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Βιβλιοθήκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απευθύνθηκα για να 
αντλήσω το πρωτογενές υλικό που αξιοποίησα. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον επόπτη της εργασίας μου, Βασίλη 
Φούκα, λέκτορα του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., ο οποίος από την πρώτη στιγμή 
μου εμπιστεύθηκε ένα αρκετά απαιτητικό θέμα και με όπλισε με κουράγιο, ώστε να 
υλοποιήσω την αρχική μου ιδέα. Κατά την εκπόνηση της εργασίας μου, ήταν πάντα 
πρόθυμος να συζητήσει μαζί μου τους προβληματισμούς και τις απορίες μου, ενώ 
οι καίριες παρεμβάσεις του συνέβαλαν στη βελτίωση του παρόντος πονήματος. 
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομότιμη καθηγήτρια Σιδηρούλα Ζιώγου- 
Καραστεργίου, η οποία συνέβαλε στην οριοθέτηση του θέματος και με καθοδήγησε 
με εύστοχες επισημάνσεις. 

Τέλος, θερμές ευχαριστίες οφείλω στην οικογένειά μου για την υλική και την 
ηθική στήριξη που μου προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια και στους φίλους μου για 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αφετηρία και συμβολή της εργασίας 

Η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής είναι ένα θέμα, το οποίο 
με προβλημάτισε ως φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και συνέχισε να με προβληματίζει και ως απόφοιτη και μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια. Στις προπτυχιακές μου σπουδές, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις 
μεθόδους για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής που 
χρησιμοποιούνται σήμερα στην ελληνική σχολική πραγματικότητα και στις 
προσεγγίσεις που θεωρούνται καταλληλότερες και αποτελεσματικότερες, σύμφωνα 
με τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, καθώς πλέον στόχος του γλωσσικού 
μαθήματος δεν θα πρέπει να είναι η αποκωδικοποίηση, αλλά η κατανόηση και η 
παραγωγή προφορικών και γραπτών κειμένων1. Αντίθετα, σε όσα μαθήματα έχω 
παρακολουθήσει, αφιερωνόταν μικρό μέρος της διδακτέας ύλης στις παλαιότερες 
μεθόδους, χωρίς, όμως, να αγνοούνται τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, τα 
οποία έχουν αποδείξει ότι κάποιες αρχές των παλαιότερων μεθόδων μπορούν να 
συμβάλουν στην κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής2. 

Στο πλαίσιο του παρόντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και, 
καθώς η κατεύθυνσή μου είναι η Ιστορική Παιδαγωγική, μου δόθηκε η ευκαιρία να 
ασχοληθώ με τις μεθόδους διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής στο 
νεοϊδρυθέν ελληνικό κράτος. Αρχικά, το ενδιαφέρον μου επικεντρώθηκε στην 
παραλλαγή της φωνητικής μεθόδου που πρότεινε ο Ι. Κοκκώνης για τα 
αλληλοδιδακτικά σχολεία, όμως, σύντομα διαπίστωσα ότι η συγκεκριμένη μέθοδος 
έχει μελετηθεί αρκετά, σε αντίθεση με τη μέθοδο των πρότυπων ή «αρχοειδών» 
λέξεων, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται με την καθιέρωση της συνδιδακτικής 
μεθόδου διδασκαλίας, το 1880. Την εποχή εκείνη κυκλοφόρησαν πολλοί Οδηγοί και 
Αλφαβητάρια, γραμμένα σύμφωνα με τη νέα μέθοδο. Τα Αλφαβητάρια έχουν 
καταγραφεί3 και στη βιβλιογραφία συναντώνται αναφορές για τη συγκεκριμένη 
μέθοδο διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης, αλλά δεν υπάρχει καμία συστηματική 
μελέτη.  

Οι περισσότερες μελέτες της ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης, 
αναφέρονται στην κατάργηση της αλληλοδιδακτικής και στην καθιέρωση της 
συνδιδακτικής, αλλά σπάνια παραθέτουν κάποια στοιχεία για τη νέα μέθοδο που 

1 Αθ. Αϊδίνης, Γραμματισμός στην πρώτη σχολική ηλικία: μια ψυχογλωσσική προσέγγιση, Gutenberg, 
Θεσσαλονίκη 2012, σ. 14. 
2 Ό.π., σσ. 274-276. 
3 Μ. Δημάση, Τα αναγνωστικά του δημοτικού σχολείου: 19ος και 20ος αιώνας, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1993, Ευγ. Κεφαλληναίου, Νεοελληνικά Ἀλφαβητάρια: 
1771-1981, Παρασκήνιο, Αθήνα 1995. 
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εφαρμόστηκε για τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής4. Από την άλλη, 
όσες μελέτες ασχολούνται με τα Αλφαβητάρια της εποχής είτε αρκούνται σε μια 
απλή καταγραφή τους είτε της καταγραφής προηγείται μια εισαγωγή με κάποιες 
γενικές πληροφορίες. Η παρούσα εργασία επιδιώκει να μελετήσει συστηματικότερα 
τη συγκεκριμένη μέθοδο διδασκαλίας, εξετάζοντας τόσο τις καταβολές της και τις 
βασικές αρχές της όσο και τον τρόπο που περιγράφεται στους Οδηγούς 
Διδασκαλίας και αποτυπώνεται στα Αλφαβητάρια της εποχής.  

 
Σκοπός και επιμέρους στόχοι της εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και η παρουσίαση της 
μεθόδου διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης5, της μεθόδου των πρότυπων ή 
«αρχοειδών» λέξεων, στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, όπως αυτή διαμορφώθηκε 
στο πλαίσιο της ερβαρτιανής-συνδιδακτικής μεθόδου, από την καθιέρωσή της, το 
1880, έως το 1895, οπότε αντικαταστάθηκε ο Νόμος του 1834 για τη στοιχειώδη 
εκπαίδευση από τον Νόμο ΒΤΜΘ΄, «Περὶ στοιχειώδους ἤ δημοτικῆς 
ἐκπαιδεύσεως»6, και άλλαξε το καθεστώς παραγωγής, έγκρισης και εισαγωγής των 
βιβλίων στα σχολεία με τον Νόμο ΒΤΓ΄ «Περὶ διδακτικῶν βιβλίων τῆς τε δημοτικῆς 
καὶ τῆς μέσης ἐκπαιδεύσεως»7. Επιμέρους στόχοι είναι η μελέτη των αναγκών που 
οδήγησαν στην κατάργηση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου και στην καθιέρωση της 
συνδιδακτικής και η διερεύνηση των αλλαγών που επέφερε η νέα μέθοδος τόσο στο 
σύνολο της διδασκαλίας όσο, κυρίως, στη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης. 
Στόχο της εργασίας αποτελεί, επίσης, η μελέτη των βασικών αρχών, στις οποίες 
βασίστηκε η μεθόδευση της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης, όπως αυτές 
αποτυπώθηκαν στους Οδηγούς και στα Αλφαβητάρια της εποχής. Η εξέταση των 
Αλφαβηταρίων κρίθηκε αναγκαία, γιατί συνιστούσαν και συνιστούν για διάφορους 
λόγους ένα από τα βασικότερα μέσα διδασκαλίας και μάθησης8, ενώ το σχολικό 
εγχειρίδιο, σύμφωνα με την κοινωνική σημειωτική, αποτελεί μια κοινωνική 
κατασκευή μέσω της οποίας εκφράζονται συγκεκριμένες αντιλήψεις για τη 

4 Ενδεικτικά, αναφορές για τη συγκεκριμένη μέθοδο συναντώνται στα: Ι. Κανάκης, Η εσωτερική 
οργάνωση και λειτουργία του νεοελληνικού δημοτικού σχολείου, Εκδόσεις Γρηγόρης, Αθήνα 1995, 
σσ. 214-217, Χρ. Λέφας, Ιστορία της Εκπαιδεύσεως, ΟΕΣΒ, Αθήνα 1942, σσ. 326-330, 337. 
5 Παρά το γεγονός ότι η μελέτη της διδασκαλίας της πρώτης γραφής δεν αποτελεί στόχο της 
εργασίας, η αναφορά σε αυτήν κρίνεται αναγκαία στις περιπτώσεις που επηρεάζει τη διδασκαλία 
της ανάγνωσης.  
6 Νόμος ΒΤΜΘ΄/3-9-1895, «Περὶ τῆς στοιχειώδους ἤ δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 37/5-10-1895. 
7 Νόμος ΒΤΓ΄/12-7-1895, «Περὶ διδακτικῶν βιβλίων τῆς τε δημοτικῆς και τῆς μέσης ἐκπαιδεύσεως», 
ΦΕΚ 14/14-7-1895. 
8 Κ. Μπονίδης, Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας: Διαχρονική εξέταση 
της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004, σσ. 1-2. 
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διδασκαλία9. Επιπλέον, η εργασία αποσκοπεί να συγκρίνει τους Οδηγούς και τα 
Αλφαβητάρια μεταξύ τους και να αναδείξει τυχόν διαφοροποιήσεις στη μεθόδευση 
της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης, εξετάζοντας, αν αυτές οι διαφοροποιήσεις 
είναι ουσιαστικές. Τέλος, μελετάται η κριτική που ασκήθηκε στη συγκεκριμένη 
μέθοδο διδασκαλίας και επιδιώκεται η αποτίμησή της. Πιο συγκεκριμένα, η 
παρούσα εργασία καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα: 

• Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην αλλαγή της μεθόδου διδασκαλίας 
της πρώτης ανάγνωσης; 

• Ποια ήταν τα πρότυπα και οι αρχές στις οποίες βασίστηκε η νέα μέθοδος; 

• Ποιες καινοτομίες έφερε; 

• Πώς αποτυπώθηκε στις Οδηγίες των παιδαγωγών της εποχής για τη 
διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης; 

• Πώς αποτυπώθηκε στα Αλφαβητάρια της εποχής; 

• Ποιες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται μεταξύ των Οδηγών και μεταξύ των 
Αλφαβηταρίων;  

• Είναι ουσιαστικές αυτές οι διαφοροποιήσεις; 
• Ποια κριτική δέχτηκε η συγκεκριμένη μέθοδος; 
• Ποια ήταν η συμβολή της μεθόδου αυτής; 

 
Μεθοδολογία και βασικές πηγές 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιμοποιήθηκε η ιστορική 
ερμηνευτική μέθοδος. Η ιστορική ερμηνευτική μέθοδος ορίζεται ως «ο 
συστηματικός και αντικειμενικός εντοπισμός, η εκτίμηση και η σύνθεση μαρτυριών, 
προκειμένου να θεμελιωθούν γεγονότα και να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά 
με συμβάντα του παρελθόντος»10. Τα στάδια, τα οποία περιλαμβάνει είναι η 
επιλογή ενός προβλήματος ή μιας περιοχής μελέτης, ο ορισμός του προβλήματος 
και η διατύπωση μιας υπόθεσης ή μιας ακολουθίας ερωτημάτων, η επιλογή των 
κατάλληλων πηγών, η συλλογή, η ταξινόμηση και η επεξεργασία των δεδομένων, η 
αξιολόγησή τους και η τελική σύνθεση11.  

Στην παρούσα έρευνα, επιλέχθηκε ως περιοχή μελέτης η μεθόδευση της 
διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης από το 1880 έως το 1895 και διατυπώθηκαν 
ερωτήματα. Όσον αφορά στο υλικό, αξιοποιήθηκαν τόσο πρωτογενείς όσο και 
δευτερογενείς πηγές. Οι δευτερογενείς πηγές χρησιμοποιήθηκαν, κυρίως, στα 

9 Ε. Τύμπα, Ανάγνωση και Γραφή στην Πρώτη Δημοτικού: Μέθοδοι, εγχειρίδια και διδακτικές 
πρακτικές, Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Α.Π.Θ. 2010, σσ. 10-11. 
10 L. Cohen, L. Manion & K. Morrison, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, μτφρ. Σ. Κυρανάκης, Μ. 
Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθαρά & Μ. Φιλοπούλου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2008, σ. 271. 
11 Ό.π., σ. 274. 
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πρώτα κεφάλαια, στα οποία γίνεται ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, 
με στόχο να προσδιοριστεί το ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο του υλικού που 
εξετάζεται στη συνέχεια. Αναφορικά με τις πρωτογενείς πηγές, μελετήθηκαν οι 
περισσότεροι Οδηγοί Διδασκαλίας και τα περισσότερα Αλφαβητάρια, που έχουν 
εντοπιστεί και καταγραφεί στο ελεύθερο ελληνικό κράτος για την περίοδο 1880-
1895, αλλά και οι δύο Οδηγοί και τα δύο Αλφαβητάρια της προηγούμενης περιόδου 
με τη μεγαλύτερη απήχηση, ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση. Από τους Οδηγούς 
Διδασκαλίας αξιοποιήθηκαν όσα στοιχεία αναφέρονται στην ανάγνωση, στη 
μεθόδευση της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και στις αρχές, στις οποίες 
βασίστηκε, ενώ τα Αλφαβητάρια εξετάστηκαν ως προς τη δομή τους, την 
εικονογράφησή τους, την πορεία διδασκαλίας που ακολουθούν και την κατανομή 
της διδακτέας ύλης. Επίσης, αξιοποιήθηκε η νομοθεσία που σχετίζεται με το 
συγκεκριμένο θέμα, άρθρα από περιοδικά της εποχής, οι εκθέσεις των επιτροπών 
που ήταν αρμόδιες για την κρίση των υποβληθέντων στους διαγωνισμούς σχολικών 
εγχειριδίων, οι εκθέσεις των επιθεωρητών που στάλθηκαν στα σχολεία το 1883 και 
άλλα κείμενα της εποχής, που μπορούσαν να φωτίσουν το συγκεκριμένο θέμα.  

Πιο συγκεκριμένα, οι Οδηγοί και τα Αλφαβητάρια που εξετάστηκαν, με 
χρονολογική σειρά, ήταν τα εξής: 

Οδηγοί (9) 
• Κοκκώνης, Ι.Π., Ἐγχειρίδιον ἤ Ὁδηγὸς τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς μεθόδου νέος, 

ἔκδοσις τρίτη, ἐν Ἀθήναις, τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδέλφεως, 1860. 
• Κωνσταντινίδης, Γ., Ὁδηγὸς ἤτοι ἐγχειρίδιον τῆς προκαταρκτικῆς 

διδασκαλίας πρὸς χρῆσιν τῶν δημοδιδασκάλων, ἐν Άθήναις, ἐκ τοῦ 
τυπογραφείου τῆς Λακωνίας, 1873. 

• Μωραΐτης, Σπ., Διδασκαλικὴ ἤ σύντομοι ὁδηγίαι περὶ τῆς χρήσεως τῆς νέας 
διδασκαλικῆς μεθόδου, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστοῦ, 
1880. 

• Πετρίδης, Δ., Στοιχειώδεις Πρακτικαὶ Ὁδηγίαι περὶ Διδασκαλίας Μαθημάτων 
ἐν τοῖς Δημοτικοῖς Σχολείοις ὑπὸ Δ.Γ. Πετρίδου, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ 
τυπογραφείου του Σ. Κ. Βλαστοῦ, 1881. 

• Σπαθάκης, Αρ., Ὁ Παιδαγωγός περιέχων συνοπτικῶς ψυχολογίαν, λογικήν, 
ἱστορίαν τῆς παιδαγωγίας, παιδαγωγικὴν καὶ διδακτικήν: πρὸς χρῆσιν τῶν τε 
ἐν τοῖς διδασκαλείοις ἑκατέρου τοῦ φύλου ἐκπαιδευομένων καὶ λοιπῶν 
γονέων, διδασκάλων καὶ παιδαγωγῶν, τόμος Β΄, Ἱστορία τῆς Παιδαγωγίας, 
Παιδαγωγικὴ καὶ Διδακτική, ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου Χ.Ν. 
Φιλαδέλφεως, 188112. 

12 Ο πρώτος τόμος αναφέρεται στην Ψυχολογία και στη Λογική και, συνεπώς, δεν αποτελεί 
αντικείμενο εξέτασης της παρούσας εργασίας.  
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• Κολοκοτσάς, Δ., Πρακτικὸς ὁδηγὸς τοῦ διδασκάλου κατὰ τὸ νέον σύστημα, ἐν 
Ἀθήναις, χ.ε., 1884. 

• Σακελλαρόπουλος, Μ., Ἡ Παιδαγωγικὴ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ἐν Κερκύρᾳ, 
ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ὁ Κοραής», 1887. 

• Ρώσης, Στ., Ἐγχειρίδιον Παιδαγωγικῆς, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Κ. 
Ἀντωνιάδου, 1889. 

• Σκορδέλης, Βλ., Διδασκαλικὸς ὁδηγός, ἤτοι θεωρητικὸς καὶ πρακτικὸς ὁδηγὸς 
τῶν Δημοτικῶν Σχολείων καὶ Παρθεναγωγείων, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ 
τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1890. 
 
Αλφαβητάρια (24) 

• Κωνσταντινίδης, Γ., Ἀλφαβητάριον κατὰ νέαν μέθοδον φιλοπονηθὲν ὑπὸ Γ. 
Κωνσταντινίδου: Πρὸς χρῆσιν τῶν παίδων, Μετὰ τριάκοντα πέντε 
εἰκονογραφιῶν, Ἀθῆναι, Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδέλφεως, 1860. 

• Κοκκώνης, Ι.Π., Πινακίδες ἤ Νέον Ἀλφαβητάριον: Ἐκ τῶν ἐγκεκριμένων 
Πινάκων τῆς Ἀναγνώσεως, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῆς τυπογραφ. Ἀνδρέου 
Κορομηλά, 1863. 

• Ἀργυρός, Ἀ., Ἡ Κλεὶς τῆς Ἀναγνώσεως ἤτοι τὸ πρῶτον ἀναγνωστικὸν βιβλίον 
τῶν παίδων κατὰ τὴν ἀναλυτικοσυνθετικὴν μέθοδον συντεταγμένον ὑπὸ Ἀ. 
Ἀργυροῦ, ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐκ τοῦ Βιβλιοπωλείου Ἀνδρέου Κορομηλᾶ, 
1880. 

• Μωραΐτης, Σπ., Ἐγχειρίδιον ἀναγνωσμάτων συνταχθὲν ὑπὸ Σπυρίδωνος 
Μωραΐτου: ἔτος σχολικὸν Α΄, ἔκδοσις ἕκτη, διωρθωμένη καὶ ἐπηυξημένη, ἐν 
Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστοῦ, 1880. 

• Οἰκονόμου, Π., Ἀλφαβητάριον, δι’ οὗ ἐν ὀλίγοις μαθήμασι διδάσκονται 
χαίροντες οἱ μαθηταὶ τὴν ἀνάγνωσιν συνδεομένην μετὰ τῆς γραφῆς ὑπὸ Π.Π. 
Οἰκονόμου: ἔτος σχολικὸν Α΄, ἔκδοσις δευτέρα, διορθωμένη καὶ ηὐξημένη, 
ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς Ἀθηναΐδος, 1880. 

• Πούλιος, Χ., Μέγα Ἀλφαβητάριον κατὰ τὴν νέαν μέθοδον συντεταγμένον: 
Πραγματογνωσία, ἠθικὰ διηγήματα καὶ ποιήματα ὑπὸ Χαρίση Πουλίου, ἐν 
Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστοῦ, 1881. 

• Μαρουδῆς, Κ., Νέα μέθοδος Κ. Ἰω. Μαρουδῆ: ἔτος πρῶτον: Ἀλφαβητάριον 
ἁπλοποιοῦν τὴν διδασκαλίαν τῆς ἀναγνώσεως ὑπὸ Κωνστ. Ἰω. Μαρουδῆ, 
ἔκδοσις ἐνάτη, διασκευασθεῖσα ὅλως ἐπὶ τὸ βέλτιον, πλήρης εἰκόνων καὶ 
διῃρημένη εἰς τέσσαρα μέρη, δύο τεύχη, τεῦχος πρῶτον, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῶν 
Καταστημάτων Ἀνδρέου Κορομηλᾶ, 1884. 
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• Διαμαντῆς, Α., Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον κατὰ τὰς νεωτέρας παιδαγωγικὰς 
ἀρχὰς συντεταγμένον ὑπὸ Ἀποστόλου Διαμαντῆ καὶ ἐκδεδομένον ἀδείᾳ τοῦ 
Ὑπουργείου τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως ὑπὸ Βασιλείου Κ. Βαφειάδου, ἐν 
Κωνσταντινουπόλει, τύποις Ι.Γ. Μαργαρίτου καὶ Σας, 1887. 

• Βρατσᾶνος, Μ. & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον καὶ 
Ἀναγνωσματάριον μετ’ εἰκόνων ὑπὸ Μιλτιάδου Βρατσάνου καὶ Ἀνδρέου 
Κοκκινάκη, ἐν Ἀθήναις, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ.Κ. Βλαστῷ, 1888. 

• Πούλιος, Χ., Νέον Ἀλφαβητάριον συντεταγμένον κατὰ τὸ ἐν Γερμανίᾳ καὶ 
Ἑλβετίᾳ ἐπικρατοῦν σύστημα τῶν ἀρχοειδῶν λέξεων ἤτοι ἐκ τῆς 
πραγματογνωσίας ὑπὸ Χαρίση Πουλίου, ἔκδοσις πέμπτη, ἐν Ἀθήναις, παρὰ 
τῷ ἐκδότῃ Σ.Κ. Βλαστῷ, 1888.  

• Ἀποστολόπουλος, Θ., Νέον Ἀλφαβητάριον καὶ Ἀναγνωσματάριον μετὰ 
πολλῶν εἰκόνων διὰ τοὺς μαθητὰς τῶν δημοτικῶν σχολείων ἀμφοτέρων τῶν 
φύλων ὑπὸ Θεοδώρου Ἀποστολοπούλου, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου 
Σ.Κ. Βλαστοῦ, 1889. 

• Ἀσημακόπουλος, Ι., Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον συνταχθὲν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς 
ἐκθέσεως τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Κριτῶν τῶν Ἀλφαβηταρίων κατὰ τὸν τελευταῖον 
διαγωνισμὸν τῶν διδακτικῶν βιβλίων, ἐν Ἀθήναις, Σπυρίδωνος Κουσουλίνου 
Τυπογραφεῖον/Βιβλιοπωλεῖον παρὰ τῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, 1889. 

• Σκορδέλης, Βλ., Τὸ Ἄλφα Βῆτα τῶν μικρῶν παιδιῶν: «Ἄνθρωπος ἀγράμματος 
ξύλον ἀπελέκητον», ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων 
Ἀνέστη Κωνστιντινίδου, 1889. 

• Βανδώρου, Γ., Ἀλφαβητάριον κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς Παιδαγωγικῆς μετὰ πολλῶν 
εἰκόνων καὶ παιδικῶν διαλόγων, ἔκδοσις τρίτη βελτίων, ἐν Ἀθήναις, 
τυπογραφεῖον «Ὁ Παλαμήδης», 1891. 

• Κοντός, Ι., Νέον Ἀλφαβητάριον μετὰ πολλῶν εἰκόνων πρὸς χρῆσιν τῶν 
μαθητῶν τῶν δημοτικῶν σχολείων ἀμφοτέρων τῶν φύλων ὑπὸ Ἰωάννου 
Κοντοῦ, ἐκδότης Ἐλευθ. Δ. Συγγουρῆς ἐν Λαμίᾳ, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ 
τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1891. 

• Οἰκονόμου, Π., Ἀλφαβητάριον ἤ ἡ πρώτη ἀνάγνωσις ἐντὸς μηνὸς 
διδασκομένη κατὰ μέθοδον ἁπλουστάτην, πρὸς χρῆσιν τῶν Δημοτικῶν 
Σχολείων ὑπὸ Π.Π. Οἰκονόμου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Δημοτικῆς 
Ἐκπαιδεύσεως, ἔκδοσις δεκάτη, «Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἁπλῆ ὅταν εὑρεθῆ», ἐν 
Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 
1891. 
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• Παπαμάρκου, Χ., Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον ὑπὸ Χαρισίου Παπαμάρκου, 
ἔκδοσις δευτέρα, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων 
Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1891. 

• Καλλίνικος, Γ., Ἀλφαβητάριον μετὰ πολλῶν εἰκόνων ὑπὸ Γεωργίου Ν. 
Καλλινίκου, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη 
Κωνσταντινίδου, 1892. 

• Κοκκινάκης, Α., Μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον μικρὸν: πρὸς χρῆσιν τῶν ἀρχαρίων 
συντεταγμένον κατὰ τὰς παρατηρήσεις τὰς ἐν τῇ ἐκθέσει τῆς ἐπιτροπῆς τῆς 
κρινάσης τὰ ἀλφαβητάρια τὰ ὑποβληθέντα εἰς τὸν τελευταίον τὸν κατὰ τὸ 
1887 τελεσθέντα ἐν Ἑλλάδι διαγωνισμὸν τῶν διδακτικῶν βιβλίων, ἐν 
Ἡρακλείῳ Κρήτης, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ.Μ. Ἀλεξίου, 1892. 

• Μιχαλόπουλος, Θ., Νέον Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον μετ’ εἰκόνων 
συντεταγμένον κατὰ τὰς ἀπαιτήσεις τῆς ψυχολογίας ὑπὸ Θεμ. Ι. 
Μιχαλοπούλου, τεῦχος Α΄, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀνέστη 
Κωνσταντινίδου, 1892. 

• Σπετσέρης, Α., Ἀλφαβητάριον δι’ οὗ ἐν ὀλίγοις μαθήμασι μανθάνουσι τὴν 
ἀνάγνωσιν οἱ μαθηταί: πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν τῶν δημοτικῶν σχολείων 
ἀμφοτέρων τῶν φύλων, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν 
Καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1893. 

• Βρατσᾶνος, Μ., Μικρὸν Ἀλφαβητάριον μετ’ εἰκόνων πρὸς χρῆσιν τῶν 
ἀρχαρίων ὑπὸ Μ.Ι. Βρατσάνου, ἔκδοσις δευτέρα, ἐν Ἀθήναις, παρὰ τῷ 
ἐκδότῃ Σ.Κ. Βλαστῷ, 1894.  

• Βρατσᾶνος, Μ., & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον μετ’ 
εἰκόνων ὑπὸ Μ.Ι. Βρατσάνου καὶ Ἀνδρέου Κοκκινάκη, ἔκδοσις 8η 
βελτιωθεῖσα, ἐν Ἀθήναις, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ.Κ. Βλαστῷ, 1894. 

• Λοῦτσος, Λ. & Κ. Καλεβρᾶς, Ἀλφαβητάριον μετὰ πολλῶν εἰκόνων διὰ τοὺς 
μαθητὰς τῶν δημοτικῶν σχολείων ἀμφοτέρων τῶν φύλων ὑπὸ Λ. Λούτσου 
καὶ Κ. Καλεβρᾶ, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων 
Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1894. 
Παρά το γεγονός ότι τρία από τα παραπάνω Αλφαβητάρια, αυτά των Α. 

Αργυρού, Α. Διαμαντή και Α. Κοκκινάκη, είχαν εκδοθεί εκτός των συνόρων του τότε 
ελληνικού κράτους, κρίθηκε σκόπιμη η μελέτη τους για διαφορετικούς σε κάθε 
περίπτωση λόγους. Το πρώτο ήταν ένα από τα εγχειρίδια που είχαν υποβληθεί στον 
Α΄ Διαγωνισμό για τη σύνταξη διδακτικών βιβλίων. Ο συγγραφέας του δεύτερου, Α. 
Διαμαντής, σύμφωνα με τον πρόλογό του, υπήρξε μαθητής του Χ. Παπαμάρκου, 
ενώ ο Α. Κοκκινάκης, είχε συντάξει το Αλφαβητάριο του με βάση τα πορίσματα της 
έκθεσης του Β΄ Διαγωνισμού. Επίσης, τρία Αλφαβητάρια των αρχών της δεκαετίας 
1880-1890, αυτά των Σπ. Μωραΐτη (1880), Π. Οικονόμου (1880) και Κ. Μαρουδή 
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(1884), αποτελούν επανεκδόσεις παλαιότερων Αλφαβηταρίων, οπότε εύλογα 
γεννάται το ερώτημα, αν ακολουθούν τη νέα μέθοδο. Η εξέτασή τους, όπως 
φαίνεται στο σχετικό κεφάλαιο, έδειξε ότι σε κανένα από τα τρία δε συναντώνται τα 
βασικά χαρακτηριστικά των Αλφαβηταρίων της προηγούμενης περιόδου, τα οποία 
ήταν προσαρμοσμένα για την αλληλοδιδακτική μέθοδο. Ωστόσο, το Αλφαβητάριο 
του Π. Οικονόμου δεν ακολουθεί ούτε τη μέθοδο των πρότυπων λέξεων, ενώ σε 
αυτό του Κ. Μαρουδή συναντώνται αρκετές ιδιομορφίες. Αντίθετα, το Αλφαβητάριο 
του Σπ. Μωραΐτη έχει συνταχθεί με βάση τις αρχές της νέας μεθόδου. Εξάλλου, ο 
τελευταίος είχε συγγράψει και Οδηγό Διδασκαλίας στον οποίο περιγράφεται η νέα 
μέθοδος και βασίζεται το συγκεκριμένο Αλφαβητάριο.  

Από τις πηγές συλλέχθηκαν τα απαραίτητα δεδομένα, τα οποία 
ταξινομήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν, ώστε να είναι δυνατή η ανάδειξη των κοινών 
στοιχείων και των διαφοροποιήσεων που παρατηρήθηκαν. Τέλος, 
πραγματοποιήθηκε συζήτηση και εξήχθησαν συμπεράσματα, μέσω των οποίων 
απαντώνται τα ερωτήματα που τέθηκαν.  
 
Δομή της εργασίας 

 Η παρούσα εργασία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια.  
 Στο πρώτο κεφάλαιο, εξετάζεται η πορεία των μεθόδων διδασκαλίας κατά 
τον 19ο αιώνα, κυρίως, από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους έως και το 1895. 
Πιο συγκεκριμένα, αρχικά, παρουσιάζεται η καθιέρωση της αλληλοδιδακτικής 
μεθόδου, παρά την ύπαρξη αντίθετων απόψεων, και η εξέλιξή της σε 
αλληλοσυνδιδακτική. Έπειτα, γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές της μεθόδου, με 
στόχο να είναι εφικτή η σύγκρισή της με τη συνδιδακτική. Στο επόμενο 
υποκεφάλαιο, παρατίθεται η κριτική που δέχτηκε η αλληλοδιδακτική μέθοδος και 
οι εξελίξεις που οδήγησαν στην κατάργησή της και στην καθιέρωση της 
συνδιδακτικής. Τέλος, αναλύονται οι βασικές αρχές της διδασκαλίας του Ερβάρτου 
και της ερβαρτιανής διδασκαλίας, καθώς αυτή ήταν η ιδιαίτερη μορφή της 
συνδιδακτικής που κυριάρχησε στην Ελλάδα, και η μεταφορά αυτών των αρχών 
στους Οδηγούς Διδασκαλίας της εποχής. 
 Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το καθεστώς παραγωγής, έγκρισης 
και εισαγωγής των εγχειριδίων στα σχολεία από την ίδρυση του κράτους έως και το 
1895, με στόχο να αναδειχθεί η πολιτική του ρυθμιστικού κρατικού παρεμβατισμού, 
που ίσχυσε από το 1882 έως το 1895, και οι συνέπειές της. Το τελευταίο 
υποκεφάλαιο αφιερώνεται στους διαγωνισμούς για τη σύνταξη των διδακτικών 
βιβλίων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παραπάνω πολιτικής. 
 Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται το ζήτημα των Αλφαβηταρίων ως 
σχολικών εγχειριδίων, από την εμφάνισή τους το 1771 έως το χρονικό όριο της 
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παρούσας εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται να φανεί η πορεία τους μέσα 
στον χρόνο και οι καινοτομίες των νέων Αλφαβηταρίων στο πλαίσιο της καινούριας 
μεθόδου διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης. Επίσης, παρατίθενται όλα τα 
υποβληθέντα στους διαγωνισμούς Αλφαβητάρια, καθώς τόσο η κριτική που τους 
ασκήθηκε μέσω των εκθέσεων, όσο και τα ίδια τα βιβλία (όσα από αυτά, βέβαια, 
είχαν εκδοθεί και έχουν εντοπιστεί) αποτελούν αντικείμενο υπό εξέταση.  
 Στο τέταρτο κεφάλαιο, αποσαφηνίζονται οι όροι ανάγνωση και πρώτη 
ανάγνωση και, στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι μέθοδοι διδασκαλίας της πρώτης 
ανάγνωσης. Ωστόσο, έμφαση δίνεται στις μεθόδους που είχαν εμφανιστεί έως τη 
συγκεκριμένη εποχή, ενώ για τις σύγχρονες γίνεται μια απλή αναφορά, καθώς η 
ανάλυσή τους δεν αποτελεί στόχο της παρούσας εργασίας. Επίσης, παρουσιάζεται 
με συντομία το ελληνικό φωνολογικό και ορθογραφικό σύστημα, με σκοπό να 
αναδειχθούν τα βασικά στοιχεία του, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τη διδακτέα 
ύλη των εξεταζόμενων Αλφαβηταρίων και την κατανομή της.  
 Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθόδευση της διδασκαλίας της 
πρώτης ανάγνωσης που επικρατούσε πριν το 1880, όπως αυτή αποτυπώνεται στους 
Οδηγούς του Ι. Κοκκώνη και του Γ. Κωνσταντινίδη και στα αντίστοιχα σχολικά 
εγχειρίδια. Η παρουσίαση αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθώς καθιστά εφικτή τη 
σύγκριση μεταξύ των δύο μεθόδων, ενώ ταυτόχρονα φανερώνει τη διαδικασία 
μετάβασης στη νέα μέθοδο.  

Το έκτο κεφάλαιο, πραγματεύεται τη νέα μέθοδο διδασκαλίας της πρώτης 
ανάγνωσης, όπως παρουσιάζεται στους Οδηγούς και στους προλόγους των 
Αλφαβηταρίων της εποχής. Αρχικά, εξετάζεται η συμβολή που αναμενόταν να έχει η 
κατάκτηση της δεξιότητας της ανάγνωσης στην καθημερινή ζωή του ατόμου και οι 
στόχοι του μαθήματος της Ανάγνωσης, ενώ, στη συνέχεια, παρατίθενται οι ορισμοί 
και τα είδη της. Έπειτα, παρουσιάζεται η κριτική που ασκείται στις υπάρχουσες 
μεθόδους, με στόχο να φανούν οι καινοτομίες της νέας. Ακολουθούν οι βασικές 
αρχές και πρότυπα, στα οποία βασίζεται η νέα μέθοδος, ενώ, κατόπιν, 
περιγράφεται η μεθόδευση της διδασκαλίας. Το κεφάλαιο κλείνει με την παράθεση 
των δύο διαφορετικών απόψεων αναφορικά με την αφόρμηση των λέξεων προς 
διδασκαλία.  

Στο έβδομο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανάλυση των Αλφαβηταρίων. Πιο 
συγκεκριμένα, εξετάζεται η έκταση και η δομή τους, η παρουσία ή απουσία 
εικονογράφησης, η πορεία διδασκαλίας και η διδακτέα ύλη και η κατανομή της. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι εξετάστηκαν όσα στοιχεία σχετίζονται με τη μεθόδευση 
της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης. Για τον λόγο αυτό, το περιεχόμενο των 
Αλφαβηταρίων δεν μελετήθηκε ως προς τη θεματολογία και την ιδεολογία του, 
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καθώς η συγκεκριμένη ανάλυση θα υπερέβαινε τα όρια και τους στόχους της 
παρούσας εργασίας.  

Στο όγδοο κεφάλαιο εξετάζεται η πορεία της μεθόδου διδασκαλίας της 
πρώτης ανάγνωσης κατά τα επόμενα χρόνια και η κριτική που δέχτηκε η 
εξεταζόμενη μέθοδος από μεταγενέστερους παιδαγωγούς. 

Τέλος, πραγματοποιείται συζήτηση, κατά την οποία εξάγονται 
συμπεράσματα και απαντώνται τα ερωτήματα που έχουν τεθεί.  
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1. Η μεθόδευση της διδασκαλίας κατά τον 19ο αιώνα 

1.1 Η καθιέρωση και η πορεία της αλληλοδιδακτικής μεθόδου 

Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, 
απαρτιζόταν από τα Κοινά Σχολεία, τα οποία προσέφεραν «κολλυβογράμματα»13. 
Βέβαια, ο όρος σχολείο, ιδιαίτερα κατά την πρώιμη περίοδο, δεν αναφέρεται σε 
ιδρύματα ανάλογα με τα σημερινά αλλά σε μια ανομοιογενή ηλικιακά ομάδα 
μαθητών, η οποία διδασκόταν από έναν δάσκαλο. Η διδασκαλία λάμβανε χώρα 
στον νάρθηκα της εκκλησίας ή σε κάποιο οίκημα, χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση και τις 
ώρες που ευκαιρούσε ο δάσκαλος, ο οποίος ήταν συνήθως ιερέας14. 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα των Ελλήνων, διευρύνθηκε από τα τέλη του 
16ου αιώνα, όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την ίδρυση και τη 
λειτουργία σχολείων στις περιοχές δικαιοδοσίας του, και εντάθηκε κατά το δεύτερο 
ήμισυ του 18ου αιώνα, λόγω των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού15. Οι δάσκαλοι, αν και παρουσίαζαν ανομοιομορφία ως 
προς το μορφωτικό τους επίπεδο, συνήθως ξεκινούσαν από τη διδασκαλία της 
αλφαβήτας και χρησιμοποιούσαν ως σχολικά εγχειρίδια εκκλησιαστικά κείμενα 
(Οκτώηχος, Ψαλτήρι, Ωρολόγιο, Ευχολόγιο)16. Ο P. Kipper παρατηρεί ότι 
επικρατούσε η ατομική μέθοδος, κατά την οποία ο δάσκαλος δίδασκε κάθε μαθητή 
ξεχωριστά για δέκα λεπτά. Παράλληλα, εντοπίζει και μια άλλη μέθοδο, κατά την 
οποία οι μαθητές καθισμένοι γύρω από τον δάσκαλο επαναλάμβαναν το ίδιο 
γράμμα, λέξη ή αριθμό ή διάβαζαν με τη σειρά ένα κείμενο, εκφωνώντας μια λέξη ο 
καθένας. Τη μέθοδο αυτή ο P. Kipper αποκαλεί αλληλοδιδακτική 17.  

Σημαντική απόπειρα για τη βελτίωση της στοιχειώδους εκπαίδευσης 
αποτελεί η διάδοση της αλληλοδιδακτικής. Η αλληλοδιδακτική διαδόθηκε μέσω του 
περιοδικού Λόγιος Ερμής (1816) και της κατάρτισης των πρώτων δασκάλων στο 
Ιάσιο (1820-21) από τον εισηγητή της Γεώργιο Κλεόβουλο, που γνώρισε τη μέθοδο 
στην Ελβετία και τη σπούδασε στο Παρίσι (1815-1819)18. 

13 Γ. Χασιώτης, «Ἡ παρ’ ἡμῖν δημοτικὴ ἐκπαίδευσις ἀπὸ τῆς ἀλώσεως Κων/πόλεως μέχρι σήμερον», Ὁ 
ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, τόμος Η΄, 1874, σσ. 94-129, εδώ σ. 96. 
14 Χρ. Πατρινέλης, «Από την Άλωση ως τις απαρχές της πρώτης αναγεννήσεως της παιδείας», στο: 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος Ι΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1974, σσ. 367-379, εδώ σ. 368.  
15 Ν. Τερζής, «Σκέψεις για την ελληνική εκπαίδευση κατά την οθωμανική περίοδο με έμφαση τον 
ανώτερο κύκλο σπουδών στην Πατριαρχική Σχολή Κωνσταντινουπόλεως (1759-1821): Μια νέα 
σκοπιά σε ένα παλαιό ζήτημα», στο: Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή. Ιστορία και 
Προσφορά, Πρακτικά, Εταιρεία Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής, Αθήνα 2004, σσ. 17-59, εδώ σσ. 20-
21. 
16 Γ. Χασιώτης, ό.π., σ. 97, Ν. Τερζής, ό.π., σ. 22.  
17 P. Kipper, Ἱστορία τῆς ἐν Ἑλλάδι Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως, μτφρ. Δ. Αυξεντιάδης, ἐν Ἀθήναις, 
τύποις Παρασκευᾶ Λεώνη, 1906, σ. 9. 
18 Χρ. Τζήκας, Ι.Π. Κοκκώνης, Ο ρόλος του στη θεμελίωση και τα πρώτα βήματα της Δημοτικής 
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Gutenberg, Αθήνα 1999, σσ. 53, 58-61. 
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Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον για την 
εκπαίδευση και την οργάνωσή της, καθώς θεωρήθηκε ότι ο «φωτισμός» και η 
σωστή αγωγή του λαού θα συνέβαλαν στην απελευθέρωση και στην πολιτική, 
κοινωνική και οικονομική συγκρότηση του έθνους19. Το ενδιαφέρον αυτό γίνεται 
φανερό από τα νομοθετικά κείμενα της εποχής, τον διορισμό εφόρου της παιδείας, 
τη σύσταση επιτροπών για την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και τη 
δράση ελληνικών και ξένων εταιρειών. Έμφαση δόθηκε στα αλληλοδιδακτικά 
σχολεία, τα οποία όχι μόνο θεωρήθηκαν κοινωφελέστατα και αναγκαιότατα αλλά 
ήταν και ολιγοδάπανα. Μάλιστα, η επιτροπή Γαζή πρότεινε τη σύσταση 
Διδασκαλείου στο Άργος για κατάρτιση των δασκάλων στην αλληλοδιδακτική 
μέθοδο20, ενώ επιχειρήθηκε η αγορά και η εκτύπωση βιβλίων21.  

Ο Ι. Καποδίστριας, δίνοντας προτεραιότητα στη στοιχειώδη εκπαίδευση και 
στη γρήγορη διάδοση των στοιχειωδών γνώσεων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
τμήμα του πληθυσμού, η οποία θεωρήθηκε προϋπόθεση για την εδραίωση της 
δημοκρατίας, αποδέχτηκε την αλληλοδιδακτική. Η μέθοδος αυτή επικράτησε, όχι 
μόνο γιατί ήταν η οικονομικότερη και είχε περιορισμένη διάρκεια φοίτησης, αλλά 
και εξαιτίας της έλλειψης καταρτισμένων και έμπειρων δασκάλων, τη στιγμή που 
στη Δυτική Ευρώπη είχε αρχίσει να αμφισβητείται και να εγκαταλείπεται, καθώς 
αποδείχθηκε ότι οδηγούσε στην παθητικοποίηση των μαθητών22. Με το Διάταγμα 
427/17 Φεβρουαρίου 183023, αποφασίστηκε η μετάφραση του Οδηγού του Ch. 
Sarazin, η οποία έγινε από τον Ι. Κοκκώνη, και, με το Διάταγμα 1032/12 Ιουλίου 
183024, ο Οδηγός εισήχθη στα σχολεία ως υποχρεωτικός κανονισμός λειτουργίας. 

Οι Βαυαροί, κατά την περίοδο 1834-37, με τον Νόμο του 1834 για τα 
Δημοτικά Σχολεία και τα Διατάγματα του 1836 και 1837 για τη Μέση Εκπαίδευση 

19 Δ. Μαυροσκούφης, «Προσπάθειες για τη θεμελίωση εκπαιδευτικού συστήματος στα χρόνια του 
Αγώνα και του Καποδίστρια, 1821-1832: συνέχειες και ασυνέχειες», στο: Σ. Μπουζάκης (επιμ.), 
Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Όψεις και Απόψεις, τόμος Β΄, Gutenberg, Αθήνα 2011, σσ. 69-
97, εδώ σ. 69.  
20 Δ. Μαυροσκούφης, Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα, 1828-1832, Διδακτορική 
Διατριβή, χ.ε., Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 14-69.  
21 Χρ. Τζήκας, ό.π., σ. 57. 
22 Αλ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Το ‘ανακοπτόμενο άλμα’: Τάσεις και 
αντιστάσεις στην ελληνική εκπαίδευση 1833-2000, Β. Βασιλού-Παπαγεωργίου (επιμ.), Μεταίχμιο, 
Αθήνα 2013, σσ. 11-13, ό.π., σ. 69. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την αμφισβήτηση της στο εξωτερικό, η μέθοδος γνωρίζει ευρεία 
αποδοχή στην Ελλάδα και από τους Έλληνες λογίους. Δ. Μαυροσκούφης, Εκπαίδευση και 
Εκπαιδευτική Πολιτική…, ό.π., σσ. 170-172. 
23 Διάταγμα αρ. 472/17-2-1830, στο: Απ. Δασκαλάκης, Κείμενα- πηγαὶ τῆς Ἱστορίας τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐπαναστάσεως, Σειρὰ Τρίτη, Τὰ περὶ Παιδείας, τόμος Α΄, Αθήνα 1968, τεκμ. αρ. 359, σσ. 791-792. 
24 Διάταγμα αρ. 1032/12-7-1830, στο: ό.π., τεκμ. αρ. 529, σσ. 1123-1124. 
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και το Πανεπιστήμιο, αντίστοιχα25, οργάνωσαν το εκπαιδευτικό σύστημα που 
κυριάρχησε για έναν σχεδόν αιώνα26. Το 1833, συστάθηκε επιτροπή παιδείας, 
μέλος της οποίας ήταν και ο Ι. Κοκκώνης27, με σκοπό την επεξεργασία σχεδίου για 
το εκπαιδευτικό σύστημα. Αν και τα περισσότερα μέλη της επιτροπής είχαν 
γερμανική μόρφωση και τάσσονταν υπέρ της εισαγωγής της συνδιδακτικής 
μεθόδου, αποδέχτηκαν την άποψη του Ι. Κοκκώνη και τη συνύπαρξη του 
αλληλοδιδακτικού και του συνδιδακτικού συστήματος, λόγω της επιμονής του αλλά 
και της απουσίας οικονομικών πόρων και δασκάλων28. 

