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Έηεπορ κλάδορ επγαζίαρ ππορ διάδοζιν ηων ελληνικών γπαμμάηων ςπήπξεν
ανέκαθεν η μόπθωζιρ διδαζκάλων αμθοηέπων ηων θύλων και η ηοποθέηηζιρ αςηών ειρ
ηαρ επικαίποςρ ηηρ Μακεδονίαρ και αλλασού θέζειρ, ππορ εξςπηπέηηζιν και ενίζσςζιν
ηος εθνικού αγώνορ. 1
Ο χιινγνο πξνο δηάδνζηλ ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ (ΓΔΓ) σο αληηθείκελν
εμέηαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο απνηειεί θαηεμνρήλ ηππηθή κνξθή
δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο, κεγάιν κέξνο δξάζεσλ ηεο νπνίαο απεπζχλεηαη ζε
λένπο/εο. πγρξφλσο, απνηειεί θαη ηππηθφ παξάδεηγκα θάζεηεο θνηλσληθφηεηαο,
θαζψο νη ιφγνη, νη ζηφρνη, ην εχξνο ησλ δξάζεψλ ηνπ απεπζχλνληαη πξνγξακκαηηθά
πξνο ηα έμσ. Δπηπιένλ, σο ζπιινγηθφηεηα είλαη νξγαλσκέλε κε ηξφπν πνπ ηεο
επηηξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο αλάγθεο ησλ δξάζεσλ πνπ
ζρεδηάδεη θαη αλαιακβάλεη. πλεπψο, κε βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο θαη ηηο
θαηαηεζεηκέλεο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο,2 ζα επηρεηξήζσ ηε κειέηε
ηεο ζπιινγηθφηεηαο επηδηψθνληαο λα αληρλεχζσ ην πεξηερφκελν πνπ δηέπεη ηε
δηαηχπσζε ησλ ζθνπψλ ηεο, εζηηάδνληαο ζε κία πηπρή ηεο δξάζεο ηεο: ζηελ
πξαθηηθή ησλ ππνηξνθηψλ πνπ ρνξεγνχζε ζε θνξίηζηα απφ ηηο ειιελνξζφδνμεο
θνηλφηεηεο ην δηάζηεκα απφ ην 1880-1913, κε ζθνπφ λα γίλνπλ δαζθάιεο.
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Η ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζπληζηά πξαθηηθή πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο
ηξφπνπο πνπ ε ζπγθεθξηκέλε ζπιινγηθφηεηα αληηιακβάλεηαη ηελ «εθπαίδεπζε»,
θαηεγνξία κέζα απφ ηελ νπνία ζπγθξνηεί ην ιφγν ηεο θαη θαηεπζχλεη ηελ πνιχκνξθε
δξάζε ηεο. Απφ ηελ άιιε, απηή ε πξαθηηθή σο κνξθή δξάζεο ηνπ ζπιιφγνπ, δειψλεη
–αλ δελ πξνυπνζέηεη– ηελ χπαξμε ηεξαξρηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ ίδην θαη ζηηο
λέεο/λένπο πνπ απεπζχλεηαη, ζπλαθφινπζα θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Τπφζεζή κνπ
είλαη φηη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΓΔΓ είλαη ε αλαπαξαγσγή θαη ε δηεχξπλζε ησλ
ππαξρνπζψλ ηεξαξρηθψλ ζρέζεσλ, κε ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηνχλ, αλάκεζα ζε
άιινπο ζηφρνπο, ηελ αλαπαξαγσγή θαη καθξνεκέξεπζή ηνπ. Δπηπξφζζεηα,
θξαηψληαο θαηά λνπ φηη ν ζχιινγνο εγγξάθεη ηελ χπαξμε θαη δξάζε ηνπ ζηα
ζπκθξαδφκελα ηνπ εζληθνχ ιφγνπ θαηά ηελ πεξίνδν 1880-1913, ζεσξψ φηη
ζπκβάιιεη καδί κε ηνπο επίζεκνπο ζεζκηθνχο θνξείο ζηε δηακφξθσζε θαη ζηηο
πξνζαξκνγέο ηνπ ιφγνπ απηνχ, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα εμππεξεηεί θαη λα
πξνσζεί κε ηε ζεηξά ηνπ ηα αιπηξσηηθά αηηνχκελα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ηα νπνία
απνηεινχλ παξάιιεια θαη αηηνχκελα ηνπ ΓΔΓ.
