι, ‘όταν ομιλούν 
απροσποίητα, χωρίς να παραγνωρίζεται βέβαια η φυσική διαφορά, η οποία υφίσταται 
πάντοτε, ως προς το ύφος και την σύνταξιν, μεταξύ της γραφομένης και της 
λαλουμένης γλώσσης […]8. 
 Οι εκπαιδευτικές  μεταρρυθμίσεις του 1913 και 1917 αποτελούν την πρώτη 
πειστική πρόταση αστικοδημοκρατικής γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης τον 
20ό αιώνα. Στόχος τους είναι η προσαρμογή της εκπαίδευσης στις νέες κοινωνικές 
και οικονομικές συνθήκες. Η αστική τάξη  επιχειρεί να δημιουργήσει τις βάσεις της 
στον εξωκρατικό κοινωνικοοικονομικό χώρο. Η παραπάνω προσπάθεια, που θα 
εκφραστεί πολιτικά από το Βενιζέλο, θα έχει ως συνέπεια και την προσπάθεια για 
εκείνους τους (αστικούς) μετασχηματισμούς στην εκπαίδευση που θα μπορούσαν να 
υπηρετήσουν τους κοινωνικοοικονομικούς –«περιφερειακούς»- μετασχηματισμούς9.  

Την εποχή αυτή, οι Δημοτικιστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου (Γληνός, 
Δελμούζος, Τριανταφυλλίδης) πρωταγωνιστούν στην προσπάθεια για τη 
θεσμοθέτηση των παραπάνω μεταρρυθμίσεων, γιατί πιστεύουν ότι η αστική τάξη θα 
πραγματοποιήσει στην εκπαίδευση εκείνες τις αστικές μεταρρυθμίσεις, που τελικά θα 
εξυπηρετούσαν την ανάγκη εδραίωσης και διαιώνισης της κυριαρχίας της. Ο τρόπος 
που επιδιώκεται εδώ να υλοποιηθεί η φιλοσοφία του αστικού σχολείου φαίνεται τόσο 
στη καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στις πρώτες τάξεις του δημοτικού όσο και 
στα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Συγκεκριμένα, προβλέπονται να προστεθούν μαθήματα «προπαρασκευάζοντα 
αμεσώτερον πως την εις τον πρακτικόν βίον μετάβασιν των παίδων» (εισηγητική 
έκθεση των νομοσχεδίων)10.  

6 Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία  του γλωσσικού μας ζητήματος, 5η έκδ., εκδ. Μπουκουμάνη, Αθήνα 1973. 
7 Ό.π., σ. 167. 
8 Ό.π., σ. 212. 
9 Βλ. Σήφης Μπουζάκης, Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1998), Εξαρτημένη ανάπτυξη, 3η έκδοση 
συμπληρωμένη, εκδ. Gutenberg Αθήνα 1999. 
10 Ό.π., σ. 64. 
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Ωστόσο, η αστική τάξη στην Ελλάδα θα βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να 
επιβάλλει το αστικό σχολείο που θα έπρεπε φυσιολογικά να θεσμοθετηθεί μετά την 
«κυριαρχία» της, όχι απλά ως νομοθετική αλλά ως νομοτελειακή πράξη. Η αδυναμία 
αυτή είναι αποτέλεσμα αφενός φεουδαρχικών καταλοίπων-προκαπιταλιστικών 
δυνάμεων και αφετέρου του φόβου της ότι το άνοιγμα του σχολείου και η 
γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση θα ανέβαζαν το μορφωτικό επίπεδο του λαού11. 

Η παιδεία κάθε λαού σκοπό έχει να διαπλάσει τη νέα γενιά σύμφωνα με 
ορισμένα ιδανικά, που επικρατούν στη συνείδηση των ωρίμων ανθρώπων τονίζει ο 
Γληνός12. Η παιδεία επομένως καθρεφτίζει τα κοινωνικά ιδεώδη και είναι γι’ αυτό τις 
περισσότερες φορές δευτερόγενος συντελεστής στην κοινωνική εξέλιξη13. Με βάση 
αυτή την κουλτούρα, η εκπαίδευση, ως θεσμοθετημένη μορφή παιδείας που παρέχει η 
πολιτεία στους πολίτες της, δε μπορεί σε καμία ιστορική περίοδο να υπάρξει ως 
αυτόνομη λειτουργία. Επηρεάζεται και υποτάσσεται στις γενικότερες αναπτυξιακές 
διαδικασίες και στα επιτακτικά αιτήματα των καιρών. Είναι αυτονόητο ότι ο 
διαμορφωτικός της ρόλος κατατείνει στη δημιουργία ενός ανθρώπινου τύπου 
ομόλογου με το χρώμα, το πνεύμα, τον προσανατολισμό και τις ανάγκες της 
συγκεκριμένης κοινωνίας. Επομένως, το εκπαιδευτικό σύστημα που ακολουθεί μια 
χώρα δεν παρουσιάζει από μόνο του δυνατότητα αυτοεξέλιξης, αλλά η πορεία του 
προσδιορίζεται από τις γενικότερες ανάγκες της κοινότητας και τον τύπο του 
ανθρώπου που επιδιώκει να πλάσει.  
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11 Ό.π., σ. 69. 
12 Για τις απόψεις του αυτές βλ. Δημήτρης Γληνός, Ένας άταφος νεκρός, Αθήνα 1925. 
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