Ο ίδιος ο Ι. Κοκκώνης, στην αναθεωρημένη έκδοση του Οδηγού, το 1860 
δηλώνει: «[…] ἡ ἀλληλοδιδακτικὴ διδασκαλία, διὰ πρωτοσχόλων κυρίως 
ἐνεργουμένη, καθίσταται περιωρισμένη και μηχανικὴ, καὶ ἀνεπιτηδεία πρὸς 
διανοητικὴν ἀνάπτυξιν τῶν διδασκομένων, κατορθουμένην διὰ τῆς ἀπ’ εὐθείας 
διδασκαλίας πάντων τῶν μαθητῶν ὑπὸ εὐμεθόδου διδασκάλου εκτελουμένης. 
Ἕνεκα τούτου τοῦ λόγου καὶ ἡ περὶ ὀργανισμοῦ τῆς παρ’ ἡμῖν ἐκπαιδεύσεως 
συστηθεῖσα ἐπιτροπὴ τὸ 1833 (ἅμα τῇ ἐλεύσει τοῦ Σ. ἡμῶν Ἄνακτος) ἧς κἀγὼ τότε 
ἔτυχον μέλος, ἔκρινε τὴν Γερμανικὴν (συνδιδακτικὴν) μέθοδον κατάλληλον διὰ τὰ 
προκαταρκτικὰ ἤ δημοτικὰ ἡμῶν σχολεῖα˙ μετὰ ὡριμοτέραν ὅμως σκέψιν εὑρίσκετο 
τὸ πρᾶγμα ἀκατόρθωτον. Διότι ἡ συνδιδακτικὴ, περιοριζομένη εἰς τὴν ὑπὸ ἑνὸς 
διδασκαλίαν 40-50 τὸ πολὺ μαθητῶν, ἀπαιτεῖ καὶ διδασκάλους πλείστους (ὧν τότε 
μεγίστην εἴχομεν σπάνιν) καὶ δαπάνην χρημάτων οὐκ ὀλίγων πρὸς οἰκοδομὴν 
πολλῶν σχολείων εἰς ἕκαστον δῆμον, καὶ πρὸς πρόβλεψιν τῶν ἀναγκαίων˙ ἡ δὲ 
Ἀλληλοδιδακτικὴ, ἄν καὶ ἀνεπαρκὴς πρὸς τὴν πρέπουσαν διανοητικὴν ἀνάπτυξιν 
τῶν διδασκομένων, ὑπῆρχε προσφορωτάτη εἰς τὴν μεταξὺ τοῦ λαοῦ ταχυτέραν καὶ 
εἰς πλειοτέρους διάδοσιν τῶν ἀναγκαιοτέρων τῆς προεκπαιδεύσεως μαθημάτων. 
Ὅθεν ἡ ἐπιτροπὴ, καίτοι ἀναγνωρίζουσα τὴν ὐπεροχὴν τῆς συνδιδακτικῆς, 
ἀπεφάνθη, ὅπως τὰ παρ’ ἡμῖν σχολεῖα τοῦ λαοῦ ὑπάρχωσιν ὠργανισμένα καὶ κατὰ 
τὴν μίαν καὶ κατὰ τὴν ἑτέραν μέθοδον ἀδιακρίτως»29. Την ίδια θέση επαναλαμβάνει 

25 Νόμος 6-2-1834, «Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων», ΦΕΚ 11/3-3-1834, Β.Δ. 31-12-1836, «Περὶ τοῦ 
κανονισμοῦ τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων καὶ Γυμνασίων», ΦΕΚ 87/31-12-1836, Β.Δ. 22-4-1837, «Περὶ 
συστάσεως τοῦ Πανεπιστημίου», ΦΕΚ 16/24-4-1837. 
26Ν. Τερζής, Μελέτη της εκπαίδευσης του νεοελληνισμού: πριν από το κράτος, έξω από το κράτος, 
στο κράτος, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 263. 
27 Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής ήταν οι Κ. Σχινάς, Αν. Πολυζωίδης, Αλ. Σούτσος, Ι. Βενθύλος και 
Δρ. Φράντζ. Δ. Αντωνίου, Οι απαρχές του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο νεοελληνικό κράτος: Το 
σχέδιο της Επιτροπής του 1833, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1992, σ. 21. 
28 «Συνεδρίασις Πρώτη, 2 Μαΐου 1883», στο: ό.π., σ. 135, «Παρατηρήσεις», στο ό.π., σ. 150. Χρ. 
Τζήκας, ό.π., σ. 124.  
29 Ι.Π. Κοκκώνης, Ἐγχειρίδιον ἤ Ὁδηγὸς τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς μεθόδου νέος, ἔκδοσις τρίτη, ἐν 
Ἀθήναις, τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδέλφεως, 1860, σ. δ΄.  
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και το 1863 προσθέτοντας ότι ήταν το μόνο μέλος της επιτροπής που γνώριζε την 
αλληλοδιδακτική μέθοδο30.  

Ωστόσο, υπήρχε η προοπτική τα αλληλοδιδακτικά να καταργηθούν 
σύντομα31, γεγονός που δικαιολογεί την πρόβλεψη του Νόμου του 1834 για 
επταετή φοίτηση και το εύρος των προβλεπόμενων μαθημάτων, χαρακτηριστικά 
του συνδιδακτικού σχολείου, αλλά και την απουσία αναφοράς στη μέθοδο 
διδασκαλίας. Επίσης, o C. Korck, ο πρώτος Διευθυντής του Διδασκαλείου, 
κατεύθυνε την εκπαίδευση των δασκάλων και τη λειτουργία των σχολείων κατά τη 
συνδιδακτική μέθοδο32.  

Ωστόσο, ο C. Korck σύντομα αναγκάστηκε να παραιτηθεί, αν και η επίσημη 
άποψη ήταν ότι παραιτήθηκε για λόγους υγείας, και τη θέση του ανέλαβε ο Ι. 
Κοκκώνης. Έτσι, το Δημοτικό Σχολείο άλλαξε κατεύθυνση και, με το Β.Δ. 10409, 19 
Απριλίου/ 1 Μαΐου 1836, καθιερώθηκε επίσημα η αλληλοδιδακτική και εισήχθη το 
εγχειρίδιο του Ch. Sarazin33. Ο Ι. Κοκκώνης, στον Οδηγό του 1860, δηλώνει ότι, το 
1835, είχε προτείνει την εισαγωγή και των δύο μεθόδων, αλλά παρατήρησε ότι 
κανένας δήμος δεν μπορούσε να συστήσει επαρκή συνδιδακτικά σχολεία και, 
συνεπώς, άρχισε να μελετά τη συνύπαρξη των δύο μεθόδων34. Αποτέλεσμα ήταν να 
ακυρωθούν ορισμένες διατάξεις του Νόμου του 1834, ανάμεσα στις οποίες και η 
επταετής διάρκεια φοίτησης, καθώς αυτή περιορίστηκε το πολύ σε τέσσερα έτη 
στην περίπτωση που λειτουργούσε συνδιδακτικό τμήμα35.  

Έως το 1839, ο συνδυασμός των δύο μεθόδων πραγματοποιούνταν μόνο στο 
Πρότυπο, ενώ δημοσίευση για το συνδιδακτικό τμήμα εμφανίστηκε για πρώτη 
φορά στο περιοδικό Ὁ Παιδαγωγός, στα τέλη του 183936. Το 1841, εγκρίθηκε και 
εκδόθηκε ο Νέος Οδηγός, σύμφωνα με τον οποίο το Δημοτικό Σχολείο χωριζόταν σε 
δύο τμήματα, το κατώτερο (αλληλοδιδακτικό) και το ανώτερο (συνδιδακτικό). 
Ωστόσο, η οργάνωση του σχολείου δεν άλλαξε και συνέχισε να κυριαρχεί η 
αλληλοδιδακτική37. Ο Αλ. Δημαράς επισημαίνει: «η αναθεώρηση δεν αφαιρεί τίποτε 
από τη μηχανοποίηση της μεθόδου και δεν την εναρμονίζει με τα νεώτερα 

30 Ι.Π. Κοκκώνης, Ἐγχειρίδιον περὶ Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως ἤ Ὁδηγὸς περὶ μεθόδων διδακτικῶν 
συνδιδακτικῆς καὶ μικτῆς, καὶ περὶ νηπιακῶν σχολείων, μέρος πρῶτον, ἐν Ἀθήναις, τύπ. Διονυσίου 
Κορομηλᾶ, 1863, σ. 48.  
31 Δ. Αντωνίου, ό.π., σ. 54. 
32 Χρ. Τζήκας, ό.π., σσ. 128, 137. 
33 Ό.π., σσ. 139-141.  
34 Ι.Π. Κοκκώνης, Ἐγχειρίδιον ἤ Ὁδηγὸς…, ό.π., σσ. δ΄-ε΄. 
35 Χρ. Τζήκας, ό.π., σσ. 143-144. 
36 «Διάταξις τῶν μαθημάτων τῶν παραδιδομένων Συνδιδακτικῶς», Ὁ Παιδαγωγός, Έτ. Α΄, τχ. 23-24, 
12-1839, σσ. 379-380, «Διανομὴ τῶν ὡρῶν κατὰ τὰς ὁποίας γίνεται τὸ μάθημα τῆς συνδιδακτικῆς», 
ό.π., σσ. 380-382.  
37 Χρ. Τζήκας, ό.π., σσ. 144-145. 
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πορίσματα της ευρωπαϊκής παιδαγωγικής επιστήμης»38. Η λειτουργία του 
συνδιδακτικού τμήματος εναποτέθηκε στη φιλοτιμία του δασκάλου, ενώ 
απαιτούνταν η ύπαρξη δεύτερης αίθουσας και δεύτερου δασκάλου, γεγονός που 
συνέβαινε πολύ σπάνια και, κυρίως, στα αστικά κέντρα39. Το 1863, στα 
πλεονεκτήματα της αλληλοδιδακτικής ο Ι. Κοκκώνης προσέθεσε και την ευταξία. 
Παρόλα αυτά, δέχεται ότι η αλληλοδιδακτική είναι μια μηχανική μέθοδος που δεν 
βοηθά στη διανοητική και ηθική ανάπτυξη των παιδιών και προτείνει τη μικτή ή 
αλληλοσυνδιδακτική μέθοδο, μόνη διαφορά της οποίας είναι ότι κάθε νέο 
αντικείμενο διδάσκεται πρώτα από τον δάσκαλο και έπειτα από τους 
πρωτόσχολους40.  

Το 1866, το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 
μη παραδεχόμενο την ακαταλληλότητα της αλληλοδιδακτικής μεθόδου, 
περιορίστηκε στο αίτημα για αντικατάσταση του υπάρχοντος Οδηγού, 
δημοσιεύοντας προκήρυξη για την σύνταξη νέου. Ο νέος Οδηγός θα έπρεπε να είναι 
απλούστερος και συντομότερος από τον προηγούμενο χωρίς συστηματικές και 
αυθαίρετες καινοτομίες41. Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν εννέα χειρόγραφα, 
κανένα από τα οποία δεν εγκρίθηκε, με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να κηρυχθεί 
άκυρος. Ωστόσο, το χειρόγραφο του Γ. Κωνσταντινίδη, το οποίο προσέγγιζε 
περισσότερο τους όρους που είχε θέσει το Υπουργείο, εκδόθηκε το 1868, 
ανατυπώθηκε πολλές φορές και χρησιμοποιήθηκε από πολλούς δασκάλους. Ο 
Οδηγός αυτός αποτελούσε περίληψη των Οδηγών του Ι. Κοκκώνη, χωρίς να 
παρουσιάζει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις42.  

Το επιχείρημα, όμως, του Ι. Κοκκώνη ότι ένας δάσκαλος με το 
αλληλοδιδακτικό σύστημα μπορεί να διδάξει μέχρι και 500 μαθητές δεν 
ανταποκρινόταν στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας. Από το 1836 έως το 
1874, αντιστοιχούσαν από 49 μέχρι 114 μαθητές ανά δάσκαλο, με μέσο όρο για όλη 
την περίοδο 80 μαθητές ανά δάσκαλο. Αυτό σημαίνει, ότι στα αστικά κέντρα 
υπήρχαν σχολεία που είχαν 150-200 μαθητές και, συνεπώς, και δεύτερο δάσκαλο, 
ενώ παράλληλα υπήρχαν και σχολεία με 20 ή 30 μαθητές στα οποία δεν 
δικαιολογούνταν η χρήση της μεθόδου. Στόχος της ήταν «η ηθικοποίηση του λαού, 

38 Αλ. Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τόμος Α΄, Ερμής, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 
1983, σ. λα΄. 
39 Χρ. Τζήκας, ό.π., σσ. 145-147. 
40 Ι.Π. Κοκκώνης, Ἐγχειρίδιον περὶ Δημοτικῆς…, ό.π., σσ. 3-6. 
41 Προκήρυξις 24-2-1866, «Σχέδιον προγράμματος πρὸς σύνταξιν νέου ὁδηγοῦ τῆς Ἀλληλοδιδακτικῆς 
μεθόδου», Ἐφημερὶς τῶν Φιλομαθῶν, Περ. Α, Έτ. ΙΔ΄, 10-3-1866, σσ. 903-904. 
42 Γ. Χασιώτης, ό.π., σ. 112. 
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η αποδοχή μιας ενιαίας εξουσίας και ο εθισμός στην υπακοή στους νόμους», 
στοιχεία απαραίτητα για τη συγκρότηση του εθνικού κράτους43. 

 
1.2 Οι βασικές αρχές της αλληλοδιδακτικής μεθόδου 

Η αλληλοδιδακτική μέθοδος συστηματοποιήθηκε από τον Σκώτο 
Αγγλικανικό κληρικό Andrew Bell, ο οποίος το 1787 ανέλαβε τη διεύθυνση του 
Στρατιωτικού Ασύλου για τα ορφανά αγόρια στο στρατόπεδο του Έγκμορ, στο 
Μαντράς των Ινδιών. Ταυτόχρονα, η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε και από τον Άγγλο 
Joseph Lancaster, στο σχολείο που ίδρυσε στο Borough Road του Λονδίνου, το 1796, 
ενώ μέσω της δραστηριοποίησής του διαδόθηκε σε όλη τη χώρα44. Στις αρχές του 
19ου αιώνα, η μέθοδος υιοθετήθηκε και στη Γαλλία45.  

Κύριο χαρακτηριστικό της αλληλοδιδακτικής μεθόδου είναι η διδασκαλία 
των μαθητών από καλύτερους και πιο προχωρημένους μαθητές, «τους 
πρωτόσχολους», οι οποίοι έχουν ήδη διδαχθεί το μάθημα της ημέρας από τον 
δάσκαλο. Οι μαθητές κατατάσσονται με βάση την πρόοδό τους σε κάθε μάθημα σε 
οκτώ κλάσεις, οι οποίες λειτουργούν ανεξάρτητα. Η διδασκαλία διεξάγεται, αρχικά, 
στα θρανία, τα οποία βρίσκονται στο κέντρο της αίθουσας, ενώ, στη συνέχεια, οι 
προφορικές ασκήσεις πραγματοποιούνται από ειδικούς πίνακες στα ημικύκλια, τα 
οποία είναι τοποθετημένα περιμετρικά46.  

Όσον αφορά στη μεταφορά της μεθόδου στην Ελλάδα, ο Ι. Κοκκώνης ορίζει 
ως αλληλοδιδακτική τη μέθοδο κατά την οποία «οἱ μαθηταὶ διδάσκωσιν ἀλλήλους 
ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν καὶ ὁδηγίαν τοῦ διδασκάλου» και ως συνδιδακτική τη μέθοδο 
κατά την οποία «ἀπ’ εὐθείας ὅλοι οἱ μαθηταὶ κατὰ τάξεις συνενασχολοῦνται καὶ 
συνδιδάσκονται ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ διδασκάλου»47. Ως μικτή ορίζει τη μέθοδο που 
προκύπτει από τον συνδυασμό των δύο παραπάνω και κατά την οποία ο δάσκαλος 
διδάσκει απ’ ευθείας όλους τους μαθητές και, στη συνέχεια, οι καλύτεροι μαθητές, 
οι πρωτόσχολοι, ασκούν τους συμμαθητές τους, σε όσα οι ίδιοι έχουν ήδη 
διδαχτεί48.  

Υποστηρίζει ότι σε κάθε σχολείο θα πρέπει να λειτουργούν δύο τμήματα, 
ένα κατώτερο, αλληλοδιδακτικό, στο οποίο διδάσκεται η Ανάγνωση, η Γραφή, η 

43 Χρ. Τζήκας, ό.π., σ. 147. 
44 Λ. Παπαδάκη, Η αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Δωδώνη, 
Ίδρυμα ερευνών για το παιδί, Αθήνα-Γιάννινα 1992, σσ. 31-33. 
45 Ό.π., σσ. 46-50. 
46 Ό.π., σσ. 27-29. 
47 Ι.Π. Κοκκώνης, Ἐγχειρίδιον ἤ Ὁδηγὸς τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς…, ό.π., σ. 5. 
48 Ό.π. 
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Αριθμητική, η Χριστιανική Διδασκαλία και τα πρώτα στοιχεία της Γραμματικής και 
της Γραμμικής Ιχνογραφίας, και ένα ανώτερο, συνδιδακτικό49. 

Σε κάθε μάθημα του αλληλοδιδακτικού τμήματος οι μαθητές χωρίζονται σε 
οκτώ κλάσεις, καθεμιά από τις οποίες συγκροτείται από ισοδύναμους μαθητές και 
παίρνει το όνομά της από ένα γράμμα του αλφαβήτου (Α-Η). Οι μαθητές της Α΄ 
κλάσης, οι πιο αδύναμοι, τοποθετούνται στα πρώτα θρανία και ακολουθούν με τη 
σειρά οι επόμενες κλάσεις. Κάθε κλάση διαιρείται, επίσης, σε ημικύκλια, καθένα 
από τα οποία αποτελείται από το πολύ εννέα μαθητές και τον πρωτόσχολο.50.  

Όσον αφορά στους πρωτόσχολους, είναι προσωρινοί βοηθοί του δασκάλου, 
οι οποίοι επιλέγονται με κριτήρια τη νοημοσύνη, την ικανότητα και το ήθος τους. 
Χωρίζονται στους «γενικούς» πρωτόσχολους, οι οποίοι διοικούν και επιτηρούν όλο 
το σχολείο υπό την εποπτεία του δασκάλου, και στους «μερικούς», οι οποίοι, υπό 
την εποπτεία των γενικών πρωτόσχολων, υπαγορεύουν στα θρανία τα μαθήματα 
(υπαγορευτές) ή τα ερμηνεύουν στους συμμαθητές τους στα ημικύκλια 
(ερμηνευτές). Ταυτόχρονα, υπάρχουν και οι «βοηθοί» των πρωτόσχολων, οι οποίοι 
τους αντικαθιστούν σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής παύσης τους, ενώ 
διορίζονται και «ευταξίες» των ενοριών, οι οποίοι επιτηρούν τους μαθητές εκτός 
σχολείου51. 

 
1.3 Η κατάργηση της αλληλοδιδακτικής και η καθιέρωση της συνδιδακτικής 

Από τη δεκαετία του 1850, η αλληλοδιδακτική μέθοδος αρχίζει να δέχεται 
σφοδρή κριτική, η οποία αφορά, κυρίως, στον μηχανιστικό χαρακτήρα της, που δεν 
αφήνει περιθώρια αυτενέργειας στους μαθητές και εμποδίζει την διανοητική και 
ηθική ανάπτυξή τους. Από το 1864, η κριτική στρέφεται και προς την Πολιτεία, η 
οποία, τη δεκαετία του 1870, λόγω της αμφισβήτησης της μεθόδου αλλά και των 
άλλων κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων, επιδιώκει τη μεταρρύθμιση του 
Δημοτικού Σχολείου, θέτοντας στο κέντρο τη μέθοδο διδασκαλίας52. Εξάλλου, η 
μέθοδος, ακόμη και στην Αγγλία και στη Γαλλία που είχε γνωρίσει άνθιση, είχε ήδη 
καταργηθεί53, ενώ παρατηρείται μια στροφή των Ελλήνων προς τη Γερμανία, η 
οποία συνδέεται τόσο με την αποξένωση και την απογοήτευση τους από τους 
παραδοσιακούς συμμάχους (Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία), όσο και με τη γερμανική 
αρχαιολατρία που εξυπηρετεί τη Μεγάλη Ιδέα54.  

49 Ό.π., σσ. 35-36. 
50 Ό.π., σ. 36. 
51 Ό.π., σσ. 47-55. 
52 Χρ. Τζήκας, ό.π., σ. 148. 
53 Αλ. Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, ό.π., σ. μβ΄. 
54 Κ. Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, Ερμής, Αθήνα 1994, σσ. 353-355, Λ. Παπαδάκη, ό.π., σ. 
161. 
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Το 1869, ιδρύεται ο «Σύλλογος πρὸς Διάδοσιν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων», ο 
οποίος προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα «Ποῖαι αἱ ἐλλείψεις τῆς κατωτέρας καὶ 
μέσης δημοσίας παιδείας ἐν Ἑλλάδι; πόθεν ἑκάστη αὐτῶν προέρχεται, ἄν ἐκ τῶν 
νόμων, ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς ἤ ἐξ ἄλλων λόγων; ποῖα τὰ ἄμεσα καὶ ἔμμεσα 
ἀποτελέσματα τῶν ἐλλείψεων τούτων εἰς τὴν διανοητικὴν ἀνάπτυξιν καὶ εἰς τὴν 
ἠθικὴν διάπλασιν τῆς νεολαίας; καὶ τίς ἡ ἐπιρροὴ ἀμφοτέρων ἐπὶ τῆς καταστάσεως 
τῆς κοινωνίας; τέλος ποῖα τὰ καταλληλότερα θεραπευτικὰ μέσα;»55. Στον 
διαγωνισμό υποβλήθηκαν πέντε χειρόγραφα56 κανένα από τα οποία δεν κρίθηκε 
άξιο να βραβευθεί57. Ωστόσο, με αφορμή το τέταρτο από αυτά η Επιτροπεία, που 
ήταν υπεύθυνη για την αξιολόγησή τους58, εξέφρασε την άποψή της για τη μέθοδο 
διδασκαλίας. «Τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπείας εἰσὶ πεπεισμένα, ὅτι ἡ κακὴ τῶν δημοτικῶν 
μας σχολείων κατάστασις ὀφείλεται ἐν μέρει καὶ εἰς τὴν ἐν ἰσχύϊ μέθοδον, καὶ ὅτι 
καὶ συμφέρει καὶ εὔκολον εἶνε νὰ ἐγκαταλειφθῇ μὲν ὅσον τάχος ἡ ἀλληλοδιδακτική, 
διατηρουμένων ἐκ ταύτης μόνον τινῶν ἐκ τῶν γνωστῶν κινήσεων, νὰ είσαχθῇ δὲ 
ἀντ’ αὐτῆς ἡ μετὰ τῆς κατ’ ἄτομον διδασκαλίας (méthode individuelle) 
συνδυαζομένη συνδιδακτικὴ μέθοδος (méthode simultanée), καθ’ ἥν ὁ διδάσκων, 
ἐνῷ ἀσχολεῖται εἰς τὴν διδασκαλίαν ἑκάστου κατ’ ἰδίαν μαθητοῦ, διδάσκει 
συγχρόνως πάντας, καὶ διὰ τῆς ἐπιδεξιότητος αὐτοῦ πάντων τὴν προσοχὴν ζωηρὰν 
καὶ σύντονον διατηρεῖ»59. Η αποστροφή της Επιτροπείας για την αλληλοδιδακτική 
μέθοδο γίνεται ακόμη πιο φανερή στα συμπεράσματα του διαγωνισμού, όταν 
δηλώνει ότι είναι «προτιμότεροι πολλάκις καὶ αὐτοὶ οἱ παλαιοὶ γραμματοδιδάσκαλοι 
τῶν σημερινῶν διδακτικῶν μηχανῶν», ενώ ταυτόχρονα προτείνεται «ἡ διὰ τῶν 
αἰσθητῶν (τῆς ἐποπτείας) μέθοδος (Anschauungsunterricht) καθ’ ἅπασαν τὴν 
διδασκαλίαν, ἰδίως δὲ κατὰ τὴν τῶν πρώτων ἐτῶν»60. 

Το 1871, στέλνονται, με πρωτοβουλία του Συλλόγου, υπότροφοι στη 
Γερμανία για παιδαγωγικές σπουδές δύο Έλληνες φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής 
Αθηνών, ο Σπ. Μωραΐτης και ο Π. Οικονόμου, και ένας απόφοιτός της, ο Χ. 

55 Περὶ κατωτέρας καὶ μέσης παιδείας ἐν Ἑλλάδι ἤ ὁ ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου διαγωνισμός: Ἔκθεσις 
τῆς Ἀγωνοδίκου Ἐπιτροπείας ἀναγνωσθείσα ἐν τῷ πρὸς Διάδοσιν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων 
Συλλόγῳ, Ἀθήνησι, τύποις Ἀνδρέου Κορομηλᾶ, 1872, σ. 5. 
56 Τα χειρόγραφα με τη σειρά που παρατίθενται στην Έκθεση, από το χειρότερο προς το καλύτερο, 
είναι τα εξής: Πραγματεία περὶ τῶν τῆς κατωτέρας καὶ μέσης παιδείας ἐλλείψεων καὶ λοιπῶν παρ’ 
ἡμῖν ἐλαττωμάτων καὶ περὶ τῆς τούτων ὡς οἷόν τε θεραπείας, «Πλείων μὲν πλεόνων μελέτη, μείζων 
δ’ ἐπιθήκη» (ρητό του Ησίοδου), Σκέψεις ἐπὶ τοῦ ἀπὸ 5 Σεπτεμβρίου 1869 προγράμματος 
διαγωνισμοῦ τοῦ πρὸς διάδοσιν τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων Συλλόγου, «Ἐμπειρία μὲν γὰρ ποιεῖ τὸν 
αἰῶνα ἡμῶν πορεύεσθαι κατὰ τέχνην, ἀπειρία δὲ κατὰ τύχην» (ρητό του Πλάτωνα), Πρώτη καὶ μέση 
παίδευσις, εἰς ἐξέλεγξιν τῶν ἐλλείψεων τῆς παρ’ ἡμῖν παιδεύσεως. Ό.π., σσ. 8, 11, 16, 26, 45. 
57 Ό.π., σσ. 8, 67. 
58 Μέλη της Επιτροπείας ήταν οι Αρχιμανδρ. Σ. Κολιάτσος, Λ. Μελάς, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Γρ. 
Παππαδόπουλος [sic], Δ. Μαυροκορδάτος. Ό.π., σ. 93. 
59 Ό.π., σ. 42. 
60 Ό.π., σ. 76. 
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Παπαμάρκου. Ο Σπ. Μωραΐτης, μετά την επιστροφή του στην Αθήνα, ανέλαβε τη 
διεύθυνση ενός Σχολείου που είχε ιδρύσει ο «Σύλλογος πρὸς Διάδοσιν τῶν 
Ἑλληνικῶν Γραμμάτων» με βάση το γερμανικό πρότυπο, του «Παιδαγωγείου» 
(1875). Την ίδια χρονιά, ο Χ. Παπαμάρκου αναλαμβάνει την οργάνωση και τη 
διεύθυνση του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης, ενώ ο Π. Οικονόμου διευθύνει το 
Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο συστάθηκε κατά μίμηση του Παιδαγωγείου 
της Αθήνας και προσαρτήθηκε στο Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης, με σκοπό την 
πρακτική άσκηση των υποψήφιων δασκάλων61. 

Το 1873, ιδρύεται στην Αθήνα ο «Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος», ο 
οποίος μελετά τα προβλήματα της παιδείας και προβληματίζεται σχετικά με τη 
μέθοδο διδασκαλίας. Αν και τα μέλη του Συλλόγου αναγνωρίζουν την υπεροχή της 
συνδιδακτικής, κρατούν επιφυλακτική στάση όσον αφορά στη δυνατότητα 
εφαρμογής της στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο 
ποσοστό να υποστηρίζει την αλληλοδιδακτική και, κυρίως, τη μικτή μέθοδο 
διδασκαλίας62. Το 1879, ο Σύλλογος διορίζει μια εννεαμελή επιτροπή63, στόχος της 
οποίας είναι να αποφανθεί, αν είναι δυνατή και εύκολη η εισαγωγή της 
συνδιδακτικής μεθόδου στα Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη 
την έως εκείνη τη στιγμή εφαρμογή όλων των μεθόδων. Η επιτροπή τάσσεται 
ομόφωνα υπέρ της εισαγωγής της συνδιδακτικής, θέτοντας, όμως, ορισμένες 
προϋποθέσεις64. Ωστόσο, η απόφαση της δεν βρίσκει σύμφωνα όλα τα μέλη του 
Συλλόγου, καθώς εκφράζονται διαφορετικές απόψεις, αναφορικά με το αν η νέα 
μέθοδος πρέπει να εισαχθεί άμεσα ή σταδιακά. Η Γνώμη της Επιτροπείας γίνεται 
τελικά αποδεκτή στις 22 Αυγούστου 1880, ενώ το Προεδρείο της Γενικής 
Συνέλευσης δεσμεύεται να εισηγηθεί στο Υπουργείο Παιδείας την έκδοση ενός 
Οδηγού διδασκαλίας της νέας μεθόδου65.  

Η αλληλοδιδακτική καταργείται επίσημα το 1880, με το Β.Δ. «Περὶ μεθόδου 
διδασκαλίας ἐν τοῖς Δημοτικοῖς Σχολείοις»66, και αντικαθίσταται από τη 
συνδιδακτική. Η κατάργησή της, βέβαια, είχε ήδη προετοιμαστεί από την 
επανίδρυση του Διδασκαλείου της Αθήνας (1878) και την ίδρυση Διδασκαλείων 

61 Αλ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης…, ό.π., σσ. 61, 70, Λ. Παπαδάκη, ό.π.. σσ. 
161-168.  
62 Λ. Παπαδάκη, ό.π., σσ. 169-172.  
63 Τα μέλη της είναι οι Θ. Παπαδημητρακόπουλος (πρόεδρος), Γ. Κωνσταντινίδης, Γ. Μανούσος, Γ. 
Τριανταφυλλίδης, Π. Οικονόμου, Δ. Γραφειάδης, Βλ. Σκορδέλης, Σπ. Μωραΐτης και Β. Βούλγαρης.  
64 «Γνώμη τῆς ἐπὶ τῶν διδακτικῶν μεθόδων ἐννεαμελοῦς Ἐπιτροπείας», στο: Πρακτικὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Διδασκαλικοῦ Συλλόγου τῶν ἐτῶν Ζ΄ καὶ Η΄, 1879-1881, ἐν Ἀθήναις, 1881, σσ. 2-3. 
65 Λ. Παπαδάκη, ό.π., σ. 174. 
66 Β.Δ. 3-9-1880, «Περὶ μεθόδου διδασκαλίας ἐν τοῖς Δημοτικοῖς Σχολείοις», ΦΕΚ 97/15-9-1880.  
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στην Τρίπολη και στην Κέρκυρα (1880), στα οποία διδασκόταν η συνδιδακτική, ενώ 
το 1882 συστήνεται Διδασκαλείο και στη Λάρισα67.  

Σκοπός του Βασιλικού Διατάγματος για την καθιέρωση της συνδιδακτικής 
είναι «νὰ συντελέσωμεν εἰς τὴν κατὰ μικρὸν καὶ σὺν τῷ χρόνῳ προϊόντι ἐπικράτησιν 
ἐν τοῖς σχολείοις τοῦ Βασιλείου τῆς συνδιδακτικῆς μεθόδου, δι’ ἧς εὐσκοπώτερον ἥ 
τε ἠθικὴ μόρφωσις καὶ ἡ τῶν ψυχικῶν δυνάμεων τῶν παίδων ἐναρμόνιος ἀνάπτυξις 
ἐπιτυγχάνεται, ἐνεργουμένης τῆς διδασκαλίας ἑκάστου μαθήματος μετὰ λόγου κατὰ 
τὰς νεωτέρας διδακτικὰς μεθόδους, ἅς πεφωτισμένη πεῖρα ἐκύρωσε, καὶ νὰ 
ἀπαλλάξωμεν τὰ ἡμέτερα σχολεῖα τῆς Ἀλληλοδιδακτικῆς μεθόδου, ἥν ὡς πάντῃ 
μηχανικὴν καὶ τῆς τοῦ πνεύματος ἀναπτύξεως κωλυτικὴν κατεδίκασεν ἡ 
ἐπιστήμη»68. Συνεπώς, ορίζεται ότι σε όσα σχολεία διορίζονται δημοδιδάσκαλοι, οι 
οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη συνδιδακτική μέθοδο, η διδασκαλία θα 
πραγματοποιείται συνδιδακτικά και οι μαθητές θα διαιρούνται σε τέσσερις ή πέντε 
ετήσιες τάξεις69.  

Ταυτόχρονα, το 1880, εκδίδεται ο Οδηγός του Σπ. Μωραΐτη, Διδασκαλικὴ ἤ 
σύντομοι ὁδηγίαι περὶ τῆς χρήσεως τῆς νέας διδασκαλικῆς μεθόδου70, ο οποίος 
ρυθμίζει την εσωτερική οργάνωση και τάξη του σχολείου, και το 1881, ο Οδηγός του 
Δ. Πετρίδη με τίτλο Στοιχειώδεις Πρακτικαὶ Ὁδηγίαι περὶ Διδασκαλίας Μαθημάτων 
ἐν τοῖς Δημοτικοῖς Σχολείοις71. Ο τελευταίος περιλαμβάνει τον σκοπό του σχολείου, 
τις υποχρεώσεις των δασκάλων, γενικές και ειδικές διδακτικές αρχές και 
εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, γεγονός που συνηγορεί στον χαρακτηρισμό του 
ως το πρώτο υποτυπώδες αναλυτικό πρόγραμμα για το Δημοτικό Σχολείο72. Οι 

67 Αλ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης…, ό.π., σ. 61. Ο προσανατολισμός των 
Διδασκαλείων γίνεται φανερός από τους Διευθυντές τους. Το Διδασκαλείο Αθηνών διηύθυναν οι Χρ. 
Παπαδόπουλος, Μ. Βρατσάνος, Χ. Παπαμάρκου, Γ. Παπασωτηρίου, Π. Οικονόμου, Φ. Γεωργαντάς 
και Δ. Λάμψας, το Διδασκαλείο Κέρκυρας οι Χ. Παπαμάρκου και Μ. Σακελλαρόπουλος, το 
Διδασκαλείο Θεσσαλίας οι Π. Οικονόμου, Θ. Μιχαλόπουλος, Γ. Παπασωτηρίου, Δ. Ζαγγογιάννης, Σπ. 
Μωραΐτης, Α. Σακελλάριος και Δ. Λάμψας και το Διδασκαλείο Τρίπολης οι Βλ. Σκορδέλης, Μ. 
Σακελλαρόπουλος, Γ. Παπασωτηρίου, Φ. Γεωργαντάς, Α. Γραφειάδης, Σπ. Μωραΐτης, Θ. Βορέας, Απ. 
Αρβανιτόπουλος και Ν. Εξαρχόπουλος. Απ. Ανδρέου, Τα Διδασκαλεία και η κατάρτιση των δασκάλων 
(1878-1911), Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ. 1990, σσ. 301-311, Π. Παπακωνσταντίνου & 
Απ. Ανδρέου, Τα Διδασκαλεία και η ανάπτυξη της παιδαγωγικής σκέψης 1875-1914, Εκδόσεις 
Οδυσσέας, Αθήνα 1992, σσ. 135-139. 
68 Β.Δ. 3-9-1880, ό.π. 
69 Ό.π. 
70 Σπ. Μωραΐτης, Διδασκαλικὴ ἤ σύντομοι ὁδηγίαι περὶ τῆς χρήσεως τῆς νέας διδασκαλικῆς μεθόδου, 
ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστοῦ, 1880. 
71 Δ. Πετρίδης, Στοιχειώδεις Πρακτικαὶ Ὁδηγίαι περὶ Διδασκαλίας Μαθημάτων ἐν τοῖς Δημοτικοῖς 
Σχολείοις ὑπὸ Δ.Γ. Πετρίδου, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου του Σ. Κ. Βλαστοῦ, 1881. 
72 Η θέση αυτή ενισχύεται και από άλλους παράγοντες. Πρβλ. Χρ. Τζήκας, «Η εισαγωγή της 
συνδιδακτικής μεθόδου και το πρώτο επίσημο πρόγραμμα του Δημ. Σχολείου», στο: Απ. Ανδρέου & 
Χρ. Τζήκας (κείμενα- επιμέλεια), Προγράμματα δημοτικού σχολείου. Αναλυτικά και ωρολόγια. 
Βιβλιογραφία-αρθρογραφία για τα προγράμματα του δημοτικού σχολείου (πρώτη καταγραφή), 
Α.Π.Θ., Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 50. 

24 
 

                                                       



Οδηγοί αυτοί επικυρώνονται με την Εγκύκλιο 2017/28-2-188173, ενώ ο Οδηγός του 
Δ. Πετρίδη αποτέλεσε τον μοναδικό επίσημο Οδηγό των δασκάλων έως το 189474. 
Επίσης, κρίνεται αναγκαία η επιμόρφωση όλων των δημοδιδασκάλων και των 
δημοδιδασκαλισσών στη νέα μέθοδο για έξι τουλάχιστον εβδομάδες75. Παράλληλα, 
εκδίδονται Αλφαβητάρια με τη νέα μέθοδο, ενώ την ίδια περίοδο εμφανίζονται 
εγχειρίδια Σχολικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας, τα οποία 
παρουσιάζουν συστηματικά τη συνδιδακτική μέθοδο διδασκαλίας.  

Τα εγχειρίδια Παιδαγωγικής που έχουν εντοπιστεί έως το 1895 είναι, Ὁ 
Παιδαγωγός του Αρ. Σπαθάκη (1881, 1882) και η επανέκδοσή του πρώτου τόμου 
του, το 188576, Η Σχολικὴ Παιδαγωγική, επίσης, του Αρ. Σπαθάκη (1888)77, η οποία 
εγκρίθηκε στον δεύτερο διαγωνισμό, η Παιδαγωγική του ίδιου (1894)78, που 
εγκρίθηκε στον τρίτο διαγωνισμό, ο Πρακτικὸς Ὁδηγός του Δ. Κολοκοτσά (1884)79, ο 
Οδηγός του Μ. Βρατσάνου (1887)80, Ἡ Παιδαγωγικὴ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου του Μ. 

73 Εγκύκλιος 2017/28-2-1881, «Ἀπόφασις περὶ κανονισμοῦ τῆς διδασκαλίας ἐν τοῖς δημοτικοῖς 
σχολείοις», στο: Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως: 1833-1883, τόμος Α΄, ἐν 
Ἀθήναις, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ.Κ. Βλαστῷ, 1884, σσ. 195-196.  
74 Αλ. Δημαράς, «Η εκπαίδευση 1871-1909. Α. Ελληνικές πραγματικότητες και μεταρρυθμίσεις», στο: 
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τόμος 5ος, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 158. 
75 Β.Δ. 16-3-1881, «Περὶ ἀσκήσεως καὶ ἐξετάσεως τῶν δημοδιδασκάλων», ΦΕΚ 32/27-3-1881.  
76 Αρ. Σπαθάκης, Ὁ Παιδαγωγός περιέχων συνοπτικῶς ψυχολογίαν, λογικήν, ἱστορίαν τῆς 
παιδαγωγίας, παιδαγωγικὴν καὶ διδακτικήν: πρὸς χρῆσιν τῶν τε ἐν τοῖς διδασκαλείοις ἑκατέρου τοῦ 
φύλου ἐκπαιδευομένων καὶ λοιπῶν γονέων, διδασκάλων καὶ παιδαγωγῶν, τόμος Α΄, Ψυχολογία και 
Λογική, ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδέλφεως, 1882, Αρ. Σπαθάκης, Ὁ Παιδαγωγός 
περιέχων συνοπτικῶς ψυχολογίαν, λογικήν, ἱστορίαν τῆς παιδαγωγίας, παιδαγωγικὴν καὶ διδακτικήν: 
πρὸς χρῆσιν τῶν τε ἐν τοῖς διδασκαλείοις ἑκατέρου τοῦ φύλου ἐκπαιδευομένων καὶ λοιπῶν γονέων, 
διδασκάλων καὶ παιδαγωγῶν, τόμος Β΄, Ἱστορία τῆς Παιδαγωγίας, Παιδαγωγικὴ καὶ Διδακτική, ἐν 
Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδέλφεως, 1881, Αρ. Σπαθάκης, Ὁ Παιδαγωγός περιέχων 
συνοπτικῶς ψυχολογίαν, λογικήν, ἱστορίαν τῆς παιδαγωγίας, παιδαγωγικὴν καὶ διδακτικήν: πρὸς 
χρῆσιν τῶν τε ἐν τοῖς διδασκαλείοις ἑκατέρου τοῦ φύλου ἐκπαιδευομένων καὶ λοιπῶν γονέων, 
διδασκάλων καὶ παιδαγωγῶν, τόμος Α΄, Ψυχολογία καὶ Λογική, ἔκδοσις δευτέρα, διωρθωμένη καὶ 
ἐπηυξημένη, ἐν Ἀθήναις, Σπυρίδωνος Κουσουλίνου τυπογραφεῖον καὶ βιβλιοπωλεῖον, 1885. 
77 Σύμφωνα με τον πρόλογό του, το παρόν εγχειρίδιο αποτελείται από την Παιδαγωγική και 
Διδακτική του Β’ τόμου του Παιδαγωγού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου. 
Αρ. Σπαθάκης, Σχολικὴ Παιδαγωγικὴ ἤ θεωρία τῆς Παιδαγωγικῆς Μεθοδολογίας πρὸς χρῆσιν τῶν 
Διδασκαλείων, ἔκδοσις δευτέρα, ἐγκριθεῖσα ἐν τῷ τοῦ ΑΩΠΗ΄ ἔτους διαγωνισμῷ τῶν διδακτικῶν 
βιβλίων, ἐν Ἀθήναις, Σπυρίδωνος Κουσουλίνου τυπογραφεῖον καὶ βιβλιοπωλεῖον, 1888. 
78 Αρ. Σπαθάκης, Παιδαγωγικὴ περιλαμβάνουσα συνοπτικῶς ἱστορίαν τῆς Παιδαγωγικῆς, 
Ψυχολογίαν, Λογικὴν, Γενικὴν Παιδαγωγικὴν καὶ Διδακτικὴν πρὸς χρῆσιν τῶν Διδασκαλείων 
ἀμφοτέρων τῶν φύλων, ἐγκριθεῖσα ἐν τῷ διαγωνισμῷ τῶν διδακτικῶν βιβλίων κατὰ τὸν ΒΡΛ΄ νόμον, 
ἔκδοσις τετάρτη, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 
1894.  
79 Δ. Κολοκοτσάς, Πρακτικὸς ὁδηγὸς τοῦ διδασκάλου κατὰ τὸ νέον σύστημα, ἐν Ἀθήναις, χ.ε., 1884. 
80 Μ. Βρατσᾶνος, Ὁδηγὸς θεωρητικὸς καὶ πρακτικὸς τοῦ δημοτικοῦ σχολείου περιλαμβάνων τὰ 
μαθήματα τοῦ Β΄ σχολικοῦ ἔτους, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστοῦ, 1887. Η Μ. 
Αμαριώτου καταγράφει και έναν Οδηγό του Μ. Βρατσάνου που εκδόθηκε το 1886, ο οποίος αφορά 
το πρώτο σχολικό έτος. Μ. Αμαριώτου, Το γράψιμο και η αγωγή, φροντίδα του οίκου «Φλάμμα», 
Αθήνα 1935, σ. 535. 
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Σακελλαρόπουλου (1887)81, το Ἐγχειρίδιον Παιδαγωγικῆς του Στ. Ρώση (1889)82 και 
ο Διδασκαλικός Ὁδηγός του Βλ. Σκορδέλη (1890)83.  

Ο προβληματισμός σχετικά με τη μέθοδο διδασκαλίας εμφανίζεται και στα 
παιδαγωγικά περιοδικά της εποχής. Στο περιοδικό Ἐφημερὶς τῶν Φιλομαθῶν (1855-
1876 και 1877-1881), ήδη από την πρώτη περίοδο έκδοσής του, επικρίνεται η 
αλληλοδιδακτική μέθοδος και υποστηρίζεται η υιοθέτηση νέων παιδαγωγικών 
μεθόδων και θεωριών84, ενώ την 1η Ιανουαρίου 1878, δημοσιεύεται άρθρο του Κ. 
Φρειδερίκου, το οποίο αναφέρεται στις μεθόδους διδασκαλίας της ανάγνωσης και 
της γραφής85 και, στις 15 Ιανουαρίου 1879, άρθρο για τη συνδιδακτική μέθοδο της 
διδασκαλίας της ανάγνωσης και της γραφής86. Από το 1878 έως το 1891, εκδίδεται 
από τον Ελληνικό Διδασκαλικό Σύλλογο το περιοδικό Πλάτων, στόχος του οποίου 
είναι η βελτίωση της ελληνικής εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται αρκετά 
βραχύβια περιοδικά. Πιο συγκεκριμένα, εκδίδονται τα περιοδικά Πανδέκτης (1879-
1880), Ἡ Ἐφημερὶς τῶν Σχολείων (1880-1881), με εκδότες τον Μ. Βρατσάνο και τον 
Θ. Μιχαλόπουλο, Τὸ Παιδαγωγικὸν Σχολεῖον (1883-1887), το οποίο χαρακτηρίζεται 
ως το πρώτο επιστημονικό περιοδικό της Ερβαρτιανής Παιδαγωγικής87, Ἡ Πρόοδος 
(1884-1885) και Ἐκπαίδευσις (1892-1895)88. 