χκθσλα κε ην ηδξπηηθφ θείκελν θαη κε κία εμαηξεηηθά ιαθσληθή δηαηχπσζε ν
ζθνπφο ηνπ ΓΔΓ ζπλίζηαηαη ζηε δηάδνζε ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ.3 Μέζα γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ νξίδνληαη ε ζηαδηαθή ίδξπζε ζρνιείσλ αξξέλσλ θαη
ζειέσλ θαη ζπλεπψο ε εηζαγσγή θαη δηάδνζε ηεο ζηνηρεηψδνπο παηδείαο θαη ησλ
θαηαιιειφηεξσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, κε ηε ζπγγξαθή θαη δηαλνκή ρξεζίκσλ
ζπγγξακκάησλ.4 Οη παξαπάλσ ξεηά δηαηππσκέλεο δξάζεηο, φπσο δειψλεηαη
θαηαζηαηηθά, πξνβιέπεηαη φηη ζα πινπνηνχληαη αλάινγα κε ηνπο πφξνπο ηνπ. Καζψο,
βάζεη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπ θεηκέλνπ, νη πφξνη ηνπ ζπιιφγνπ πξνέξρνληαη
απφ ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο «ζπλεηζθνξέο» θαη απφ δσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα,5
δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα ακηγψο ηδησηηθφ ζσκαηείν, –κέλεη
σζηφζν λα δηεξεπλεζεί αλ είλαη πξάγκαηη έηζη– ην νπνίν εζεινληηθά αλαιακβάλεη λα
δξαζηεξηνπνηεζεί ζην πεδίν ηεο νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο –ηεο «έζσ» ή «έμσ»
Διιάδνο δελ ην απνζαθελίδεη, ζθνπίκσο, πηζηεχσ.
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Σν Γ ηνπ ΓΔΓ ζε έθζεζε πεπξαγκέλσλ πνπ ζπληάζζεη γηα ηα έηε 19021910, φηαλ παξνπζηάδεη ην θεθάιαην ησλ ππνηξνθηψλ ην ζπλαξηά άκεζα κε ηε
κφξθσζε ησλ δαζθάισλ θαη δηδαζθαιηζζψλ, φπσο θαίλεηαη απφ ην ελαξθηήξην
απφζπαζκα ηεο ζεκεξηλήο παξνπζίαζεο. Θεσξεί, κάιηζηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο πνιχ ζεηηθά, θαζψο, θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπ, έρνπλ
ζπληείλεη ζηελ ελίζρπζε «ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο θαη ηεο εζληθήο παηδείαο θαη
γιψζζεο» ζηε Μαθεδνλία θαη ζηηο άιιεο «αιχηξσηεο ρψξεο», φπνπ ππήξρε έληνλε ε
αλάγθε απφ θαιψο θαηαξηηζκέλν δηδαζθαιηθφ πξνζσπηθφ, ηθαλφ λα ζπγθξαηήζεη θαη
λα ελζαξξχλεη ηνπο «ππφ παληνίσλ επηβνπιψλ παξαθσιπνκέλνπο ειιεληθνχο
πιεζπζκνχο». Η επέλδπζε απηή, εμάιινπ, είρε εμαξρήο ζεσξεζεί απφ ηα κέιε ηνπ
ζπκβνπιίνπ ηθαλή λα ζπκβάιεη ζηελ πξναγσγή ηεο ειιεληθήο παηδείαο, αθνχ ζα
εμαζθάιηδε ην πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα ήηαλ ηθαλφ λα εηζαγάγεη θαη λα εθαξκφζεη ηηο
λεφηεξεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ζηα ειιεληθά ζρνιεία. Δπηπιένλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ
ζπκβνπιίνπ, ε πξαθηηθή ησλ ππνηξνθηψλ παξείρε ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο
ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο κε ηελ ίδξπζε λεπηαγσγείσλ θαη ηε ζηειέρσζή ηνπο κε
θαιά εθπαηδεπκέλεο λεπηαγσγνχο.
Ο ζχιινγνο, επνκέλσο, βάζεη ησλ πφξσλ ηνπ πξνζιακβάλεη σο ππνηξφθνπο
θνξίηζηα απφ ηηο θνηλφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπνπδάζνπλ ζηελ Αζήλα, ζηα