Ωστόσο, η αλληλοδιδακτική συνεχίζει να χρησιμοποιείται για μια ακόμη 
δεκαετία μετά την κατάργησή της89. Η ελλιπής εφαρμογή της συνδιδακτικής 
μεθόδου ή ακόμη και η ολοκληρωτική απουσία μεθόδου γίνεται φανερή και από τις 
Εκθέσεις των Επιθεωρητών, που στάλθηκαν το 1883 στα Δημοτικά Σχολεία. Ο Χ. 
Παπαμάρκου χαρακτηρίζει τις διδακτικές μεθόδους αψυχολόγητες90, ο Ν. Πολίτης 

81 Μ. Σακελλαρόπουλος, Ἡ Παιδαγωγικὴ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ἐν Κερκύρᾳ, ἐκ τοῦ τυπογραφείου 
«Ὁ Κοραής», 1887. 
82 Στ. Ρώσης, Ἐγχειρίδιον Παιδαγωγικῆς, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Κ. Ἀντωνιάδου, 1889. Από 
τους προλόγους του γίνεται φανερό ότι το παρόν αποτελεί δεύτερη έκδοση. Η πρώτη είχε 
πραγματοποιηθεί το 1885.  
83 Βλ. Σκορδέλης, Διδασκαλικὸς ὁδηγός, ἤτοι θεωρητικὸς καὶ πρακτικὸς ὁδηγὸς τῶν Δημοτικῶν 
Σχολείων καὶ Παρθεναγωγείων, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη 
Κωνσταντινίδου, 1890. 
84 Σ. Ζιώγου, Θ. Χασεκίδου & Β. Φούκας, Παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα: 
Παρουσίαση και περιεχόμενα, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 42-43.  
85 Κ. Φρειδερίκος, «Περὶ τῶν νέων μεθόδων ἀναγνώσεως καὶ γραφῆς κατὰ τὸν F. Buisson», Ἐφημερὶς 
τῶν Φιλομαθῶν, Περίοδος Β΄, Έτ. ΚΕ΄, 1-1-1878, σσ. 308-313. 
86 Στο συγκεκριμένο άρθρο συνδιδακτική μέθοδος αποκαλείται η διδασκαλία της ανάγνωσης μέσω 
της γραφής, η «Γραφοανάγνωση», όπως την ονομάζει ο συγγραφέας του. Η ταυτόχρονη διδασκαλία 
γραφής και ανάγνωσης συναντάται στα περισσότερα εγχειρίδια της εποχής, όπως θα φανεί στη 
συνέχεια. Δ. Κυριακόπουλος, «Συνδιδακτικὴ μέθοδος τῆς διδασκαλίας τῆς ἀναγνώσεως καὶ γραφῆς», 
Ἐφημερὶς τῶν Φιλομαθῶν, Περίοδος Β΄, Έτ. ΚΣΤ΄, 15-1-1879, σσ. 313-316. 
87 Ι. Κανάκης, ό.π., σ. 147.  
88 Σ. Ζιώγου, Θ. Χασεκίδου & Β. Φούκας, ό.π., σσ. 305-417. 
89 Χρ. Τζήκας, ό.π., σ. 148. 
90 Ἐκθέσεις τῶν κατὰ τὸ 1883 πρὸς ἐπιθεώρησιν τῶν Δημοτικών Σχολείων ἀποσταλέντων ἐκτάκτων 
ἐπιθεωρητῶν, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου, 1885, σ. 25.  
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αναφέρει ότι όλα τα μαθήματα διδάσκονται «διὰ τῆς μεθόδου τῆς μηχανικῆς 
ἀποστηθίσεως, τῆς προσφυεστάτης εἰς ἀποξήρανσιν τοῦ νοῦ καὶ μάρανσιν τῆς 
ἀρτιθαλοῦς κρίσεως τῶν παίδων»91, ενώ ο Π. Οικονόμου διαπιστώνει πως 
κυριαρχεί «ἡ ἀπλῆ καὶ ἄπονος εἰς τοὺς διδασκάλους μέθοδος, καθ’ ἥν οὗτοι μὲν 
ἀναγινώσκουσιν ἐκ τοῦ βιβλίου τὰς ἐρωτήσεις, οἱ δὲ μαθηταὶ λέγουσιν ἀπὸ μνήμης 
τὰς ἀποκρίσεις»92. Την κυριαρχία της στείρας αποστήθισης παρατηρεί και ο Χ. 
Πούλιος, τονίζοντας ότι «οἱ διδάσκαλοι δὲν διδάσκουσιν ἀλλ’ ἐξετάζουσιν μόνον»93, 
ενώ, στη συνέχεια, επισημαίνει ότι «ἠ διδακτικὴ μέθοδος ὅλως ἐλλείπει»94. Ο Στ. 
Ρώσης δηλώνει ότι ένιωσε την ανάγκη, όχι μόνο να κάνει υποδείξεις στους 
δασκάλους σχετικά με τη νέα μέθοδο, αλλά και να διδάξει ο ίδιος, ώστε να 
παραδειγματιστούν95, αν και αναφέρεται σε ένα δάσκαλο στο Δημοτικό Σχολείο της 
Άρτας, ο οποίος γνωρίζει τη νέα μέθοδο96. Ταυτόχρονα, ο Ι. Κοφινιώτης εντοπίζει 
μόνο έναν δάσκαλο, ο οποίος χρησιμοποιεί τη νέα μέθοδο, δηλώνοντας ότι «εἶναι ὁ 
μόνος τῶν διδασκάλων, ὅστις εἰσήγαγεν εἰς τὸ σχολεῖον του τὰς βελτιώσεις ἐκείνας 
αἵτινες διακρίνουσι τὸ σημερινὸν σχολεῖον ἀπὸ τὸ παλαιὸν»97. Το ίδιο ισχύει και για 
τον Ελ. Κούση, ο οποίος μόνο στην Υπάτη συναντά έναν δάσκαλο που γνωρίζει τη 
συνδιδακτική μέθοδο, ενώ από τους δασκάλους της παλιάς μεθόδου «ἐλάχιστοι 
δύνανται νὰ ὑπερπηδήσωσι τὸν φραγμὸν τοῦ ψιττακισμοῦ καὶ μηχανισμοῦ τὸν ὑπὸ 
τῆς παλαιᾶς μεδόθου ἐγειρόμενον»98. Παράλληλα, ο Ν. Καραβάς επισημαίνει την 
ύπαρξη δασκάλων, οι οποίοι, αν και έχουν εκπαιδευτεί στη νέα μέθοδο, δεν 
καταφέρνουν να την εφαρμόσουν σωστά99. 

Αλλά και το 1892, σε άρθρο της εφημερίδας Ἐκπαίδευσις, επισημαίνεται η 
κυριαρχία της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. «Τὰ Διδασκαλεία λειτουργοῦσιν ἀπὸ τοῦ 
1878, ἐν τούτοις τὰ τρία τέταρτα ὅλων τῶν δημοτ. σχολείων τῆς Ἑλλάδος, ἵνα μὴ 
εἴπωμεν περισσότερα, μένουσιν ἀμέτοχα ἐντελῶς τοῦ πνεύματος τῆς νέας 
παιδαγωγικῆς! Τὸ μηχανικὸν σύστημα τοῦ ἀοιδίμου Ι. Κοκκώνη ζῇ καὶ θριαμβεύει, 
βιβλιάρια ὑπηρετικὰ τοῦ συστήματος ἐκείνου ἐξετάφησαν καὶ λαμβάνουσι 
κυκλοφορίαν ὑπὸ τῶν θιασωτῶν τοῦ συστήματος ἐκείνου, οἵτινες παρασυρθέντες 
ὑπὸ τοῦ ἰσχυροῦ ῥεύματος τῆς παιδαγωγικῆς μεταρρυθμίσεως κατὰ τὰ ἔτη 1878-
1882 ὑπεκρίθησαν φιλίαν καὶ ἐνθουσιασμὸν, ἵνα ὑπὸ τὸ πρόσχημα τοῦτο 

91 Ό.π., σ. 70. 
92 Ό.π., σ. 79. 
93 Ό.π., σ. 88. 
94 Ό.π., σ. 92. 
95 Ό.π., σ. 99. 
96 Ό.π., σ. 100. 
97 Ό.π., σ. 115. 
98 Ό.π., σ. 124. 
99 Ό.π., σσ. 135, 149. 
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ἐργάζωνται συμφώνως πρὸς τὰς παλαιάς των ἕξεις τυφλοῦντες καὶ 
τυφλούμενοι»100.  

 
1.4 Βασικές αρχές της συνδιδακτικής μεθόδου 

Η συνδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται στην αρχή ότι κάθε 
δάσκαλος διδάσκει σε συνομήλικους και ισοδύναμους μαθητές τις ίδιες γνώσεις. 
Τον παραπάνω ορισμό χρησιμοποιεί και ο Σπ. Μωραΐτης στον Οδηγό του για το 
κανονικό σχολείο˙ «Τὸ ἔχον τέσσαρας τακτικοὺς διδασκάλους σχολεῖον θεωροῦμεν 
ὡς τὸ κανονικὸν˙ διότι ἐν αὐτῷ διατάσσεται ἡ διδασκαλία κανονικώτατα, ἑκάστου 
διδασκάλου ἔχοντος ὑφ΄ ἑαυτὸν μόνον ὁμήλικας καὶ ἰσοδυνάμους μαθητὰς καὶ 
διδάσκοντας εἰς πάντας τὰ αὐτὰ μαθήματα»101. Επιπλέον, σύμφωνα με τον 
παραπάνω Οδηγό, η φοίτηση ορίζεται τετραετής και η κατάταξη των μαθητών στις 
τέσσερις ετήσιες τάξεις πραγματοποιείται μόνο στην αρχή του σχολικού έτους με 
κριτήριο την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο. Στις τρεις πρώτες τάξεις οι μαθητές 
διδάσκονται Πραγματογνωσία, Ανάγνωση, Γραφή, Μουσική, Γυμναστική, 
Αριθμητική, Ιερά Ιστορία και Ιχνογραφία, ενώ το Σάββατο προβλέπεται και 
περίπατος102.  

Όμως, η συνδιδακτική μέθοδος, όπως εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, δεν 
περιορίζεται στην τυπική οργάνωση του σχολείου. Η καινούρια μέθοδος που 
κυριαρχούσε στην Ευρώπη και σπούδασαν οι παιδαγωγοί που στάλθηκαν στη 
Γερμανία ήταν η ερβαρτιανή. Πιο συγκεκριμένα, ο Χ. Παπαμάρκου και ο Π. 
Οικονόμου μαθήτευσαν κοντά στους ερβαρτιανούς T. Ziller και K. Stoy, των οποίων 
τις παιδαγωγικές ιδέες μετέφεραν στην Ελλάδα. Εξάλλου, ερβαρτιανός ήταν και ο 
πρώτος Διευθυντής του Διδασκαλείου Αθηνών μετά την επανίδρυσή του, Χρήστος 
Παπαδόπουλος, ενώ τη συγκριμένη μέθοδο σπούδαζαν και οι δάσκαλοι στα 
Διδασκαλεία, με αποτέλεσμα την κυριαρχία της έως και τις αρχές του 20ου αιώνα 
και την ταύτισή της με την Παιδαγωγική103.  

Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η παράθεση των βασικών αρχών της 
διδασκαλίας του Ερβάρτου, αλλά και της ερβαρτιανής διδασκαλίας, όπως 
διαμορφώθηκε από τους διαδόχους του.  

100 «Ὁ σύνδεσμος τῶν Ἑλλήνων Δημοδιδασκάλων», Ἐκπαίδευσις, Έτ. Α΄, 30-11-1892, σσ. 142-144. Αν 
και το άρθρο είναι ανώνυμο, ο Αλ. Δημαράς θεωρεί προφανές ότι το συνέγραψε ο Π. Οικονόμου. Αλ. 
Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης…, ό.π., σ. 70. 
101 Σπ. Μωραΐτης, ό.π., σ. 40. 
102 Ό.π., σσ. 39-41. 
103 Χρ. Αντωνίου, Παιδαγωγοί και Παιδαγωγική στην Ελλάδα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2008, σσ. 
139-143, Αλ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης…, ό.π., σ. 62, Β. Φούκας, Η 
παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (1837-1910): 
αναζητήσεις, θέσεις, προοπτικές, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, 2005, σσ. 85-86. 
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Ο Γερμανός παιδαγωγός Έρβαρτος (Johann Friedrich Herbart, 1776-1841) 
είναι ένας από τους σημαντικότερους παιδαγωγούς του 19ου αιώνα, καθώς οι 
παιδαγωγικές του ιδέες κυριάρχησαν στα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών χωρών 
για αρκετές δεκαετίες104. Ο Έρβαρτος τονίζει τη σχέση της Παιδαγωγικής με δύο 
άλλες επιστήμες την Ηθική, από την οποία οφείλει να λαμβάνει τον σκοπό της 
αγωγής και από την Ψυχολογία, από την οποία οφείλει να παράγει τη μέθοδο. 
Επισημαίνει, όμως, ότι η Παιδαγωγική πρέπει να χρησιμοποιεί τις δικές της έννοιες 
και τον δικό της ερευνητικό κύκλο105.  

Σκοπός της αγωγής είναι η Ηθικότητα, η οποία πραγματοποιείται μέσω της 
διδασκαλίας και είναι ωφέλιμη στην καθημερινή ζωή. Η αγωγή, επομένως, έχει μια 
αμφίδρομη σχέση με τη διδασκαλία, η οποία, εκτός από την παροχή γνώσεων και 
δεξιοτήτων, θα πρέπει να στοχεύει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του μαθητή, 
μέσω του σχηματισμού και της διεύρυνσης του παραστατικού του κύκλου. Η 
παραπάνω διδασκαλία χαρακτηρίζεται ως «παιδαγωγούσα διδασκαλία», ενώ άλλες 
δύο έννοιες που συνδέονται άμεσα με αυτή είναι η «κυβερνητική», η οποία αφορά 
στην εποπτεία της τάξης, και η «ιδίως αγωγή», η οποία στοχεύει στη διαμόρφωση 
του φρονήματος του μαθητή106. 

Όσον αφορά στην ψυχολογική θεμελίωση της διδασκαλίας του, ο Έρβαρτος 
θεωρεί ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι ένα απόλυτα απλό, αναλλοίωτο και αδιάσταλτο 
μεταφυσικό ων, ένα «στοιχείο», όμοιο με αυτά από τα οποία αποτελείται ο 
εμπειρικός κόσμος. Η ψυχή, επομένως, δε διαθέτει ψυχικές δυνάμεις και τα ψυχικά 
γεγονότα είναι αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων, καθώς μέσω της εποπτείας 
δημιουργούνται οι «παραστάσεις» (Vorstellungen). Οι παραστάσεις είναι 
πνευματικές εικόνες, οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ενώ οι καινούριες 
αφομοιώνονται από τις προηγούμενες (αφομοίωση ή πρόσληψη, Apperzeption). Το 
σύνολο των παραστάσεων καλείται παραστατικός κύκλος και από αυτόν εξαρτώνται 
τα συναισθήματα, οι επιθυμίες και οι βουλήσεις του ατόμου107.  

Βασική αρχή της παιδαγωγούσας διδασκαλίας αποτελεί το «ενδιαφέρον»108, 
με το οποίο επιτυγχάνεται τόσο η διεύρυνση του παραστατικού κύκλου των 
μαθητών όσο και η ενεργός συμμετοχή τους στη μαθησιακή διδασκαλία. Πιο 
συγκεκριμένα, με τον όρο ενδιαφέρον ορίζεται η «διαδικασία κατά την οποία ο 

104 Γ. Πυργιωτάκης, Παιδαγωγική του νέου σχολείου: μια συστηματική εξέταση παιδαγωγικών ιδεών 
από τον Έρβαρτο έως την ‘κλασική μεταρρυθμιστική παιδαγωγική’, Εκδόσεις Γρηγόρης, Αθήνα 2007, 
σ. 97, Alb. Reble, Ιστορία της παιδαγωγικής, μτφρ. Θ. Χατζηστεφανίδης & Σ. Χατζηστεφανίδου- 
Πολυζώη, Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 1990, σ. 364. 
105 Alb. Reble, ό.π., σ. 366. 
106 Γ. Πυργιωτάκης, ό.π., σσ. 130-135, 145-147, 156-157.  
107 Ό.π., σσ. 147-151, Alb. Reble, ό.π., σσ. 364-365. 
108 Στο βιβλίο του Alb. Reble χρησιμοποιούνται οι όροι «διαφέρον» και «πολυμερές διαφέρον» 
αντίστοιχα. Alb. Reble, ό.π., σ. 367. 
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δάσκαλος οφείλει να αξιώνει από τους μαθητές του μια τέτοια ενεργό συμμετοχή, 
έτσι ώστε όλες οι επιστρατευμένες παραστάσεις τους: α) να ενεργούν πραγματικά 
στη συνείδηση τους, β) να γίνονται βούληση και, επομένως, γ) να αποβαίνουν ηθική 
δύναμη»109. Προεκτείνοντας τον όρο ενδιαφέρον, ο Έρβαρτος καταλήγει στο 
«πολυμερές ισόρροπο ενδιαφέρον», το οποίο οφείλει να αναπτύσσεται με 
«ισόρροπη πολυμέρεια», δηλαδή να στοχεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη του 
μαθητή διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, την εσωτερική του ενότητα. Παράλληλα, 
διακρίνει δυο είδη ενδιαφέροντος της γνώσης και της συμμετοχής110. 

Ωστόσο, η διεύρυνση του παραστατικού κύκλου οφείλει να είναι 
προγραμματισμένη, δηλαδή να πραγματοποιείται με συγκεκριμένο ρυθμό και οι 
νέες παραστάσεις να συνδέονται με τις παλιές και να είναι κατάλληλες, καθώς 
συχνά ανάμεσα σε αυτές υπάρχει και νεκρή γνώση και καθαρό παιχνίδι. Όσον 
αφορά στη διαδικασία της πνευματικής ανάπτυξης, ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει, 
αρχικά, να απομονώνει και να αφοσιώνεται στο αντικείμενο, το οποίο μελετά, και, 
στη συνέχεια, να το συνδέει με άλλα. Έπειτα, οφείλει να το κατατάσσει στον 
παραστατικό κύκλο και, τέλος, να εφαρμόζει τη νέα γνώση. Με βάση τα παραπάνω, 
ο Έρβαρτος διαχώρισε τη διδασκαλία σε τέσσερις φάσεις, οι οποίες ονομάστηκαν 
ειδολογικά στάδια (Formalstufen): ήρεμη εμβάθυνση- σαφήνεια, προοδευτική 
εμβάθυνση- σύνδεση, ήρεμος συλλογισμός- σύστημα και προοδευτικός 
συλλογισμός- μέθοδος, χωρίς, όμως, να τάσσεται υπέρ της μεθοδολογικής 
ακαμψίας. Τέλος, διέκρινε τρία ήδη διδασκαλίας την παραστατική, την αναλυτική 
και τη συνθετική111. 

Η Παιδαγωγική θεωρία του Ερβάρτου διακρίνεται από τον Ερβαρτιανισμό, 
δηλαδή από τη θεωρία των οπαδών του, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι 
ο T. Ziller, ο K. Stoy και ο W. Rein. Ο όρος Ερβαρτιανισμός περιλαμβάνει τρεις 
βασικές αρχές σχετικές με τη θεωρία του Ερβάρτου: την ένταξη στη διδασκαλία των 
πολιτιστικών βαθμίδων εξέλιξης, προσαρμοσμένων στην ηλικία των μαθητών, τη 
συγκέντρωση και την οργάνωση της ύλης γύρω από ένα κέντρο και την καθιέρωση 
τυπικών σταδίων. Οι δύο βασικές φάσεις της διδασκαλίας είναι η προπαρασκευή 
και η σύνθεση και από αυτές προκύπτουν πέντε τυπικά στάδια, τα οποία πρέπει να 
ακολουθούνται σε κάθε διδασκαλία. Τα στάδια αυτά, σύμφωνα με το μοντέλο του 
W. Rein, είναι η προπαρασκευή, η προσφορά, η σύγκριση, η σύλληψη και η άσκηση. 
Ωστόσο, οι Ερβαρτιανοί αξιοποίησαν μόνο ένα μέρος της θεωρίας του Ερβάρτου, με 

109 Γ. Πυργιωτάκης, ό.π., σσ. 157-158. 
110 Ό.π., σσ. 157-162, Alb. Reble, ό.π., σσ. 367-370. 
111 Γ. Πυργιωτάκης, ό.π., σσ. 170-176, Alb. Reble, ό.π., σσ. 367, 370-372.  
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αποτέλεσμα να καταντήσει ένα διδακτικό κανονιστικό σχήμα, το οποίο δέχτηκε 
οξεία κριτική112.  

Όσον αφορά στη μεταφορά και στην εισαγωγή της συνδιδακτικής μεθόδου 
στην Ελλάδα, ο Δ. Πετρίδης στον Οδηγό του θέτει ως στόχο του Δημοτικού 
Σχολείου, όχι τη μετάδοση μηχανικών γνώσεων και την αποστήθιση, αλλά την ηθική 
και τη θρησκευτική μόρφωση του παιδιού, μέσω μιας μεθοδικής διδασκαλίας των 
προβλεπόμενων μαθημάτων, κατά την οποία αναπτύσσονται και ενισχύονται οι 
πνευματικές δυνάμεις και η αγάπη του παιδιού για το καλό (ἀγαθόν) και 
μεταδίδονται οι απαραίτητες για τον πρακτικό βίο γνώσεις, ώστε να επηρεαστεί η 
βούληση και ο νέος να επιζητεί «τὴν γνῶσιν τοῦ ἀληθοῦς καὶ τὴν πρᾶξιν τοῦ 
ἀγαθοῦ»113. 

Ο Δ. Πετρίδης υποστηρίζει ότι όλα τα φαινόμενα της πνευματικής ζωής 
ανάγονται σε παραστάσεις και έννοιες, δηλαδή γνώσεις από τις οποίες πηγάζουν οι 
ορέξεις, οι βουλήσεις και τα ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήματα. Η 
διδασκαλία, επομένως, θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση του παραστατικού 
κύκλου των μαθητών, ώστε οι γνώσεις μέσω της συναισθηματικής ενίσχυσης των 
«καλών» ορέξεων, να μετατρέπονται σε βούληση για την εκτέλεση του αγαθού και 
να αποβαίνουν σε ηθική δύναμη. Ο δάσκαλος, λοιπόν, θα πρέπει παράλληλα με τις 
γνωστικές δυνάμεις να ασκεί την παρατηρητικότητα και την κρίση των μαθητών, 
ώστε να αποκτούν αυτενέργεια, να τους καθιστά «πρακτικούς ανθρώπους», να 
ρυθμίζει τον συναισθηματικό τους κόσμο, ώστε να χαίρονται με το καλό και να 
δυσαρεστούνται με το κακό και να διεγείρει την ευσέβεια προς τον Θεό και την 
αγάπη τους για «τὸ ἀληθὲς, τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀγαθὸν». Για να πραγματοποιηθούν 
όλα αυτά, θα πρέπει να είναι ικανός να διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών, το 
οποίο «εἶναι ἡ μυστηριώδης κλεὶς, δι’ ἧς διανοίγει ὁ δάσκαλος τὴν ψυχὴν τοῦ 
μαθητοῦ καὶ κρατεῖ αὐτὴν ἀνοικτὴν πρὸς τὴν διδασκαλίαν καὶ συνάμα τὸ κύριον 
ἐλατήριον πρὸς τε τὸν θεωρητικὸν καὶ τὸν πρακτικὸν βίον»114. 

Παρόμοια, ο Μ. Σακελλαρόπουλος θεωρεί ότι σκοπός της αγωγής, και 
συνεπώς και της διδασκαλίας, είναι «ἡ μόρφωσις ἠθικοῦ χαρακτῆρος τοὐτέστι ἡ 
γνῶσις τοῦ ἠθικοῦ καὶ ἡ δύναμις τοῦ ὑποτάσσειν πάντοτε τὴν βούλησιν εἰς τοῦ 
ἠθικοῦ τὰς ἀπαιτήσεις»115. Επειδή η βούληση πηγάζει από τις παραστάσεις, η 
ηθικότητα πρέπει να είναι το βασικό χαρακτηριστικό του παραστατικού κύκλου, 

112 Η περαιτέρω ανάλυση των τυπικών σταδίων της Ερβαρτιανής Παιδαγωγικής και της κριτικής που 
αυτά δέχτηκαν δεν κρίνεται απαραίτητη, καθώς, παρά τις αναφορές που συναντώνται κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο, αυτά κυριάρχησαν στην ελληνική σχολική πραγματικότητα από τις αρχές του 
20ου αιώνα. Γ. Πυργιωτάκης, ό.π., σσ. 183-200. 
113 Δ. Πετρίδης, ό.π., σ. 4.  
114 Ό.π., σσ. 7-10, 20. 
115 Μ. Σακελλαρόπουλος, ό.π., σ. 33. 
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ενώ η «παιδεύουσα διδασκαλία» οφείλει να διαθέτει τρία γνωρίσματα: α) να είναι 
ενδιαφέρουσα, επιδιώκοντας μάλιστα την καλλιέργεια του μόνιμου και του 
πολυμερούς ενδιαφέροντος, β) να αποδεικνύει στους μαθητές ότι μπορεί να 
εφαρμοστεί στην πράξη και γ) να συνδέει τις εκάστοτε προσφερόμενες 
παραστάσεις (συγκέντρωσις). Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
προσωπικότητα και την πνευματική ανάπτυξη του μαθητή και να ξεκινά από όσα 
είναι γνωστά, οικεία, εύκολα, απλά, συγκεκριμένα και μπορούν να προσεγγιστούν 
μέσω των αισθήσεων (εποπτική διδασκαλία)116.   

Αναφορικά με την πορεία της διδασκαλίας, σύμφωνα με τον Δ. Πετρίδη, ο 
δάσκαλος θα πρέπει, αρχικά, να ορίζει σύντομα και με ακρίβεια το περιεχόμενο του 
μαθήματος, το οποίο πρόκειται να διδάξει. Έπειτα, οφείλει να εξηγεί τη 
σπουδαιότητά του και να συνδέει μέσω ανάλυσης και σύνθεσης τις νέες άγνωστες 
έννοιες με ήδη γνωστές. Ο κάθε μαθητής φέρει ατελείς γνώσεις, οι οποίες, όμως, 
αποτελούν ένα πολύτιμο μορφωτικό κεφάλαιο, που, αν αξιοποιηθεί κατάλληλα, 
βοηθά στην ευκολότερη αφομοίωση των νέων γνώσεων. Για παράδειγμα, ο 
δάσκαλος, πριν μιλήσει για το λιοντάρι, μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη των 
μαθητών το άλογο και να επισημάνει τις ομοιότητες και τις διαφορές τους, ώστε ο 
μαθητής να αισθανθεί ότι πρόκειται για κάτι οικείο και να παρακολουθήσει με 
προσοχή. Επίσης, πρέπει να είναι σύντομος και σαφής, να χρησιμοποιεί τη γλώσσα 
που αρμόζει στην ηλικία των παιδιών, αλλά και να τονίζει τη χρησιμότητα του 
διδασκόμενου μαθήματος στην καθημερινή ζωή για την εκπλήρωση των σωματικών 
αναγκών και την αποφυγή των κινδύνων. Επιπλέον, οφείλει να χρησιμοποιεί τη 
γενετική – Σωκρατική μέθοδο, δηλαδή να διδάσκει διαλογικά και, όταν είναι ανάγκη 
να διδάξει διηγηματικά, να υποβάλλει αμέσως, με κατάλληλες ερωτήσεις, τα 
διδαχθέντα στην κρίση των μαθητών. Ακόμη, οι πρώτες γνώσεις δεν θα πρέπει να 
είναι σύνθετες και αφηρημένες, αλλά να στηρίζονται στις αισθήσεις των μαθητών, 
δηλαδή να παρουσιάζονται είτε τα αντικείμενα είτε οι εικόνες τους και να 
παροτρύνονται οι μαθητές να τα εξετάσουν προσεκτικά, ώστε να αντιληφθούν όλες 
τους τις ιδιότητες και να τα συνδέσουν με μια πλήρη και τέλεια έννοια (εποπτική 
διδασκαλία). Απλή και σύμφωνη με την ηλικία του μαθητή, οφείλει να είναι και η 
γλώσσα που χρησιμοποιεί ο δάσκαλος, απαλλαγμένη, όμως, από «χυδαϊσμούς» και 
ξενικές λέξεις. Τέλος, σκοπός της διδασκαλίας δεν θα πρέπει να είναι η 
συσσώρευση γνώσεων, αλλά η εξαγωγή ηθικών πορισμάτων, ενώ ο μαθητής κατά 
την εξέταση οφείλει να αφηγείται το μάθημα με δικές του λέξεις. Η απομνημόνευση 

116 Ό.π., σσ. 33-40. 
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επιτρέπεται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις (ποιήματα, ψαλμοί), με την 
προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η ερμηνεία από τον δάσκαλο117.  

Με τα παραπάνω συμφωνεί ο Μ. Σακελλαρόπουλος, ο οποίος 
συστηματοποιεί περισσότερο τη διδασκαλία, διαιρώντας την σε έξι στάδια. Κατά το 
πρώτο στάδιο, ο δάσκαλος οφείλει να γνωστοποιεί στους μαθητές τον σκοπό της 
διδασκαλίας, ενώ, κατά το δεύτερο (προεργασία), είναι ανάγκη να ανακαλέσει στη 
μνήμη των μαθητών ήδη γνωστές παραστάσεις ή ακόμη και να παρέχει νέες, οι 
οποίες θα βοηθήσουν στην κατανόηση του διδασκόμενου. Στο τρίτο στάδιο, 
προσφέρεται η νέα γνώση, η οποία στο τέταρτο (επεξεργασία) συνδέεται με τις ήδη 
υπάρχουσες παραστάσεις και αφομοιώνεται. Κατά το πέμπτο στάδιο (σύλληψη ή 
καρπός), ο μαθητής οφείλει να εξαγάγει γενικά πορίσματα, ενώ η διδασκαλία 
ολοκληρώνεται με την εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων. Ο Μ. 
Σακελλαρόπουλος παραδέχεται ότι το παραπάνω σχήμα μπορεί να καταστήσει τη 
διδασκαλία μηχανική, αν ο δάσκαλος δεν κατανοήσει τον σκοπό καθενός σταδίου 
και δεν το προσαρμόσει στο εκάστοτε διδασκόμενο αντικείμενο. Ταυτόχρονα, 
διακρίνει τη συνθετική και την αναλυτική μέθοδο διδασκαλίας, θεωρώντας ότι από 
τον συνδυασμό τους προκύπτει η γενετική μέθοδος, και την ακροαματική και 
ερωτηματική μορφή διδασκαλίας και τις υποδιαιρέσεις τους118.  

Ο Οδηγός του Βλ. Σκορδέλη τονίζει, επίσης, την ηθικοθρησκευτική αποστολή 
της Δημοτικής Εκπαίδευσης, χαρακτηρίζοντας τα σχολεία ως «ἐργαστήρια ἤθους 
χρηστοῦ»119. Επιπλέον, αναφέρεται, όπως και οι παραπάνω παιδαγωγοί, στην 
ενίσχυση της βούλησης των μαθητών, ώστε «νὰ θέλωσιν ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον πρέπει 
νὰ θέλωσι, ν’ ἀποστρέφωνται δ’ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον πρέπει ν’ ἀποστρέφωνται»120. 
Παράλληλα, μελετά τις έννοιες της Παιδαγωγικής διδασκαλίας του Ερβάρτου και 
της ερβαρτιανής διδασκαλίας (πολυμερές ενδιαφέρον, εποπτική και πρακτική 
διδασκαλία, παιδαγωγούσα διδασκαλία), για κάθε μια από τις οποίες αφιερώνει 
ένα κεφάλαιο και διακρίνει την αναλυτική από την συνθετική μέθοδο διδασκαλίας, 
καθώς και τον συνδυασμό τους, και τη διηγηματική ή μονολογική, τη διαλογική και 
την ευρετική μορφή διδασκαλίας. Επίσης, παρουσιάζει μια ελαφρώς 
διαφοροποιημένη διαίρεση των σταδίων διδασκαλίας: επανάληψη του 
προηγούμενου μαθήματος, θέμα, προεργασία και προσφορά του νέου μαθήματος, 
επεξεργασία των εννοιών του, καλλιέργεια συναφών ενδιαφερόντων και εξαγωγή 
πρακτικών συμπερασμάτων121. 

117 Δ. Πετρίδης, ό.π., σσ. 21-34. 
118 Μ. Σακελλαρόπουλος, ό.π., σσ. 46-61. 
119 Βλ. Σκορδέλης, ό.π., σσ. 6-8. 
120 Ό.π., σ. 26. 
121 Ό.π., σσ. 49-60. 
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2. Το καθεστώς παραγωγής, έγκρισης και εισαγωγής των εγχειριδίων στα 
σχολεία κατά τον 19ο αιώνα 

2.1 Οι πολιτικές για το σχολικό βιβλίο από την ίδρυση του κράτους έως το 1882 

Η συγγραφή και η έκδοση των σχολικών εγχειριδίων ήταν ένα από τα 
προβλήματα που προέκυψαν κατά την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος 
του νεοσύστατου κράτους. Ο Ι. Καποδίστριας, τον Οκτώβριο του 1829, συγκρότησε 
τρεις επιτροπές, με στόχο «νὰ ἐνασχοληθῶσιν ἐξαιρέτως εἰς τὴν μετάφρασιν καὶ 
σύνθεσιν βιβλίων στοιχειωδῶν, καὶ εἰς τὴν ἀναθεώρησιν συγγραμμάτων, ἤδη 
μεταφρασμένων, συντεινόντων πρὸς ὁμοιόμορφον καὶ τελειότερον ὀργανισμὸν τῶν 
ἀλληλοδιδακτικῶν καὶ τυπικῶν σχολείων»122. 

Μετά τη δολοφονία του Ι. Καποδίστρια και την άφιξη του Όθωνα, τον 
Δεκέμβριο του 1833, ιδρύθηκε το Βασιλικό Τυπογραφείο, ενώ, το 1836, συστάθηκε 
το Βασιλικό Βιβλιοπωλείο, με το Διάταγμα «Περὶ συστάσεως βιβλιοπωλείου ἐν τῇ Β. 
Τυπογραφίᾳ». Στο Διάταγμα τονίζεται η υποχρέωση των εκπαιδευτικών να 
αγοράζουν και να χρησιμοποιούν μόνο τα βιβλία του Βασιλικού Βιβλιοπωλείου και 
εκφράζεται η ανάγκη για ομοιομορφία στη διδασκαλία και για έλεγχο του 
περιεχομένου των βιβλίων123. Η σύσταση του Βασιλικού Βιβλιοπωλείου αποτελεί 
την πρώτη απόπειρα του κράτους να ασκήσει μονοπωλιακή πολιτική στον τομέα 
του σχολικού βιβλίου, η οποία, ευνοούσε τα βιβλία του Ι. Κοκκώνη, που ήταν 
υπουργικός σύμβουλος, διευθυντής του Διδασκαλείου και μέλος της επιτροπής για 
την έγκριση των σχολικών βιβλίων, και έθιγε τα συμφέροντα όσων επαγγελματικών 
κατηγοριών εμπλέκονταν στη βιβλιαγορά. Οι πιέσεις που άσκησαν αυτές οι 
επαγγελματικές κατηγορίες, με επικεφαλής τον δημοσιογράφο και εκδότη της 
εφημερίδας Αθηνά Ε. Αντωνιάδη και τον τυπογράφο Γ. Πολυμέρη, οδήγησαν στην 
κατάργηση του Βασιλικού Βιβλιοπωλείου (1838) και στον περιορισμό των 
δραστηριοτήτων του Βασιλικού Τυπογραφείου124.  

Έτσι, εγκαινιάστηκε η περίοδος του ελεύθερου ανταγωνισμού και το κράτος 
περιορίστηκε στην εποπτεία των σχολικών βιβλίων μέσω μόνιμων επιτροπών. 
Παρόλα αυτά, το μονοπώλιο των βιβλίων δε σταμάτησε, αλλά άλλαξε μορφή, 
καθώς τα μέλη των επιτροπών συνέγραφαν και ενέκριναν τα δικά τους βιβλία, ενώ 
συνεργάζονταν με συγκεκριμένους εκδότες. Τα πιο γνωστά ονόματα εκδοτών ήταν ο 
Α. Κορομηλάς και ο Γκαρμπολάς και από τη δεκαετία του 1850 ο Σ. Βλαστός. 
Συνεπώς, ούτε οι τιμές των βιβλίων μειώθηκαν ούτε η ποιότητα των βιβλίων 

122Διάταγμα Αρ. 45/18-10-1829, «Σύστασις ἐπιτροπῶν πρὸς σύνταξιν σχολικῶν βιβλίων», στο: Απ. 
Δασκαλάκης, ό.π., τεκμ. αρ. 195, σσ. 330-331. 
123 Β.Δ. 13-4-1836, «Περὶ συστάσεως βιβλιοπωλείου ἐν τῇ Β. Τυπογραφίᾳ», ΦΕΚ 13/13-4-1836. 
124 Α. Καψάλης & Δ. Χαραλάμπους, Σχολικά εγχειρίδια, θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβληματική, 
Έκφραση, Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1995, σσ. 15-18, Χρ. Τζήκας, ό.π., σσ. 203-204.  
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βελτιώθηκε. Το 1856, καταργήθηκε η πρώτη μόνιμη επιτροπή και δημοσιεύτηκε το 
Διάταγμα «Περὶ διαγωνίσματος πρὸς συγγραφὴν προσφορωτέρων βιβλίων διὰ τὰ 
Δημοτικὰ σχολεῖα», το οποίο αποσκοπούσε στη συγγραφή καλύτερων και 
καταλληλότερων βιβλίων, προβλέποντας τη βράβευση και τη χρήση ενός μόνο 
διδακτικού βιβλίου για κάθε μάθημα125. Ωστόσο, ο σκοπός του διαγωνισμού δεν 
επιτεύχθηκε, καθώς το Διάταγμα κατέστη ανενεργό, και η κατάσταση παρέμεινε 
ίδια έως το 1882. Έτσι, ο απλός εκπαιδευτικός δεχόταν πιέσεις να επιλέξει 
συγκεκριμένα βιβλία, αν και υπήρχαν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αρνούνταν να 
χρησιμοποιήσουν τα εγκεκριμένα βιβλία λόγω προσωπικών συμφερόντων. Από την 
άλλη, τα σχολικά βιβλία ήταν ανεπαρκή ή για ορισμένα μαθήματα απουσίαζαν 
εντελώς, ενώ το περιεχόμενό τους δε συμφωνούσε με τα αναλυτικά 
προγράμματα126.  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1860, άρχισαν να πυκνώνουν οι φωνές που 
παραδέχονταν την αποτυχία του ελεύθερου ανταγωνισμού αλλά και οι προτάσεις 
για την αντικατάστασή του από ένα θεσμικό πλαίσιο που θα κατοχύρωνε μέσω 
αδιάβλητων διαδικασιών την ποιότητα του σχολικού βιβλίου127. Το 1867, 
ψηφίστηκε ο Νόμος ΣΜΘ΄ «Περὶ διδακτικῶν βιβλίων» για τα Ελληνικά Σχολεία και 
τα Γυμνάσια, ο οποίος προέβλεπε την εξέταση των διδακτικών βιβλίων από μια 
εικοσιτετραμελή επιτροπή, διαιρεμένη σε τρία οκταμελή τμήματα με βάση τα 
γνωστικά αντικείμενα. Ωστόσο, την κρίση καθενός βιβλίου θα αναλάμβαναν, 
κατόπιν κληρώσεως, τρία μέλη του εκάστοτε τμήματος, με την προϋπόθεση ότι 
κανένα μέλος δεν θα έκρινε βιβλίο «οὗ τινος ὁμοειδὲς συνέγραψεν ἤ ἐξέδωκε»128. 
Επιπλέον, όφειλε να αιτιολογείται η επιλογή του κάθε βιβλίου και να προτείνεται η 
τιμή του, ενώ τα μέλη θα διορίζονταν για πέντε χρόνια και θα αμείβονταν. 
Ταυτόχρονα, προβλέπονταν ποινές για όσους εκπαιδευτικούς δεν χρησιμοποιούσαν 
τα εγκεκριμένα βιβλία129.  

Τον παραπάνω Νόμο συμπλήρωσε το Διάταγμα του 1875 «Περὶ συστάσεως 
ἐπιτροπῆς ἐξεταστικῆς τῶν ἐν τοῖς δημοτικοῖς σχολείοις ἀναγνωστικῶν βιβλίων», 
σύμφωνα με το οποίο έργο της επιτροπής θα ήταν η εξέταση των αναγνωστικών 
που συντάσσονταν και η πρόταση στο Υπουργείο για έγκριση τους130.  

125 Β.Δ. 1-9-1856, «Περὶ διαγωνίσματος πρὸς συγγραφὴν προσφορωτέρων βιβλίων διὰ τὰ Δημοτικὰ 
σχολεῖα», ΦΕΚ 48/14-9-1856. 
126 Α. Καψάλης & Δ. Χαραλάμπους, ό.π., σσ. 18-25, Χρ. Τζήκας, ό.π., σσ. 204-5. 
127 Α. Καψάλης & Δ. Χαραλάμπους, ό.π., σ. 26. 
128 Νόμος ΣΜΘ΄/24-11-1867, «Περὶ διδακτικῶν βιβλίων», ΦΕΚ 73/18-12-1867. 
129 Ό.π. 
130 Β.Δ. 15-11-1875, «Περὶ συστάσεως ἐπιτροπῆς ἐξεταστικῆς τῶν ἐν τοῖς δημοτικοῖς σχολείοις 
ἀναγνωστικῶν βιβλίων», ΦΕΚ 62/12-12-1875.  
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Αξιοσημείωτο είναι ότι ούτε ο Νόμος ΣΜΘ΄/1867 ούτε το Διάταγμα του 1875 
προβλέπουν την προκήρυξη διαγωνισμού για τη συγγραφή διδακτικών βιβλίων και 
την επιλογή μόνο ενός βιβλίου για κάθε μάθημα, παρόλο που ακολουθούν το 
πνεύμα του Διατάγματος του 1856. Το γεγονός αυτό μπορεί να θεωρηθεί προϊόν 
συμβιβασμού ανάμεσα στο αίτημα για τη βελτίωση της ποιότητας του σχολικού 
βιβλίου και στα συμφέροντα των σχετικών επαγγελματικών κατηγοριών131.  

Ωστόσο, ο παραπάνω Νόμος φαίνεται να μην εφαρμόστηκε, αυξάνοντας τη 
δυσφορία της κοινής γνώμης και κάνοντας επιτακτική την ανάγκη για ανεύρεση 
ριζοσπαστικών λύσεων. Η ανάγκη αυτή διαφαίνεται τόσο στα νομοσχέδια του Γ. 
Βακαλόπουλου, το 1870, στα οποία προβλέπεται η κατάργηση όλων των 
εγκεκριμένων βιβλίων και ο καθορισμός ενός μόνο βιβλίου για πέντε χρόνια, όσο 
και στα αποτελέσματα της γενικής επιθεώρησης, που πραγματοποιήθηκε το 
1879132.  

 
2.2 Η πολιτική του ρυθμιστικού κρατικού παρεμβατισμού (1882-1895)  

Το αίτημα για την αντικατάσταση του θεσμικού πλαισίου της πολιτικής του 
ελεύθερου ανταγωνισμού πραγματοποιήθηκε με τον Νόμο ΑΜΒ΄/1882, επί 
κυβερνήσεως Χ. Τρικούπη, με τον οποίο καθιερώθηκε η πολιτική του κρατικού 
παρεμβατισμού. Ο Νόμος ΑΜΒ΄ προβλέπει ότι στη Δημοτική και στη Μέση 
Εκπαίδευση «οὐδὲν ἄλλο βιβλίον εἰσάγεται, εἰμὴ τὸ μετὰ διαγωνισμὸν ὑπὸ τοῦ 
Ὑπουργείου τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως ἐγκρινόμενον»133, ενώ «Ὁ τῶν διδακτικῶν 
βιβλίων διαγωνισμὸς τελεῖται κατὰ πᾶσαν τετραετίαν. Δὲν ἐγκρίνονται δὲ πλείονα 
τοῦ ἐνὸς βιβλίου δι’ ἕκαστον μάθημα δι’ ἑκάστην τετραετῆ περίοδον»134. Επίσης, 
ορίζεται ότι μετά την έγκριση των βιβλίων για κάθε τετραετία παύει η ισχύς των 
βιβλίων της προηγούμενης τετραετίας, εκτός και αν αυτά έχουν υποβληθεί και 
εγκριθεί εκ νέου. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η ύπαρξη τριών επιτροπών με βάση τα 
γνωστικά αντικείμενα, των οποίων η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες θα 
καθοριστούν, μαζί με τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού, με Βασιλικό Διάταγμα. 
Ωστόσο, στις αρμοδιότητες των επιτροπών συμπεριλαμβάνεται ο ορισμός της τιμής 
των εγκεκριμένων βιβλίων και η σύνταξη αιτιολογικής έκθεσης των αποφάσεών 
τους. Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι κριτές θα αμείβονται από τους εκδότες ή τους 
συγγραφείς των βιβλίων, ενώ ο διαγωνισμός θα προκηρύσσεται ένα έτος πριν την 

131 Α. Καψάλης & Δ. Χαραλάμπους, ό.π., σ. 28.  
132 Ό.π., σσ. 28-31.  
133 Νόμος ΑΜΒ΄/22-6-1882, «Περὶ τῶν διδακτικῶν βιβλίων τῆς μέσης καὶ κατωτέρας ἐκπαιδεύσεως», 
ΦΕΚ 61/6-7-1882. 
134 Ό.π. 
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τέλεσή του και οι επιτροπές θα πρέπει να αποφανθούν για τα υποβληθέντα βιβλία 
εντός τριών μηνών135.  

Οι λεπτομέρειες του Νόμου ΑΜΒ΄/1882 ρυθμίστηκαν από το Β.Δ. «Περὶ 
διδακτικῶν βιβλίων τῆς μέσης καὶ κατωτέρας ἐκπαιδεύσεως»136, το οποίο, το 1884, 
συμπληρώθηκε από το Β.Δ. «Περὶ ἀντικαταστάσεως ἄρθρου τοῦ περὶ διδακτικῶν 
βιβλίων Β. διατάγματος τῆς 4 Σεπτεμβρίου 1882»137. Ακολούθησαν τροποποιήσεις 
από τους Νόμους ΑΧΙ΄/1887138 και ΒΡΛ΄/1893. Σύμφωνα με τον τελευταίο, ο 
διαγωνισμός πραγματοποιείται ανά τριετία και, συνεπώς, κάθε βιβλίο έχει ισχύ για 
τρία έτη, ενώ ο αριθμός των επιτροπών αυξάνεται σε εννέα139. Ο Νόμος ΑΜΒ’/1882 
αντικαταστάθηκε από τον Νόμο ΒΤΓ΄/1895, με τον οποίο επανήλθε η πολιτική του 
ελεύθερου ανταγωνισμού140. 

Ο νέος Νόμος, καθώς και οι τροποποιητικοί Νόμοι που ακολούθησαν, 
φιλοδοξούσε ότι θα εξάλειφε τα ανεπιθύμητα φαινόμενα της προηγούμενης 
περιόδου, θα καθιέρωνε αξιοκρατικούς μηχανισμούς στην επιλογή των σχολικών 
βιβλίων και θα έλεγχε την τιμή τους141. Ωστόσο, δεν έλειψαν τα αντεπιχειρήματα. 
Οι επαγγελματικές κατηγορίες που σχετίζονταν με τη βιβλιαγορά, στην προσπάθειά 
τους να υπερασπιστούν την πολιτική του ελεύθερου ανταγωνισμού και, συνεπώς, 
τα επαγγελματικά τους συμφέροντα, εμφάνιζαν συχνά έναν αξιοσημείωτο 
παιδαγωγικό προβληματισμό, αναφορικά με την ομοιομορφία που επιβάλλει στον 
τρόπο σκέψης η χρήση ενός μοναδικού σχολικού εγχειριδίου. Ταυτόχρονα, 
θεώρησαν ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των προκηρύξεων 
αποτρέπει τη συγγραφή νέων βιβλίων και τη βελτίωση των υπαρχόντων και 
ευθύνεται για την απροθυμία των συγγραφέων να παρακολουθούν και να 
ακολουθούν τις εξελίξεις των επιστημών. Παράλληλα, ήδη από τη συζήτηση του 
νομοσχεδίου στη Βουλή, εκφράστηκαν επιφυλάξεις σχετικά με την επάρκεια των 
κριτών142.  

Στις εκθέσεις των επιθεωρητών, που στάλθηκαν στα Δημοτικά Σχολεία το 
1883, γίνεται φανερή η κατάσταση που επικρατούσε αναφορικά με τα διδακτικά 
βιβλία, πριν την έγκριση των πρώτων βιβλίων. Ο Ν. Σπάθης αναφέρει ότι στα 

135 Ό.π. 
136 Β.Δ. 4-9-1882, «Περὶ διδακτικῶν βιβλίων μέσης καὶ κατωτέρας ἐκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 94/5-9-1882.  
137 Β.Δ. 4-6-1884, «Περὶ ἀντικαταστάσεως ἄρθρου τοῦ περὶ διδακτικῶν βιβλίων Β. διατάγματος τῆς 4 
Σεπτεμβρίου 1882», ΦΕΚ 281/9-7-1884.  
138 Νόμος ΑΧΙ΄/20-12-1887, «Περὶ διδακτικῶν βιβλίων τῆς μέσης καὶ στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως», 
ΦΕΚ 349/24-12-1887.  
139 Νόμος ΒΡΛ’/14-1-1893, «Περὶ μεταβολῆς διατάξεών τινων τῶν ΑΜΒ΄ καὶ ΑΧΙ΄ νόμων περὶ 
διδακτικῶν βιβλίων τῆς μέσης καὶ στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 10/19-1-1893.  
140 Νόμος ΒΤΓ΄/12-7-1895, ό.π.  
141 Α. Καψάλης & Δ. Χαραλάμπους, ό.π., σ. 33. 
142 Ό.π., σσ. 34-35. 
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περισσότερα σχολεία, και ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές, οι 
περισσότεροι μαθητές δεν είχαν βιβλία είτε εξαιτίας της έλλειψης βιβλιοπωλείων 
είτε εξαιτίας της φιλαργυρίας των γονέων. Αναφέρεται μάλιστα και σε τρία 
χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στην πρώτη περίπτωση, αντιλαμβανόμενος ότι οι 
όλοι οι μαθητές ενός σχολείου φοίτησαν έως το τέλος της σχολικής χρονιάς χωρίς 
βιβλίο, συγκέντρωσε τους γονείς και τους ρώτησε αν ο δάσκαλος τους είχε 
ενημερώσει. Εκείνοι απάντησαν αγανακτισμένοι ότι ο δάσκαλος είχε γίνει 
φορτικότατος και ότι «δὲν ἠνόουν τί σημαίνει ἐλευθερία καὶ σχολεῖον τῆς 
κυβερνήσεως ὅταν ἡ κυβέρνησις δὲν στέλλῃ καὶ τὰ βιβλία»143. Στη δεύτερη 
περίπτωση, αναφέρεται σε έναν δάσκαλο, ο οποίος στην προσπάθειά του να πείσει 
τους γονείς να αγοράσουν βιβλία, ανάρτησε στην πόρτα του σχολείου ανακοίνωση, 
στην οποία έγραφε ότι του είχε ζητηθεί από το Υπουργείο να καταγγείλει όσους 
γονείς δεν αγόραζαν στα παιδιά τους βιβλία, ώστε να τιμωρηθούν με πρόστιμο. 
Μάλιστα τους έδινε προθεσμία 15 ημερών, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα. Τέλος, συνάντησε και έναν δάσκαλο, ο οποίος αγόρασε ο 
ίδιος βιβλία σε πολλούς μαθητές του. Για την αποφυγή της παραπάνω κατάστασης 
ο Ν. Σπάθης προτείνει ή να μη γίνονται δεκτά στο σχολείο τα παιδιά που δεν έχουν 
βιβλίο ή να δίνει δωρεάν τα βιβλία το Υπουργείο ή ο Δήμος ή να πωλούνται μέσω 
των δασκάλων144.  

Το ίδιο θέμα θίγει και ο Χ. Παπαμάρκου, οποίος θεωρεί ότι το Υπουργείο θα 
πρέπει τα πρώτα χρόνια να μοιράζει δωρεάν τα βιβλία στα φτωχότερα παιδιά, μέχρι 
να εθισθούν οι Έλληνες στην αγορά τους145. Ταυτόχρονα, παρατηρεί την ύπαρξη 
πολλών και ανώφελων βιβλίων. «Νῦν πάντες, καὶ οἱ ἀγνοοῦντες τὰ στοιχειωδέστατα 
τῶν πρὸς σύνταξιν τῶν διδακτικῶν βιβλίων διδακτικῶν ἀρχῶν, συντάσσουσι βιβλία 
διδακτικά, πιέζουσιν εἶτα τὸ Ὑπουργεῖον ὅπως ἐγκρίνῃ ταῦτα˙ τὸ Ὑπουργεῖον 
ἐγκρίνει αὐτὰ, ἀγοράζουσι δὲ ταῦτα οἱ μαθηταὶ, ὅπως μάταια καὶ ἀνωφελῆ καὶ ἔστιν 
ὅτε σφόδρα ἐπιβλαβῆ πράγματα ἀναγνώσωσιν ἐν αὐτοῖς˙ μετά τινα χρόνον 
ἀγοράζουσιν ἄλλα καὶ οὕτω καθεξῆς μέχρις ὄτου οἱ γονεῖς, δυσανασχετοῦντες ἐπὶ 
ταῖς πυκναῖς ταύταις τῶν διδακτικῶν βιβλίων ἀλλαγαῖς καὶ ἀδυνατοῦντες νὰ 
πληρώνωσι, δὲν ἀγοράζουσι πλέον καὶ οὕτω παρουσιάζεται ἔν τισι τῶν σχολείων τὸ 
οἰκτρότατον φαινόμενον, καθ’ ὅ τόσα διδακτικὰ βιβλία διάφορα ὑπάρχουσιν ὅσοι 
καὶ μαθηταὶ»146. Την ίδια παρατήρηση κάνει και ο Χ. Πούλιος, ο οποίος στην έκθεση 
του γράφει ότι τα βιβλία «οὐ μόνον πολλάκις ἀνωφελῆ ἐνιαχοῦ δὲ καὶ ἐπιβλαβῆ 
δίδονται εἰς τὰς χεῖρας τῶν μαθητῶν, ἀλλὰ συχνάκις εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν τάξιν 

143 Ἐκθέσεις τῶν κατὰ τὸ 1883…., ό.π., σ. 45. 
144 Ό.π., σσ. 45-46.  
145 Ό.π., σ. 40.  
146 Ό.π., σ. 33. 
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άνόμοια ἀλλήλοις»147, επισημαίνοντας την ανάγκη να είναι ομοιόμορφα και 
ορισμένα για κάθε τάξη148.  

Με τον Νόμο ΑΜΒ΄/1882 σημειώθηκε βελτίωση της υπάρχουσας 
κατάστασης. Παρόλα αυτά, δεν επήλθαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ενώ, το 
1890, ο Νόμος θεωρούνταν ανενεργός149. Τα προβλήματα που προέκυψαν 
σχετίζονταν, κυρίως, με την πρόβλεψη για ένα και μοναδικό βιβλίο για κάθε 
μάθημα και με τη λειτουργία των επιτροπών, καθώς ο κομματικός παράγοντας 
οδηγούσε συχνά σε διαφωνίες στο εσωτερικό των επιτροπών και σε μη 
αντικειμενικές κρίσεις150.  

Ο Μ. Βρατσάνος, μετά τη διενέργεια του Α΄ Διαγωνισμού στον οποίο 
απορρίφθηκε το εγχειρίδιό του, στρέφεται κατά των κριτών. Σε άρθρο του στο 
παιδαγωγικό περιοδικό Το Παιδαγωγικὸν Σχολεῖον γράφει ότι δεν επιλέχθηκαν ως 
κριτές άνθρωποι κατάλληλοι αλλά «ἐστρατολογήθησαν πανταχόθεν φύρδην μίγδην 
πάσης τάξεως καὶ ἡλικίας ἄνθρωποι, πλὴν εὐαρίθμων ἐξαιρέσεων, ἄνευ 
ἐπιστημονικῆς ἱκανότητος καὶ ἐμπειρίας, ὡς πρὸς τὴν ὕλην, ἥν ἔπρεπε νὰ 
μελετήσωσιν»151. Οι κριτές δε γνώριζαν την πνευματική ζωή του έθνους, δεν ήταν 
επιστήμονες και δεν είχαν ασχοληθεί με τον κλάδο του οποίου τα βιβλία έκριναν. 
Ταυτόχρονα, θεωρεί ότι η αποδοχή της παραίτησης του Χ. Παπαμάρκου, ο οποίος 
είχε επιστημονικές γνώσεις ως διευθυντής του Διδασκαλείου Επτανήσων, και η 
αντικατάστασή του από τον Μ. Σακελλαρόπουλο ήταν προσχεδιασμένη και 
εξυπηρετούσε συμφέροντα εις βάρος του ίδιου152.  

Ο Χ. Πούλιος, ισχυριζόμενος ότι το δικό του Αλφαβητάριο ήταν καλύτερο 
από αυτό του Βλ. Σκορδέλη στο οποίο εντοπίζει «τρανά σφάλματα», ζητά την 
επανάληψη του Διαγωνισμού. Μάλιστα, εκφράζει την πεποίθησή του ότι σε 
περίπτωση επανάληψης ο ίδιος θα πετύχει, ενώ θα δοθεί στους δασκάλους ένα 
εγχειρίδιο που θα διδάξουν με ευκολία153.  

Το 1892, σε άρθρο του παιδαγωγικού περιοδικού Ἐκπαίδευσις, αναφέρεται 
ότι στους δύο πρώτους διαγωνισμούς, και κυρίως στον δεύτερο, «ἐνεκρίθησαν τὰ 
βιβλία τῶν συγγραφέων, πρὸς οὕς οἱ κριταὶ διὰ τὸν ἕνα ἤ διὰ τὸν ἄλλον λόγον 
διέκειντο συμπαθῶς, ἀπεκλείσθησαν δὲ τὰ βιβλία τῶν ἄλλων, ὅσοι δὲν ἐνόουν τὴν 

147 Ό.π., σσ. 92-93.  
148 Ό.π., σ. 94. 
149 Α. Καψάλης & Δ. Χαραλάμπους, ό.π., σ. 35. 
150 Ό.π., σσ. 36-37. 
151 Μ. Βρατσᾶνος, «Πρόχειρος ἀπάντησις εἰς τοὺς κριτὰς τῶν ἀναγνωστικῶν βιβλίων», Τὸ 
Παιδαγωγικὸν Σχολεῖον, Έτ. Α’, 6-1884, φυλ. Η΄, σσ. 369-378 & 7-1884, φυλ. Θ΄, σσ. 397-400, εδώ σ. 
371. 
152 Ό.π. 
153 Χ. Πούλιος, (επιστολιμαία διατριβή), Τὸ Παιδαγωγικὸν Σχολεῖον, Έτ. Α’, 6-1884, φυλ. Η΄, σσ. 378-
382, εδώ σ. 381. 
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τέχνη να γίνωσι τῶν κριτῶν φίλοι»154. Παράλληλα, σε άρθρο του ίδιου φύλλου, 
επισημαίνεται ότι η αξία κάθε βιβλίου εξαρτάται από τους κριτές, με αποτέλεσμα 
να έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο το ίδιο βιβλίο στον έναν διαγωνισμό να 
«αποθεώνεται» και στον άλλο να καταδικάζεται, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να 
βραβευθεί το χειρότερο155. Επίσης, όπως θα φανεί στη συνέχεια, συχνά κανένα 
βιβλίο δεν θεωρούνταν άξιο να εγκριθεί, με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα 
στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν οι ίδιοι το βιβλίο που θα χρησιμοποιήσουν ή να 
καλούνται να διεξαγάγουν το μάθημα χωρίς τη χρήση σχολικού εγχειριδίου. 
Παράλληλα, παρατηρήθηκε η ύπαρξη κλεψίτυπων και μη εγκεκριμένων βιβλίων και 
η εισαγωγή βιβλίων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, φαινόμενα τα οποία το 
Υπουργείο προσπαθούσε να περιορίσει, εκδίδοντας σχετικές εγκυκλίους156. 

 
2.3 Οι διαγωνισμοί για τη σύνταξη διδακτικών βιβλίων  

Λίγους μήνες μετά την ψήφιση του Νόμου ΑΜΒ΄/1882, στις 23 Νοεμβρίου 
1882, προκηρύχθηκε ο πρώτος διαγωνισμός για τη σύνταξη διδακτικών βιβλίων της 
Μέσης και Κατώτερης Εκπαίδευσης. Η προκήρυξη όριζε ότι για τα Δημοτικά Σχολεία 
θα έπρεπε να συνταχθούν Κατήχηση, Αλφαβητάριο και Αναγνωσματάριο για την Α΄ 
τάξη, Αναγνωσματάρια για τη Β’, Γ΄ και Δ΄ τάξη, Συλλογή αριθμητικών προβλημάτων 
και Απάνθισμα περίπου πενήντα μονόφωνων ή δίφωνων ασμάτων. Ο διαγωνισμός 
θα πραγματοποιούνταν σε ένα ακριβώς έτος, ημερομηνία έως την οποία οι 
συμμετέχοντες όφειλαν να υποβάλουν τα βιβλία τους, έντυπα ή χειρόγραφα. 
Επίσης, οι συγγραφείς μπορούσαν να υποβάλουν μαζί με το βιβλίο και μια σύντομη 
έκθεση στην οποία θα δικαιολογούσαν «τὴν προτίμησιν ταύτης ἤ ἐκείνης τῆς 
μεθόδου ἐν τῇ πραγματεία τῆς ὕλης»157. 

Οι εκθέσεις των κριτών για τα υποβληθέντα διδακτικά βιβλία συντάχθηκαν 
το 1884158. Οι περισσότερες φέρουν ημερομηνία μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 1884, 

154 «Καὶ πάλιν ὁ διαγωνισμὸς τῶν βιβλίων», Ἐκπαίδευσις, Έτ. Α΄, 20-12-1892, σσ. 153-155. 
155 Ἀνέκδοτα, «Ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ νόμου περὶ διδακτικῶν βιβλίων», Ἐκπαίδευσις, Έτ. Α΄, 20-12-
1892, σ. 155.  
156 Εγκύκλιος 14337/16-10-1885, «Περὶ εὐθύνης τῶν δημοδιδασκάλων διὰ τὰ κλεψίτυπα βιβλία ἐν 
τοῖς δημοτικοῖς σχολείοις», στο: Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως: 1883-1887, 
τόμος Β΄, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ὁ Παλαμήδης», 1887, σσ. 219-220, Εγκύκλιος 6153/19-
5-1889, «Περὶ ἀπαγορεύσεως τῆς χρῄσεως κλεψιτύπων βιβλίων καὶ ἄλλων ἀντὶ τῶν ἐγκεκριμένων», 
στο: Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως: 1887-1892, τόμος Γ΄, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ 
τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστοῦ, 1892 , σσ. 97-98, Εγκύκλιος 13740/27-9-1889, «Περὶ ἀπαγορεύσεως τῆς 
χρήσεως τῶν ἐκ τυποκλοπίας προερχομένων βιβλίων», στο: ό.π., σ. 98, Εγκύκλιος 4858/8-3-1891, 
«Περὶ ἀπαγορεύσεως εἰσαγωγῆς βιβλίων εἰς τὰ σχολεῖα ἐν μέσῳ σχολικῷ ἔτει», στο: ό.π., σ. 101. 
157 Προκήρυξις 23-11-1882, «Περὶ τελέσεως διαγωνισμοῦ πρὸς σύνταξιν διδακτικῶν βιβλίων τῆς 
μέσης καὶ κατωτέρας ἐκπαιδεύσεως», στο: Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως: 
1883-1887, τόμος Β΄, ό.π., σσ. 104-114. 
158 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων τῆς μέσης καὶ κατωτέρας ἐκπαιδεύσεως, ἐν Ἀθήναις, 
ἐκ τοῦ τυπογραφείου τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν καὶ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου, 1884. 
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ενώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου εκδόθηκε η εγκύκλιος «Περὶ τῶν ἐγκριθέντων 
διὰ τὰ δημοτικὰ σχολεῖα διδακτικῶν βιβλίων». Το μόνο βιβλίο που εγκρίθηκε για το 
Δημοτικό Σχολείο ήταν το Αλφαβητάριο και Αναγνωσματάριο του Βλ. Σκορδέλη, ενώ 
επιτρεπόταν στους δασκάλους να χρησιμοποιούν, μέχρι τη διεξαγωγή νέου 
διαγωνισμού και την έγκριση συγκεκριμένων βιβλίων, Αναγνωσματάριο κατά το 
υπόδειγμα του Ροβινσώνα για τη Β΄ τάξη, Αναγνώσματα από την Οδύσσεια και την 
ιστορίας της Ελλάδας επί Τουρκοκρατίας για τη Γ΄ τάξη, Εκλογή από τον Ηρόδοτο 
και διηγήσεις από τον εθνικό αγώνα του 1821 για τη Δ΄ τάξη, Κατήχηση εγκεκριμένη 
από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας, Συλλογή αριθμητικών 
προβλημάτων και Συλλογή παιδαγωγικών ασμάτων με μουσική. Τα υπόλοιπα 
μαθήματα έπρεπε να διδάσκονται προφορικά, χωρίς τη χρήση βιβλίου159.  

Ο επόμενος διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1886 και για τα 
Δημοτικά Σχολεία προέβλεπε τη σύνταξη Κατήχησης, Αλφαβηταρίου για την Α΄ 
τάξη, Αναγνωσματαρίων για την Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη και Εκλογής ποιημάτων 
εύληπτων νεότερων Ελλήνων ποιητών για τους μαθητές των Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων. 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των βιβλίων, έντυπων ή χειρόγραφων, 
ορίστηκε η 1η Νοεμβρίου 1887160. 

Οι εκθέσεις των κριτών φέρουν ημερομηνίες από Μάρτιο έως Μάιο του 
1888161, ενώ η εγκύκλιος για τα εγκριθέντα βιβλία των Δημοτικών Σχολείων και των 
Διδασκαλείων εκδόθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1888. Τα βιβλία, τα οποία σύμφωνα με 
την εγκύκλιο έπρεπε να εισαχθούν από το σχολικό έτος 1888-1889 υποχρεωτικά ως 
μοναδικά διδακτικά βιβλία σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, και 
σε όλα τα Διδασκαλεία, ήταν τα εξής: Κατήχηση του Ιγν. Μοσχάκη, Ηρωικοί χρόνοι 
της αρχαίας Ελλάδας του Αρ. Κουρτίδη για τη Β΄τάξη, Συλλογή ποιημάτων του Αρ. 
Κουρτίδη για τη Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη, Αναγνώσματα από την Ομήρου Οδύσσεια του Γ. 
Κονιδάρη για τη Γ΄ τάξη, Αναγνώσματα από τον Ηρόδοτο του Θ. Αποστολόπουλου 
για τη Δ΄ τάξη και Θεωρία της παιδαγωγικής και Ιστορία της παιδαγωγικής του Αρ. 
Σπαθάκη για τα Διδασκαλεία162.  

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 1889, εκδόθηκε εγκύκλιος σύμφωνα με την 
οποία απαγορευόταν η χρήση διδακτικών βιβλίων στα μαθήματα Ιερά Ιστορία, 

159 Εγκύκλιος 14182/21-9-1884, «Περὶ τῶν ἐγκριθέντων διὰ τὰ δημοτικὰ σχολεῖα διδακτικῶν 
βιβλίων», στο: Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως: 1883-1887, τόμος Β, ό.π., σσ. 
197-198. 
160 Προκήρυξις 31-10-1886, «Περὶ τελέσεως διαγωνισμοῦ πρὸς συγγραφὴν διδακτικῶν βιβλίων», στο: 
Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως: 1883-1887, τόμος Β, ό.π., σσ. 115-120.  
161 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων τῆς μέσης καὶ κατωτέρας ἐκπαιδεύσεως, ἐν Ἀθήναις, 
ἐκ τοῦ τυπογραφείου τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν καὶ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου, 1888. 
162 Εγκύκλιος 11744/6-9-1888, «Περὶ τῶν ἐγκριθέντων διδακτικῶν βιβλίων διὰ τὰ δημοτικὰ σχολεῖα 
καὶ τὰ διδασκαλεῖα», στο: Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως: 1887-1892, τόμος 
Γ΄, ό.π., σσ. 96-97.  
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Γεωγραφία, Φυσική Ιστορία, Γραμματική, Ιστορία, Γεωμετρία και Φυσική. Τα 
μαθήματα αυτά έπρεπε να διδάσκονται προφορικά και οι μαθητές όφειλαν να 
σημειώνουν ό,τι υπήρχε περίπτωση να ξεχάσουν, όπως ονόματα και 
ημερομηνίες163. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος εκδόθηκε, γιατί είχε παρατηρηθεί το 
φαινόμενο οι δάσκαλοι «νὰ παρέχωσι τὸ μάθημα πρὸς μηχανικὴν ἀπομνημόνευσιν 
εἰς τοὺς μαθητὰς ἄνευ προηγουμένης ἀναπτύξεως καὶ κατανοήσεως ὑπ’ αύτῶν, εἰς 
τοῦτο μόνον προσέχοντες πῶς νὰ σημειῶται διὰ χρωματιστῆς μολυβδίδος ἐν τοῖς 
περιθωρίοις τῶν βιβλίων τὸ ἐκαστοτε νέον μάθημα»164. Ωστόσο, η κατάσταση 
επιδεινώθηκε, καθώς οι δάσκαλοι υπαγόρευαν το μάθημα, το οποίο οι μαθητές 
όφειλαν να αποστηθίσουν, με αποτέλεσμα το Υπουργείο, το επόμενο έτος, να άρει 
την απαγόρευση165.  
 Σύμφωνα με τον Νόμο ΑΜΒ΄/1882, ο επόμενος διαγωνισμός θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί το 1890. Ωστόσο, ο διαγωνισμός αναβλήθηκε166 και 
προκηρύχθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1893, μετά την ψήφιση του Νόμου ΒΡΛ΄/1893. 
Η προκήρυξη προέβλεπε τη συγγραφή Θρησκευτικών Βιβλίων, Αναγνωστικών, 
Γραμματικής της νέας ελληνικής γλώσσας, Συλλογής αριθμητικών προβλημάτων, 
Εγχειριδίου Φυσικής Ιστορίας, Γεωγραφίας και Καλλιγραφίας, ενώ εισήγαγε την 
εγκυκλοπαιδική διάταξη της ύλης167. Η παραπάνω προκήρυξη προκάλεσε θύελλα 
αντιδράσεων, η οποία εκφράστηκε μέσω εκτενούς αρθογραφίας στο παιδαγωγικό 
περιοδικό Ἐκπαίδευσις. Οι αντιδράσεις είχαν όχι μόνο ιδεολογικό και παιδαγωγικό 
χαρακτήρα, αλλά και ηθικό, καθώς η προκήρυξη θεωρήθηκε ότι ήταν 
προσαρμοσμένη στο περιεχόμενο των εγχειριδίων του συντάκτη της Χ. 
Παπαμάρκου168.  

163 Εγκύκλιος 14734/26-9-1889, «Περὶ τῶν βιβλίων τῶν δημοτικῶν σχολείων», στο: ό.π., σσ. 98-99.  
164 Εγκύκλιος 19750/29-11-1890, «Περὶ ἄρσεως τῆς ἐγκυκλίου τῆς ἀπαγορευούσης τὴν χρῆσιν 
διδακτικῶν βιβλίων ἐν τοῖς δημοτικοῖς σχολείοις», στο: ό.π., σσ. 99-100.  
165 Ό.π. 
166 Β.Δ. 29-11-1890, «Περὶ ἀναβολῆς προκηρύξεως διαγωνισμοῦ ἐπὶ τῶν διδακτικῶν βιβλίων», ΦΕΚ 
314/29-11-1890. 
167 Προκήρυξις 23-2-1893, «Προκήρυξις διαγωνισμοῦ πρὸς σύνταξιν διδακτικῶν βιβλίων», Πλάτων, 
Έτ. ΙΔ΄, τχ. Α΄, Β΄, Γ΄, 1892, σσ. 68-73. Μάλλον πρόκειται για συνολική έκδοση των ετών 1892-93. 
Η πρόβλεψη για εγκυκλοπαιδική διάταξη της ύλης, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την κλασική-
συνεχόμενη ύλη που βασιζόταν στις ερβαρτιανές αντιλήψεις και κυριαρχούσε έως εκείνη την εποχή, 
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν προβλέπεται η συγγραφή βιβλίου ιστορίας, μπορεί να 
ερμηνευθεί ως τάση για εκσυγχρονισμό και πρακτικότερο χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Ωστόσο, θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη συντάχθηκε από τον Χ. Παπαμάρκου, 
υποστηρικτή του εγκυκλοπαιδικού συστήματος. Αντίθετα, η κλασική-συνεχόμενη ύλη εξυπηρετούσε 
τη Μεγάλη Ιδέα, καθώς προϋπέθετε την αξιοποίηση της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας και 
οδηγούσε στην ηθικοποίηση των μαθητών μέσω της ταύτισης τους με τους ήρωες και της 
αποστροφής τους για άλλα ιστορικά πρόσωπα. Α. Καψάλης & Δ. Χαραλάμπους, ό.π., σσ. 37-40, Δ. 
Παπαδόπουλος, Χ. Παπαμάρκου: το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό του έργο, Αδημοσίευτη 
μεταπτυχιακή εργασία, Α.Π.Θ. 1997, σ. 76.  
168 Δ. Παπαδόπουλος, ό.π., σσ. 76-77. 
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Οι εκθέσεις των κριτών συντάχθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 1894169, 
ενώ τα βιβλία που εγκρίθηκαν ήταν το Ἀλφαβητάριον του Μ. Βρατσάνου για την Α΄ 
τάξη, το Ἑλληνικὸν Ἀναγνωσματάριον του Χ. Παπαμάρκου για τη Β΄ τάξη, μόνο, 
όμως, για έναν χρόνο και το Ἀναγνωσματάριον του Αρ. Κουρτίδη για τη Δ΄ τάξη170.  
 Η παραπάνω απόφαση προκάλεσε την αντίδραση όσων απορρίφθηκαν τα 
βιβλία τους, οι οποίοι εξεγέρθηκαν εναντίον των Επιτροπών κρίσης171. Ανάμεσά 
τους βρισκόταν και ο Χ. Παπαμάρκου, ο οποίος, το 1897, εξέδωσε το δίτομο έργο 
του, με τίτλο Τὰ ἀναγνωστικὰ βιβλία τῶν μικρῶν Ἑλληνοπαίδων172. Στο έργο αυτό 
αμφισβητεί την απόφαση των Επιτροπών173, ασκεί κριτική στα σχολικά εγχειρίδια 
της εποχής και εξαίρει τα δικά του βιβλία.  
 

  

169 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων τῆς μέσης καὶ κατωτέρας ἐκπαιδεύσεως, ἐν Ἀθήναις, 
ἐκ τοῦ τυπογραφείου τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν καὶ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου, 1894. 
170 Χρ. Λέφας, ό.π., σ. 336. 
171 Ό.π., σσ. 336-337. 
172 Χ. Παπαμάρκου, Τὰ ἀναγνωστικὰ βιβλία τῶν μικρῶν Ἑλληνοπαίδων, τόμος Α΄ & Β΄, Ἀθήνησιν, ἐκ 
τοῦ τυπογραφείου τῶν ἀδελφῶν Περρή, 1897. 
173 Έως την έκδοση του παρόντος έργου είχαν μεσολαβήσει άλλες δύο κρίσεις στο πλαίσιο του 
Νόμου ΒΤΓ΄/1895, σε καμία από τις οποίες δεν εγκρίθηκαν τα βιβλία του Χ. Παπαμάρκου. Ό.π., τόμος 
Α΄, σσ. ε΄-στ΄.  
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3. Τα νεοελληνικά Αλφαβητάρια από το 1771 έως το 1895 

 «Το αλφαβητάρι μια φορά είταν κυριολεχτικά ‘αλφαβητάρι’, μια φυλλαδίτσα 
που μάθαινε στα παιδιά σύντομα-σύντομα – ο λόγος το λέει – την αλφαβήτα, για να 
προχωρήσουν ύστερα από μερικές συλλαβικές άσκησες στον Οκτώηχο, στο 
Ψαλτήρι, στις προσευχές και σ’ άλλα θρησκευτικά περιεχόμενα. Σιγά- σιγά πλάταινε 
κι’ άλλαζε το περιεχόμενό του, μα κρατούσε τ’ όνομά του, ώσπου κατάντησε να 
λέγεται αλφαβητάρι το αναγνωστικό της Α΄ τάξης και να μας θυμίζει σήμερα, σαν να 
το λέμε, το πρώτο τεύχος προπάντων»174.  

Συνεπώς, ο όρος Αλφαβητάριο δεν είχε πάντοτε τη σημασία που του 
αποδίδεται σήμερα. Ο όρος, με την έννοια του πρώτου σχολικού βιβλίου για τη 
διδασκαλία της ανάγνωσης, χρησιμοποιήθηκε από τα τελευταία χρόνια της 
Τουρκοκρατίας έως το 1982, όταν εισήχθη στο Δημοτικό Σχολείο η σειρά των 
βιβλίων Η Γλώσσα μου175.  

Σύμφωνα με τον Θ. Φωτεινόπουλο, υπάρχουν αναφορές για έκδοση 
Αλφαβηταρίων στην ελληνική γλώσσα ήδη από τον 16ο αιώνα. Ωστόσο, η 
συστηματική έκδοσή τους ξεκίνησε το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, ενώ το πρώτο 
χρονολογημένο Αλφαβητάριο, με τίτλο Μέγα Ἀλφαβητάριον καὶ Χριστιανικὴ 
Διδασκαλία του Μ. Παπαγεωργίου, εκδόθηκε το 1771176. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού κυκλοφόρησε μεγάλος αριθμός Αλφαβηταρίων, τα 
οποία είχαν εκδοθεί, κυρίως, σε ελληνικές παροικίες ευρωπαϊκών χωρών (Βιέννη, 
Βενετία, Βούδα, Πέστη, Λιβόρνο και Βουκουρέστι) και, πιο περιορισμένα, στην 
Κωνσταντινούπολη και στον ελλαδικό χώρο. Τα Αλφαβητάρια αυτά 
χρηματοδοτούνταν και διανέμονταν δωρεάν από πλούσιους μορφωμένους 
ομογενείς, οι οποίοι στόχευαν στην αφύπνιση και στον φωτισμό του Γένους. 
Ταυτόχρονα, κυκλοφορούσε και το έντυπο με τίτλο Χρήσιμος Παιδαγωγία, το οποίο 
γνώρισε ευρεία διάδοση από τον 17ο ως και τον 19ο αιώνα, όπως φαίνεται και από 
τον αριθμό των επανεκδόσεών του177. Από τους προλόγους τους φαίνεται ότι τα 
Αλφαβητάρια αυτής της περιόδου αποτελούσαν προπαρασκευαστικό στάδιο για 
την εκμάθηση της ανάγνωσης, ενώ συνυπήρχαν με άλλα βιβλία που 
χρησιμοποιούνταν ως αναγνωστικά (Μαθηματάρια, Ψαλτήρι, Οκτώηχος). Σκοπός 
των Αλφαβηταρίων ήταν να μαθαίνουν τα παιδιά ανάγνωση ευκολότερα, 

174 Μ. Αμαριώτου, Το γράψιμο και η αγωγή, ό.π., σ. 123. 
175 Α. Βουγιούκας, «Αλφαβητάριο-Αλφαβητάρια ελληνικά», στο: Παιδαγωγική-Ψυχολογική 
Εγκυκλοπαίδεια, Λεξικό, τόμος Α΄, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1989, σσ. 251-257, εδώ σ. 251.  
176 Θ. Φωτεινόπουλος, «Ἀλφαβητάριον, ἑλληνικὰ ἀλφαβητάρια», στο: Μεγάλη Παιδαγωγική 
Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Α΄, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1967, σσ. 149-153, εδώ σ. 150.  
177 Α. Βουγιούκας, ό.π., σ. 252, Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π., σσ. 16-17. Για τον κατάλογο των 
Αλφαβηταρίων αυτής της περιόδου και των επανεκδόσεων τους πρβλ. Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π., σσ. 
61-67.  
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γρηγορότερα και καλύτερα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στο πρώτο μέρος 
τους περιείχαν γλωσσικά στοιχεία για την εκμάθηση της ανάγνωσης και στο 
δεύτερο αναγνώσματα ποικίλης ύλης, κυρίως ηθικοπλαστικού και θρησκευτικού 
χαρακτήρα. Όσον αφορά στη γλώσσα τους, ήταν γραμμένα σε αυστηρή 
καθαρεύουσα με αρκετές σπάνιες και δυσκολοπρόφερτες λέξεις της αρχαίας 
ελληνικής (ἅλς, γραῦς, πτύξ, δνόφος, ἀφθεγξία, γιγλυμοειδής), ενώ περιείχαν 
ελάχιστες εικόνες, οι οποίες δε συνδέονταν με τη διαδικασία της ανάγνωσης178.  

Μετά την καθιέρωση της αλληλοδιδακτικής και του Οδηγού του Ch. Sarazin, 
το 1840, ο Ι. Κοκκώνης εξέδωσε αναγνωστικές Πινακίδες ἤ Νέον Ἀλφαβητάριον με 
πολλές βελτιωμένες επανεκδόσεις. Οι Πινακίδες, όπως και η διδασκόμενη ύλη, 
χωρίζονταν σε οκτώ μέρη, σύμφωνα με τις «κλάσεις» του αλληλοδιδακτικού 
σχολείου. Τον διαχωρισμό αυτόν ακολούθησαν τα περισσότερα Αλφαβητάρια της 
περιόδου, τα γνωστότερα από τα οποία είναι το Ἀλφαβητάριον νέον πρὸς χρῆσιν 
τῶν εἰς τὰ δημοτικὰ τῆς Ἑλλάδος σχολεῖα διδασκομένων παίδων του Δ. 
Ιωαννοπούλου (Ναύπλιο 1836), το Σύντομον Ἀλφαβητάριον διὰ τὴν εἰς τὰ δημοτικὰ 
σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος σπουδάζουσαν νεολαίαν του Ι. Χωματιανού (Πάτρα 1836, 
Ναύπλιο 1841), το Ἁπλοῦν Ἀλφαβητάριον διὰ τὰ παιδία (Σμύρνη 1841), το Σύντομον 
Ἀλφαβητάριον διὰ τὴν νεολαίαν του Α. Σταματιάδου (Σμύρνη 1842) και το Νέον 
Ἀλφαβητάριον κατὰ τὴν ταχυμαθητικὴν τῆς ἀναγνώσεως μέθοδον πρὸς χρῆσιν τῶν 
δημοτικῶν σχολείων του Σ. Ραφτάνη (Ζάκυνθος 1865). Παράλληλα, κυκλοφορούσαν 
και επανεκδόσεις παλαιότερων Αλφαβηταρίων, όπως η Παιδαγωγία του Ι. Κοκκώνη 
και η Παιδαγωγία του Ν. Δούκα179, αλλά και το Ἀλφαβητάριον κατὰ νέαν μέθοδον 
φιλοπονηθὲν του Γ. Κωνσταντινίδη, το οποίο αποτελεί ένα από τα υπό εξέταση 
εγχειρίδια. Το πλήθος των Αλφαβηταρίων της εποχής, αλλά και η παράθεση σ’ αυτά 
αποφθεγμάτων, που τονίζουν την αξία της παιδείας και των γραμμάτων, μαρτυρούν 
τη συμβολή, που αναμενόταν να έχει η παιδεία, στην απελευθέρωση και στην 
πνευματική ελευθερία του λαού. Όσον αφορά στη γλώσσα που χρησιμοποιείται, 
συναντώνται, όπως και στα Αλφαβητάρια της προηγούμενης περιόδου σπάνιες 
αρχαίες ελληνικές λέξεις, ενώ η εικονογράφησή τους είναι περιορισμένη και έχει 
συνήθως διακοσμητικό χαρακτήρα180. Εξαίρεση αποτελούν το Ἁπλοῦν 
Ἀλφαβητάριον διὰ τὰ παιδία και το Αλφαβητάριο του Γ. Κωνσταντινίδη, στα οποία η 
εικονογράφηση έχει διδακτικούς σκοπούς181. Οι εικόνες προέρχονταν από 

178 Α. Βουγιούκας, ό.π. σ. 252, Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π., σσ. 16-18, 23-26. 
179 Α. Βουγιούκας, ό.π., σσ. 252-253, Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π., σσ. 26-28. Για τον κατάλογο των 
Αλφαβηταρίων αυτής της περιόδου και των επανεκδόσεων τους πρβλ. Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π., σσ. 
67-80. 
180 Α. Βουγιούκας, ό.π., σ. 253 , Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π., σσ. 28-29. 
181 Ευαγγ. Κανταρτζή, Ιστορική αναδρομή της εικονογράφησης των παιδικών και σχολικών βιβλίων, 
Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 258, Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π. 
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ευρωπαϊκές εκδόσεις και προσαρμόζονταν από Έλληνες τεχνίτες ξυλογράφους στο 
κατάλληλο μέγεθος μετά την αφαίρεση των λεπτομερειών182.    

Η τελευταία δεκαετία πριν την κατάργηση της αλληλοδιδακτικής, η δεκαετία 
του 1870, θεωρείται μεταβατική περίοδος. Ο «Σύλλογος πρὸς Διάδοσιν τῶν 
Ἑλληνικῶν Γραμμάτων» συγκρότησε επιτροπή, αποτελούμενη από τους Λ. Μελά, Κ. 
Παπαρρηγόπουλο, Γ. Παπαδόπουλο και Ι. Πανταζίδη, η οποία ασχολήθηκε με την 
έκδοση διδακτικών βιβλίων της Στοιχειώδους Εκπαίδευσης, που διανεμήθηκαν στα 
Δημοτικά Σχολεία183. Ανάμεσα στα βιβλία αυτά ήταν και το Αλφαβητάριο του Γ. 
Κωνσταντινίδη, με τίτλο Ἀλφαβητάριον κατὰ νέαν μέθοδον φιλοπονηθὲν ὑπὸ Γ. 
Κωνσταντινίδου, πρώην Καθηγητοῦ τοῦ Διδασκαλείου, κατ’ ἔγκρισιν τοῦ ἐπὶ τῶν 
Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημ. Ἐκπαιδεύσεως Ὑπουργείου. Μετὰ εἴκοσι τεσσάρων 
εἰκονογραφιῶν184. Το Αλφαβητάριο αυτό είχε πλούσια για τα δεδομένα της εποχής 
εικονογράφηση, η οποία αντιστοιχούσε στις λέξεις προς διδασκαλία185. Επίσης, το 
1871, εκδόθηκε στην Αλεξάνδρεια το Ἀλεξανδρειανὸν Ἀλφαβητάριον από ανώνυμο 
συγγραφέα με το ψευδώνυμο «Φιλόπαις Πατὴρ Ν.», το οποίο οφείλει να μελετηθεί 
στο πλαίσιο του αιγυπτιακού ελληνισμού. Το παρόν Αλφαβητάριο χαρακτηρίζεται 
όχι μόνο από μεθοδική κατάταξη της ύλης, αλλά και από τη χρήση απλών λέξεων 
και μικρών φράσεων με νόημα και μάλιστα στην κοινή νεοελληνική186. Άλλα γνωστά 
Αλφαβητάρια της συγκεκριμένης δεκαετίας είναι αυτά του Δ. Λερίου και του Δ. 
Κορομηλά187.  

Με την επιστροφή των υποτρόφων του «Συλλόγου πρὸς Διάδοσιν τῶν 
Ἑλληνικῶν Γραμμάτων» από τη Γερμανία και, παράλληλα, με την αμφισβήτηση της 
αλληλοδιδακτικής μεθόδου εντάθηκε ο προβληματισμός σχετικά με τη συγγραφή 
των διδακτικών βιβλίων, με αποτέλεσμα, το 1879, να εκδοθεί η εγκύκλιος 7639, 
«Περὶ διορθώσεως πλημμελειῶν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ», η οποία περιείχε οδηγίες για τη 
συγγραφή διδακτικών βιβλίων, με βάση τις νέες αντιλήψεις188. Ταυτόχρονα, άρχισε 

182 Ευαγγ. Κανταρτζή ό.π.. σ. 259, Ειρ. Οράτη, «Εικονογραφώντας τα Αναγνωστικά: Έλληνες 
εικαστικοί που φιλοτέχνησαν τα μικρά αριστουργήματα των παιδικών μας χρόνων», στο: Ο. Σέλλα 
(επιμ.), «Αναγνωστικά: τα πρώτα μας βιβλία», Καθημερινή, Επτά μέρες, 7-2-1999, σσ. 16-21, εδώ σ. 
16. 
183 Χρ. Λέφας, ό.π., σ. 331. 
184 Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π., σ. 80. 
185 Θ. Φωτεινόπουλος, ό.π., σ. 152, Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π., σ. 29. 
186 Θ. Φωτεινόπουλος, ό.π., σσ. 251-252, Α. Βουγιούκας, ό.π. σ. 253.  
187 Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π., σ. 81. 
188 Η εγκύκλιος στρέφεται κατά της απομνημόνευσης και της μηχανικής ανάγνωσης και τονίζει ότι 
στόχος των αναγνωστικών βιβλίων θα πρέπει να είναι η πνευματική ανάπτυξη και η ηθική μόρφωση 
των μαθητών. Εγκύκλιος 7639/12-9-1879, «Περὶ διορθώσεως πλημμελειῶν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ», 
Ἐφημερὶς τῶν Φιλομαθῶν, Περ. Β, Έτ. ΚΖ΄, 15-8-1879, σσ. 155-160.  
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να εντείνεται όλο και περισσότερο η κριτική για τα Αλφαβητάρια της προηγούμενης 
περιόδου189.  

Το 1880, άρχισε να εκδίδεται μεγάλος αριθμός Αλφαβηταρίων, βασισμένων 
στις νέες αντιλήψεις. Πρόκειται για τα εγχειρίδια, τα οποία αποτελούν το 
αντικείμενο προς εξέταση της παρούσας εργασίας.  

Όσον αφορά στα Αλφαβητάρια που υποβλήθηκαν στον πρώτο διαγωνισμό, 
η προκήρυξη του 1882 όριζε ότι για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα πρέπει 
να υποβληθεί Αλφαβητάριο και Αναγνωσματάριο με ή χωρίς εικόνες, το οποίο θα 
περιέχει απλά παραμύθια και ποιήματα, ιδιαίτερα στην κοινή γλώσσα, και δε θα 
υπερβαίνει τα τέσσερα τυπογραφικά φύλλα190. Υπεύθυνη για την κρίση των 
υποβληθέντων βιβλίων ήταν η Α΄ Επιτροπεία, η οποία αποτελούνταν από πέντε 
μέλη, σύμφωνα με το Β.Δ. της 4ης Σεπτεμβρίου 1882191. Πρόεδρος της ορίστηκε ο Χ. 
Φιλαδελφεύς, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της ήταν ο Ν. Πολίτης, ο Ι. Αργυριάδης, ο Μ. 
Σακελλαρόπουλος και ο Αρ. Χαρακόπος, ο οποίος ήταν και ο εισηγητής192. Τα 
υποβληθέντα Αλφαβητάρια, όπως καταγράφονται στην έκθεση, είναι τα εξής: 1) 
Ἀλφαβητάριον ὑπὸ Ἰσηγόνη, 2) Ἀλφαβητάριον ὑπὸ Γ. Τσούμα, 3) Ἀλφαβητάριον εἰς 
δύο τεύχη ὑπὸ Κωνστ. Μαρουδῆ, 4) Κλεὶς τῆς ἀναγνώσεως ὑπὸ Α. Ἀργυροῦ, 5) 
Μέγα Ἀλφαβητάριον κατὰ τὴν νέαν μέθοδον ὑπὸ Χ. Πουλίου, 6) Ἀλφαβητάριον καὶ 
Ἀναγνωσματάριον ὑπὸ Θ. Ἀποστολοπούλου καὶ Δ. Κολοκοτσᾶ καὶ 7) Ἀλφαβητάριον 
καὶ Ἀναγνωσματάριον νέας μεθόδου ὑπὸ Βλ. Σκορδέλη193. 