δηδαζθαιεία ηεο ΦΔ θαη ηεο Δλψζεσο ησλ Διιελίδσλ ππφ ηε δηεχζπλζε ηεο
Αηθαηεξίλεο Λαζθαξίδνπ,6 θαη λα επηζηξέςνπλ ζην γελέζιην ηφπν σο δαζθάιεο θαη
λεπηαγσγνί αληίζηνηρα. Η πξαθηηθή απηή κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν απνινγηζηηθφ
θείκελν εθαξκφδεηαη κε ηδηαίηεξα ζπζηεκαηηθφ ηξφπν απφ ην 1898 κέρξη ην 1910.
Πνηθίια ηεθκήξηα, σζηφζν, δείρλνπλ φηη ηφζν νη αηηήζεηο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο
φζν θαη ε έγθξηζή ηνπο απφ ην ζχιινγν ζπλερίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαιχπηνληαο θαη
ην δηάζηεκα ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ. Καηά ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδσ ν ΓΔΓ δξα
ζε ζπλεξγαζία κε ην ΤΠΔΞ, απφ ην νπνίν κάιηζηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα
(1883-1887) ρξεκαηνδνηείηαη αδξά, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη εθ κέξνπο ηνπ ην
εθπαηδεπηηθφ έξγν ζηηο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηεο. Αιιά θαη αξγφηεξα, κεηά ηε
δηάξξεμε ησλ νξγαληθψλ ζρέζεσλ ησλ δχν θνξέσλ θαη ηε δηαθνπή ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΓΔΓ, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο ζπλερίδεηαη. Ο ΓΔΓ, γηα
παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ έγθξηζε θάπνηαο ππνηξνθίαο, αλ απηή
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δελ έρεη θηάζεη ζην δηνηθεηηθφ ηνπ ζπκβνχιην κέζσ πξνμελείνπ, έξρεηαη ζε
επηθνηλσλία κε ηηο πξνμεληθέο αξρέο γηα ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ
ζρεηηθά κε ηνπο αηηνχληεο.
Φαίλεηαη, ινηπφλ, κε βάζε ην πξαγκαηνινγηθφ πιηθφ φηη ε πξαθηηθή ησλ
ππνηξνθηψλ ιεηηνπξγεί σο ζπλεθηηθφ ζηνηρείν, σο ζεκείν ζπλάξζξσζεο, κεηαμχ
ΓΔΓ, θξαηηθψλ θνξέσλ, άιισλ ζπιινγηθνηήησλ θαη ειιελνξζφδνμσλ πιεζπζκψλ.
Τπ’ απηήλ ηελ έλλνηα κνπ επηηξέπεη λα ηε ρξεζηκνπνηήζσ σο πξίζκα: πξψηνλ γηα ηελ
πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθφηεηαο, φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ
ζπιιφγνπ. Μνπ παξέρεη, δειαδή, ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζσ ηηο ζρέζεηο πνπ
αλαπηχζζεη ε ζπιινγηθφηεηα, ηε «ζπλνκηιία» ηεο, κε ηνπο πιεζπζκνχο ησλ
ειιελνξζφδνμσλ θνηλνηήησλ, θαη εηδηθφηεξα, κε ηα λέα θνξίηζηα πνπ γίλνληαη νη
απνδέθηεο ησλ ππνηξνθηψλ αλαιακβάλνληαο ζπγρξφλσο ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο
απέλαληη ζην θνξέα ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. Γεχηεξνλ θαη ζπζρεηηθά κε ην
πξνεγνχκελν, ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή κνπ επηηξέπεη λα πξνζεγγίζσ ηνπο ιφγνπο
ησλ θξαηηθψλ ζεζκηθψλ θνξέσλ (ΤΠΔΞ, Τπνπξγείνπ εθθιεζηαζηηθψλ θαη δεκνζίαο
εθπαηδεχζεσο) θαηά ζπλέπεηα θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ ΓΔΓ. πλαθφινπζα,
θαζψο,