Η προκήρυξη του 1886 για τον δεύτερο διαγωνισμό των διδακτικών βιβλίων 
διαχωρίζει το Αλφαβητάριο από το Αναγνωσματάριο της Α΄ τάξης. Προβλέπεται η 
συγγραφή Αλφαβηταρίου με ή χωρίς εικόνες, το οποίο θα έχει «τὰ τοῦ 
συλλαβισμοῦ» και απλά παραμύθια και ποιήματα, με μέγεθος μέχρι τέσσερα 
τυπογραφικά φύλλα, και Αναγνωσματαρίου με ή χωρίς εικόνες, το οποίο θα 
περιέχει εκλογή ελληνικών παραμυθιών διασκευασμένα για τα παιδιά και δημώδη 
ή άλλα άσματα, με μέγεθος και πάλι μέχρι τέσσερα τυπογραφικά φύλλα194.  

Η Α΄ Επιτροπεία, η οποία έκρινε τα υποβληθέντα βιβλία, αποτελούνταν από 
τους Ι. Πανταζίδη (πρόεδρος), Χ. Παπαμάρκου, Φ. Γεωργαντά, Σπ. Λάμπρου και Δ. 
Βικέλα. Πριν την παράθεση των εκθέσεων, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο 
εργάστηκε η συγκεκριμένη Επιτροπή. Αφού όλα τα μέλη της μελέτησαν όλα τα 

189 Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π., σ. 31.  
190 Προκήρυξις 23-11-1882, ό.π., σ. 105.  
191 Β.Δ. 4-9-1882, ό.π..  
192 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1884, σ. 18. Αρχικά, στην Α’ Επιτροπεία 
συμμετείχε και ο Χ. Παπαμάρκου, ο οποίος, όμως, παραιτήθηκε χωρίς να παρουσιάσει τους λόγους 
της συγκεκριμένης επιλογής. Δ. Παπαδόπουλος, ό.π., σσ. 73-74.  
193 Ό.π., σ. 1.  
194 Προκήρυξις 31-10-1886, ό.π., σ. 115. 
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βιβλία, ώστε να αποκτήσουν μια επαρκή εικόνα για αυτά, επέλεξαν τον εισηγητή 
καθεμιάς κατηγορίας, ο οποίος ανέλαβε να συντάξει τις εκθέσεις για κάθε βιβλίο. 
Οι εκθέσεις αυτές αναγνώστηκαν ενώπιον της Επιτροπής, συζητήθηκαν, 
τροποποιήθηκαν σε όσες περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαίο και, τέλος, ψηφίστηκαν 
ομόφωνα. Συνεπώς, η κριτική και η τελική απόφαση για τα υποβληθέντα βιβλία 
είναι έργο της ολομέλειας της Επιτροπής, ενώ η σύνταξη και η διατύπωση της 
κρίσης είναι έργο του εκάστοτε εισηγητή195.  

Εισηγητής για τα Αλφαβητάρια και τα Αναγνωσματάρια της Α΄ τάξης 
ορίστηκε ο Χ. Παπαμάρκου. Σύμφωνα με τις εκθέσεις του, υποβλήθηκαν οκτώ 
Αλφαβητάρια και τρία Αναγνωσματάρια. Τα Αλφαβητάρια, όπως τα παραθέτει, 
ήταν τα εξής: 1) Ἀλφαβητάριον ὑπὸ Ι. Α. Βρεττοῦ, 2) Ἀλφαβητάριον ὑπὸ Βλασίου Γ. 
Σκορδέλη, 3) Ἀλφαβητάριον κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς παιδαγωγικῆς μετὰ πολλῶν εἰκόνων 
ὑπὸ Γερασίμου Π. Βανδώρου, 4) Ἀλφαβητάριον Πέτρου Παυλάτου νομαρχιακοῦ 
δημοδιδασκάλου Ἀθηνῶν, 5) Ἀλφαβητάριον συγγεγραμμένον συμφώνως τῷ 
προκηρυχθέντι διαγωνισμῷ ὑπὸ Δημητρ. Ε. Κολοκοτσᾶ, 6) Ἀλφαβητάριον καὶ 
ἀναγνωσματάριον ὑπὸ Ἀνδρέου Κοκκινάκη καὶ Γ. Ε. Βλαστοῦ. Ἔκδοσις Δευτέρα 
1888, 7) Ἀλφαβητάριον ὑπὸ Π. Π. Οἰκονόμου και 8) Ἀλφαβητάριον ὑπὸ Λάμπρου 
Παπαντωνίου. Από τα παραπάνω, μόνο το έκτο ήταν έντυπο, ενώ όλα τα υπόλοιπα 
ήταν χειρόγραφα196.  

Η προκήρυξη του τρίτου διαγωνισμού ζητά να συγγραφούν «ἀναγνωστικὰ 
βιβλία διὰ τοὺς μαθητὰς ἀμφοτέρων τῶν φύλων, ἄνευ εἰκόνων, περιέχοντα 
αἰσωπείους μύθους, περιγραφὰς τῆς φύσεως, παροιμίας, γνωμικά, ποιήματα καὶ 
διηγήματα διὰ γλώσσης ἁπλῆς καὶ γνησίως ἑλληνικῆς, καλλύνοντα τὰς ψυχὰς τῶν 
μαθητευόντων παίδων κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν ἐπὶ τῶν τελευταίων δεκαετιῶν 
πανταχοῦ τοῦ πεπολιτισμένου κόσμου ἐπικρατούντων ἀναγνωστικῶν βιβλίων». Πιο 
συγκεκριμένα, για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου προβλέπει τη συγγραφή 
Αλφαβηταρίου «κατὰ τὴν μέθοδον τῶν ἀπὸ τοῦ Γερμανοῦ Karl Vogel (1843) μέχρι 
τοῦ νῦν ἐν ταῖς μάλιστα πεπολιτισμέναις χώραις ἀρίστων προκεκριμένων». Επίσης, 
ορίζει ότι το Αλφαβητάριο οφείλει να αποτελείται από δύο μέρη, το 
παρασκευαστικό της απταίστου αναγνώσεως και το παρασκευαστικό της λογικής 
αναγνώσεως, ενώ δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα τέσσερα τυπογραφικά φύλλα197. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη, όπως φαίνεται από τα 

195 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σ. 1. 
196 Ό.π., σ. 1. Τα αναγνωσματάρια, η μελέτη των οποίων δε αποτελεί στόχο της παρούσας εργασίας, 
ήταν τα εξής: 1) Ἀναγνωσματάριον μετ’ εἰκόνων πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν τῆς Α΄ τάξεως τοῦ 
δημοτικοῦ σχολείου ὑπὸ Π. Π. Οἰκονόμου, 2) Ἀναγνωσματάριον Πέτρου Παυλάτου νομαρχιακοῦ 
δημοδιδασκάλου Ἀθηνῶν και 3) Ἑλληνικὰ παραμύδια [sic] ἀναγνωσματάριον τῆς Α΄ τάξεως τοῦ 
δημοτικοῦ σχολείου ὑπὸ Βλασίου Γ. Σκορδέλη. Ό.π., σ. 21. 
197 Προκήρυξις 23-2-1893, ό.π. 
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παραπάνω, εκτός από την εγκυκλοπαιδική διάταξη της ύλης προβλέπει τη 
συγγραφή βιβλίων χωρίς εικόνες, ζήτημα το οποίο εξετάζεται στη συνέχεια.  

Πρόεδρος της Α΄ Επιτροπείας του τρίτου διαγωνισμού, αλλά και συντάκτης 
των εκθέσεων για τα Αλφαβητάρια και τα Αναγνωσματάρια της Α΄ τάξης, ορίστηκε ο 
Ι. Αργυριάδης, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της ήταν ο Ι. Πρωτόδικος, ο Σπ. Δουκάκης, ο Ι. 
Σιμόπουλος και ο Κ. Ζησίου. Τα υποβληθέντα βιβλία ήταν τα εξής: 1) Ἀναγνωστικὸν 
διὰ τοὺς μαθητὰς τῆς κατωτάτης τάξεως τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως ὑπὸ Γ. Κ. 
Ἀδαμοπούλου, 2) Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν τῆς 
κατωτάτης τάξεως τῶν δημοτικῶν σχολείων ὑπὸ Παναγὴ Γ. Λιβαδὰ 
δημοδιδασκάλου, 3) Ἑλληνικὸν ἀλφαβητάριον ὑπὸ Ἰωάννου Ν. Λάζου 
δημοδιδασκάλου, 4) Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον διὰ τοὺς μαθητὰς τῶν δημοτικῶν 
σχολείων ἀμφοτέρων τῶν φύλων, ὑπὸ Θεωδώρου Ν. Ἀποστολοπούλου, 5) 
Ἀλφαβητάριον Πέτρου Γ. Παυλάτου διῃρημένον εἰς δύο μέρη, 6) Ἀλφαβητάριον 
κατὰ τὴν νέαν παιδαγωγικὴν μέθοδον ὑπὸ Γεωργίου Σ. Κονιδάρη, 7) Ἀλφαβητάριον 
ὑπὸ Δημοσθένους Κ. Μισιτζή, Διευθυντοῦ τῆς Β΄ δημοτικῆς σχολῆς τῆς Ἑλληνικῆς 
ὀρθοδόξου κοινότητος Σταυροδρομίου ἐν Κωνσταντινουπόλει, 8) Ἀλφαβητάριον καὶ 
ἀναγνωσματάριον πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν τῆς πρώτης τάξεως τοῦ δημοτικοῦ 
σχολείου ὑπὸ Μιχ. Κ. Σακελλαροπούλου διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἑπτανήσῳ 
διδασκαλείου, 9) Ἑλληνικὸν ἀλφαβητάριον διὰ τοὺς μαθητὰς τῆς κατωτάτης τάξεως 
τῶν σχολείων τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως ὑπὸ Χαρισίου Παπαμάρκου και 10) 
Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον ὑπὸ Μιλτιάδου Βρατσάνου. Από τα παραπάνω μόνο το 
πρώτο και το τέταρτο ήταν έντυπα, ενώ για το Αλφαβητάριο του Μ. Βρατσάνου δεν 
υπάρχει σχετική αναφορά198. 
 

  

198 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1894, σσ. 1-11. 
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4. Πρώτη ανάγνωση (και γραφή) 

4.1 Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων «ανάγνωση» και «πρώτη ανάγνωση» 

Στις σύγχρονες εγγράμματες κοινωνίες, η ανάγνωση αποτελεί μια σημαντική 
κοινωνική δεξιότητα του ατόμου, η οποία καθιστά δυνατή την ενσωμάτωση και την 
πρόοδό του. Παράλληλα, συνιστά μια πολύπλοκη διαδικασία με αποτέλεσμα να 
μελετάται από πολλούς επιστημονικούς κλάδους (Ψυχογλωσσολογία, 
Νευρογλωσσολογία, Παιδαγωγική κ.ά.), καθένας από τους οποίους την εξετάζει από 
τη δική του οπτική199.  

Στον χώρο της Ψυχογλωσσολογίας και της Ψυχοπαιδαγωγικής ως ανάγνωση 
ορίζεται «η διαδικασία αποκωδικοποίησης του γραπτού λόγου και το αποτέλεσμα 
αυτής της αποκωδικοποίησης, δηλαδή η σύλληψη και η κατανόηση της 
κωδικοποιημένης πληροφορίας»200. Παρόμοιο ορισμό χρησιμοποιεί και ο Κ. 
Πόρποδας θεωρώντας ότι η ανάγνωση είναι το αποτέλεσμα της επιτυχούς 
λειτουργίας της αποκωδικοποίησης και της κατανόησης, το οποίο αναπαριστά ως 
εξής: Αποκωδικοποίηση x Κατανόηση = Ανάγνωση201. Ο Μ. Βάμβουκας προσθέτει 
ακόμη ένα στάδιο στην αναγνωστική διαδικασία, την κρίση του μηνύματος202.  

Η παραδοσιακή αντίληψη, βασισμένη στην πεποίθηση ότι η γραπτή γλώσσα 
αποτελεί εξέλιξη και απεικόνιση της προφορικής, ταύτιζε την ανάγνωση με την 
απλή αναγνώριση των λέξεων και τη μετατροπή τους σε φωνούμενο λόγο, γεγονός 
που εξηγεί την έμφαση που δινόταν στη μεγαλόφωνη ανάγνωση. Ωστόσο, η 
παραπάνω διαδικασία συνιστά ανακωδικοποίηση, δηλαδή μεταφορά από έναν 
κώδικα σε έναν άλλο, και δεν οδηγεί οπωσδήποτε στην κατανόηση. Στην περίπτωση 
αυτή κάνουμε λόγο για μηχανική ανάγνωση, η οποία συναντάται, όταν ο 
αναγνώστης γνωρίζει τον μηχανισμό ανακωδικοποίησης μιας γλώσσας με 
σταθερούς κανόνες προφοράς, αλλά δεν γνωρίζει τη σημασία των λέξεων203. 
Αντίθετα, η ανάγνωση περιλαμβάνει τόσο την αποκωδικοποίηση, δηλαδή την 
αναγνώριση των συμβόλων του γραπτού κώδικα και τη μετάφρασή τους σε 
φωνολογική αναπαράσταση, όσο και την κατανόηση, δηλαδή την πρόσβαση στη 
σημασιολογική μνήμη και την ανάσυρση της σημασίας της λέξης, ακόμη και αν η 

199 Ο. Μούσιου-Μυλωνά, Γλωσσοπαιδαγωγική και διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής: 
Τάσεις και στάσεις των εκπαιδευτικών, Εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, χ.τ.ε. 2004, σσ. 86-87. 
200 Α. Βουγιούκας, Το γλωσσικό μάθημα στην πρώτη βαθμίδα της νεοελληνικής εκπαίδευσης, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανώλη 
Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 1994, σ. 66.  
201 Κ. Πόρποδας, Η ανάγνωση, χ.ε., Πάτρα 2002, σ. 46. 
202 Μ. Βάμβουκας, «Πρώτη Ανάγνωση», στο: Π. Ξωχέλλης, Λεξικό της Παιδαγωγικής, Εκδοτικός Οίκος 
Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 607-611. 
203 Α. Βουγιούκας, «Ανάγνωσης πρώτης διδασκαλία», στο: Παιδαγωγική-Ψυχολογική 
Εγκυκλοπαίδεια, Λεξικό, ό.π., σσ. 294-298, εδώ σ. 295, Α. Βουγιούκας, Το γλωσσικό μάθημα…, ό.π., 
σσ. 66-67. 
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φωνολογική αναπαράσταση δεν εκφωνείται, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της 
σιωπηρής ανάγνωσης204.  

Ταυτόχρονα, ορισμένες νεότερες προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι η 
προφορική και η γραπτή γλώσσα βασίζονται σε εναλλακτικά συστήματα συμβόλων, 
με αποτέλεσμα να μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα. Συνεπώς, ο αναγνώστης 
μπορεί να αναγνωρίζει τις γραπτές λέξεις και να ανασύρει τη σημασία τους, χωρίς 
να έχει προηγηθεί η μετατροπή τους σε φωνολογικό κώδικα205. Στην περίπτωση 
αυτή, η ανάγνωση ορίζεται ως «άμεση ανάσυρση της έννοιας», καθώς ο 
αναγνώστης «δε μετατρέπει τα γραπτά σύμβολα σε φθόγγους αλλά τις οπτικές 
αναπαραστάσεις της γλώσσας σε έννοιες»206. Ο Α. Βουγιούκας παρατηρεί ότι η 
παραπάνω προσέγγιση φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την πεποίθηση των 
αναγνωστών, ότι, κατά τη σιωπηρή ανάγνωση, αρθρώνουν μέσα τους τον γραπτό 
λόγο, επισημαίνοντας ότι αυτή η αίσθηση οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο 
έμαθαν να διαβάζουν207.  

Όσον αφορά στον όρο πρώτη ανάγνωση έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί. 
Ο Α. Βουγιούκας την ορίζει ως «ένα πρώτο αναγνωστικό στάδιο, κατά το οποίο ο 
μαθητής μαθαίνει το βασικό μηχανισμό της ανάγνωσης, μαθαίνει δηλαδή, 
στοιχειωδώς έστω, να διαβάζει»208, ενώ ο Στ. Δερβίσης θεωρεί ότι «τελικός σκοπός 
της διδακτικής διαδικασίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής είναι η ανάπτυξη 
ενός αυτόματου ανακλαστικού μηχανισμού αποκωδικοποίησης των γραφημάτων 
(γραμμάτων), ώστε η προσοχή να παραμένει συγκεντρωμένη στο νόημα του 
κειμένου»209. Ωστόσο, τα ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών και η 
εμφάνιση των όρων «γραμματισμός», «πρώιμος γραμματισμός» και «αναδυόμενος 
γραμματισμός» καθιστούν αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό του όρου ή ακόμη και 
την αντικατάστασή του210. Ο γραμματισμός μπορεί να οριστεί ως «οι χρήσεις της 
ανάγνωσης και της γραφής για την επίτευξη κοινωνικών στόχων σε συγκεκριμένα 
συμφραζόμενα χρήσης», ενώ ο κριτικός γραμματισμός συμπεριλαμβάνει και την 
έννοια της αμφισβήτησης των κυρίαρχων θεσμών και λόγων211. Επιπλέον, σήμερα, 

204 Ο Α. Βουγιούκας συμπεριλαμβάνει στην έννοια της αποκωδικοποίησης και την κατανόηση. Α. 
Βουγιούκας, «Ανάγνωσης πρώτης διδασκαλία», ό.π., Α. Βουγιούκας, Το γλωσσικό μάθημα…, ό.π., Κ. 
Πόρποδας, ό.π., σσ. 38-41. 
205 Α. Βουγιούκας, Το γλωσσικό μάθημα…, ό.π., σ. 67, Κ. Πόρποδας, ό.π., σ. 41. 
206 Κ. Πόρποδας, ό.π., σ. 41.  
207 Α. Βουγιούκας, ό.π., σ. 67. 
208 Ό.π., σ. 75.  
209 Στ. Δερβίσης, Διδακτική της πρώτης ανάγνωσης και γραφής: Νέο διδακτικό μοντέλο πρώτης 
ανάγνωσης, Gutenberg, Παιδαγωγική σειρά, Αθήνα 1998, σ. 74. 
210 Αθ. Αϊδίνης, ό.π., σσ. 19-20, Ε Τύμπα, ό.π., σσ. 23-24. Η εποχή στην οποία αναφέρεται η παρούσα 
εργασία επιβάλλει τη χρήση του όρου με τη σημασία που του αποδόθηκε αρχικά, χωρίς, ωστόσο, να 
αγνοούνται τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα. 
211 M. Baynham, Πρακτικές γραμματισμού, μτφρ. Μ. Αραποπούλου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2002, σ. 12. 
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είναι γνωστό ότι ο αρχικός γραμματισμός ξεκινά από τη γέννηση του παιδιού και 
διαρκεί έως τα οχτώ του χρόνια, καθώς τα παιδιά αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες 
για τον γραπτό λόγο μέσω της παρατήρησης και της συμμετοχής τους στο 
εγγράμματο περιβάλλον τους. Συνεπώς, επιδιώκεται πλέον η αξιοποίηση των ήδη 
υπαρχόντων γνώσεων του παιδιού στην εκμάθηση του γραπτού λόγου, ενώ 
καταρρίπτεται η θεωρία της «αναγνωστικής ετοιμότητας». Ακόμη, στόχος του 
αρχικού γραμματισμού δεν είναι μόνο η επιτυχής κατάκτηση των μηχανισμών 
ανάγνωσης και γραφής, αλλά και η κατανόηση και η παραγωγή τόσο γραπτών όσο 
και προφορικών κειμένων, με την έμφαση να δίνεται στην κοινωνική διάσταση του 
γραμματισμού212.  
  
4.2 Μέθοδοι διδασκαλίας της ανάγνωσης 

Με βάση τα παραπάνω, οι μέθοδοι διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης 
διαχωρίζονται, με κριτήριο τη γλωσσική μονάδα που αποτελεί τη βάση για την 
εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, σε δύο κατηγορίες, στις «από πάνω προς 
τα κάτω» και στις «από κάτω προς τα πάνω». Η παραπάνω κατηγοριοποίηση, όμως, 
σχετίζεται άμεσα και με το ερώτημα, αν οι μαθητές θα διδαχθούν συστηματικά ή θα 
ανακαλύψουν μόνοι τους την αλφαβητική αρχή213.  

Συνεπώς, στις «από κάτω προς τα πάνω» μεθόδους η βάση για την 
εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής είναι το φώνημα και δίνεται έμφαση στη 
διδασκαλία των αντιστοιχιών ανάμεσα στα φωνήματα και στα γραφήματα. 

 Αντίθετα, στις «από πάνω προς τα κάτω» προσεγγίσεις214, η διδασκαλία 
ξεκινάει από το κείμενο με την έμφαση να δίνεται στο νόημά του και στη χρήση 
αυθεντικών κειμένων και πραγματικών περιστάσεων επικοινωνίας. Οι προσεγγίσεις 
αυτές, βασισμένες στην πεποίθηση ότι τα παιδιά είναι σε θέση να ανακαλύπτουν 
μέσω της αλληλεπίδρασής τους με το περιβάλλον τους, θεωρούν ότι μέσω της 
επαφής με τον γραπτό λόγο θα ανακαλύψουν μόνα τους ή με τη βοήθεια του 
δασκάλου την αλφαβητική αρχή. Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται ότι η δυνατότητα 
επίλυσης τυχόν προβλημάτων μέσω πειραματισμού και ανακάλυψης των ιδιοτήτων 

212 Αθ. Αϊδίνης, ό.π., σσ. 27-28, Ε. Τύμπα, ό.π., σσ. 21-27. 
213 Ως ανακάλυψη της αλφαβητικής αρχής ορίζεται η συνειδητοποίηση «ότι τα γράμματα που 
χρησιμοποιούνται στο γραπτό λόγο έχουν την ίδια αξία με τους ήχους που χρησιμοποιούνται στον 
προφορικό λόγο και ότι η χρήση αυτών των αντιστοιχιών μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση των 
λέξεων». Αθ. Αϊδίνης, ό.π., σ. 131. 
214 Ο όρος «μέθοδος» αντικαθίσταται από τον όρο «προσέγγιση» ή «φιλοσοφία», καθώς πρόκειται 
για ευέλικτα θεωρητικά πλαίσια, τα οποία προσαρμόζονται στις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο. 
Μούσιου-Μυλωνά, ό.π., σ. 205. 
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του γραπτού λόγου σε αυθεντικά πλαίσια επικοινωνίας καθιστά τα παιδιά 
αποτελεσματικότερους αναγνώστες215. 

Βασική αρχή των παραπάνω προσεγγίσεων είναι, επίσης, η 
παιδοκεντρικότητα, καθώς προσαρμόζονται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα 
καθενός παιδιού. «Η εκμάθηση του γραπτού λόγου θεωρείται προσωπική, 
αυτοκαθοδηγούμενη και αυτορυθμιζόμενη κατάκτηση του παιδιού, το οποίο είναι 
ενεργητικός διαμορφωτής της μαθησιακής διαδικασίας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
είναι να διευκολύνει αυτή την κατάκτηση της γνώσης, να δημιουργήσει αυθεντικές 
επικοινωνιακές συνθήκες παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου και να 
αξιοποιήσει τις γνώσεις και τις στάσεις του παιδιού για τη γραφή και την 
ανάγνωση»216. Αναφορικά με το διδακτικό υλικό, προτείνεται η χρήση ποικίλων 
εντύπων και επικοινωνιακών κειμένων, ενώ επιδιώκεται η επίτευξη 
μακροπρόθεσμων στόχων, όπως η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στον 
γραπτό λόγο και στο βιβλίο και η κατάκτηση του λειτουργικού αλφαβητισμού217.  

Στις «από πάνω προς τα κάτω» προσεγγίσεις ανήκουν η ολιστική (whole 
language approach), η επικοινωνιακή-λειτουργική, η δομητική και η εξισορροπημένη 
προσέγγιση (balanced approach)218. Η μελέτη τους, όμως, δεν αποτελεί στόχο της 
παρούσας εργασίας, καθώς είναι μεταγενέστερες της εποχής που μελετάται. Για τον 
λόγο αυτό, στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά μόνο οι μέθοδοι της πρώτης 
κατηγορίας. 

Η αρχαιότερη μέθοδος διδασκαλίας της ανάγνωσης φαίνεται να είναι η 
αλφαβητική, η οποία συναντάται και ως ονοματική ή ονοματολογική, ενώ συχνά 
αποκαλείται και καπακισμός. Η μέθοδος αυτή κατατάσσεται στις συνθετικές, καθώς 
η ανάγνωση ξεκινάει από το μέρος και καταλήγει στο όλο. Σύμφωνα μ’ αυτή, ο 
μαθητής όφειλε να μάθει πρώτα να απαγγέλλει τα γράμματα με τα ονόματά τους 
από στήθους, με τόνο προσωδιακό, αρχικά, με την αλφαβητική τους σειρά και, 
έπειτα, αντίστροφα ή με άλλους συνδυασμούς (για παράδειγμα κατά ζεύγη με τη 
μορφή ΑΩ, ΒΨ, ΓΧ κ.λπ.). Έπρεπε, δηλαδή, να μάθει τα γράμματα απ’ έξω και 
ανακατωτά. Ακολουθούσε η σύνθεση των γραμμάτων σε συλλαβές, κατά την οποία 
πρώτα ονοματίζονταν τα γράμματα και έπειτα προφέρονταν οι συλλαβές (βήτα-
άλφα=βα), η σύνθεση των συλλαβών σε λέξεις, των λέξεων σε προτάσεις και των 
προτάσεων σε κείμενα. Οι χρησιμοποιούμενες λέξεις και συλλαβές ήταν 
διαβαθμισμένης δυσκολίας, ενώ συχνά επιλέγονταν λέξεις σπάνιες και δύσκολες, 

215 Αθ. Αϊδίνης, ό.π., σ. 272, 278-189, C. Snow & C. Juel, «Teaching children to read: What do we know 
about how to do it?», στο: M. Snowling & C. Hulmes (eds), The science of reading: A handbook, 
Blackwell, Oxford 2005, σσ. 501-520, εδώ σ. 505.  
216 Ο. Μούσιου-Μυλωνά, ό.π., σ. 205. 
217 Ό.π., σσ. 205-206. 
218 Αθ. Αϊδίνης, ό.π., σσ. 279-289. 
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με μοναδικό κριτήριο τη συμβολή τους στην εκμάθηση της ανάγνωσης, χωρίς να 
δίνεται σημασία στο λεξιλόγιο των παιδιών και στη μεταξύ τους σύνδεση219. 
Κάποιες φορές σχηματίζονταν ομάδες λέξεων στις οποίες συναντιόνταν μόνο μια 
φορά το κάθε γράμμα του αλφαβήτου (βέδυ, ζάψ, χθώμ, πλῆκτρον, σφίγξ). Οι 
ομάδες αυτές ονομάζονταν «χαλινοί» και, αργότερα, «γλωσσοδέτες» και στόχευαν 
στην απρόσκοπτη προφορά και στη θεραπεία των προβλημάτων άρθρωσης220. Η 
μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε στη Δύση έως την Αναγέννηση και στον ελληνικό 
χώρο έως το τέλος της τουρκοκρατίας, αν και συναντάται και τα πρώτα χρόνια μετά 
την απελευθέρωση221.  

Όπως γίνεται φανερό, η παραπάνω μέθοδος βασίζεται στα ονόματα των 
γραμμάτων και όχι στη φωνητική τους αξία, γεγονός που δυσχέραινε τη μετάβαση 
στο φθογγικό συλλαβισμό222. Ο Ι. Κοκκώνης επισημαίνει ότι το παιδί συνήθιζε να 
διαβάζει μηχανικά, «βῆτα ἔψιλον ἱῶτα σίγμα βεῖς», χωρίς να κατανοεί πώς 
προέκυψε το αποτέλεσμα223, ενώ στον πρόλογο της Χρησίμου Παιδαγωγίας 
αναφέρεται ότι ο καπακισμός, σε συνδυασμό με τα δυσνόητα βιβλία, είχε ως 
αποτέλεσμα οι μαθητές να «χάνουν τουλάχιστον πέντε χρόνια και μετά βίας να 
μαθαίνουν μόνο να κακοαναγνώθουν», χωρίς να κατανοούν αυτά που διάβαζαν224. 
Ο Α. Βουγιούκας θεωρεί ότι η εκμάθηση της ανάγνωσης ήταν μαρτύριο για τα 
παιδιά, εξαιτίας τόσο της παράλογης μεθόδευσής της όσο και του απρόσιτου 
περιεχομένου της, επισημαίνοντας ότι «δεν άφησε τίποτε χρήσιμο πίσω της, εκτός 
ίσως από μια μικρή συμβολή στην εκμάθηση και την προφορική απόδοση της 
ορθογραφίας των λέξεων (Spelling)»225. Ταυτόχρονα, ο Α. Παπάς τη χαρακτηρίζει 
αντιπαιδαγωγική, καθώς οδηγούσε σε ψυχική καταπίεση των παιδιών226. Ωστόσο, 
σύγχρονες έρευνες έχουν δείξει ότι στις γλώσσες, που η φωνητική αξία των 
γραμμάτων συμπίπτει με την ονομασία τους, η γνώση τους συμβάλλει στην 
εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής, πράγμα το οποίο, όμως, δεν ισχύει για 
την ελληνική γλώσσα227.  

219 Α. Βουγιούκας, «Ανάγνωσης πρώτης διδασκαλία», ό.π., σ. 295, Σ. Δερβίσης, ό.π., σ. 61, Π. 
Κοροντζής, «Ἀναγνώσεως διδασκαλία, πρώτη ἀνάγνωσις εἰς τὸ δημοτικὸν σχολεῖον», στο: Μεγάλη 
Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, ό.π., σσ. 184-190, εδώ σ. 185, Θ. Φωτεινόπουλος, ό.π., σ. 149.  
220 Θ. Φωτεινόπουλος, ό.π., σ. 149. 
221 Α. Βουγιούκας, ό.π., σ. 295, Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π., σ. 14. 
222 Π. Κοροντζής, ό.π., σ. 185. 
223 Ι.Π. Κοκκώνης, Ἐγχειρίδιον ἤ Ὁδηγὸς τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς…, ό.π., σ. 108. 
224 Από τον πρόλογο της τρίτης έκδοσης της «Χρησίμου Παιδαγωγίας» του Πολυζώη Κοντού, όπως 
αυτός παρατίθεται στο: Μ. Γεδεών, Ἡ πνευματικὴ κίνησις τοῦ γένους κατὰ τὸν ΙΗ΄ καὶ ΙΘ΄ αἰώνα, 
Ἑρμῆς, Ἀθήνα 1976, σσ. 153-154. 
225 Α. Βουγιούκας, ό.π., σ. 295. 
226 Αθ. Παπάς, Διδακτική γλώσσας και κειμένων: Πρώτη ανάγνωση και γραφή, αναδυόμενη 
ανάγνωση και γραφή, τόμος Α΄, αε, Αθήνα 1995, σ. 450. 
227 Αθ. Αϊδίνης, ό.π., σ. 274. 
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Μετεξέλιξη της παραπάνω μεθόδου αποτελεί η φωνητική μέθοδος, η οποία 
εισήχθη από τον Γερμανό V. Ickelsamer, με το Αλφαβητάριό του το 1534, και 
βελτιώθηκε από μεταγενέστερούς του (Ventzkes 1721, H. Stephani 1805). Σύμφωνα 
μ’ αυτή, τα γράμματα δε διδάσκονταν με το όνομά τους, αλλά προφέρονταν με τον 
φθόγγο που απέδιδαν. Ωστόσο, εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται η συνθετική 
πορεία, ενώ δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή διευθέτηση των γλωσσικών 
οργάνων, στις ασκήσεις προφοράς και σωστής άρθρωσης και στη σύνθεση 
συλλαβών με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Επιπλέον, ανάμεσα στα 
ελαττώματα της μεθόδου συγκαταλέγεται η πεποίθηση ότι το κάθε φώνημα έχει 
σταθερή αξία, με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι με τα 24 γράμματα της αλφαβήτου 
εκφράζονται όλοι οι δυνατοί φθόγγοι, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη 
χροιά που μπορεί να πάρει κάθε γράμμα μέσα σε διαφορετικές λέξεις228.  

Ο Κ. Φρειδερίκος μεταφράζοντας τον γερμανικό όρο lautiermethode 
αποκαλεί τη φωνητική μέθοδο έναρθρη, ενώ αναφέρει και τον όρο μέθοδος 
συλλαβισμού, καθώς δε διδάσκεται η ανάγνωση μεμονωμένων γραμμάτων, αλλά 
«τῶν συλλαβῶν, δηλαδὴ τῶν ἤχων (φωνηέντων) διαφοροτρόπως τροποποιουμένων 
διὰ τῶν ἄρθρων (συμφώνων)»229. Βελτίωση της παραπάνω μεθόδου θεωρεί τη 
«γραπτολογίαν» ή «γραφανάγνωσιν» (Schreib-Lese-Methode), η οποία προβλέπει 
την ταυτόχρονη διδασκαλία της γραφής και της ανάγνωσης. Η μέθοδος αυτή 
δοκιμάστηκε στις αρχές του 18ου αιώνα στη Γαλλία και στη Γερμανία και εισήχθη 
στα σχολεία της Βαυαρίας με τη βοήθεια του καθηγητή I. Graser230.  

Παραλλαγές αυτής της φωνητικής μεθόδου είναι η φθογγική, η 
φωνομιμητική, η διδασκαλία των φωνηέντων και η διδασκαλία των φυσικών 
ήχων231. Σύμφωνα με τη φωνομιμητική μέθοδο και με τη διδασκαλία των φυσικών 
ήχων τα γράμματα αξιοποιούνται για την ηχητική απόδοση διαφόρων ψυχικών 
καταστάσεων και συναισθημάτων, ήχων της φύσης και φωνών ζώων. Για 
παράδειγμα, το α διδάσκεται ως έκφραση έκπληξης, το ο ως έκφραση θαυμασμού, 
το μ ως φωνή αγελάδας, το ζ ως βόμβος μέλισσας, το β ως το βούισμα του ανέμου 
και το ρ ως νερό που τρέχει. Παρότι η παραπάνω σύνδεση θεωρείται 
παρακινδυνευμένη, καθώς οι εξωανθρώπινοι ήχοι δεν μπορούν να αποδοθούν με 
τα φωνήματα της ανθρώπινης γλώσσας, η δημιουργική αξιοποίηση τους μειώνει τα 
αρνητικά της μεθόδου232.  

228 Α. Βουγιούκας, ό.π., σσ. 295-296, Σ. Δερβίσης, ό.π., σ. 62, Π. Κοροντζής, ό.π., σσ. 185-186, Θ. 
Φωτεινόπουλος, ό.π., σ. 149. 
229 Κ. Φρειδερίκος, ό.π., σ. 309. 
230 Ό.π. 
231 Αθ. Αϊδίνης, ό.π., σ. 275. 
232 Α. Βουγιούκας, ό.π., σ. 296, Π. Κοροντζής, ό.π., σ. 186. 
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Μια παραλλαγή της φωνητικής μεθόδου αξιοποίησε και ο Ι. Κοκκώνης, ο 
οποίος στο Αλφαβητάρι του 1817 πρότεινε την κατάργηση του καπακισμού233 και 
την εισαγωγή του «γραμματισμού»234. Ο Ι. Κοκκώνης θεωρούσε ότι τα σύμφωνα 
πρέπει να προφέρονται με μια συλλαβή (βῆ, γᾶ, δὲ, ζῆ, θῆ) και τα φωνήεντα μόνο 
με τις φωνές τους, ενώ για τα ομόηχα φωνήεντα πρότεινε, πρώτα, τη διδασκαλία 
των φωνών τους και, έπειτα, τη διάκρισή τους με ένα επίθετο (ο μικρόν, ω μέγα, ι 
μικρόν, η μεγάλον, υ ψιλόν)235.  

Το 1791, ο Fr. Gedicke236, αν και θεωρητικά τασσόταν υπέρ της ολικής 
μεθόδου πρότεινε μια, επίσης, φωνητική μέθοδο, τη μέθοδο των αρχοειδών ή 
παραδειγματικών ή πρότυπων λέξεων, στην οποία πρώτα αναλύονταν οι λέξεις σε 
συλλαβές και γράμματα και έπειτα, ακολουθούσε η σύνθεση των γραμμάτων σε 
συλλαβές και των συλλαβών σε λέξεις. Παράλληλα, επιδιώχθηκε οι λέξεις και γενικά 
το περιεχόμενο των Αλφαβηταρίων να είναι οικείο στα παιδιά237. Στη Γερμανία η 
συγκεκριμένη μέθοδος συνδέεται με το όνομα του K. Vogel, ο οποίος το 1843 τη 
χρησιμοποίησε για τη συγγραφή του Αλφαβηταρίου του με τίτλο Des Kindes erstes 
Schulbuch238. Στην Ελλάδα, η μέθοδος εφαρμόστηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο 
(1880-1895) και συνέχισε να εφαρμόζεται έως το 1917. Μάλιστα, όπως έχει ήδη 
ειπωθεί, η προκήρυξη του 1893 όριζε ως πρότυπο το Αλφαβητάριο του K. Vogel. Η 
περίοδος είναι γνωστή ως περίοδος «τῶν ἴων καὶ τῶν ὠῶν», καθώς τα περισσότερα 
Αλφαβητάρια άρχιζαν με αυτές τις λέξεις, και αποτέλεσε πρόδρομο της 
αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου, όπως αυτή διαμορφώθηκε με το «Αλφαβητάρι με 
τον Ήλιο» (1919)239.  

Παρά τα μειονεκτήματά της φωνητικής μεθόδου, τα σύγχρονα ερευνητικά 
δεδομένα έχουν δείξει ότι η γνώση των ήχων των γραμμάτων συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερότητας240 και στην ικανότητα 

233 Χρ. Τζήκας, ό.π., σ. 22. 
234 Ο όρος «γραμματισμός» χρησιμοποιείται από τη Μ. Αμαριώτου. Μ. Αμαριώτου, Ἰω. Π. Κοκκώνης ὁ 
πρῶτος μας Παιδαγωγός, ἐκδ. Ἀλεξ. Ι. Κοκκώνη, Ἀθήνα 1937, σ. 15. 
235 Ι.Π. Κοκκώνης, Ἐγχειρίδιον ἤ Ὁδηγὸς τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς…, ό.π., σ. 106. 
236 Ο Friedrich Gedi(c)ke (1754-1803) ήταν Γερμανός Παιδαγωγός της ύστερης εποχής του 
Διαφωτισμού, ο οποίος συνδύασε τις πτυχές της Νεοανθρωπιστικής Ανανέωσης με κάποιες πτυχές 
του Διαφωτισμού. Το 1791 συνέγραψε ένα Αλφαβητάριο με τίτλο Kinderbuch zur ersten Übung im 
Lesen ohne ABC und Buchstabieren. F. Borinski, “Gedike, Friedrich”, στο: Neue Deutsche Biographie 6, 
1964, σσ. 125-126, προσβάσιμο στο: http://www.deutsche-biographie.de/sfz61002.html 
[ανακτήθηκε 24-2-2014].  
237 Α. Βουγιούκας, «Αλφαβητάριο-Αλφαβητάρια ελληνικά», ό.π., σ. 251, Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π., σ. 
15, Θ. Φωτεινόπουλος, ό.π., σ. 149. 
238 Alb. Richter, “Vogel, Joh. Karl Christoph”, στο: Allgemeine Deutsche Biographie, 1896, σσ. 115-
116 , προσβάσιμο στο: http://www.deutsche-biographie.de/sfz83917.html [ανακτήθηκε 6-7-2014]. 
239 Α. Βουγιούκας, «Αλφαβητάριο-Αλφαβητάρια ελληνικά», ό.π., σ. 251, Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π., σ. 
15. 
240 Ως φωνολογική ενημερότητα ή φωνολογική επίγνωση ορίζεται η συνειδητοποίηση ότι οι λέξεις 
του προφορικού λόγου έχουν εσωτερική φωνολογική δομή. Κ. Πόρποδας, ό.π., σ. 217.  
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αποκωδικοποίησης241, ενώ ο Α. Βουγιούκας διατυπώνει την άποψη ότι «για τη 
σχολαστική χρήση της φωνητικής μεθόδου στο παρελθόν, δε φαίνεται να ευθύνεται 
τόσο η ίδια μέθοδος»242.  

Μια άλλη μέθοδος είναι η συλλαβική, η οποία έχει ως βάση της τη 
διδασκαλία της συλλαβής. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, που χρησιμοποιείται 
κυρίως για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή για γλώσσες με πολύ καθαρή 
συλλαβική δομή, τα παιδιά αποστηθίζουν συλλαβές, με τις οποίες, έπειτα, 
σχηματίζουν λέξεις243.  

Η επόμενη μέθοδος της κατηγορίας των «από κάτω προς τα πάνω» 
μεθόδων, η αναλυτικοσυνθετική, της οποίας εισηγητής θεωρείται ο J. Jacotot (1770-
1840), είναι αυτή που κυριάρχησε στην Ελλάδα, από την έκδοση του Αλφαβηταρίου 
με τον Ήλιο και έπειτα. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει ένα προαναγνωστικό και 
προγραφικό στάδιο, το οποίο, όμως, στην Ελλάδα, έως το 1982, περιοριζόταν στην 
«ανάγνωση» κάποιων εικόνων στην αρχή του Αλφαβηταρίου. Αφετηρία της 
αποτελεί η πρόταση, μέσα από την οποία, όμως, γρήγορα απομονώνεται η λέξη, 
που περιέχει το νέο γλωσσικό στοιχείο. Η λέξη, αφού αισθητοποιηθεί ακουστικά, 
αναλύεται σε συλλαβές, οι συλλαβές αναλύονται στα συστατικά τους, έπειτα, 
απομονώνεται το νέο γλωσσικό στοιχείο και, τέλος, ανασυντίθενται, οι συλλαβές 
και η λέξη244. Συνεπώς, η μέθοδος βασίζεται στην ανάλυση και στη σύνθεση 
πρότυπων λέξεων, ενώ, αν και έχει ελάχιστα στοιχεία ολικής, είναι φανερή η 
σύνδεσή της με τη φωνητική και τη συλλαβική. Επίσης, χρησιμοποιούνται κείμενα 
προκατασκευασμένα και χωρίς νόημα, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην έρχονται σε 
επαφή με μια ποικιλία κειμένων και μην αναπτύσσονται ούτε η κατανόηση ούτε η 
παραγωγή κειμένων245. Τέλος, ο Α. Βουγιούκας επισημαίνει ότι η μέθοδος είναι 
ακατάλληλη για ανώριμα παιδιά, που βρίσκονται στο στάδιο της διαισθητικής 
σκέψης και δεν είναι σε θέση να «ακολουθήσουν αυτήν την τυπικά λογική 
διαδικασία της ανάλυσης και της σύνθεσης, ούτε έχουν την ικανότητα για 
ταυτόχρονη αντίληψη των μερών και του όλου (έννοια του εγκλεισμού), γι’ αυτό και 
δυσκολεύονται ν’ αφήσουν το συλλαβισμό και να περάσουν απευθείας στην 
ανάγνωση λέξεων και λεκτικών συνόλων»246.  

Η τελευταία μέθοδος είναι η ολική ή ιδεοπτική, η οποία προτάθηκε στις 
αρχές του 20ου αιώνα από τον Βέλγο O. Decroly, βασισμένη στα πορίσματα της 
λειτουργικής και μορφολογικής Ψυχολογίας. Στο επίκεντρο της διδασκαλίας 

241 Αθ. Αϊδίνης, ό.π., σ. 275. 
242 Α. Βουγιούκας, «Ανάγνωσης πρώτης διδασκαλία», ό.π., σ. 296.  
243 Αθ. Αϊδίνης, ό.π., σσ. 275-276.  
244 Α. Βουγιούκας, Το γλωσσικό μάθημα.., ό.π., σσ. 78, 84-85, Αθ. Παπάς, ό.π., σ. 356. 
245 Αθ. Αϊδίνης, ό.π., σσ. 276-277. 
246 Α. Βουγιούκας, «Ανάγνωσης πρώτης διδασκαλία», ό.π., σ. 297. 
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βρίσκεται το ενδιαφέρον του παιδιού για τη μάθηση και η ενεργητική και ελεύθερη 
συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία247. Η μέθοδος στηρίζεται στην 
απομνημόνευση πρότυπων λέξεων και προτάσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός 
οπτικού λεξικού. Η διδασκαλία ξεκινά με την απομνημόνευση των ονομάτων των 
παιδιών και συνεχίζεται με την απομνημόνευση ολόκληρων προτάσεων. Κατόπιν, οι 
προτάσεις χωρίζονται σε λέξεις και ανασυντίθενται, ενώ σταδιακά τα παιδιά 
συνθέτουν νέες προτάσεις με τις ήδη υπάρχουσες λέξεις. Ακολουθεί η ανάλυση των 
λέξεων σε συλλαβές και φωνήματα και η σύνθεσή τους. Στο τελευταίο στάδιο 
πραγματοποιείται η συνειδητή ανάγνωση κειμένων248. Η ολική μέθοδος 
εφαρμόστηκε στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Ενιαίας Συγκεντρωτικής Διδασκαλίας, 
αλλά, παρά τα πλεονεκτήματά της, η ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η 
δυσκολία εφαρμογής της και, συνεπώς, τα ποσοστά αποτυχίας της οδήγησαν στην 
περιορισμένη χρήση της, κυρίως, στα Πρότυπα Δημοτικά Σχολεία και στα Δημοτικά 
Σχολεία και τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας249.  

 
4.3 Το ελληνικό φωνολογικό και ορθογραφικό σύστημα 

«Τα ελάχιστα (γλωσσικά) ηχητικά στοιχεία, που συνθέτουν τη φυσική ή 
υλική υπόσταση της γλώσσας» ονομάζονται φθόγγοι250. Οι φθόγγοι, όμως, δεν 
έχουν πάντα διαφοροποιητική αξία και δε συνδέονται με το σύστημα μιας 
συγκεκριμένης γλώσσας. Ανήκουν σε ένα ευρύτερο σύνολο φθόγγων, από το οποίο 
κάθε γλώσσα αξιοποιεί μόνο ορισμένους. Αντίθετα, τα φωνήματα «είναι 
μεμονωμένοι φθόγγοι ή σειρές φθόγγων, που λειτουργώντας μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο σύστημα (το ‘φωνολογικό’ σύστημα μιας γλώσσας), χαρακτηρίζονται 
από διαφοροποιητική αξία»251. Οι φθόγγοι μιας γλώσσας είναι περισσότεροι από τα 
φωνήματά της, καθώς διαφορετικοί φθόγγοι μπορεί να αποτελούν παραλλαγές του 
ίδιου φωνήματος (αλλόφωνα)252.  

Η νέα ελληνική γλώσσα αποτελείται από 25 φωνήματα, 20 σύμφωνα και 5 
φωνήεντα, αν και κάποιοι γλωσσολόγοι υποστηρίζουν την ύπαρξη 20 
φωνημάτων253. Τα φωνήματα της νέας ελληνικής φαίνονται στους παρακάτω 
πίνακες. 

 

247 Ο. Μούσιου-Μυλωνά, ό.π., σσ. 141-142. 
248 Αθ. Αϊδίνης, ό.π., σ. 278, ό.π., σσ. 142-143. 
249 Α. Βουγιούκας, Το γλωσσικό μάθημα.., ό.π., σσ. 83-84, Ο. Μούσιου-Μυλωνά, ό.π., σσ. 144-145. 
250 Γ. Μπαμπινιώτης, Θεωρητική Γλωσσολογία: Εισαγωγή στη σύγχρονη γλωσσολογία, χ.ε., Αθήνα 
1998, σ. 137. 
251 Ό.π., σ. 137. 
252 Ό.π., σ. 138. 
253 Σ. Χατζησαββίδης, Γραμματική της νέας ελληνικής: Θεωρητικές βάσεις και περιγραφή, Τόμος Α΄ 
(Φωνητική-Φωνολογία-Μορφολογία), Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 80-82.  
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Φωνήεντα 
 
 
 
 
 

Πίνακας 1 Πηγή: Σ. Χατζησαββίδης, ό.π., σ. 80. 
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Κλειστά άηχα p   t ts k 
ηχηρά b   d dz g 

Τριβόμενα άηχα  f θ  s x 
ηχηρά  v ð  z γ 

Ρινικά m   n   
Πλευρικά    l   

Παλλόμενο    r   
Πίνακας 2 Πηγή: Σ. Χατζησαββίδης, ό.π., σ. 81. 

 
Για τον σχηματισμό των λέξεων και των φράσεων απαιτείται ο συνδυασμός 

των φωνημάτων, δηλαδή ο σχηματισμός ακολουθιών. Οι ακολουθίες που 
αποτελούνται από δύο και σπανιότερα τρία φωνήεντα ονομάζονται φωνηεντικά 
συμπλέγματα, ενώ οι ακολουθίες που αποτελούνται από δύο, τρία και πολύ σπάνια 
τέσσερα σύμφωνα ονομάζονται συμφωνικά συμπλέγματα. Ταυτόχρονα, 
συναντώνται και οι δίφθογγοι, οι οποίες ορίζονται ως οι φωνηεντικές ακολουθίες 
που αποτελούνται από ένα φωνήεν και το άτονο /i/ ή από ένα άτονο /i/ και ένα 
φωνήεν και προφέρονται ως μία συλλαβή254.  

Το σύστημα γραφής αποτελείται από όλα τα γραπτά σύμβολα, που 
αξιοποιούνται στον γραπτό λόγο μιας γλώσσας (γράμματα, τονικά σημάδια, σημεία 
στίξης). Το ελληνικό αλφάβητο αποτελείται από 24 γράμματα, που διαιρούνται σε 
πεζά και κεφαλαία. Τα παραπάνω, μαζί με το τελικό ς, είναι τα 49 σύμβολα που 

254 Ό.π., σσ. 83-84. 

Μπροστινά Κεντρικά Οπίσθια  
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χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση των φωνημάτων της νέας ελληνικής255. 
Ωστόσο, προτείνεται η χρήση του όρου γράφημα για τα σύμβολα που 
αναπαριστούν τα φωνήματα, καθώς ένα γράφημα είναι δυνατόν να απαρτίζεται 
από δύο γράμματα256. 

Λόγω της ιστορικής γραφής της νέας ελληνικής δεν υπάρχει απόλυτη και 
μονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ των φωνημάτων και των γραμμάτων. Για τον λόγο 
αυτό υπάρχει το ενδεχόμενο α) ένα γράμμα να αντιστοιχεί σε δύο φωνήματα (διπλά 
γράμματα: ξ, ψ), β) δύο διαφορετικά γράμματα να αντιστοιχούν σε ένα ή σε μερικές 
περιπτώσεις σε δύο φωνήματα (δίψηφα γράμματα: αι, ει, οι, ου, υι, μπ, ντ, γγ, γκ), 
γ) δύο όμοια γράμματα που παριστάνουν σύμφωνα να αντιστοιχούν σε ένα 
φώνημα (όμοια γράμματα: ββ, λλ, μμ, νν, ρρ, σσ, ττ) και δ) το ίδιο γράμμα να 
αντιστοιχεί σε διαφορετικά φωνήματα ανάλογα με τη θέση του. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκει το γράμμα υ, το οποίο κανονικά αντιστοιχεί στο φώνημα /i/, αλλά στις 
ακολουθίες αυ και ευ, αντιστοιχεί στο φώνημα /v/, όταν ακολουθεί φωνήεν ή 
ηχηρό σύμφωνο και στο φώνημα /f/, όταν ακολουθεί άηχο σύμφωνο257. 

Με βάση τα παραπάνω, το ελληνικό σύστημα γραφής, το οποίο ανήκει στα 
μορφοφωνημικά συστήματα, καθίσταται ασύμμετρα διαφανές, καθώς είναι ρηχό 
στην ανάγνωση και βαθύ στη γραφή. Παρόλο που δεν υπάρχει σταθερή αντιστοιχία 
ανάμεσα στα γραφήματα και στα φωνήματα, η ανάγνωση καθίσταται μια σχεδόν 
προβλεπτή διαδικασία με την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι 
φωνολογικοί κανόνες. Αντίθετα, η ορθογραφημένη γραφή είναι αρκετά δύσκολη 
και απαιτεί λεξικές και γραμματικές πληροφορίες258.  

Συνεπώς, οι λέξεις της ελληνικής μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε εύκολες 
ή δύσκολες ανάλογα με τις αντιστοιχίες ανάμεσα στα φωνήματα και τα γραφήματα 
που περιέχουν259. Ως εύκολες χαρακτηρίζονται οι λέξεις που αφορούν αμετάβλητα 
ορθογραφικά μοτίβα και η αναγνώριση και η ορθογραφημένη γραφή τους 
βασίζεται στη γνώση των αντιστοιχιών ανάμεσα στα γραφήματα και στα φωνήματα 
και απλών φωνολογικών κανόνων. Μέτριας δυσκολίας είναι οι λέξεις που αφορούν 
μεταβλητά αλλά προβλεπτά ορθογραφικά μοτίβα, ενώ δύσκολες είναι οι λέξεις που 
αφορούν μεταβλητά μη προβλεπτά μοτίβα. Ωστόσο, μια λέξη είναι δυνατόν να 
ανήκει σε διαφορετικές κατηγορίες ως προς την ανάγνωση και τη γραφή260.  
  

255 Ό.π., σ. 91. 
256 Αθ. Αϊδίνης, ό.π., σ. 119. 
257 Σ. Χατζησαββίδης, ό.π., σσ. 92-93. 
258 Αθ. Αϊδίνης, ό.π., σσ. 117, 120. 
259 Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ευκολία ή τη δυσκολία μιας λέξης είναι το μήκος της, η 
συλλαβική της δομή και η συχνότητα εμφάνισής της. Ό.π., σ. 121. 
260 Ό.π., σσ. 121-126. 
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5. Η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης στο πλαίσιο της αλληλοδιδακτικής 
και της αλληλοσυνδιδακτικής μεθόδου 

5.1 Η μεθόδευση της διδασκαλίας σύμφωνα με τον Ι. Κοκκώνη 

Ο Ι. Κοκκώνης, στην αναθεωρημένη έκδοση του Οδηγού του, αρχίζει το 
κεφάλαιο για τη διδασκαλία της ανάγνωσης με τον ορισμό της˙ «ἡ ἀνάγνωσις 
συνίσταται εἰς τὴν ἀλληλοδιάδοχον προφορὰν τῶν συλλαβῶν καὶ τῶν λέξεων κατὰ 
τὴν ὀρθὴν σημασίαν τῶν στοιχείων ἤ τῶν γραμμάτων, δι’ ὧν παριστάνεται 
ἐγγράφως ὁ προφορικὸς λόγος» 261. Για να μάθει, λοιπόν, κάποιος να αναγιγνώσκει 
θα πρέπει να γνωρίζει τον ήχο των στοιχείων και το αποτέλεσμα της ένωσής τους.  

Έπειτα, αναφέρεται στις μεθόδους που επινόησαν οι Ευρωπαίοι 
παιδαγωγοί, σύμφωνα με τις οποίες διδάσκονται είτε, πρώτα, τα ονόματα των 
γραμμάτων και, στη συνέχεια, το αποτέλεσμα της ένωσής τους είτε λέξεις, από τη 
σύγκριση των οποίων προκύπτουν οι ήχοι των γραμμάτων και των συλλαβών. Την 
τελευταία μέθοδο τη θεωρεί μηχανική και επίπονη και επισημαίνει ότι παρόλο που 
επινοήθηκε από Γάλλο, δε βρήκε πολλούς οπαδούς στη Γαλλία. Στην Ελλάδα, 
χρησιμοποιήθηκε η πρώτη μέθοδος, την οποία ονομάζει «αναλυτική». Η μέθοδος 
αυτή, όμως, δεν αξιοποιήθηκε σωστά και κατέληξε επίπονη και αναποτελεσματική, 
βασανίζοντας τα παιδιά για να μάθουν ό,τι θα μάθαιναν πολύ πιο γρήγορα με άλλη 
μέθοδο. Η πρώτη προσπάθεια διόρθωσης της παραπάνω μεθόδου, σύμφωνα με τον 
Κοκκώνη, έγινε με το Αλφαβητάριο που τυπώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το 
1817262, ενώ, με την εισαγωγή της αλληλοδιδακτικής, βελτιώθηκε η διδασκαλία της 
ανάγνωσης και έγιναν προσπάθειες, ώστε να καταστεί ισάξια μ’ αυτή των 
φωτισμένων εθνών της Ευρώπης263.  

 Θεωρεί ότι, για να βρεθεί ο ευκολότερος και καταλληλότερος τρόπος για 
την εκμάθηση της ανάγνωσης, είναι αναγκαίο να κατανοηθεί ο φυσικός μηχανισμός 
της ομιλίας και η αναπαράστασή της με γράμματα. Οι συλλαβές αποτελούνται είτε 
μόνο από μια «φωνή» είτε από μια φωνή και ένα, δύο ή τρία «άρθρα» (σύμφωνα), 
τα οποία προέρχονται από την τροποποίηση των φωνηέντων με τη βοήθεια του 
λάρυγγα, των χειλιών, της γλώσσας και των δοντιών. Από τη σύνθεση των 
συλλαβών σχηματίζονται οι λέξεις και από τη σύνταξη των λέξεων ο προφορικός 
λόγος. Για τη γραπτή αναπαράσταση του προφορικού λόγου πρέπει να 

261 Ι.Π. Κοκκώνης, Ἐγχειρίδιον ἤ Ὁδηγὸς τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς…, ό.π., σ. 102. 
262 Ο Ι. Κοκκώνης αναφέρεται στο Αλφαβητάριο που εξέδωσε ο ίδιος το 1817, με τίτλο «Παιδαγωγὸς 
τῶν νέων ἤ Νέον Ἀλφαβητάριον, θελκτικὸν καὶ μεθοδικὸν πρὸς εὔκολον μάθησιν τῆς ἀναγνώσεως, 
περιέχον εὔληπτον προφορὰν τοῦ ἀλφαβήτου, διαφόρους χαρακτῆρας, εὐλήπτους διαλόγους καί 
τινας ἠθικοὺς κ.τ.λ. ἱστορίας τινὰς καὶ περὶ προσωδιῶν. Συντεθὲν πρὸς ὄφελος τῶν ἐναρχομένων 
παίδων παρὰ Ἰωάννου Κοκκόνος Σμυρναίου καὶ προσενεχθὲν τῷ Κυρίῳ Σπυρίδωνι Κωνσταντᾶ». Ευγ. 
Κεφαλληναίου, ό.π., σ. 64.  
263 Ι.Π. Κοκκώνης, Ἐγχειρίδιον ἤ Ὁδηγὸς τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς…, ό.π., σσ. 102-103. 
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αναπαρασταθούν οι φωνές και τα άρθρα με κάποια σημεία, τα γράμματα, τα οποία 
διαιρούνται σε φωνήεντα και σύμφωνα. Με βάση τα παραπάνω, καταλήγει ότι θα 
πρέπει, πρώτα, να μάθει κανείς τα σημεία των φωνών και των άρθρων και, έπειτα, 
την άρθρωσή τους, δηλαδή τον ακριβή τρόπο που αυτά προφέρονται. Αυτή τη 
διαδικασία την ονομάζει «συλλαβισμό» (συλλαβίζειν), ενώ τον διαδοχικό 
«συλλαβισμό» των γεγραμμένων τον ονομάζει ανάγνωση264.  

Η πιο φυσική και η πιο κατάλληλη μέθοδος διδασκαλίας της ανάγνωσης θα 
πρέπει να βασίζεται σε ορισμένους όρους: στη γνώση και στη διάκριση των 
γραμμάτων, στη διάκριση της φωνής των φωνηέντων και του ήχου των συμφώνων 
από τα ονόματά τους, στη γνώση και στη διάκριση των απλών φωνηέντων και των 
«διφθόγγων»265 και αντίστοιχα των απλών και των «συμπλεγμένων» συμφώνων, 
στον φυσικότερο «συλλαβισμό» και στη γνώση της σωστής διαίρεσης της λέξης σε 
συλλαβές. Οδηγείται, λοιπόν, στο συμπέρασμα, ότι οι μαθητές δεν πρέπει να 
προφέρουν τα γράμματα με τα ονόματά τους. Τα σύμφωνα πρέπει να προφέρονται 
με μια συλλαβή (βῆ, γᾶ, δὲ, ζῆ, θῆ κ.λπ.) και τα φωνήεντα μόνο με τις φωνές τους, 
ώστε να διευκολύνονται οι μαθητές στην κατανόηση του αποτελέσματος της 
ένωσής τους. Στην περίπτωση των ομόηχων φωνηέντων (ο-ω, η-ι-υ) προτείνει, 
πρώτα, τη διδασκαλία των φωνών τους, έπειτα, τη διάκρισή τους με ένα επίθετο (ο 
μικρόν, ω μέγα, ι μικρόν, η μεγάλον, υ ψιλόν) και, τέλος, τη διδασκαλία των 
ονομάτων τους. Το ίδιο ισχύει και για τις «διφθόγγους». Η ανάγνωση θα καταστεί 
πιο εύκολη και κατανοητή, όταν το παιδί διδαχθεί τις φωνές, και όχι όταν μάθει να 
λέει «βῆτα ἔψιλον ἱῶτα σίγμα βεῖς», χωρίς να κατανοεί τον τρόπο που προέκυψε 
αυτό το αποτέλεσμα266.  

Μια δυσκολία που συχνά συναντούν οι μαθητές είναι η διαίρεση της λέξης 
σε συλλαβές, ώστε να μπορέσουν να την αναγνώσουν. Για την αποφυγή αυτής της 
δυσκολίας στα προγενέστερα Αλφαβητάρια οι λέξεις χωρίζονταν σε συλλαβές με 
γραμμές. Η τακτική αυτή, όμως, όχι μόνο δε βοηθούσε τους μαθητές να 
κατανοήσουν τους κανόνες συλλαβισμού, αλλά και παρουσίαζε μια ψευδή μορφή 
των λέξεων, δίνοντάς τους την εντύπωση ότι θα συναντούν πάντα τις λέξεις με αυτή 
τη μορφή. Ο Ι. Κοκκώνης πιστεύει ότι η παραπάνω δυσκολία υπερνικάται, όταν οι 
μαθητές μπορούν να διακρίνουν άπταιστα τα φωνήεντα από τα σύμφωνα, τα 
«συμπλεκόμενα» σύμφωνα από τα μη και την έκταση μιας συλλαβής και την 
εφαρμογή της στα δάκτυλα. Μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζεται στη διάκριση 
των «συμπλεκόμενων» συμφώνων από τα μη αλλά αυτή μπορεί να ξεπεραστεί, αν ο 

264 Ό.π., σσ. 103-105.  
265 Ο Ι. Κοκκώνης, όπως και οι περισσότεροι από τους αλφαβηταριογράφους που μελετώνται, 
χρησιμοποιεί τον όρο «δίφθογγο» για τα δίψηφα φωνήεντα και τους συνδυασμούς αυ, ευ, ηυ.  
266 Ό.π., σσ. 105-108. 

62 
 

                                                       



δάσκαλος προετοιμάσει κατάλληλα τους μαθητές, ώστε να τα αναγνωρίζουν 
αμέσως και να τα προφέρουν πάντα αχώριστα267.  

Όσον αφορά στις συλλαβές, αυτές μπορεί να αποτελούνται από α) μόνο ένα 
φωνήεν ή «δίφθογγο» (μονομερείς), β) ένα σύμφωνο και μια φωνή που έπεται ή 
προηγείται ή από δύο σύμφωνα και μια φωνή που έπεται (διμερείς) και γ) ένα ή 
δύο σύμφωνα, μια φωνή και ένα ακόμη απλό σύμφωνο (σπανίως και δύο) 
(τριμερείς). Με βάση αυτόν τον διαχωρισμό προτείνεται η εφαρμογή τους στα τρία 
πρώτα δάκτυλα του αριστερού χεριού. Στον δείκτη τίθεται πάντα η φωνή της 
συλλαβής, στον αντίχειρα το σύμφωνο ή τα σύμφωνα που προηγούνται και στον 
παράμεσο το σύμφωνο ή τα σύμφωνα που έπονται. Έτσι, ο μαθητής κάθε φορά θα 
πρέπει να υψώνει τα δάκτυλα που αντιστοιχούν στη συλλαβή που αναλύεται. 
Συνεπώς, η συλλαβή δεν αναλύεται με βάση τον αριθμό των γραμμάτων της αλλά 
με βάση τα μέρη της και με αυτή τη λογική έχουν ταξινομηθεί οι συλλαβές στους 
πίνακες της ανάγνωσης268.  

Αναφορικά με την κατανομή της διδασκόμενης ύλης, στην Α΄ κλάση 
διδάσκεται το αλφάβητο, στη Β΄ οι διμερείς συλλαβές, στη Γ΄ οι τριμερείς, στη Δ΄ 
δυσκολότερες τριμερείς συλλαβές και μονοσύλλαβες λέξεις, στην Ε΄ δισύλλαβες 
λέξεις και ανάγνωση ζευγών ουσιαστικών-επιθέτων και απλών προτάσεων, στη ΣΤ΄ 
τρισύλλαβες λέξεις και ανάγνωση ουσιαστικών-επιθέτων και απλών προτάσεων, 
στη Ζ΄ ανάγνωση απλών και σύνθετων προτάσεων, γνωμικών κ.λπ. και στην Η΄ 
ανάγνωση από πίνακες (α΄ τμήμα) και ανάγνωση από βιβλία (β΄ τμήμα)269.  

Στην Α΄ κλάση η διδασκαλία της αλφαβήτας πραγματοποιείται από τους 
πίνακες 1,2,3 και 4270. Πρέπει να ξεκινά από τα κεφαλαία γράμματα, καθώς είναι 
ευκολότερη η αναπαράστασή τους με ξύλα και με τα δάκτυλα και η γραφή τους 
στην άμμο και στον μαυροπίνακα. Επίσης, προτείνεται η σύνδεση κάθε γράμματος 
με μια ιδέα ή με ένα αντικείμενο, ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν ευκολότερα. Ως 
παράδειγμα φέρνει ένα ρολόι στο οποίο απεικονίζονται ένας Ήλιος, μια Γάτα και 
ένας Ψύλλος, δίπλα από τα οποία ο δάσκαλος γράφει το αρχικό γράμμα του 
ονόματός τους, δίνοντας τη διευκρίνιση στους μαθητές. Επισημαίνει, όμως, ότι 
αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται περισσότερο στη συνδιδακτική, γιατί δεν υπάρχουν 
πίνακες αλληλοδιδακτικής που να παρουσιάζουν τα γράμματα συνοδευόμενα με 
εικόνες. Τα γράμματα διδάσκονται ανά τέσσερα ταξινομημένα σε στίχους, πρώτα με 

267 Ό.π., σσ. 108-109. 
268 Ό.π., σσ. 109-110. 
269 Ό.π., σ. 111. 
270 Ι.Π. Κοκκώνης, Πινακίδες ἤ Νέον Ἀλφαβητάριον: Ἐκ τῶν ἐγκεκριμένων Πινάκων τῆς Ἀναγνώσεως, 
Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῆς τυπογραφ. Ἀνδρέου Κορομηλά, 1863, σσ. 3-4 στο: Λ. Παπαδάκη, ό.π., σσ. 201-240. 
Στην εκδομένη μορφή των πινάκων, πολλοί πίνακες έχουν συγχωνευτεί σε μια πινακίδα. Οι πρώτοι 
30 πίνακες βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 
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τη φωνή τους τα φωνήεντα και με μια συλλαβή τα σύμφωνα και έπειτα με τα 
ονόματά τους και παράλληλα στο μάθημα της Ανάγνωσης και της Γραφής. Ο 
δάσκαλος δίνει τη διαταγή στον υπαγορευτή να προχωρήσει στα επόμενα τέσσερα 
γράμματα μόλις βεβαιωθεί, μέσω εξέτασης, ότι οι μαθητές γνωρίζουν καλά τα 
προηγούμενα, ενώ πάντα τόσο στην ερμηνεία όσο και στην εξέταση πρέπει να 
επαναλαμβάνονται τα ήδη διδαχθέντα. Στην περίπτωση που κάποιοι μαθητές δεν 
μπορούν να θυμούνται τα ονόματα κάποιων γραμμάτων ο δάσκαλος πρέπει να τα 
γράψει σε έναν πίνακα (πιττάκιον) συνοδευόμενα με ένα αντικείμενο και να τα 
παραδώσει σε έναν πρωτόσχολο για τους διδάξει επιπλέον ώρες. Η ίδια διαδικασία 
ακολουθείται και για τα πεζά γράμματα και για τις «διφθόγγους»271.  

Η Β΄, η Γ΄ και η Δ΄ κλάση αποτελούν το στάδιο του συλλαβισμού. Ο Κοκκώνης 
τονίζει και σ’ αυτό το σημείο ότι με τη λέξη συλλαβισμό δεν εννοεί τον καπακισμό 
αλλά «τὴν ἄνευ ἀναλύσεως ἀλληλοδιάδοχον προφορὰν τῆς σημασίας τῶν 
ὁρωμένων γραμμάτων. […] Συλλαβισμὸς εἶναι σύλληψις ἤ συμπλοκὴ φωνῆς καὶ 
ἤχου, ἤ φωνῆς ἐνηρθρωμένης ἀπαγγελία, κατορθουμένη διὰ τῆς ἁκριβοῦς 
προφορᾶς τῆς σημασίας τῶν ὁρωμένων γραμμάτων»272. Αρχικά, επαναλαμβάνεται 
ο πίνακας 4, με σκοπό να μάθουν να διακρίνουν τα φωνήεντα, τις «διφθόγγους» και 
τα σύμφωνα αλλά και τον λόγο του διαχωρισμού τους. Επίσης, εξηγείται ότι τα 
σύμφωνα διακρίνονται με βάση το όργανο με το οποίο προφέρονται και δίνεται 
έμφαση στα χειλικά. Μετά τη διδασκαλία, ένας πρωτόσχολος αναλαμβάνει την 
εξάσκηση των μαθητών, ζητώντας τους να δείξουν γράμματα και «διφθόγγους»273. 
Όλα τα παραπάνω, γίνονται φανερά και από τις ερωτήσεις που προτείνονται στον 
πίνακα 4˙ «δεῖξέ μου τὸ α, τὸ η, τὸ ω˙ φωναὶ εἶναι ἤ βουβά; δεῖξέ μου τὰ βουβἀ˙ 
διατί λέγονται βουβά; εἰπὲ τὰ ὀνόματά των, […] είπὲ τὸν ἦχον αὐτῶν.- Τὸ πῖ, τὸ βῆ, 
τὸ φῖ, μὲ τί προφέρεται; […] πόσαι εἶναι αἱ φωναί; μέτρησέ τας˙ […] δεῖξε τὰς μονὰς 
φωνάς˙ δεῖξε τὰς ζυγάς˙ διὰ τί λέγονται μοναί, κτλ.»274.  

Έπειτα, ξεκινά η διαδικασία του συλλαβισμού, κατά την οποία η φωνή 
πρέπει να σέρνεται σαν να ήταν το φωνήεν μακρό (για παράδειγμα, ααβ, εεβ, ηηβ) 
και να σταματά απότομα και με ζωηρότητα, όταν προφέρεται το σύμφωνο. Σ’ αυτή 
τη φάση χρησιμοποιείται ο πίνακας 5. Ο δάσκαλος δείχνει το φωνήεν που βρίσκεται 
πάνω από τη στήλη, για παράδειγμα το α, και λέει «θα προφέρουμε τη φωνή α μαζί 
με τον ήχο του βουβού βη», δείχνοντας το β στη δεξιά στήλη. Στη συνέχεια, 
προφέρει ααβ δείχνοντας κάθε φορά το γράμμα που προφέρει και, έπειτα, δείχνει 
τη συλλαβή ενωμένη στον πρώτο στίχο, λέγοντας «εδώ θα αναγνώσουμε μαζί το 

271 Ι.Π. Κοκκώνης, Ἐγχειρίδιον ἤ Ὁδηγὸς τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς…, ό.π., σσ. 116-118. 
272 Ό.π., σσ. 119. 
273 Ό.π., σσ. 119-121. 
274 Ι.Π. Κοκκώνης, Πινακίδες ἤ Νέον Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σ. 4.  
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βουβό και τη φωνή», δείχνοντας και πάλι τα γράμματα, καθώς αναφέρεται στο 
είδος τους. Στη συνέχεια, διαβάζει όλες τις συλλαβές με το β αργά και καθαρά, δύο 
ή τρεις φορές, δείχνοντας τες, ενώ οι μαθητές επαναλαμβάνουν με χαμηλή φωνή. 
Κατόπιν, ζητά από τους μαθητές να διαβάσουν με τη σειρά την ίδια συλλαβή, μετά 
όλο τον στίχο και στη συνέχεια μερικούς από τους επόμενους στίχους, μέχρι να 
σιγουρευτεί ότι έχουν κατανοήσει τον μηχανισμό. Τέλος, τους παραδίδει σε έναν 
πρωτόσχολο, ο οποίος τους εξασκεί διδάσκοντας με τον παραπάνω τρόπο. Όταν ο 
δάσκαλος, μετά από εξέταση, βεβαιωθεί ότι όλοι οι μαθητές κατανόησαν τον 
συλλαβισμό πηγαίνουν στα ημικύκλια και εξασκούνται από έναν ερμηνευτή με 
διάφορους μηχανισμούς. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους επόμενους 
πίνακες (6-17): σύμφωνο και φωνήεν, σύμφωνο και δίφθογγος, δύο ή τρία 
σύμφωνα και φωνήεν ή δίφθογγος, τριμερείς συλλαβές275.  

Οι μηχανισμοί με τους οποίους ο ερμηνευτής εξασκεί τους μαθητές 
περιγράφονται στον Οδηγό, αλλά γίνονται φανεροί και από τις ερωτήσεις που 
υπάρχουν κάτω από τους πίνακες. Ενδεικτικές ερωτήσεις είναι οι εξής: «δεῖξε τὴν 
φωνὴν καὶ τὸ βουβόν˙ πρόφερε τὴν φωνὴν καὶ ὀνόμασέ την˙ τὸ βουβὸν καὶ ὀνόμασέ 
το», «α καὶ β τι κάμνουν;», «αρ βγάλε τὸ α καὶ βάλε τὸ ε;», «ααρ ἀπὸ τίνα 
γράμματα;», «ραα βάλε τὸ α ἐμπρὸς καὶ εἰπὲ τὴν συλλαβήν», «τί βουβὰ εἶναι ταῦτα; 
διὰ τί λέγονται ζυγά; εἰπὲ τὸν ἦχον τοῦ καθενὸς χωριστὰ, εἰπὲ καὶ τῶν δύω μαζῆ», 
«βάλε ἐπὶ τῶν δακτύλων και πρόφερε τὴν συλλαβὴν»276. Επίσης, επισημαίνεται ότι 
οι στήλες διαβάζονται πρώτα οριζόντια και έπειτα κάθετα, ότι, πριν από τη 
διδασκαλία του πίνακα με τις διφθόγγους (7), επαναλαμβάνεται η διδασκαλία των 
διφθόγγων από τον πίνακα 2 και ότι στον πίνακα 8 ο μαθητής πρέπει να εξασκηθεί 
επαρκώς, ώστε να μάθει να αναγνωρίζει τα «συμπεπλεγμένα» σύμφωνα και να 
καταλαβαίνει ότι είναι αχώριστα, ενώ αναφέρονται και κάποιοι κανόνες277.  

Η διδασκαλία στην Ε΄ και στη Στ΄ κλάση βασίζεται στην παρατήρηση ότι ο 
μαθητής, όταν δει για πρώτη φορά τις λέξεις, δυσκολεύεται να τις διαβάσει, γιατί 
δεν ξέρει ότι η λέξη αποτελείται από συλλαβές και πόσα γράμματα πρέπει να 
προφέρει μαζί για να σχηματίσει μια συλλαβή. Γι’ αυτό, ο δάσκαλος πρέπει να 
προετοιμάσει τους μαθητές με τους πίνακες 18-21. Ο μαθητής πρέπει να 
κατανοήσει πως από τις συλλαβές σχηματίζονται οι λέξεις και ότι οι λέξεις 
χωρίζονται σε συλλαβές. Στον πίνακα 19, ο μαθητής αντιλαμβάνεται την έννοια της 
σύνθεσης των λέξεων από συλλαβές, ενώ χρησιμοποιούνται γνωστές λέξεις (ψωμί, 
τυρί, χέρι), ώστε να εστιάζει την προσοχή του στο νόημα, προφέροντας τις 
συλλαβές χωρίς διακοπή. Επίσης, ο δάσκαλος πρέπει να πάρει έναν πίνακα που 

275 Ι.Π. Κοκκώνης, Ἐγχειρίδιον ἤ Ὁδηγὸς τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς…, ό.π., σσ. 119-130. 
276 Ι.Π. Κοκκώνης, Πινακίδες ἤ Νέον Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σσ. 5-10. 
277 Ό.π., σσ. 5-11. 
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περιέχει μικρές προτάσεις ή ουσιαστικά με επίθετα και να βάλει μια γραφίδα στα 
διαστήματα μεταξύ των λέξεων, ώστε να δείξει τι είναι λέξη. Έπειτα, χωρίζει κάθε 
λέξη σε γράμματα, χαρακτηρίζοντάς τα, και μετράει τις φωνές. Κατόπιν, χωρίζει 
συλλαβές, εξηγώντας τη διαίρεση και προφέροντάς τες. Τη διαδικασία 
επαναλαμβάνουν οι μαθητές. Ταυτόχρονα, επισημαίνονται και οι κανόνες της 
διαίρεσης των λέξεων σε συλλαβές. Μόλις οι μαθητές κατανοήσουν τα παραπάνω, 
συνεχίζουν σιωπηρά, ενώ ο δάσκαλος ελέγχει και παρεμβαίνει. Στη συνέχεια, οι 
μαθητές διαβάζουν λέξεις και εξασκούνται στα ημικύκλια. Σ’ αυτή τη φάση φαίνεται 
να χρησιμεύουν οι πίνακες 22-28278.  

Σύμφωνα με τον Οδηγό, από την Ε΄ κλάση έως και το α΄ τμήμα της Η΄ 
πραγματοποιείται η ανάγνωση φράσεων, αρχικά, με τον δάσκαλο και έπειτα στα 
ημικύκλια. Πρώτα, παρατηρούνται τα κόμματα και οι τελείες (ερωτήσεις αναφορικά 
με τα σημεία στίξεως υπάρχουν στον πίνακα 36) και έπειτα οι όροι της πρότασης 
(υποκείμενο, κατηγορούμενο). Χρησιμοποιούνται οι πίνακες 29 και 30, οι οποίοι 
περιέχουν απλές και κατανοητές φράσεις. Ερωτήσεις που μπορούν να τεθούν είναι: 
«τίς ἔπραξε τὸ δείνα; τί ἔπραξε; πρὸς τίνα; πότε; ποῦ; καὶ διὰ τι;»279. Επίσης, τους 
πίνακες συνοδεύουν ερωτήσεις «πρὸς ἀνάπτυξιν ιδεῶν», οι οποίες αποτελούν 
προεκτάσεις των φράσεων και αφορούν γνώσεις σχετικές με το περιβάλλον και τον 
άνθρωπο˙ «Πότε φέγγει ἡ σελήνη; πότε μᾶς φέγγει ὁ ἥλιος; […] μὲ τί περπατεῖ ὁ 
ἄνθρωπος; διατί δὲν περπατεῖ τὸ δένδρον; τί ἀνόμοιον ἔχει ὁ ἄνθρωπος μὲ τὰ 
δένδρα;»280.  

Όσον αφορά στην ανάγνωση από βιβλία (β΄ τμήμα της Η΄ κλάσης), όλοι οι 
μαθητές κρατούν από ένα βιβλίο και, αφού διαβάσει ο ερμηνευτής ένα 
απόσπασμα, το επαναλαμβάνουν είτε ολόκληρο είτε από μια πρόταση ο καθένας. 
Επίσης, πρέπει να του παραδίδουν τα βιβλία τους και να συνεχίζουν από μνήμης τη 
φράση που αυτός αρχίζει281.  

Εκτός από τα παραπάνω, στο Αλφαβητάριο υπάρχουν και πίνακες οι οποίοι 
αξιοποιούνται, σύμφωνα με τον Οδηγό στο μάθημα της Γραμματικής. Για 
παράδειγμα, οι πίνακες 19 και 20 αναφέρονται και στα πνεύματα και στους κανόνες 
τονισμού. Επιπλέον, από τον πίνακα 21 και μετά φαίνεται να διδάσκονται σταδιακά 
τα μέρη του λόγου, τα γένη και οι αριθμοί˙ «είπέ μου ἕν ὄνομα ἀρσενικόν. Ὅταν 
εἴπῃς τὸ ξύλον, πόσα ἐννοεῖς ἕν ἤ πολλά;»282, «Βάφω, τί λέξις εἶναι; Ποίας λέξεις 

278 Ι.Π. Κοκκώνης, Ἐγχειρίδιον ἤ Ὁδηγὸς τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς…, ό.π., σσ. 130-134, Ι.Π. Κοκκώνης, 
Πινακίδες ἤ Νέον Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σσ. 19-25. 
279 Ι.Π. Κοκκώνης, Ἐγχειρίδιον ἤ Ὁδηγὸς τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς…, ό.π., σσ. 134-137. 
280 Ι.Π. Κοκκώνης, Πινακίδες ἤ Νέον Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σ. 27. 
281 Ι.Π. Κοκκώνης, Ἐγχειρίδιον ἤ Ὁδηγὸς τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς…, ό.π., σσ. 137-138. 
282 Ι.Π. Κοκκώνης, Πινακίδες ἤ Νέον Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σ. 18. 
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λέγομεν ρήματα;»283. Επίσης, στον πίνακα 21 υπάρχουν επίθετα και στα τρία γένη 
και ουσιαστικά στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό, ενώ στον πίνακα 22 
υπάρχουν λέξεις με τα παράγωγά τους και ρήματα κλιμένα στον ενικό αριθμό. Ο 
πίνακας 24 προσπαθεί να διδάξει τις απλές και τις σύνθετες λέξεις, ενώ στους 
επόμενους πίνακες, εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες ερωτήσεων, συναντώνται 
και ερωτήσεις «πρὸς ἀνάπτυξιν ιδεῶν». Σταδιακά, μέχρι τον τελευταίο πίνακα, 
παρατίθενται όλο και μεγαλύτερα κείμενα, ενώ οι ερωτήσεις παραμένουν 
παρόμοιες με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται από τη διαίρεση των λέξεων σε 
συλλαβές στις γενικές γνώσεις και στη γραμματική284.  
 
5.2 Η μεθόδευση της διδασκαλίας σύμφωνα με τον Γ. Κωνσταντινίδη 

Ο Γ. Κωνσταντινίδης ξεκινά, όπως και ο Ι. Κοκκώνης, το κεφάλαιο για τη 
διδασκαλία της ανάγνωσης παρουσιάζοντας τις υπάρχουσες μεθόδους, στην πρώτη 
από τις οποίες αφετηρία για την εκμάθησή της αποτελεί το αλφάβητο και στη 
δεύτερη η λέξη. Ο ίδιος, δηλώνει ότι ασπάζεται τη «μέση οδό», στην οποία 
στηρίχτηκε για να συντάξει το Αλφαβητάριό του, που εγκρίθηκε και εισήχθη στα 
σχολεία το 1861, ενώ ακολούθησε η έκδοση των αναγνωστικών του πινακίδων, το 
1864. Όσον αφορά στη μεθόδευση της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης, δεν 
παρατηρούνται ουσιαστικές διαφορές σε σύγκριση με τον Οδηγό του Ι. Κοκκώνη285.  

Αν και το Αλφαβητάριο που εξέδωσε το 1860 μοιάζει πολύ με τους πίνακες 
του Ι. Κοκκώνη, γίνονται φανερές ορισμένες διαφοροποιήσεις. Για τη διευκόλυνση 
της εκμάθησης του αλφαβήτου και την ψυχαγωγία των μαθητών, σύμφωνα με τον 
πρόλογο του Γ. Κωνσταντινίδη, στις πρώτες σελίδες του Αλφαβηταρίου βρίσκονται 
εικόνες αντικειμένων τα ονόματα των οποίων ξεκινούν από κάθε γράμμα του 
αλφαβήτου. Οι εικόνες συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ονόματα και ακολουθείται 
η αλφαβητική σειρά286. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι γίνεται μνεία στον 
εικονογράφο του Αλφαβηταρίου287, τακτική ασυνήθιστη κατά τη συγκεκριμένη 
εποχή, αλλά και ότι σημειώνεται ο σκοπός της εικονογράφησης288.  

Επίσης, ο Γ. Κωνσταντινίδης τονίζει ότι για την «ἀποφυγὴν […] τῆς ἐκ τοῦ 
συλλαβισμοῦ ἀηδίας», τη διδασκαλία καθενός είδους συλλαβών ακολουθούν 
λέξεις, οι οποίες περιέχουν τις συγκεκριμένες συλλαβές. Μάλιστα, οι 

283 Ό.π., σ. 19. 
284 Ό.π., σσ. 18-76.  
285 Γ. Κωνσταντινίδης, Ὁδηγὸς ἤτοι ἐγχειρίδιον τῆς προκαταρκτικῆς διδασκαλίας πρὸς χρῆσιν τῶν 
δημοδιδασκάλων, ἐν Άθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς Λακωνίας, 1873, σσ. 42-54. 
286 Γ. Κωνσταντινίδης, Ἀλφαβητάριον κατὰ νέαν μέθοδον φιλοπονηθὲν ὑπὸ Γ. Κωνσταντινίδου: Πρὸς 
χρῆσιν τῶν παίδων, Μετὰ τριάκοντα πέντε εἰκονογραφιῶν, Ἀθῆναι, Τύποις Χ. Νικολαΐδου 
Φιλαδέλφεως, 1860, σσ. ε΄-στ΄, 4-7. 
287 Ό.π., σ. στ΄. 
288 Ευαγγ. Κανταρτζή, ό.π., σ. 259. 

67 
 

                                                       



προσφορότερες λέξεις πρέπει να ερμηνεύονται αναλυτικότερα από τον δάσκαλο με 
στόχο την ανάπτυξη ιδεών289, ενώ όλες οι λέξεις είναι χωρισμένες σε συλλαβές με 
γραμμές290, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την άποψη του Ι. Κοκκώνη291. 

Επιπλέον, ο Γ. Κωνσταντινίδης δεν υιοθετεί τη διάκριση των συλλαβών σε 
μονομερείς, διμερείς και τριμερείς, με αποτέλεσμα να προτείνει διαφορετική σειρά 
διδασκαλίας τους. Συνεπώς, μεταθέτει τη διδασκαλία των συμφωνικών 
συμπλεγμάτων στο δωδέκατο μάθημα, θεωρώντας τα δύσκολα. Το ίδιο ισχύει και 
για τα δίψηφα φωνήεντα και για τους συνδυασμούς αυ, ευ και ηυ, η διδασκαλία 
των οποίων, παρόλο που επικράτησε να πραγματοποιείται μετά το αλφάβητο, 
κρίνεται απαραίτητη δύο μήνες αργότερα, δηλαδή στο δέκατο έβδομο μάθημα. 
Ταυτόχρονα, αναβάλλεται και η διδασκαλία των όμοιων συμφώνων και όσων 
χωρίζονται κατά τον συλλαβισμό292.  

 
  

289 Γ. Κωνσταντινίδης, Ἀλφαβητάριον κατὰ νέαν μέθοδον…., ό.π., σ. δ΄.  
290 Ό.π., σσ. 14, 17,18, 21-26. 
291 Σύμφωνα με την άποψη του Ι. Κοκκώνη, η οποία έχει παρατεθεί παραπάνω, η χρήση διαιρετικών 
γραμμών όχι μόνο εμποδίζει την εκμάθηση του συλλαβισμού, αλλά και δίνει στους μαθητές μια 
ψευδή εντύπωση για τη μορφή των λέξεων.  
292 Ό.π., σσ. δ΄-ε΄. 
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6. Η νέα μέθοδος διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης 

6.1 Ο σκοπός της διδασκαλίας της γλώσσας και της ανάγνωσης και η αξία τους  

Οι παιδαγωγοί της εξεταζόμενης εποχής (τέλος του 19ου αιώνα) 
αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της διδασκαλίας της γλώσσας και της 
ανάγνωσης και τονίζουν τα οφέλη που αποκομίζει το άτομο, όταν γνωρίζει 
ανάγνωση και γραφή.  

Ο Δ. Πετρίδης θεωρεί ότι η διδασκαλία της καθομιλουμένης γλώσσας, και ως 
μορφωτικού μέσου και ως οργάνου για τη μετάδοση νοημάτων και συναισθημάτων 
με στόχο την ανακάλυψη της γνώσης και της αλήθειας, είναι ο πρωταρχικός σκοπός 
του σχολείου. Σκοπός της διδασκαλίας της γλώσσας είναι οι νέοι να κατανοούν 
εύκολα και να χρησιμοποιούν σωστά τον προφορικό και τον γραπτό λόγο293. Την 
ίδια περίπου άποψη εκφράζει και ο Σπ. Μωραΐτης, ο οποίος υποστηρίζει ότι σκοπός 
της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας είναι να καταστήσει τον μαθητή ικανό να 
καταλαβαίνει σωστά τα συναισθήματα και τις σκέψεις των άλλων (μέσω της 
ακρόασης ή της ανάγνωσης) και να ανακοινώνει με σαφήνεια και ενάργεια τις δικές 
του σκέψεις και τα δικά του συναισθήματα (μέσω της ομιλίας ή της γραφής)294.  

Ο Αρ. Σπαθάκης εκφράζει την άποψη ότι χωρίς τη γνώση της μητρικής 
γλώσσας, στην οποία πρέπει να διδάσκονται όλα τα μαθήματα, είναι αδύνατη η 
επίτευξη οποιουδήποτε στόχου του σχολείου. Για τον λόγο αυτό, θέτει και αυτός ως 
πρωταρχικό σκοπό του σχολείου την ανάπτυξη της έμφυτης γλωσσικής δύναμης και 
της μητρικής γλώσσας των παιδιών, η οποία πραγματοποιείται μέσω μεθοδικά 
προγραμματισμένων ασκήσεων και διδασκαλιών. Όπως ο Δ. Πετρίδης και ο Σπ. 
Μωραΐτης, επισημαίνει ότι άμεσος σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας είναι να 
καταστεί ο μαθητής ικανός να κατανοεί, να μιλά και να γράφει σωστά τη γλώσσα 
του (ὀρθῶς ἐννοεῖν, λαλεῖν καὶ γράφειν), ενώ ταυτόχρονα διευκρινίζει τι σημαίνει 
ορθή γνώση της γλώσσας. «Ἐννοεῖ δέ τις ὀρθῶς γλῶσσάν τινα, ὅταν γινώσκῃ 
ἀκριβῶς τὴν γραφὴν καὶ προφορὰν τῶν λέξεων, τὴν σημασίαν αὐτῶν ἁπλῶν τε καὶ 
συνθέτων, τὴν τροπὴν αὐτῶν καὶ τὴν μετ’ ἄλλων λέξεων ὀρθὴν αὐτῶν πλοκήν»295.  