έλλνηεο

φπσο

«εζεινληηθή

δξάζε»,

«ηδησηηθφ»,

«θξαηηθφ»,

φηαλ

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηππηθέο κνξθέο ζπιινγηθφηεηαο, ζπκθσλνχκε φηη πξέπεη λα
γίλνληαη αληηθείκελν πξνβιεκαηνπνίεζεο, πξνηίζεκαη λα εμεηάζσ ην είδνο ησλ
ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζεη ν ΓΔΓ κε ηνπο θξαηηθνχο ζεζκηθνχο θνξείο πνπ
πξναλαθέξζεθαλ, κε ζθνπφ λα ειέγμσ ηα φξηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ απφ απηνχο –ή
γηα λα ην ζέζσ ιίγν δηαθνξεηηθά– γηα λα δηαπηζηψζσ πφζν πεξηραξαθσκέλα είλαη ηα
φξηα αλάκεζά ηνπο. Μέζα απφ ηηο ππνηξνθίεο ζα παξαθνινπζήζσ, επίζεο, ηηο
ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη ε ππφ εμέηαζε ζπιινγηθφηεηα κε άιιεο ζπιινγηθφηεηεο πνπ
δξνπλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, φπσο είλαη ε Φηιεθπαηδεπηηθή
Δηαηξία θαη ην Γηδαζθαιείν ησλ Νεπηαγσγψλ.
πγρξφλσο, πξφθεηηαη λα δηεξεπλήζσ ην πεξηερφκελν θαη ηηο ελδερφκελεο
κεηαβνιέο ηεο θαηεγνξίαο «πξνζηαζία». Πξφθεηηαη γηα θαηεγνξία πνπ ζπλαληάηαη
ζπρλά

ζηα

ηεθκήξηα.