Ο Μ. Σακελλαρόπουλος επικεντρώνει τον σκοπό της διδασκαλίας της 
γλώσσας στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής. Χαρακτηρίζει τη γλώσσα 
ως το όργανο επικοινωνίας του ανθρώπου με τους ομοίους του, το οποίο συντελεί 
στην πνευματική του ανάπτυξη και στην εξυπηρέτηση των καθημερινών του 
αναγκών. «Ἄνευ τῆς κατανοήσεως τῆς γλώσσης ἡ περαιτέρω μόρφωσις τοῦ 

293 Δ. Πετρίδης, ό.π., σσ. 40-41. 
294 Σπ. Μωραΐτης, ό.π., σ. 52. 
295 Αρ. Σπαθάκης, Ὁ Παιδαγωγός περιέχων…, ό.π., 1881, σσ. 281-282. 
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ἀνθρώπου εἶνε ἀδύνατος, ἡ δὲ συμβίωσις μετ’ ἄλλων δυσχερής»296. Ωστόσο, 
θεωρεί ότι η ανάγκη διδασκαλίας της γλώσσας δεν προκύπτει από την ανάγκη της 
κατανόησης, καθώς ο άνθρωπος μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα χωρίς 
συστηματική διδασκαλία. Στο σχολείο, βέβαια, μπορεί να την τελειοποιήσει, αλλά 
αυτό που καθιστά απαραίτητη τη συστηματική διδασκαλία της είναι η ανάγκη για 
την εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής297.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Βλ. Σκορδέλης θέτει ως απώτερο στόχο 
της διδασκαλίας της ανάγνωσης την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας: 
«Σπουδαιότατον ὅμως εἶναι ἐκ μιᾶς ἀρχῆς μετὰ τῆς ἀναγνώσεως νὰ ἐμποιήσωμεν 
εἰς τοὺς παῖδας τὴν φιλαναγνωσίαν˙ διότι κατὰ τί ἀληθῶς θὰ ὠφελήσῃ τὸν λαὸν ἡ 
γνῶσις τῆς ἀναγνώσεως, ἐὰν δὲν ἀποκτήσῃ οὗτος τὴν φιλαναγνωσίαν; Εἶναι βελόνη 
ἐστερημένη τῶν ὤτων»298. 

 Η αξία της ανάγνωσης, σύμφωνα με τον Δ. Πετρίδη, έγκειται στο γεγονός ότι 
αυτός που μπορεί να κατανοεί τον γραπτό λόγο μπορεί να ωφεληθεί από την πείρα 
και τη σοφία όχι μόνο των συγχρόνων του σ’ όλο τον κόσμο αλλά και όλων των 
προηγούμενων γενεών, «ἐπεκτείνων οὕτω τὴν ὕπαρξίν του κατά τε χῶρον και 
χρόνον θαυμασίως». Επίσης, του δίνεται η δυνατότητα να συνεχίζει την πνευματική 
του ανάπτυξη και την ηθική του μόρφωση σε όλη του τη ζωή. Θεωρεί, λοιπόν, ότι 
για τους παραπάνω λόγους η ανάγνωση είναι το σπουδαιότερο μάθημα και η 
πολυτιμότερη εμπειρία που προσφέρει το σχολείο, με αποτέλεσμα η εκμάθηση της 
ανάγνωσης και της γραφής να θεωρείται ο κύριος σκοπός του σχολείου299.  

Ο Σπ. Μωραΐτης στα παραπάνω προσθέτει και τα οφέλη της ανάγνωσης στην 
καθημερινή ζωή του ατόμου. Ο άνθρωπος που γνωρίζει ανάγνωση και γραφή, 
ακόμη και αν δεν έμαθε τίποτα άλλο στο σχολείο, δεν κινδυνεύει να εξαπατηθεί 
στις συναλλαγές του, εμπλουτίζει τις γνώσεις του για το επάγγελμά του 
διαβάζοντας εφημερίδες και περιοδικά, ενημερώνεται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του προς την πολιτεία και την κοινωνία και εκμυστηρεύεται τα 
προσωπικά του σε οικεία πρόσωπα που ζουν μακριά, χωρίς τη μεσολάβηση 
τρίτων300.  

Επιπλέον, παρομοιάζει τον έμπειρο αναγνώστη με τον έμπειρο ναυτικό. 
Όπως ο έμπειρος ναυτικός, σε περίπτωση κινδύνου, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιεί 
την εμπειρία του αυτή καθεαυτή, υπερέχει των άπειρων επιβατών, όντας πιο 

296 Μ. Σακελλαρόπουλος, ό.π., σ. 81. 
297 Ό.π., σσ. 81-82. 
298 Βλ. Σκορδέλης, ό.π., σ. 92. 
299 Δ. Πετρίδης, ό.π., σσ. 42-43. 
300 Σπ. Μωραΐτης, ό.π., σ. 65. 

70 
 

                                                       



τολμηρός και βοηθώντας τους, έτσι και ο έμπειρος αναγνώστης, απαλλαγμένος από 
τους περιορισμούς που συναντούν οι άπειροι, υπερτερεί και ηγεμονεύει301.  

Με παρόμοιο τρόπο, ο Μ. Βρατσάνος αποκαλεί την ανάγνωση γραπτή 
συνομιλία και τη θεωρεί το σπουδαιότερο μέσο για την πνευματική και την ηθική 
ανάπτυξη των παιδιών. Επίσης, τονίζει τη συμβολή της τόσο στην εκμάθηση των 
άλλων μαθημάτων όσο και στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου302. Στα παραπάνω 
ο Μ. Σακελλαρόπουλος προσθέτει τη συνεισφορά της στη μελέτη της θρησκείας και 
στην εκτέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων του ατόμου303. 

 
6.2 Ο ορισμός και τα είδη της ανάγνωσης 

Ο Δ. Πετρίδης, πριν παραθέσει τον ορισμό της ανάγνωσης, επισημαίνει ότι 
με τον όρο ανάγνωση δεν εννοεί τη μηχανική έξη του να συνδέει κανείς και να 
προφέρει άπταιστα και με ευχέρεια τα γράμματα σε συλλαβές και τις συλλαβές σε 
λέξεις, απαγγέλλοντας ολόκληρες σελίδες, χωρίς να κατανοεί στο ελάχιστο το 
περιεχόμενό τους. Η παραπάνω διαδικασία δεν ωφελεί καθόλου τους μαθητές, 
καθώς δε συντελεί ούτε στην πνευματική τους ανάπτυξη ούτε στην ηθική τους 
μόρφωση και αντί να τους βοηθήσει να αγαπήσουν το βιβλίο και τη μόρφωση, τους 
γεννά αποστροφή, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος να ξεχάσουν τον 
μηχανισμό της ανάγνωσης και της γραφής και να ματαιωθεί ο σκοπός του 
σχολείου304.  

Ως ανάγνωση ορίζει «τὴν ἕξιν τοῦ εὐχερῶς διὰ τοῦ ὀφθαλμοῦ 
ἀντιλαμβάνεσθαι, καὶ ὀρθῶς καὶ ἀπταίστως συνδέειν καὶ ἀπαγγέλλειν τὰ ὁρατὰ 
σημεῖα τῶν λέξεων, παρακολουθοῦντος τοῦ νοῦ καὶ κατανοοῦντος τὰ 
ἀπαγγεγλόμενα, ὡς ἐνόει ταῦτα ὁ γράψας»305. Για τον λόγο αυτό, κατά τη 
διαδικασία της ανάγνωσης πρέπει να συμμετέχουν όχι μόνο τα φωνητικά όργανα 
αλλά και όλες οι πνευματικές δυνάμεις του παιδιού, ώστε να αποκτήσει τις γνώσεις 
του συγγραφέα. Εξάλλου, ανάγνωση σημαίνει «δευτέρα γνῶσις», δηλαδή 
επανάληψη της γνώσης. Μόνο έτσι, η μνήμη και η φαντασία αποτυπώνουν στη 
συνείδηση τις έννοιες που αναγιγνώσκονται, ο «διασκεπτικός νους» τις 
επεξεργάζεται διαχωρίζοντας ή συνδέοντας τες, όπως ο συγγραφέας, και ο 
«εποπτικός νους», παρακολουθώντας τον συγγραφέα και με τη βοήθεια του 
δασκάλου, ανυψώνεται σε γενικότερες και καθολικές ιδέες. Ταυτόχρονα, 

301 Ό.π., σσ. 65-66.  
302 Μ. Β., «Περὶ ἀναγνώσεως ἐν τῷ δημοτικῷ σχολείῳ», Τὸ Παιδαγωγικὸν Σχολεῖον, Έτ. Α’, 9-1884, 
φυλ. ΙΑ΄, σσ. 506-519, εδώ σσ. 506-508. 
303 Μ. Σακελλαρόπουλος, ό.π., σ. 93. 
304 Ό.π., σσ. 43-44. 
305 Δ. Πετρίδης, ό.π., σ. 44. 
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διεγείρεται και το συναίσθημα των παιδιών, ενισχύονται οι ορέξεις τους και 
διαπλάθεται ο χαρακτήρας τους306.  

Με τα παραπάνω φαίνεται να συμφωνεί και ο Σπ. Μωραΐτης, ο οποίος 
διακρίνει δύο προϋποθέσεις, η συνύπαρξη των οποίων καθιστά δυνατή την 
ανάγνωση. Ο αναγνώστης θα πρέπει να γνωρίζει τα σημεία του γραπτού λόγου και 
να είναι σε θέση να προφέρει το κείμενο, όπως θα το πρόφερε και ο συγγραφέας 
και ταυτόχρονα να κατανοεί τη σημασία του. Επισημαίνει, ότι για πολλά χρόνια από 
πολλούς παιδαγωγούς ανάγνωση θεωρούνταν η μετατροπή των γραμμάτων σε 
φωνούμενο λόγο. Η αδυναμία της παραπάνω άποψης αποδεικνύεται από το 
γεγονός ότι καθένας που γνωρίζει τα γράμματα της ελληνικής γλώσσας και την 
προφορά τους μπορεί να διαβάσει κάθε αρχαίο Έλληνα συγγραφέα, χωρίς, όμως, 
να τον κατανοεί, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους μαθητές που αναγιγνώσκουν τις 
Χρηστομάθειες και τους Αναγνώστες στην Εκκλησία που αναγιγνώσκουν το 
Ψαλτήρι. Επίσης, πολλές φορές η ανάγνωση πραγματοποιείται σιωπηρά. Επομένως, 
η μετατροπή σε φωνούμενο λόγο δεν είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της307.  

Βέβαια, στη διαδικασία εκμάθησης της ανάγνωσης καθοριστικό ρόλο 
διαδραματίζει ο δάσκαλος, ο οποίος επιλέγει το περιεχόμενο της διδασκαλίας με 
βάση την ηλικία και την ανάπτυξη των παιδιών, ερμηνεύει τις άγνωστες λέξεις, 
αναλύει τις έννοιες και τις διατυπωμένες κρίσεις και μεταδίδει πολύτιμες γνώσεις, 
επηρεάζοντας το συναίσθημα και τη βούληση των μαθητών και διαμορφώνοντας 
τον χαρακτήρα τους. Η εκμάθηση της ανάγνωσης, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, 
δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί σε λίγους μήνες, σε ένα ή δυο χρόνια, αλλά 
απαιτείται συνεχής και σταδιακή εξάσκηση, η οποία ξενικά από απλές και 
κατανοητές λέξεις. Επίσης, η ανάγνωση θα πρέπει να γίνεται με αργό ρυθμό, καθώς 
σε αντίθετη περίπτωση δυσχεραίνεται η κατανόηση, ενώ ο δάσκαλος οφείλει να 
εξηγεί και να αναπτύσσει ό,τι διαβάζεται308.  

Η κατανόηση θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της ανάγνωσης και από τον 
Μ. Σακελλαρόπουλο, σύμφωνα με τον ορισμό του οποίου, «ἀνάγνωσις σημαίνει 
γνῶσιν ἐκ νέου, εἶνε δὲ ἡ ἐπιτηδειότης, δι’ ἧς δυνάμεθα νὰ κατανοήσωμεν διά τινων 
ὁρατῶν σημείων τοὺς διαλογισμοὺς τῶν ἄλλων»309.  

Ο Δ. Πετρίδης διακρίνει δύο είδη ανάγνωσης, την «κατὰ φωνὴν» και την 
«εμφαντική». Η πρώτη, για την οποία θα γίνει λόγος αναλυτικότερα στη συνέχεια, 
διδάσκεται στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου και στοχεύει «εἰς τὴν ἄσκησιν 
τῶν παίδων ἐν ἀρχῇ νὰ γνωρίζωσι τὰ σχήματα τῶν γραμμάτων καὶ συνδέωσι ταῦτα 

306 Ό.π., σσ. 44-46. 
307 Σπ. Μωραΐτης, ό.π., σσ. 66-67. 
308 Δ. Πετρίδης, ό.π., σσ. 46-47. 
309 Μ. Σακελλαρόπουλος, ό.π., σ. 93. 
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ἐν τῇ συνειδήσει των πρὸς τὰς φωνάς, τοὐτέστιν εἰς τὴν ἄσκησιν πρὸς ὀρθὴν καὶ 
εὐχερῆ σύνδεσιν τῶν δύο ἀντιλήψεων, τῆς διὰ τῆς ὁράσεως, ἤτοι τοῦ σχήματος τῶν 
γραμμάτων πρὸς τὴν διὰ τῆς ἀκοῆς προσπίπτουσαν φωνὴν αὐτῶν310. Στη δεύτερη 
θα πρέπει να ασκηθούν οι μαθητές στις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού και 
ορίζεται ως η «ὀρθὴ κατὰ γράμμα καὶ ἔννοιαν ἀνάγνωσιν μετ’ ἀπαγγελίας, ἤτοι μετὰ 
πλάσματος τῆς φωνῆς, ἀρμόζοντος πρὸς τὰ ἐν τῷ βιβλίῳ ἀλλότρια ἐννοήματα, ὡς 
ἴδια τοῦ ἀναγινώσκοντος διὰ τῆς ἀναγνώσεως ἐκφερόμενα»311. Με άλλα λόγια, 
υποστηρίζει ότι οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να προσαρμόζουν τη φωνή 
τους στο νόημα του κειμένου, σαν να εκφράζουν δικές τους απόψεις. Παρόμοια 
άποψη εκφράζει και ο Αρ. Σπαθάκης, επισημαίνοντας ότι «Ἐν τῇ ἀναγνώσει ὁ 
μαθητὴς πρέπει νὰ τηρῇ τὸν ἑξῆς κανόνα: Ἀνάγνωθι οὕτως, ὅπως ἤθελες 
διαλεχθῇ»312. Ωστόσο, για την επίτευξη του παραπάνω στόχου απαιτείται μακρά 
και επιμελής άσκηση. Δεν υπάρχει λόγος να αναγκαστούν οι μαθητές να 
αποκτήσουν την παραπάνω ικανότητα στα πρώτα χρόνια του Δημοτικού Σχολείου, 
καθώς η έξη της ανάγνωσης μπορεί να γίνει κτήμα τους, μέσω επιμελούς και 
προσεκτικής άσκησης, ανεπαίσθητα με το πέρασμα του χρόνου και καθώς 
αναπτύσσονται διανοητικά313. 

Ο Σπ. Μωραΐτης ακολουθεί μια ελαφρώς διαφοροποιημένη 
κατηγοριοποίηση, διακρίνοντας τρία είδη ανάγνωσης: την ανάγνωση «κατὰ 
γράμμα», κατά την οποία ο αναγνώστης μετατρέπει τα γράμματα σε φωνούμενο 
λόγο, την ανάγνωση «κατ’ ἔννοιαν», η οποία συμπεριλαμβάνει και την κατανόηση 
του κειμένου και είναι συνήθως σιωπηρή, και την «ἐμφαντική» ανάγνωση, η οποία 
στοχεύει στη γνωστοποίηση των γεγραμμένων σε τρίτους και προϋποθέτει την 
προσαρμογή της φωνής στο νόημα του κειμένου. Αν και παραδέχεται ότι το 
δεύτερο είδος ανάγνωσης συμφωνεί περισσότερο με τον ορισμό της και είναι πιο 
χρήσιμο, θέτει ως σκοπό του μαθήματος της Ανάγνωσης την εμφαντική ανάγνωση, 
καθώς θεωρεί ότι αυτή προϋποθέτει την «κατ’ ἔννοιαν» ανάγνωση, απαιτώντας 
μάλιστα ακριβέστερη κατανόηση του κειμένου314.  

Την ίδια κατηγοριοποίηση ακολουθεί και ο Μ. Σακελλαρόπουλος 
χρησιμοποιώντας, όμως, διαφορετικό όνομα για κάθε στάδιο. Διακρίνει, συνεπώς, 
τη «μηχανική», τη «λογική» και την «ὡραία ή αἰσθητική» ανάγνωση315. Στόχος των 
δύο πρώτων σχολικών ετών είναι η εκμάθηση της μηχανικής ανάγνωσης, καθώς στο 
τέλος του δεύτερου έτους οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση «μηχανικῶς μέν, 

310 Ό.π., σ. 55. 
311 Ό.π., σ. 48. 
312 Αρ. Σπαθάκης, Ὁ Παιδαγωγός περιέχων…, ό.π., 1881, σ. 286. 
313 Δ. Πετρίδης, ό.π., σ. 49. 
314 Σπ. Μωραΐτης, ό.π., σ. 67.  
315 Μ. Σακελλαρόπουλος, ό.π., σ. 94. 
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ἀλλ’ εὐκρινῶς καὶ ἀπταίστως νὰ ἀναγινώσκωσι πᾶν κείμενον»316. Ωστόσο, τονίζει 
ότι και τα τρία στάδια βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση και για αυτό παραδέχεται ότι 
θα πρέπει να δίνεται προσοχή και στη λογική ανάγνωση317.      

Ο Βλ. Σκορδέλης θεωρεί ότι οι μαθητές, αρχικά, θα πρέπει να ασκούνται στη 
σωστή προφορά των γραμμάτων και στην ορθή απαγγελία, ενώ στις επόμενες 
τάξεις, το αναγνωστικό βιβλίο θα πρέπει να αποτελεί τη βάση όλων των υπολοίπων 
μαθημάτων και οι στόχοι οφείλουν να διαφοροποιούνται318. Επισημαίνει, όμως, ότι 
καλή απαγγελία είναι αυτή που μιμείται τη φυσική ομιλία και εύχεται οι δάσκαλοι 
«νὰ μὴ ζηλώσωσι τὸν τόνον καὶ τὴν ἀπαγγελίαν μήτε διακόνων τινῶν καὶ 
ἱεροψαλτῶν μήτε τῶν ἠθοποιῶν ὑπαιθρίων θεάτρων»319.  

Σύμφωνα με τον Αρ. Σπαθάκη, η διδασκαλία της γλώσσας ξεκινάει με 
πρακτικό τρόπο στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και συστηματοποιείται στις 
επόμενες τάξεις μέσω της «ἀναγνωστικῆς καὶ γραφικῆς διδασκαλίας», της 
«γραμματικῆς διδασκαλίας» και της «ἐκθετικῆς διδασκαλίας»320.  

Ο Σπ. Μωραΐτης και ο Δ. Πετρίδης υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία της 
γλώσσας γίνεται έμμεσα μέσω όλων των μαθημάτων και άμεσα μέσω των κυρίως 
γλωσσικών μαθημάτων, δηλαδή της Πραγματογνωσίας, της Ανάγνωσης, με 
ταυτόχρονη ερμηνεία κατάλληλων βιβλίων, της Γραφής και της Γραμματικής321. Η 
έμμεση διδασκαλία της μητρικής γλώσσας απορρέει από το γεγονός ότι κάθε 
μάθημα του ωρολογίου προγράμματος «συντελεῖ εἰς τὸν πλουτισμὸν τῆς γλώσσης 
τῶν παίδων καὶ τὴν βαθμιαίαν αὐτῆς ἀνάπτυξιν»322. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο 
Μ. Σακελλαρόπουλος, ο οποίος επισημαίνει ότι «ἐμμέσως πᾶν μάθημα εἶνε μάθημα 
γλωσσικόν, διότι ἐν παντὶ μαθήματι ὁμιλεῖ ὁ διδάσκαλος καὶ ἀκούει ὁ μαθητής, 
ὁμιλεῖ ὁ μαθητὴς καὶ διορθοῖ ὁ διδάσκαλος καὶ πᾶν μάθημα δίδει ὕλην εἰς τὰς 
ἐγγράφους ἀσκήσεις, αἵτινες συντελοῦσι μὲν εἰς τὴν μονιμοποίησιν καὶ ἐφαρμογὴν 
τῶν δι’ ἑκάστου μαθήματος παρεχομένων γνώσεων, ἀλλ’ εἶνε συγχρόνως καὶ 
ἄριστον γλωσσικὸν γύμνασμα»323.  

Όσον αφορά στην κατανομή της διδακτέας ύλης στις τέσσερις τάξεις του 
Δημοτικού Σχολείου, σύμφωνα με τον Δ. Πετρίδη, στην πρώτη τάξη, οι μαθητές 
πρέπει να ασκηθούν να διαβάζουν έννοιες, τις οποίες έχουν διδαχθεί μέσω της 
εποπτικής διδασκαλίας, και μικρές προτάσεις, των οποίων το νόημα έχει 

316 Ό.π., σ. 99. 
317 Ό.π., σσ. 95, 99-100.  
318 Βλ. Σκορδέλης, ό.π., σ. 96. 
319 Ό.π., σ. 96. 
320 Αρ. Σπαθάκης, Ὁ Παιδαγωγός περιέχων…, ό.π., 1881, σ. 282. 
321 Σπ. Μωραΐτης, ό.π., σ. 52, Δ. Πετρίδης, ό.π., σ. 41. 
322 Βλ. Σκορδέλης, Διδασκαλικὸς ὁδηγός,…, ό.π., σ. 92. 
323 Μ. Σακελλαρόπουλος, ό.π., σ. 82. 
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ερμηνευθεί νωρίτερα ή σε άλλα μαθήματα και έχουν λογικό ειρμό και μορφωτικό 
σκοπό. Στη δευτέρα τάξη, οφείλουν να μάθουν να διαβάζουν μικρά και απλά 
αναγνώσματα ή και διηγήματα, τα οποία, όμως, είναι διηρημένα σε μικρά κεφάλαια 
και αρμόζουν στην ηλικία και στις γνώσεις τους. Στην τρίτη τάξη, πρέπει να 
ασκηθούν στην ανάγνωση και κατανόηση μεγαλύτερων διηγημάτων και βιβλίων, με 
πιο σύνθετη γλώσσα και περιεχόμενο και στην ελεύθερη διήγηση του νοήματός 
τους. Στην τετάρτη τάξη, τέλος, ο στόχος είναι διττός: α) πρέπει να διαβάζουν και να 
κατανοούν δυσκολότερα κείμενα, και, β) να είναι σε θέση να διηγούνται αλλά και 
να εκθέτουν γραπτά το νόημά τους, με δικές τους λέξεις και χωρίς πολλά και 
σημαντικά ορθογραφικά και συντακτικά λάθη324.  

Συνεπώς, γίνεται φανερό ότι οι παιδαγωγοί της εποχής συμπεριλαμβάνουν 
στην έννοια της ανάγνωσης και την κατανόηση. Ωστόσο, η κατανόηση δεν αποτελεί 
στόχο της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης, αλλά έρχεται σε μετέπειτα στάδιο. Η 
διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης στοχεύει στην αποκωδικοποίηση του γραπτού 
λόγου, με αποτέλεσμα να διαχωρίζεται η μηχανική από τη λογική ανάγνωση.    

 
6.3 Η κριτική στην παλιά μέθοδο 

Όλοι οι παιδαγωγοί της εξεταζόμενης περιόδου εκφράζουν την 
αποδοκιμασία τους τόσο για τους τεθέντες σκοπούς του γλωσσικού μαθήματος όσο 
και για τη μέθοδο διδασκαλίας που κυριαρχούσε και σε πολλές περιπτώσεις 
συνεχίζει να κυριαρχεί325. 

Ο Σπ. Μωραΐτης στρέφεται κατά της κατά γράμμα ανάγνωσης ως σκοπού της 
διδασκαλίας της ανάγνωσης. Τονίζει ότι συχνά οι δάσκαλοι παροτρύνουν τους 
μαθητές τους να διαβάζουν όπως μιλούν. Παρόλα αυτά, ζητούν από τους μαθητές 
να αναγνώσουν αρχαία ελληνικά κείμενα, χωρίς να έχει προηγηθεί ερμηνεία τους, 
και εξετάζουν την ικανότητά τους να διαβάζουν με ευχέρεια μια τυχαία εφημερίδα, 
γεγονός που φανερώνει την άποψη τους για την ανάγνωση και τον σκοπό της. 
Ωστόσο, για την προσήλωσή τους στην κατά γράμμα ανάγνωση δεν ευθύνεται μόνο 
η άγνοια τους, αλλά και η φύση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Παρόλο, όμως, που 
η κατά γράμμα ανάγνωση καθεαυτή δεν έχει καμία αξία, αποτελεί τη βάση για τα 
δύο άλλα είδη της ανάγνωσης. Γι’ αυτό θα πρέπει εξασφαλίζεται η γρήγορη έξη των 
μαθητών σ’ αυτή 326.  

324 Δ. Πετρίδης, ό.π., σσ. 49-50. 
325 Η κριτική τους αφορά τόσο στην αλφαβητική μέθοδο διδασκαλίας όσο και στο ιδιαίτερο είδος της 
φωνητικής μεθόδου που είχε εφαρμόσει ο Ι. Κοκκώνης, χωρίς πολλές φορές να γίνεται διάκριση 
μεταξύ των δύο μεθόδων. Συνεπώς, όπως θα φανεί στη συνέχεια, συχνά επαναλαμβάνεται η κριτική 
του Ι. Κοκκώνη για την αλφαβητική μέθοδο. 
326 Σπ. Μωραΐτης, ό.π., σ. 68. 
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Η αναγνωστική μέθοδος που επικρατούσε και επικρατεί ακόμη στην εποχή 
του, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, ξεκινά με την εκμάθηση του αλφαβήτου, 
χωρίς να διδάσκονται οι φωνές των γραμμάτων. Επίσης, προηγείται η διδασκαλία 
των κεφαλαίων, παρά το γεγονός ότι τα πεζά γράμματα είναι αυτά που 
χρησιμοποιούνται πιο συχνά και θα έπρεπε να διδάσκονται πρώτα. Ακολουθεί η 
διδασκαλία των συλλαβών, κατά την οποία προφέρονται, αρχικά, τα ονόματα των 
γραμμάτων και, στη συνέχεια, η συλλαβή, «βῆτα ἄλφα βα». Η διαδικασία, όμως, 
αυτή είναι περιττή, καθώς οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τα ονόματα των γραμμάτων, 
και δεν βοηθά στην προφορά της συλλαβής. Επομένως, ο μαθητής θα καταβάλει για 
την εκμάθηση κάθε συλλαβής τόσο κόπο όσο κατέβαλε για την εκμάθηση καθενός 
γράμματος, ενώ είναι απαραίτητο να διδαχθούν όλες οι συλλαβές που συναντώνται 
στην ελληνική γλώσσα. Ο Σπ. Μωραΐτης, για να δείξει την αδυναμία της 
συγκεκριμένης μεθόδου χρησιμοποιεί παραδείγματα από τη σύνθεση των λέξεων. 
Επισημαίνει ότι μόνο με τη χρήση των συνθετικών «ναῦς» και «ἔλκω», χωρίς τη 
μεσολάβηση κάποιας άλλης εργασίας, δεν μπορεί κάποιος να σχηματίσει τη λέξη 
«νεωλκέω», ενώ, αντίθετα, αν κάποιος καλούνταν να συνθέσει μια λέξη από τα 
συνθετικά «θεός» και «δοτός», χωρίς να τα μεταβάλει, θα σχημάτιζε τη λέξη 
«θεόσδοτος»327.  

Το ίδιο συμβαίνει, σύμφωνα με τον Π. Οικονόμου, και με τη μέθοδο του Ι. 
Κοκκώνη, κατά την οποία τα σύμφωνα διδάσκονταν με την προσθήκη ενός 
φωνήεντος, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η σωστή ανάγνωση και η πρόοδος. 
Για παράδειγμα, κατά τη διδασκαλία της λέξης «γῆ» έπρεπε να προφερθούν πρώτα 
τα δύο γράμματα «γὰ ἦ», από τη συνένωση των οποίων προκύπτει η λέξη «γαή». 
Για τη σωστή ανάγνωση της λέξης, ο μαθητής ήταν ανάγκη να καταλήξει μόνος του, 
μέσω της συχνής ανάγνωσης, στη διαπίστωση ότι το πρόσθετο φωνήεν του 
συμφώνου δεν πρέπει να προφέρεται, πράγμα το οποίο απαιτούσε πολύ χρόνο328.  

Ο Σπ. Μωραΐτης καταλήγει ότι αρκεί η γνώση των φωνών των γραμμάτων 
και η σύντομη άσκηση στη σύνθεση συλλαβών από αυτές, για να μάθει κανείς να 
διαβάζει κάθε συλλαβή, χωρίς να την έχει διδαχτεί. Θεμελιωτή της συγκεκριμένης 
μεθόδου, την οποία ονομάζει «κατὰ φωνὴν» ανάγνωση, θεωρεί τον Γερμανό H. 
Stephani (1803), αν και «εφευρέτη» της θεωρεί, αυτόν που επινόησε τα γράμματα, 
καθώς μπόρεσε να διακρίνει όχι μόνο τις συλλαβές αλλά και τις φωνές των λέξεων. 
Ο H. Stephani παρατήρησε ότι η ανάγνωση δεν επηρεάζεται ούτε από τις ονομασίες 

327 Ό.π., σσ. 68-69. 
328 Π. Οἰκονόμου, Ἀλφαβητάριον ἤ ἡ πρώτη ἀνάγνωσις ἐντὸς μηνὸς διδασκομένη κατὰ μέθοδον 
ἁπλουστάτην, πρὸς χρῆσιν τῶν Δημοτικῶν Σχολείων ὑπὸ Π.Π. Οἰκονόμου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς 
Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως, ἔκδοσις δεκάτη, «Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἁπλῆ ὅταν εὑρεθῆ», ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ 
τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1891, σ. δ΄. 
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των γραμμάτων αλλά ούτε και από την αλφαβητική τους σειρά, με αποτέλεσμα να 
αρκεί η σύνδεση κάθε γράμματος με τη φωνή του. Το γεγονός αυτό καθιστά τη 
συγκεκριμένη μέθοδο περισσότερο παιδαγωγική, αφού εκτός από την 
απομνημόνευση απαιτεί και την αυτενέργεια του μαθητή, διατηρώντας αμείωτο το 
ενδιαφέρον του για τη μάθηση329.  

Ο Αρ. Σπαθάκης, ωστόσο, εντοπίζει μειονεκτήματα και στη μέθοδο του H. 
Stephani. Το κυριότερο από αυτά είναι ότι οι μαθητές μάθαιναν τη φωνή των 
γραμμάτων χωρίς να μαθαίνουν ταυτόχρονα και τη γραφή τους. Η παρατήρηση 
αυτή οδήγησε στην επινόηση της «γραπτοαναγνωστικῆς μεθόδου, καθ’ ἥν ὁ παῖς 
γράφων μανθάνει ν’ ἀναγινώσκῃ, καὶ ἀναγινώσκων μανθάνει νὰ γράφῃ»330. 

Ο Δ. Πετρίδης κατακρίνει την τακτική που χρησιμοποιούνταν έως τότε, 
επισημαίνοντας ότι δεν εκπληρώνει τον σκοπό της και αντίκειται στους νόμους της 
παιδαγωγικής, καθώς καταπονεί το πνεύμα του παιδιού και επιφέρει πλήξη χωρίς 
να έχει κανένα πνευματικό ή ηθικό όφελος. Τα σχήματα και τα ονόματα των 
γραμμάτων και των συλλαβών δεν έχουν κανένα νόημα για τα παιδιά, τα οποία 
έχουν συνηθίσει να προφέρουν λέξεις αντιπροσωπευτικές των πραγμάτων που 
βλέπουν και δεν μπορούν να καταλάβουν σε τι θα τους χρησιμεύσουν όσα 
μαθαίνουν˙ «Ἡλίκη δὲ ἡ σύγχυσις καὶ ἐπισκότισις ἐν τῷ πνεύματι τοῦ παιδός, τὸ 
πρῶτον εἰσερχομένου εἰς τὸ σχολεῖον, καὶ ἀκούοντος τὰς προφερομένας 
μυστηριώδεις ἐκείνας φωνὰς ἄνευ ἐννοίας, ὡς ὑπὸ ἀνθρώπων μὴ ὑγιῶν τὰς φρένας 
‘βῆτα, γάμμα, δέλτα κ.λ. βά, βαί, πλά, πλαί, κρά, κραί, τρά, τραί, πλάξ, βλάξ’ καὶ τὰ 
παρόμοια, οὐδὲν τῶν γνωστῶν πραγμάτων δηλουσῶν»331. 

Την αδυναμία των μαθητών να κατανοήσουν τον σκοπό της διδασκαλίας 
παρατηρεί και ο Π. Οικονόμου: «ὁ μαθητὴς ἐμάνθανε τὰ γράμματα, τὰς συλλαβάς, 
χωρὶς αὐτὸς νὰ ἠξεύρῃ ποῦ τείνει, χωρὶς μάλιστα νὰ ἐννοῇ τίποτε ἐκ τοῦ οὐδένα 
νοῦν ἔχοντος συλλαβισμοῦ»332, ενώ ο Αρ. Σπαθάκης, επισημαίνει ότι τα φωνητικά 
όργανα του μαθητή «ἠσκοῦντο εἰς τὸ βατταρίζειν ἀσκόπως ἀσημάντους καὶ 
ἀνοήτους συλλαβάς»333. Ταυτόχρονα, τονίζει τις δυσκολίες που προκαλούσε η 
παραπάνω μέθοδος. «Ἡ μηχανικὴ αὕτη διδασκαλία, ἀσυνειδήτως γινομένη καὶ 
αὐθαίρετος ὅλως οὖσα, παρεῖχε μεγίστας δυσκολίας εἰς τὴν ἐκμάθησιν τῆς τε 
γραφῆς καὶ ἀναγνώσεως»334.  

329 Σπ. Μωραΐτης, ό.π., σσ. 69-70. 
330 Ο Αρ. Σπαθάκης επισημαίνει ότι η μέθοδος αυτή αρχίζει να χρησιμοποιείται από τη Β΄ τάξη. 
Ωστόσο, διευκολύνεται από τις δεξιότητες της ανάγνωσης και της γραφής που αποκτά ο μαθητής 
στην Α΄ τάξη. Αρ. Σπαθάκης, Ὁ Παιδαγωγός περιέχων…, ό.π., 1881, σ. 284. 
331 Δ. Πετρίδης ό.π., σσ. 50-51. 
332 Π. Οἰκονόμου, Ἀλφαβητάριον ἤ ἡ πρώτη ἀνάγνωσις…, ό.π., σ. γ΄. 
333 Αρ. Σπαθάκης, Ὁ Παιδαγωγός περιέχων…, ό.π., 1881, σ. 282. 
334 Ό.π., σσ. 282-283. 
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Επιπλέον, ο Δ. Πετρίδης κατακρίνει την ακινησία της ψυχής και του 
σώματος, η οποία προκαλεί λύπη στο παιδί, που είναι προορισμένο να κινείται 
συνεχώς. Κανένα από τα μέσα που χρησιμοποιούνται, έπαινοι των γονέων, 
ζαχαρωτά προσφερόμενα από τον δάσκαλο, απειλές και τιμωρίες, δεν είναι 
αποτελεσματικό, για το παιδί που πρέπει να κοιτάζει, με δεμένα τα χέρια στην 
πλάτη για πολλές ώρες, μυστηριώδη σχήματα και να προφέρει ακατάληπτες φωνές, 
ενώ συχνά ακούει τις φωνές και τα κλάματα των παιδιών που υφίστανται 
σωματικές τιμωρίες. Ο Δ. Πετρίδης αποκαλεί τον συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας 
μαρτυρικό, θεωρεί ότι αφήνει τραυματικές εμπειρίες στα παιδιά και ζητά την 
ταχύτερη δυνατή αντικατάστασή του από τη μέθοδο διδασκαλίας που προτείνει ο 
ίδιος 335.  

Αλλά και ο Βλ. Σκορδέλης στρέφεται κατά του παραπάνω τρόπου 
διδασκαλίας της ανάγνωσης, θεωρώντας ότι αποτελούσε βασανιστήριο για τα 
παιδιά, σε αντίθεση με τον νέο. «Ἡ νέα μέθοδος τῆς διδασκαλίας αὐτῆς 
ἀπαλλαγεῖσα τοῦ τυφλοῦ μηχανισμοῦ […] διευκόλυνεν ἐντελῶς τὴν πρώην 
αἰνιγματώδη ἐκείνην ἐργασίαν, ἥτις ἐπὶ ἔτη πολλάκις ἐβασάνιζε τοὺς παῖδας»336. Η 
αποστροφή του γίνεται πιο εμφανής από την επανάληψη της ίδιας άποψης μετά 
από τρεις σελίδες: «Εὐτυχῶς οἱ παῖδες ἀπηλλάγησαν πλέον ἀπὸ τὸν ἀκατάληπτον 
ἐκεῖνον μηχανισμὸν τῆς διδασκαλίας τῶν γραμμάτων καὶ συλλαβισμῶν, ὅστις ἦτο 
ἀληθὲς μαρτύριον τῆς τρυφερᾶς ἡλικίας καὶ κατέσταινε τὸ σχολεῖον κόλασιν τῶν 
μικρῶν παιδίων»337.  

Ο Μ. Σακελλαρόπουλος, συνοψίζοντας τα μειονεκτήματα της παλιάς 
μεθόδου, τη θεωρεί «ὅλως ἐσφαλμένη διὰ τοὺς ἑξῆς λόγους, 1) διότι ἐναντίον τοῦ 
διδακτικοῦ κανόνος, ἐκ τῶν γνωστῶν εἰς τὰ ἄγνωστα, προβαίνει αὕτη ἐκ τῶν 
ἀγνώστων εἰς τὰ γνωστά, διότι ἄγνωστα εἶνε εἰς τοὺς παῖδας τὰ γράμματα, γνωσταὶ 
δὲ αἱ λέξεις, 2) διότι εἰς τὰ γράμματα, δίδονται ἄλλα ὀνόματα ἐκτὸς τῶν φθόγγων, 
οὕς παριστῶσι, καὶ ἑπομὲνως ἑκάστου γράμματος ὄχι μόνον τὸ σχῆμα καὶ τὴν 
φωνὴν μανθάνουσι οἱ παῖδες, ἀλλὰ καὶ τὸ ὄνομα, τὸ ὁποῖον καὶ αὐθαίρετον εἶνε καὶ 
ὅλως περιττὸν ἤ μᾶλλον βλαβερόν, διότι ἐπιφέρει σύγχισιν εἰς αὐτούς, 3) διότι μετὰ 
κόπου πολλοῦ ἀναγκάζονται οἱ μαθηταὶ νὰ μανθάνωσι τὸ ἀλφάβητον κατά τινα 
ὡρισμένην σειράν, ἐν ᾧ τοῦτο οὐδεμίαν ἀνάγκην τῆς ἀναγνώσεως θεραπεύει, 4) 
διότι ἡ παράτασις τῆς μηχανικῆς ταύτης ἐργασίας, ἀπὸ τῆς ὁποίας οἱ μαθηταὶ οὐδὲν 
ἐννοοῦσιν, ἀποβαίνει εἰς αὐτοὺς λίαν ὀχληρὰ καὶ μαραίνει ἀπὸ τῶν πρώτων ἡμερῶν 
τῆς εἰς τὸ σχολεῖον φοιτήσεως τὴν πρὸς αὐτὸ ἀγάπην»338.   

335 Δ. Πετρίδης ό.π., σσ. 51-52. 
336 Βλ. Σκορδέλης, Διδασκαλικὸς ὁδηγός,…, ό.π., σ. 92. 
337 Ό.π., σ. 95. 
338 Μ. Σακελλαρόπουλος, ό.π., σ. 96. 
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Παράλληλα με τα παραπάνω, ο Μ. Βρατσάνος συγκαταλέγει στα 
μειονεκτήματα της παλιάς μεθόδου το ότι δε δινόταν σημασία στον σχηματισμό των 
γραμμάτων, ο οποίος βοηθάει στη διάκρισή τους339. Το ζήτημα αυτό, όπως θα 
φανεί από τη μελέτη των Αλφαβηταρίων του τον απασχόλησε ιδιαίτερα. 

 
6.4 Οι βασικές αρχές και τα πρότυπα της νέας μεθόδου 

Το 1878, ο Κ. Φρειδερίκος προτείνει την αντικατάσταση της παλαιάς 
μεθόδου από μία νέα, η οποία έχει τα βασικά γνωρίσματα της μεθόδου που 
εφαρμόστηκε από το 1880 και έπειτα. Στο άρθρο του στο παιδαγωγικό περιοδικό 
Ἐφημερὶς τῶν Φιλομαθῶν αναφέρεται στους Γερμανούς παιδαγωγούς, μεταξύ των 
οποίων ήταν και ο K. Vogel, οι οποίοι εφάρμοσαν στη διδασκαλία της ανάγνωσης τη 
βασική αρχή του J. Jacotot, ονομάζοντάς την αναλυτικοσυνθετική μέθοδο. 
Χρησιμοποίησαν, όμως, ως αφετηρία όχι τη φράση αλλά απλές και εύκολες λέξεις, 
τις οποίες ανέλυαν σε γράμματα και στη συνέχεια παρήγαγαν νέες λέξεις, οικείες 
στα παιδιά. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε ταυτόχρονα και στην ανάγνωση και στη 
γραφή, ενώ απώτερος στόχος της ήταν η γνώση των πραγμάτων και η κατανόηση 
των εννοιών, δηλαδή η διδασκαλία της γλώσσας340.  

 Επισημαίνει ότι η νέα μέθοδος δεν έχει λάβει ακόμη οριστικό όνομα. Τα 
ονόματα που έχουν προταθεί είναι πραγματική μέθοδος (real) ή συγκεκριμένη, 
καθώς «δι’ αὐτῆς ἀντιλαμβάνεταί τις τῶν πραγμάτων ἐκ λέξεων καὶ τῆς ἐννοίας ἐκ 
τῶν σημείων», έλλογη μέθοδος, γιατί αξιοποιούνται πραγματικές λέξεις και φυσική 
μέθοδος. Στη Γερμανία χρησιμοποιείται ο όρος Anschauungs- Sprech- Schreib- 
Leseunterricht, ο οποίος δηλώνει τη συνδυασμένη παραστατική διδασκαλία της 
γλώσσας, της γραφής και της ανάγνωσης341.  

Αναφορικά με την εφαρμογή της, το παιδί έρχεται στο Δημοτικό Σχολείο 
προετοιμασμένο από το φρεβελιανό Νηπιαγωγείο. Εκεί λαμβάνει ένα ωραίο βιβλίο 
με εικόνες από τις οποίες ξεκινά η διδασκαλία. Σε κάθε μάθημα βρίσκεται μια 
εικόνα πάνω από την οποία γράφεται η ονομασία του απεικονιζόμενου 
αντικειμένου. Η ονομασία αυτή, την οποία ο K. Vogel, ονομάζει πρότυπη λέξη 
πρέπει να είναι απλή, σύντομη και εύκολη. Ο δάσκαλος, αφού μιλήσει για το 
αντικείμενο, γράφει τη λέξη και την αναλύει, ώστε οι μαθητές να προφέρουν το 
φωνήεν και να καταλάβουν πώς τροποποιείται από τα σύμφωνα. Στη συνέχεια, 
εντοπίζονται λέξεις που περιέχουν τους εκάστοτε ήχους και αναζητούνται τα 
γράμματα που έμαθαν στο βιβλίο τους342.  

339 Μ. Β., «Περὶ ἀναγνώσεως ἐν τῷ δημοτικῷ σχολείῳ», ό.π., σ. 508. 
340 Κ. Φρειδερίκος, ό.π., σσ. 310-311. 
341 Ό.π., σ. 311. 
342 Ό.π., σσ. 311-312. 
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Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Π. Οικονόμου γράφει ότι καθένα από τα 24 
γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου έχει το δικό του όνομα και τη δική του φωνή. 
Για να μπορεί κάποιος να αναγιγνώσκει, «πρέπει πρώτιστα πάντων νὰ γνωρίζῃ τὰ 24 
γράμματα προφέρων αὐτὰ καλῶς κατὰ τὴν φωνὴν˙ διότι ἡ συνεκφώνησις 
ὡρισμένων γραμμάτων κατὰ τὴν φωνὴν αὐτῶν, οὐχὶ ὅμως καὶ κατὰ τὸ ὄνομα, 
ἀποτελοῦσι τὰς λέξεις καὶ τοῦτο εἶναι ἡ ἀνάγνωσις»343.  

Από τα παραπάνω, συνεπάγεται ότι η διδασκαλία της ανάγνωσης ξεκινά από 
τη διδασκαλία των φωνών των γραμμάτων, τα οποία διδάσκονται είτε το καθένα 
ξεχωριστά, όπως γινόταν μέσω των πινάκων του Ι. Κοκκώνη και του Γ. 
Κωνσταντινίδη, είτε μέσω της ανάλυσης λέξεων. Η δεύτερη μέθοδος θεωρείται 
ασύγκριτα καλύτερη της πρώτης για τρεις λόγους. Πρώτον, εξοικονομείται πολύς 
χρόνος, καθώς οι μαθητές μαθαίνουν το πολύ σε έναν μήνα ό,τι παλαιότερα 
μάθαιναν σε έξι, αφού «καθίστανται περιτταὶ ὅλαι αἱ ἀτερπεῖς ἀσκήσεις εἰς τὸ 
συλλαβίζειν συλλαβὰς ἀνοήτους οὐδαμῶς τοῦ νοῦ, ἀλλ’ ἀπλῶς τῆς γλώσσης 
στοχαζομένας»344. Δεύτερον, η ανάλυση των λέξεων έχει ως αποτέλεσμα την 
κατανόηση του σκοπού της διδασκαλίας, η οποία σε συνδυασμό με την επαφή με 
λέξεις, που έχουν νόημα, εγείρει τη σκέψη και το συναίσθημα του μαθητή. Τρίτον, 
δεν είναι απαραίτητη η προσθήκη φωνήεντος στα σύμφωνα, εφόσον η προφορά 
του συμφώνου (για παράδειγμα στη λέξη γῆ) υποβοηθείται από το φωνήεν της 
λέξης. Ο Π. Οικονόμου μάλιστα θεωρεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος είναι τόσο 
φυσική, ώστε απορεί πώς η ανθρωπότητα χρησιμοποιούσε για αιώνες άλλη 
μέθοδο, η οποία δυσχέραινε την πρώτη ανάγνωση345.  