Υξεζηκνπνηείηαη

ηφζν

απφ

ηνλ

ΓΔΓ,

θαηά

ηνλ

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ζρεηηθήο κε ηηο ππνηξνθίεο δξάζεο ηνπ, φζν
θαη απφ ηνπο ππνθείκελνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε πιεζπζκνχο, φηαλ ηνπ
απεπζχλνπλ ην αίηεκά ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρνξήγεζε ππνηξνθίαο πξνθεηκέλνπ
έλα λεαξφ θνξίηζη λα ζπνπδάζεη δαζθάια, ζεσξείηαη παξνρή «πξνζηαζίαο» ηφζν απφ
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ηνπο αηηνχληεο φζν θαη απφ ηνλ ΓΔΓ, ν νπνίνο απνθαζίδεη αθξηβψο πάλσ ζε απηήλ
ηε βάζε αλ ζα ηε ρνξεγήζεη ή φρη. Αμηνπνηψληαο ηελ αλζξσπνινγηθή έλλνηα ηνπ
δψξνπ, ζα πξνηείλσ έλα θάπσο δηαθνξνπνηεκέλν λνεηηθφ ζρήκα, απηφ ηνπ «δψξνπαληίδσξνπ» ή «ηεο παξνρήο-αληηπαξνρήο», ψζηε λα ρξεζηκεχζεη σο εξγαιείν ζηελ
πξνζέγγηζε θαη δηεξεχλεζε ηεο θαηεγνξίαο «πξνζηαζία». Έηζη, ελψ ην «θαζαξφ» ή
«ακηγέο δψξν», αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηελ αληαιιαγή ή
ηελ πξνζδνθία ηεο, 7 αληίζεηα, φπσο γίλεηαη θαλεξφ, ζην ζρήκα πνπ πξνηείλσ
πξνυπνηίζεηαη ε έλλνηα ηεο αληαπφδνζεο.8 Γηα ηελ αθξίβεηα, θαίλεηαη πσο κεηαμχ
ππνθεηκέλσλ θαη ζπιινγηθφηεηαο επηηειείηαη αληαιιαγή ππεξεζηψλ κε θαζαξά
πιηθνχο φξνπο.
Η αληαιιαγή ιεηηνπξγεί σο εμήο: θνξίηζηα ησλ νπνίσλ νη νηθνγέλεηεο έρνπλ
δηαπηζησκέλα πξνζθέξεη «εζλσθειέο» έξγν ζην πιαίζην ησλ θνηλνηήησλ ηνπο,
ρξεκαηνδνηνχληαη γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα απνθηήζνπλ ην
αλψηεξν δίπισκα δαζθάιαο απφ ην Αξζάθεην θαη λα επηζηξέςνπλ λα εξγαζηνχλ ζην
γελέζιην ηφπν. Η ζπιινγηθφηεηα, δειαδή, ρνξεγεί ηηο ππνηξνθίεο σο αληαπφδνζε, σο
αληίδσξν ζε ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ήδε πξνζθεξζεί· ην δψξν δελ παξέρεηαη αξρηθά
απφ ην ζσκαηείν αιιά απφ ηνπο αλζξψπνπο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ε δξάζε ηνπ.
ηε ζπλέρεηα, ηα θνξίηζηα κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο νθείινπλ θαη πάιη λα
πξνζθέξνπλ· πξσηίζησο, ηηο «ππεξεζίεο» ηνπο σο δαζθάιεο, γηα ίζν ρξνληθφ
δηάζηεκα κε απηφ ηεο ππνηξνθίαο ηνπο, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα λα δηαπξαγκαηεπηνχλ
ην κηζζφ ηνπο θαη ηνλ ηφπν δηνξηζκνχ ηνπο ζην δηάζηεκα απηφ· επηπιένλ, νθείινπλ λα
πξνζθέξνπλ ηελ επγλσκνζχλε ηνπο, ηελ αθνζίσζή ηνπο, ηε θινγεξή εζληθή δηδαρή
εθ’ φξνπ δσήο.
Με νδεγφ, ινηπφλ, ηηο ππνηξνθίεο πξνο ηα λεαξά θνξίηζηα απφ ηηο
ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηεο, ζα δηεξεπλήζσ ηηο δηάθνξεο εθδνρέο θνηλσληθψλ
ζρέζεσλ πνπ δηακνξθψλεη ζην δεκφζην ρψξν ν ΓΔΓ, έλα καθξνβηφηαην εζεινληηθφ
ζσκαηείν. Μακποβιόηαηο, λαη. Εθελονηικό;
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Κ. Ρνδάθνπ, «Κνηλσληθφηεηα θαη ‘θνηλσλία αιιειεγγχεο’ ζηελ πεξίπησζε ελφο εζεινληηθνχ
ζσκαηείνπ», 98, ζεκ. 7.
8
Η βηβιηνγξαθία γηα ην «δψξν» ζην πεδίν ηεο αλζξσπνινγίαο είλαη εθηεηακέλε. Δλδεηθηηθά βι.
Μαξζέι Μσο, Το δώπο. Μοπθέρ και λειηοςπγίερ ηηρ ανηαλλαγήρ ζηιρ απσαϊκέρ κοινωνίερ, Καζηαληψηεο,
Αζήλα 1999.
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Η παξνχζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν – ΔΚΣ)
θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ
Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) – Δξεπλεηηθφ Υξεκαηνδνηνχκελν Έξγν: ΘΑΛΗ. Δπέλδπζε
ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ.
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