Όπως έχει γίνει ήδη φανερό, η νέα μέθοδος βασίζεται στην πεποίθηση ότι 
δεν υπάρχει κανένας λόγος να προηγείται η διδασκαλία των γραμμάτων. Ο Δ. 
Πετρίδης υποστηρίζει ότι, όπως ο άνθρωπος στη φύση βλέπει και αντιλαμβάνεται 
ως σύνολο κάθε πράγμα και στη συνέχεια παρατηρώντας το διακρίνει τα μέρη του, 
έτσι και στην ανάγνωση θα πρέπει πρώτα να μάθει μια λέξη ή μια πρόταση και στη 
συνέχεια να εξετάσει τα μέρη από τα οποία αποτελείται. Για παράδειγμα, όταν 
κανείς βλέπει ένα ολόκληρο μήλο, πρώτα το αντιλαμβάνεται ως σύνολο και έπειτα 
διακρίνει το σχήμα, το χρώμα, τον φλοιό, τη σάρκα, τα κουκούτσια του κ.λπ. 
Συνεπώς, και ο μαθητής θα πρέπει αρχικά να μάθει τη λέξη μήλο ολόκληρη και να 
κατανοήσει ότι έτσι αποκαλείται ο συγκεκριμένος καρπός και στη συνέχεια να 
αναλύσει τη λέξη, αρχικά, σε δύο μέρη «μῆ-λον» και έπειτα, κάθε μέρος ξεχωριστά, 
«μ-η=μῆ, λ-ο-ν=λον». Δεν υπάρχει καμία επίπτωση, αν το παιδί μάθει να 
αναγνωρίζει και να προφέρει τις φωνές των γραμμάτων χωρίς να έχει μάθει την 

343 Π. Οἰκονόμου, Ἀλφαβητάριον ἤ ἡ πρώτη ἀνάγνωσις…, ό.π., σ. γ΄.  
344 Ό.π., σ. γ΄. 
345 Ό.π., σσ. δ΄-ε΄. 
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αλφαβήτα, ενώ με την παραπάνω διαδικασία ο μαθητής θα εθισθεί μέσω γνωστών 
και απλών λέξεων να αναγνωρίζει τα σχήματα των γραμμάτων, να προφέρει τις 
φωνές τους και να διαβάζει λέξεις346. 

Η παραπάνω προσέγγιση συμφωνεί με τη θεωρία των ερβαρτιανών για τη 
διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης, όπως αυτή παρουσιάζεται από τον Χ. 
Παπαμάρκου. Σύμφωνα με τους ερβαρτιανούς, η ανάγνωση θα πρέπει να 
διδάσκεται μέσω ανάλυσης και σύνθεσης, αφού προηγηθούν προασκήσεις. Η 
διδασκαλία οφείλει να αρχίζει από γνωστές προτάσεις, οι οποίες αναλύονται σε 
λέξεις, ενώ οι λέξεις αναλύονται σε συλλαβές. Οι υποδειγματικές λέξεις που 
επιλέγονται θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα ουσιαστικά, ενώ καθεμία από αυτές 
είναι απαραίτητο να αποτελεί μια «μεθοδική ενότητα». Η λέξη, αρχικά, 
παρουσιάζεται ολόκληρη στους μαθητές, με τη βοήθεια των πινακίδων, ώστε να 
αποκτήσουν μια συνολική εντύπωση (Totaleindruck) και, στη συνέχεια, μέσω της 
διάκρισης και της σύγκρισης όλων των γραμμάτων της πινακίδας, γίνεται ανάλυση 
και σύνθεσή της. Μόλις τα παιδιά μάθουν αρκετά γράμματα, δίνονται και άλλες 
λέξεις παρόμοιες με την υποδειγματική, στις οποίες παρουσιάζεται το νέο γράμμα. 
Η υποδειγματική λέξη πρέπει να αναλύεται μόνο στα συστατικά της, ενώ με την 
προσθήκη ενός γράμματος στις ήδη γνωστές συλλαβές δημιουργούνται πολλές νέες 
λέξεις347.  

Ο Χ. Πούλιος, στους προλόγους των Αλφαβηταρίων του, αναφέρεται στα 
πρότυπα, στα οποία βασίστηκε η συγγραφή τους. Βάση των εγχειριδίων του 
αποτέλεσαν τα Αλφαβητάρια των A. Boehme, H. Fechner, W. Sellner, Hey, Haester 
και Bock, οι οποίοι διδάσκουν την πρώτη ανάγνωση μέσω της απεικόνισης γνωστών 
στα παιδιά αντικειμένων, της ανάλυσης των ονομάτων τους σε γράμματα και 
συλλαβές και της σύνθεσης νέων συλλαβών και λέξεων από τα ήδη γνωστά 
γράμματα. Επίσης, υποστηρίζει ότι η ανάγνωση και η γραφή θα πρέπει να 
διδάσκονται ταυτόχρονα, ενώ η ύλη θα πρέπει να προέρχεται από την 
πραγματογνωσία348. Την παραπάνω μέθοδο την αποκαλεί σύστημα των αρχοειδών 
λέξεων, όπως φαίνεται και από τον τίτλο του Αλφαβηταρίου του 1888349.  

346 Δ. Πετρίδης ό.π., σσ. 52-53. 
347 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σσ. 4, 15. 
348 Η παραπάνω άποψη έρχεται σε αντίθεση με τη διδασκαλία της ανάγνωσης με τη βοήθεια 
παραμυθιών. Οι δύο διαφορετικές απόψεις για την προέλευση των λέξεων προς διδασκαλία 
εξετάζονται στη συνέχεια.  
349 Χ. Πούλιος, Μέγα Ἀλφαβητάριον κατὰ τὴν νέαν μέθοδον συντεταγμένον: Πραγματογνωσία, ἠθικὰ 
διηγήματα καὶ ποιήματα ὑπὸ Χαρίση Πουλίου, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοῦ, 1881, 
σσ. θ’-ιβ΄, Χ. Πούλιος, Νέον Ἀλφαβητάριον συντεταγμένον κατὰ τὸ ἐν Γερμανίᾳ καὶ Ἑλβετίᾳ 
ἐπικρατοῦν σύστημα τῶν ἀρχοειδῶν λέξεων ἤτοι ἐκ τῆς πραγματογνωσίας ὑπὸ Χαρίση Πουλίου, 
ἔκδοσις πέμπτη, ἐν Ἀθήναις, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ.Κ. Βλαστῷ, 1888, σσ. γ΄-δ΄.  
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Ο Βλ. Σκορδέλης υποστηρίζει ότι η νέα μέθοδος με μαιευτικό τρόπο 
αισθητοποιεί τις πλήρεις και τις ατελείς φωνές (φωνήεντα και σύμφωνα), τις οποίες 
το παιδί χρησιμοποιεί ανά πάσα στιγμή. Επίσης, υποστηρίζει ότι η ανάγνωση 
στηρίζεται στην εφαρμογή της αναλυτικής και της συνθετικής μεθόδου και στην 
ταυτόχρονη άσκηση στη γραφή και στην ανάγνωση350.  
 
6.5 Η μεθόδευση της διδασκαλίας 

Στους περισσότερους Οδηγούς Διδασκαλίας προβλέπονται δύο στάδια για 
τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης: το προπαρασκευαστικό, το οποίο στοχεύει 
στην προετοιμασία των μαθητών, και το στάδιο της κυρίως ανάγνωσης, στο οποίο 
πραγματοποιείται η διδασκαλία του βασικού μηχανισμού της.  

 
6.5.1 Το προπαρασκευαστικό στάδιο 

Σύμφωνα με τον Δ. Πετρίδη, οι πρώτες δεκαπέντε ή και παραπάνω μέρες 
του Σεπτεμβρίου αποτελούν το προπαρασκευαστικό στάδιο, κατά το οποίο ο 
δάσκαλος διηγείται στους μαθητές είτε σύντομες διηγήσεις, σχετικές με το μάθημα 
της Πραγματογνωσίας, είτε ηθικά και διδακτικά παραμύθια, αποτελούμενα από 
απλές προτάσεις και εύκολο λεξιλόγιο. Σκοπός του είναι να διεγείρει στη φαντασία 
των μαθητών εικόνες και να τους παροτρύνει, μέσω κατάλληλων ερωτήσεων, να τις 
αναπαραγάγουν με δικές τους λέξεις. Έπειτα, τους ασκεί να διακρίνουν τις 
προτάσεις, τις λέξεις, τις συλλαβές και τις φωνές, χρησιμοποιώντας προτάσεις από 
τις διηγήσεις. Σ΄ αυτό το στάδιο χρησιμοποιούνται, αρχικά, λέξεις γνωστών 
αντικειμένων από τη φύση ή από την τέχνη ή άλλες γνωστές έννοιες, οι οποίες 
αποτελούνται από λίγα και εύφωνα γράμματα (αρχικά φωνήεντα και υγρά και 
δασέα σύμφωνα και στη συνέχεια τα υπόλοιπα). Μόλις οι μαθητές ασκηθούν 
αρκετά, ώστε να αναλύουν τις λέξεις στα στοιχεία τους και να προφέρουν σωστά τις 
απλές φωνές κάθε λέξης, αρχίζει η διδασκαλία της κυρίως ανάγνωσης351.  

Την εξάσκηση των μαθητών στην ορθή προφορά προτάσεων και τη διαίρεσή 
τους σε λέξεις, συλλαβές και φωνές προτείνει και ο Μ. Σακελλαρόπουλος. Ωστόσο, 
ο τελευταίος παρατείνει τη διάρκεια των προασκήσεων, καθώς προβλέπει ότι θα 
διαρκέσουν ένα δίμηνο352. 

Ο Δ. Κολοκοτσάς θεωρεί ότι τα παιδιά, αρχικά, θα πρέπει να ασκηθούν στην 
έκφραση, καθώς τα περισσότερα παρουσιάζουν δυσκολίες. Για τον λόγο αυτό, 
προτείνει την αφήγηση από τον δάσκαλο σύντομων μύθων, με οικείο περιεχόμενο 

350 Βλ. Σκορδέλης, ό.π., σσ. 92, 95. 
351 Δ. Πετρίδης ό.π., σσ. 53-55. 
352 Μ. Σακελλαρόπουλος, ό.π., σ. 96. 
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και εύκολο λεξιλόγιο, με στόχο τη διέγερση του ενδιαφέροντός τους και, συνεπώς, 
την εξασφάλιση της ησυχίας και της προσοχής τους. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος θα 
πρέπει να ζητά από τους μαθητές την πλήρη απόδοση του μύθου, ώστε όχι μόνο να 
βελτιωθεί η έκφρασή τους αλλά και να ενθαρρυνθούν να συνομιλούν μαζί του. 
Επίσης, οφείλει να ασκήσει τους μαθητές στη διάκριση των λέξεων, τις οποίες 
ονομάζει «κομμάτια» της πρότασης. Η παρούσα εργασία υπολογίζεται να διαρκέσει 
τουλάχιστον είκοσι μέρες, ενώ ακολουθεί μια βδομάδα, κατά την οποία οι μαθητές 
ασκούνται να γράφουν γραμμές, πριν αρχίσει η διδασκαλία της ανάγνωσης 
«συνδεομένης μετὰ τῆς γραφῆς», όπως την ονομάζει ο Δ. Κολοκοτσάς353.  

Ο Ι. Ασημακόπουλος στα παραπάνω προσθέτει την αισθητοποίηση των 
προτάσεων και των λέξεων, η οποία θα πρέπει να γίνεται με οριζόντιες γραμμές. Για 
παράδειγμα, η πρόταση «σήμερον ἔχομεν Δευτέραν» θα αναπαρασταθεί όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα354, στο οποίο η μεγάλη γραμμή αντιπροσωπεύει 
ολόκληρη την πρόταση και οι τρεις μικρές τις τρεις λέξεις της πρότασης355. 

 
Ο Σπ. Μωραΐτης παρουσιάζει μια ελαφρώς διαφοροποιημένη πορεία 

διδασκαλίας για το παρόν στάδιο, για το οποίο μάλιστα υπάρχει πρόβλεψη και στο 
Αλφαβητάριό του. Η διδασκαλία ξεκινά με τα ονόματα συγκεκριμένων 
αντικειμένων, τα οποία έχουν περιγραφεί ήδη στο μάθημα της Πραγματογνωσίας. 
Αρχικά, οι μαθητές ασχολούνται με τη λέξη «πῖλος» και καθοδηγούνται, ώστε να 
συνειδητοποιήσουν ότι η συγκεκριμένη λέξη αποτελείται από δύο μέρη, το πρώτο 
από τα οποία προφέρεται δυνατότερα. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και με τις 
υπόλοιπες λέξεις των πρώτων σελίδων του Αλφαβηταρίου (τράπεζα, κιβώτιον, 
μαχαίριον, κοχλιάριον, ποτιστήριον, δρέπανον, πτυάριον, κλῖμαξ, τροχός, στέγη), 
ενώ στο τρίτο ή τέταρτο μάθημα ο δάσκαλος διδάσκει ότι τα μέρη από τα οποία 
αποτελούνται οι λέξεις ονομάζονται συλλαβές356.  
 Την παραπάνω άποψη, ότι η λέξη θα πρέπει να αποτελεί αφετηρία της 
διδασκαλίας της ανάγνωσης, συμμερίζεται και ο Αρ. Σπαθάκης, επισημαίνοντας ότι 

353 Δ. Κολοκοτσάς, ό.π., σσ. 28-29. 
354 Όλα τα σχήματα αποτελούν πιστή αναπαράσταση των σχημάτων που βρίσκονται στα 
Αλφαβητάρια και στους Οδηγούς. 
355 Ι. Ἀσημακόπουλος, Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον συνταχθὲν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἐκθέσεως τῆς Ἐπιτροπῆς 
τῶν Κριτῶν τῶν Ἀλφαβηταρίων κατὰ τὸν τελευταῖον διαγωνισμὸν τῶν διδακτικῶν βιβλίων, ἐν 
Ἀθήναις, Σπυρίδωνος Κουσουλίνου Τυπογραφεῖον/Βιβλιοπωλεῖον παρὰ τῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων 
Θεοδώρων, 1889, σ. 5.  
356 Σπ. Μωραΐτης, Διδασκαλικὴ ἤ σύντομοι ὁδηγίαι…, ό.π., σ. 71, Σπ. Μωραΐτης, Ἐγχειρίδιον 
ἀναγνωσμάτων συνταχθὲν ὑπὸ Σπυρίδωνος Μωραΐτου: ἔτος σχολικὸν Α΄, ἔκδοσις ἕκτη, διωρθωμένη 
καὶ ἐπηυξημένη, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστοῦ, 1880, σσ. 3-6. 
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οι μαθητές θα πρέπει να προασκούνται357, αρχικά, στο να ακούν και να προφέρουν 
λέξεις μονοσύλλαβες, δισύλλαβες, τρισύλλαβες κ.λπ. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος θα 
επιλέξει μονοσύλλαβες λέξεις, οι οποίες δηλώνουν αντικείμενα γνωστά στα παιδιά. 
Προφέροντας και γράφοντας τις λέξεις αυτές στον πίνακα, θα δείξει ότι 
αποτελούνται από διάφορα γράμματα, τα οποία έχουν διαφορετικούς ήχους, άλλα 
καθαρότερους (φωνήεντα) και άλλα λιγότερο καθαρούς και ατελείς (σύμφωνα). 
Έπειτα, θα προφέρει αργά όλα τα γράμματα της λέξης και θα ασκήσει τους μαθητές 
στην προφορά, αρχικά, του φωνήεντος, στη συνέχεια, του φωνήεντος ενωμένου με 
το προηγούμενο και το επόμενο σύμφωνο και, τέλος, ολόκληρης της λέξης. Ο 
μαθητής θα ανακαλύψει τη γνήσια φωνή καθενός γράμματος προφέροντας το 
φωνήεν ελαφρώς αποσπασμένο από το σύμφωνο και ξαναενώνοντάς τα, ενώ μόλις 
μάθει να προφέρει καθαρά τις φωνές των γραμμάτων θα μπορεί εύκολα να τα 
ενώνει. Κατόπιν, ο μαθητής θα ασκηθεί στη διάκριση των «διφθόγγων» και στην 
προφορά δισύλλαβων και πολυσύλλαβων λέξεων, στις οποίες, με τη βοήθεια του 
δασκάλου, θα διακρίνει τις συλλαβές μέσω ανάλυσης και σύνθεσης. Ταυτόχρονα, ο 
δάσκαλος θα πρέπει να καθοδηγήσει τους μαθητές να διακρίνουν τη συλλαβή που 
προφέρεται δυνατότερα, ώστε να τους διδάξει τους τόνους και τα πνεύματα. Οι 
παραπάνω ασκήσεις πραγματοποιούνται στο αναγνωστήριο, χωρίς βιβλίο, ενώ στη 
συνέχεια οι μαθητές μεταβαίνουν στην «ἐλευθερωτέραν ἀνάγνωσιν καὶ ὀρθὴν 
ἀπαγγελίαν, γινομένην ἐπὶ ἐντύπου βιβλίου»358. 
  
6.5.2 Η κυρίως ανάγνωση 

Ο Δ. Πετρίδης ονομάζει το συγκεκριμένο στάδιο «κατὰ φωνὴν ἀνάγνωση», 
καθώς στόχος του είναι να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα σχήματα των γραμμάτων 
και να τα συνδέουν με τις φωνές τους. Με άλλα λόγια, επιδιώκεται η ορθή και 
ευχερής σύνδεση των αντιλήψεων που προκύπτουν από τις αισθήσεις της όρασης 
και της ακοής. Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου είναι απαραίτητο να 
υπάρχει αναγνωστήριο με μεγάλα κινητά γράμματα, κολλημένα σε λεπτά και 
εύχρηστα ξύλα. Το αναγνωστήριο είναι μια κατασκευή σε σχήμα μελανοπίνακα, 
στην οποία επιμήκη ξύλα που προεξέχουν σχηματίζουν παράλληλες γραμμές. Τα 
κινητά γράμματα βρίσκονται στη βάση του, ενώ στις πάνω γραμμές τοποθετούνται 
με τη σωστή σειρά και σε μικρή μεταξύ τους απόσταση τα γράμματα της λέξης που 
πρόκειται να διαβαστεί. Ο δάσκαλος παρουσιάζει στους μαθητές τα γράμματα και 
στη συνέχεια τα ενώνει σχηματίζοντας με τη σειρά τις συλλαβές της λέξης και 
καλώντας τους μαθητές να τις προφέρουν. Τέλος, οι μαθητές προφέρουν μαζί όλες 

357 Ο Αρ. Σπαθάκης δε διαχωρίζει με σαφήνεια το προπαρασκευαστικό στάδιο από το στάδιο της 
κυρίως ανάγνωσης.  
358 Αρ. Σπαθάκης, Ὁ Παιδαγωγός περιέχων…, ό.π., 1881, σσ. 284-286. 

84 
 

                                                       



τις συλλαβές, δηλαδή τη λέξη. Οι πρώτες λέξεις θα πρέπει να είναι μονοσύλλαβες 
και εύκολες σε προφορά, ενώ στην περίπτωση που δεν υπάρχει αναγνωστήριο ο 
δάσκαλος οφείλει να γράφει τα γράμματα στον πίνακα σε μεγάλο μέγεθος και 
χωρίς να μεταβάλλει το σχήμα τους, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία. Τα 
γράμματα δε θα πρέπει να προφέρονται με τα ονόματά τους αλλά με τη φωνή τους 
και μάλιστα όσο το δυνατόν καθαρότερα, απαλλαγμένα από άλλες φωνές, γεγονός 
το οποίο είναι δυσκολότερο στην περίπτωση των συμφώνων359. 

Η παραπάνω διαδικασία οφείλει να γίνεται με αργό ρυθμό και με προσοχή, 
ώστε να μην αντιπαθήσουν οι μαθητές το σχολείο, εξαιτίας της δυσκολίας να 
κατανοήσουν τα διδασκόμενα. Επίσης, οι αδύνατοι μαθητές πρέπει να 
επαναλαμβάνουν στην αρχή του μαθήματος, όσα διδάχθηκαν την προηγούμενη 
μέρα, ενώ κάθε τρεις ή τέσσερις ημέρες είναι ανάγκη να πραγματοποιείται 
επανάληψη. Ο δάσκαλος οφείλει να προχωρά μόνο όταν βεβαιωθεί ότι όλοι οι 
μαθητές έχουν κατανοήσει τα διδασκόμενα και να χρησιμοποιεί παρατακτικό λόγο 
αποτελούμενο από λίγες και στην ανάγκη «κοινές» λέξεις360.  

Μόλις ασκηθεί επαρκώς ο μαθητής στην ανάγνωση λέξεων που περιέχουν 
όλα τα γράμματα, τις διφθόγγους και τους διάφορους συνδυασμούς των 
συμφώνων και μάθει τη χρήση των τόνων και των πνευμάτων, ξεκινά η ανάγνωση 
μικρών διηγημάτων με απλές προτάσεις, η οποία, μαζί με την αντιγραφή, θα 
διαρκέσει έως το τέλος της σχολικής χρονιάς, λόγω της συχνής απουσίας των 
παιδιών αλλά και της έλλειψης δασκάλων στα περισσότερα σχολεία, με 
αποτέλεσμα ο δάσκαλος να πρέπει να διδάξει και στις τέσσερις τάξεις361.  

Ο Π. Οικονόμου, όπως φαίνεται από τον πρόλογο του Αλφαβηταρίου του 
1891, για την εκμάθηση της ανάγνωσης θεωρεί απαραίτητη τη χρήση του παρόντος 
Αλφαβηταρίου, και των Πινάκων Αναγνώσεως, που είναι το Αλφαβητάριο σε 
μεγέθυνση. Όσον αφορά στην πορεία της διδασκαλίας, ο δάσκαλος ξεκινά 
προφέροντας τη διδασκόμενη λέξη, ενώ οι μαθητές επαναλαμβάνουν όλοι μαζί και 
ο καθένας ξεχωριστά. Στη συνέχεια, ερμηνεύει τη λέξη και προφέρει τα γράμματά 
της χωριστά, δείχνοντάς τα στα δάκτυλα, ώστε οι μαθητές να τα μετρήσουν. Την 
ίδια διαδικασία επαναλαμβάνουν και μερικοί μαθητές. Έπειτα, αναρτά στον τοίχο 
τον αντίστοιχο Πίνακα, διαβάζει την πρώτη σειρά, δείχνοντας τα αναγιγνωσκόμενα, 
και ζητά από τους μαθητές να επαναλάβουν, ξεκινώντας από τους ευφυέστερους. 
Κατόπιν, σηκώνει μαθητές από τα θρανία, ζητώντας να του δείξουν συγκεκριμένα 
γράμματα, ενώ, μετά, τους καλεί να αναγνώσουν τα διδαχθέντα, δείχνοντάς τα με 
τυχαία σειρά. Με τον ίδιο τρόπο, διδάσκονται και οι επόμενες σειρές, ενώ μόλις οι 

359 Δ. Πετρίδης ό.π., σσ. 55-56. 
360 Ό.π., σσ. 56-57. 
361 Ό.π., σσ. 57-58.  
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μαθητές κατανοήσουν τα διδασκόμενα, διαβάζουν ένας ένας από τα Αλφαβητάριά 
τους, ενώ οι υπόλοιποι παρακολουθούν με έναν ξύλινο δείκτη362.  

Η ίδια περίπου διαδικασία παρουσιάζεται και σε ανώνυμο άρθρο του 
παιδαγωγικού περιοδικού Ἐκπαίδευσις, του οποίου, όμως, συγγραφέας είναι 
προφανώς ο Π. Οικονόμου, καθώς επαναλαμβάνονται αυτούσιες πολλές θέσεις του 
Αλφαβηταρίου του 1891. Στο άρθρο αυτό υπάρχει πρόβλεψη για τη διδασκαλία των 
συλλαβών, πριν τη διδασκαλία των γραμμάτων. Ο δάσκαλος προφέρει μια 
δισύλλαβη λέξη και ζητά από τους μαθητές να μετρήσουν πόσες φορές ανοίγει το 
στόμα του, να την επαναλάβουν μετρώντας στα δάκτυλα τις συλλαβές και να βρουν 
άλλες παρόμοιες λέξεις. Έπειτα, εξηγεί ότι τα «κομμάτια» της λέξης ονομάζονται 
συλλαβές και προχωρά σε λέξεις με περισσότερες συλλαβές363.  

Ο Σπ. Μωραΐτης περιγράφει λεπτομερέστερα το στάδιο της κυρίως 
ανάγνωσης, σε συνάρτηση με το Αλφαβητάριό του. Η πρώτη λέξη που διδάσκεται 
είναι η λέξη «μῦς». Αφού περιγραφεί το συγκεκριμένο ζώο, ο δάσκαλος καθοδηγεί 
τους μαθητές να ανακαλύψουν ότι η λέξη αποτελείται από πολλές απλές φωνές, 
ενώ, για να εντοπίσουν την πρώτη απλή φωνή, τους θυμίζει το μούγκρισμα του 
βοδιού. Στη συνέχεια, προφέρει τη φωνή υ και, έπειτα, παρατεταμένα, σαν 
σφύριγμα, το ς. Κατόπιν, τους δείχνει με τη σειρά τα γράμματα, λέγοντας ποια 
φωνή αναπαριστά το καθένα. Στο σημείο αυτό, ξεκινά η σύνθεση της λέξης, με τη 
σειρά που υπαγορεύει το Αλφαβητάριο. Ο δάσκαλος δείχνει στο αναγνωστήριο το 
γράμμα υ και οι μαθητές προφέρουν τη φωνή του, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με το 
γράμμα ς. Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται επανειλημμένα και, στη συνέχεια, 
ο δάσκαλος σέρνει το υ προς το ς, ενώ οι μαθητές προφέρουν παρατεταμένα το υ 
μέχρι να ακουμπήσει στο ς, οπότε προφέρουν όλη τη συλλαβή (υυυυυυς! υς!). Με 
αυτό τον τρόπο διδάσκονται και οι υπόλοιπες συλλαβές, που προκύπτουν από τα 
γράμματα της λέξης (μυ, υμ) και, στο τέλος, σχηματίζεται η λέξη, στην οποία ο 
δάσκαλος τοποθετεί την περισπωμένη, διδάσκοντας ότι το σύμβολο αυτό 
ονομάζεται τόνος και τοποθετείται στη συλλαβή, που προφέρεται δυνατά364.  

Στη συνέχεια, αρχίζει η διδασκαλία από το Αλφαβητάριο, κατά την οποία ο 
δάσκαλος αναγιγνώσκει κάθε γράμμα ή συλλαβή με τη σειρά και οι μαθητές 
επαναλαμβάνουν. Έπειτα, ο δάσκαλος δείχνει στο αναγνωστήριο τα 
χρησιμοποιούμενα στο Αλφαβητάριο σύμβολα (- , . ) και εξηγεί «τὸ μὲν (-) ὅτι 
ὀνομάζεται διαιρετικὸν, καὶ χρησιμεύει εἰς τὸ νὰ χωρίζῃ δύο φωνὰς ἀπ’ ἀλλήλων, τὸ 
δὲ (,) ὅτι ὀνομάζεται κόμμα, καὶ σημαίνει ὅτι ἐκεῖ πρέπει νὰ κόπτωμεν τὴν φωνὴν 

362 Π. Οἰκονόμου, Ἀλφαβητάριον ἤ ἡ πρώτη ἀνάγνωσις…, ό.π., σσ. ε΄-στ΄. 
363 «Περὶ μεθόδου τῆς ἀναγνώσεως», Ἐκπαίδευσις, Έτ. Α΄, 2-10-1892, σσ. 91-95, εδώ σ. 94.  
364 Σπ. Μωραΐτης, Διδασκαλικὴ ἤ σύντομοι ὁδηγίαι…, ό.π., σ. 72. 
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μας, τὸ δὲ (.) ὅτι ὀνομάζεται τελεία στιγμή, καὶ σημαίνει ὅτι ἐκεῖ τελειόνει [sic] ὁ 
λόγος καὶ πρέπει νὰ παύωμεν»365. 

Ακολουθεί και πάλι η ανάγνωση του μαθήματος από τον δάσκαλο μαζί με 
τους μαθητές δύο ή τρεις φορές, ενώ όσος χρόνος απομένει αφιερώνεται στην 
ανάγνωση από μαθητές, με βάση την επίδοσή τους, ξεκινώντας από τον καλύτερο. 
Τέλος, ανατίθεται η μελέτη του μαθήματος στο σπίτι, το οποίο εξετάζεται την 
επόμενη μέρα. Μόλις ο δάσκαλος βεβαιωθεί ότι όλοι οι μαθητές, ακόμη και οι πιο 
αδύνατοι, μπορούν να το αναγνώσουν, προχωρά στην παράδοση του επόμενου, 
ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δάσκαλος 
μπορεί να αφιερώσει στη διδασκαλία κάθε λέξης όσα μαθήματα κρίνει ότι 
χρειάζονται366.  

Η επόμενη λέξη που διδάσκεται είναι η λέξη «μύλος», η οποία, αρχικά, 
διαιρείται σε συλλαβές και εντοπίζεται η τονισμένη συλλαβή. Κατά τη διδασκαλία 
της δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα άγνωστα γράμματα (λ, ο), ενώ, κατά τον τονισμό 
της, ο δάσκαλος εξηγεί ότι υπάρχουν δύο τόνοι, η περισπωμένη και η οξεία (η 
βαρεία δε διδάσκεται στο πρώτο μέρος του Αλφαβηταρίου). Επιπλέον, δίνεται η 
δυνατότητα στον δάσκαλο να σχηματίσει στο αναγνωστήριο περισσότερους 
συνδυασμούς με τα γράμματα από αυτούς που υπάρχουν στο Αλφαβητάριο367. 

Κατά τη διδασκαλία του ω, ο δάσκαλος οφείλει να διευκρινίσει ότι 
υπάρχουν δύο γράμματα για την ίδια φωνή και ότι το ένα ονομάζεται «ὦ μέγα» και 
το άλλο «ὄ μικρόν». Το ίδιο ισχύει και για τα γράμματα ι, η και υ. Επίσης, στο 
Αλφαβητάριο γίνεται φανερό ότι, αν σε ορισμένες λέξεις μετατεθούν τα γράμματα 
ή αντικατασταθούν από άλλα ήδη γνωστά, προκύπτουν νέες λέξεις, διαδικασία η 
οποία θα πρέπει να εκτελείται συχνά από τον δάσκαλο στο αναγνωστήριο368. 

Μόλις διδαχθούν όλα τα φωνήεντα, ο δάσκαλος τα παραθέτει στο 
αναγνωστήριο μαζί με κάποια από τα διδαχθέντα σύμφωνα, ώστε να καταλάβουν οι 
μαθητές τη διαφορά τους και τη διάκρισή τους σε φωνήεντα και σύμφωνα.  

Η διδασκαλία του Α΄ μέρους του Αλφαβηταρίου, εφόσον οι μαθητές 
παρακολουθούν συστηματικά, διαρκεί πέντε μήνες. Επειδή, όμως, στα ελληνικά 
σχολεία η φοίτηση τις περισσότερες φορές είναι άτακτη, ο δάσκαλος μπορεί να την 
παρατείνει έως το Πάσχα369.  

Ο Δ. Κολοκοτσάς συστηματοποιεί ακόμη περισσότερο τη διδασκαλία της 
ανάγνωσης, καθώς τη διαιρεί σε έξι στάδια: α) Ανάλυση της πείρας των μαθητών, β) 

365 Ό.π., σσ. 72-73. 
366 Ό.π., σ. 73. 
367 Ό.π., σσ. 73-74. 
368 Ό.π., σ. 74. 
369 Ό.π., σ. 78. 
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Σκοπός, γ) Σύνθεση, δ) Συγκεντρωτικές Ερωτήσεις, ε) Σύστημα και στ) Επεξεργασία 
και καρπός370. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει, ως παράδειγμα, ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο διδασκαλίας. Ωστόσο, η διαίρεση των σταδίων δεν αξιοποιείται για τη 
διδασκαλία του μηχανισμού της ανάγνωσης αλλά για την επεξεργασία του κειμένου 
από το οποίο λαμβάνεται η πρόταση προς διδασκαλία.  

Το σχέδιο διδασκαλίας του βασίζεται στον μύθο «μιᾷ φορᾷ ἦτον ἔνας 
ψαρᾶς». Κατά το πρώτο στάδιο, ο δάσκαλος οφείλει να εξετάσει τις ήδη 
υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και να εντοπίσει ο,τιδήποτε σχετίζεται με το 
αντικείμενο προς διδασκαλία ή να τους προσφέρει, ορμώμενος πάντα από κάτι 
γνωστό, τις γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση του νέου αντικειμένου. Με 
αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές θα παρακολουθήσουν με προσοχή το μάθημα, καθώς 
θα βασίζεται σε ένα θέμα που ήδη γνωρίζουν και θα θελήσουν να διευρύνουν τις 
γνώσεις τους. Συνεπώς, ο δάσκαλος μπορεί να θέσει τις παρακάτω ερωτήσεις: 
«Ποῖος πιάνει τὰ ψάρια;», «Ποῦ πιάνει ὁ ψαρᾶς τὰ ψάρια;», «Πῶς πιάνει ὁ ψαρᾶς 
τὰ ψάρια;» και «Πότε ὁ ψαρᾶς λαμβάνει περισσότερα χρήματα ἀπὸ τὰ ψάρια;»371.  

Στο επόμενο στάδιο, ο δάσκαλος οφείλει να εκθέσει στους μαθητές το 
σκοπό της διδασκαλίας, καθώς κάθε ακροατής παρακολουθεί με προσοχή μια 
ομιλία, μόνο όταν γνωρίζει περί τίνος πρόκειται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο 
δάσκαλος θα πει στους μαθητές: «Σήμερον θὰ σᾶς εἴπω διὰ ἕνα ψαρᾶ, ὁ ὁποῖος 
ὑπήγε νὰ ψαρεύσῃ»372.  

Έπειτα, στο στάδιο της Σύνθεσης, ο Δ. Κολοκοτσάς παραθέτει την ιστορία, με 
την υποσημείωση ότι ο δάσκαλος, δεν θα πρέπει να τη διηγηθεί απλά, αλλά να 
χρησιμοποιήσει τη μίμηση, ενώ στο στάδιο των Συγκεντρωτικών Ερωτήσεων, 
προτείνει κάποιες ερωτήσεις, διευκρινίζοντας ότι οι υποβαλλόμενες από τον 
δάσκαλο ερωτήσεις θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή να αφηγείται 
ολόκληρο το μάθημα ή τουλάχιστον μεγάλο μέρος του. Το επόμενο στάδιο, όπως 
υποδηλώνει και το όνομά του, στοχεύει στη συστηματοποίηση των γνώσεων και γι’ 
αυτό ο δάσκαλος ζητά από έναν ή περισσότερους μαθητές να διηγηθούν ολόκληρο 
το μάθημα373. 

Στο τελευταίο στάδιο, ο δάσκαλος υποβάλλει στους μαθητές ερωτήσεις, οι 
οποίες απαιτούν την κρίση και την αυτενέργειά τους (Επεξεργασία). Τέλος, εξάγεται 
το επιμύθιο του μαθήματος (Καρπός), το οποίο οι μαθητές απαγγέλλουν εν χορώ 

370 Δ. Κολοκοτσάς, ό.π., σ. 30. 
371 Ό.π., σσ. 30-31. 
372 Ό.π., σ. 32. 
373 Ό.π., σ. 32. 
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μαζί με τον δάσκαλο και παροτρύνονται να απομνημονεύσουν. Το επιμύθιο του 
συγκεκριμένου μαθήματος είναι: «Ὅποιος θέλει τὰ πολλὰ, χάνει καὶ τὰ ὀλίγα»374.  

Στη συνέχεια, ο δάσκαλος αξιοποιεί την πρόταση του μύθου, που βρίσκεται 
στο Αλφαβητάριο των μαθητών375. Στη συγκεκριμένη περίπτωση παίρνει την 
πρόταση: «ὁ Πάνος ὑπῆγε νὰ ψαρεύσῃ» και σημειώνει στον πίνακα οριζόντιες 
γραμμές διαφορετικού μήκους, οι οποίες αναπαριστούν τις λέξεις της πρότασης, 
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  

 
Καθεμιά από τις παραπάνω γραμμές παίρνει το όνομα της από τη λέξη, την 

οποία αναπαριστά. Αρχικά, ο δάσκαλος ονομάζει τις γραμμές και οι μαθητές 
επαναλαμβάνουν εν χορώ, ενώ, έπειτα, ανατίθεται σε μαθητές να «αναγνώσουν» 
τις γραμμές μια μια. Στόχος της συγκεκριμένης άσκησης είναι να κατανοήσουν οι 
μαθητές ότι οι λέξεις μπορούν να αναπαρασταθούν με σημεία. Κατόπιν, ο 
δάσκαλος σβήνει από τον πίνακα όλες τις γραμμές, εκτός από αυτή που αντιστοιχεί 
στη λέξη «Πάνος», τα γράμματα της οποίας πρόκειται να διδάξει.  
 Στο στάδιο αυτό, ο δάσκαλος προφέρει χωριστά τις συλλαβές της λέξης και 
διχοτομεί τη γραμμή που βρίσκεται στον πίνακα με μια κάθετο, ενώ οι μαθητές με 
τη βοήθειά του, εν χορώ και ο καθένας ξεχωριστά, ονομάζουν τα δύο μέρη της 
γραμμής με τις συλλαβές. 

  
Έπειτα, ο δάσκαλος προφέρει χωριστά τα γράμματα, από τα οποία 

αποτελείται η πρώτη συλλαβή, διχοτομώντας το πρώτο μέρος της ήδη 
διχοτομημένης γραμμής και ονομάζοντας τα νέα μέρη, με τις φωνές των 
αντίστοιχων γραμμάτων. 

   
Στη συνέχεια, λέει: «τώρα, παιδιά, αὐτὴν τὴν γραμμήν, τὴν ὁποίαν 

ὠνομάσαμεν π θὰ τὴν σημειώσωμεν μὲ ἕν ἄλλο σημεῖον» και γράφει το γράμμα «π» 
πάνω από την αντίστοιχη γραμμή, προφέροντας το και ασκώντας τους μαθητές στην 
προφορά του. Για να ασκηθούν περισσότερο οι μαθητές, ο δάσκαλος ζητά να βρουν 
λέξεις, οι οποίες αρχίζουν από το συγκεκριμένο γράμμα, ενώ για να μονιμοποιηθεί 

374 Ό.π., σ. 35. 
375 Ο Δ. Κολοκοτσάς αναφέρεται σε όσα Αλφαβητάρια ακολουθούν τη συγκεκριμένη μέθοδο. 
Πιθανόν η συγκεκριμένη ιστορία και η συγκεκριμένη πρόταση να βρίσκονται στο Αλφαβητάριο που 
συνέγραψε με τον Θ. Αποστολόπουλο, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί. 
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το σχήμα του και να αποκτήσουν αυτενέργεια τούς ρωτά με τι μοιάζει. Ακολουθεί η 
γραφή του γράμματος376.  
 Με τον παραπάνω τρόπο, διδάσκεται και το γράμμα «α», ενώ έπεται ο 
σχηματισμός των συλλαβών, που προκύπτουν από τα δύο γράμματα (πα, απ). Ο 
συνδυασμός των γραμμάτων σε συλλαβές προτείνεται να γίνεται με τη χρήση 
κινητών γραμμάτων, χωρίς, ωστόσο, η έλλειψη τους να αποτελεί ανυπέρβλητο 
εμπόδιο για την αποτελεσματική διδασκαλία της ανάγνωσης. Ακολουθεί η 
διδασκαλία από το Αλφαβητάριο. Αρχικά, ο δάσκαλος αναγιγνώσκει και οι μαθητές 
παρακολουθούν δείχνοντας ό,τι διαβάζεται, ενώ, στη συνέχεια, αναγιγνώσκουν οι 
ίδιοι με ρυθμό εν χορώ και ο καθένας ξεχωριστά.  
 Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τη διδασκαλία της συλλαβής «νος», 
αλλά και για όλα τα υπόλοιπα γράμματα και τους συνδυασμούς τους. Οι μύθοι, που 
θα αφηγηθεί ο δάσκαλος, επιλέγονται από το Αλφαβητάριο των μαθητών, ενώ, 
στην περίπτωση που αυτό δεν ακολουθεί τη συγκεκριμένη μέθοδο, ο δάσκαλος 
οφείλει να επινοήσει μια ιστορία, η οποία θα περιλαμβάνει τη λέξη, της οποίας τα 
γράμματα πρόκειται να διδάξει. Στην περίπτωση, που το Αλφαβητάριο ακολουθεί 
τη διδασκαλία της ανάγνωσης μέσω της πραγματογνωσίας, ο δάσκαλος πρέπει να 
συνομιλήσει για μικρό χρονικό διάστημα με τους μαθητές για το αντικείμενο, το 
όνομα του οποίου θα χρησιμοποιήσει, προσέχοντας να μη μετατραπεί το μάθημα 
της Ανάγνωσης σε μάθημα Πραγματογνωσίας377.  
 Ο Δ. Κολοκοτσάς δηλώνει ότι έχει εκδώσει ένα Αλφαβητάριο και 
Αναγνωσματάριο μαζί με τον Θ. Αποστολόπουλο378. Αν και το προαναφερθέν 
Αλφαβητάριο δεν έχει εντοπιστεί, έχει βρεθεί ένα εγχειρίδιο του 1889 με τίτλο: 
Νέον Ἀλφαβητάριον καὶ Ἀναγνωσματάριον μετὰ πολλῶν εἰκόνων διὰ τοὺς μαθητὰς 
ἀμφοτέρων τῶν φύλων379, του οποίου συγγραφέας φέρεται ο Θ. Αποστολόπουλος. 
Ωστόσο, από τον πρόλογό του φαίνεται να υπάρχει και δεύτερος συγγραφέας, ο 
οποίος κατά πάσα πιθανότητα είναι ο Δ. Κολοκοτσάς380.  

376 Δ. Κολοκοτσάς, ό.π., σσ. 35-37. 
377 Ό.π., σσ. 37-39. 
378 Ό.π., σ. 39. 
379 Θ. Ἀποστολόπουλος, Νέον Ἀλφαβητάριον καὶ Ἀναγνωσματάριον μετὰ πολλῶν εἰκόνων διὰ τοὺς 
μαθητὰς τῶν δημοτικῶν σχολείων ἀμφοτέρων τῶν φύλων ὑπὸ Θεοδώρου Ἀποστολοπούλου, ἐν 
Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστοῦ, 1889. 
380 Στον πρόλογο του Αλφαβηταρίου αναφέρεται ότι οι συγγραφείς του συνέγραψαν πριν πέντε 
χρόνια ένα Αλφαβητάριο, το οποίο απέσπασε επαίνους στον Διαγωνισμό του 1884. Από την Έκθεση 
της Α΄ Επιτροπείας του πρώτου Διαγωνισμού γίνεται φανερό ότι ο δεύτερος συγγραφέας του 
προαναφερθέντος Αλφαβηταρίου είναι ο Δ. Κολοκοτσάς. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις 
βασικές αρχές του παρόντος εγχειριδίου, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο δεύτερος συγγραφέας του 
είναι, και σε αυτή την περίπτωση, ο Δ. Κολοκοτσάς. Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, 
ό.π., 1884, σ. 1, Θ. Ἀποστολόπουλος, ό.π., σ. 3.  

90 
 

                                                       



  Στο Αλφαβητάριο αυτό παρατηρείται μια διαφοροποίηση από τον Οδηγό 
του Δ. Κολοκοτσά, αναφορικά με την αναπαράσταση της πρότασης και των λέξεων 
με γραμμές. «Ἀντὶ αἰσθητοποιήσεως ἐπὶ τοῦ πίνακος διὰ γραμμῆς ὅλης προτάσεως 
καὶ ἀντὶ ἀναλύσεως αὐτῆς διὰ μικροτέρων γραμμῶν εἰς λέξεις καὶ εἶτα εἰς 
συλλαβάς, ὠφελιμότερον εἶναι νὰ λαμβάνηται ἐκ τῆς ὅλης προτάσεως ἡ διδακτέα 
μόνον λέξις (ἴα, ἄτι, μάτι κλπ.) καὶ αὕτη νὰ αἰσθητοποιῆται ἐπὶ τοῦ πίνακος καὶ ν’ 
ἀναλύηται εἰς τὰς συλλαβὰς καὶ νὰ διδάσκωνται τὰ γράμματα»381. Συνεπώς, το 
αναλυτικό μέρος της διδασκαλίας περιορίζεται στην ανάλυση της διδακτέας λέξης 
σε συλλαβές και σε γράμματα, η οποία μαζί με την πραγματογνωστική διδασκαλία 
προβλέπεται να διαρκέσει μισή ώρα. Έπεται η διδασκαλία από το Αλφαβητάριο, η 
οποία ακολουθεί συνθετική πορεία382.  

Παρόμοιο υπόδειγμα διδασκαλίας παραθέτει και ο Μ. Βρατσάνος, με τη 
διαφορά ότι ο δάσκαλος γράφει την πρόταση που επιλέγεται από τη διήγηση στον 
πίνακα. Η πρόταση οφείλει να γραφτεί ευδιάκριτα, με κενό μεταξύ των γραμμάτων 
και χωρίς τόνους και πνεύματα. Έπειτα, αισθητοποιείται με μια ευθεία γραμμή που 
σημειώνεται κάτω από αυτήν, ενώ στη συνέχεια, ο δάσκαλος σημειώνει πάνω από 
κάθε λέξη μια γραμμή ίση με το μήκος της. Κατόπιν, οι μαθητές εξασκούνται στη 
διάκριση των λέξεων. Στο επόμενο στάδιο επιλέγεται μια λέξη από την πρόταση, η 
οποία γράφεται στον πίνακα και, αφού αναλυθεί πραγματογνωστικά, αναλύεται σε 
συλλαβές με τη βοήθεια γραμμών και σε γράμματα με τη βοήθεια στιγμών. Τέλος, 
οι μαθητές ασκούνται στην προφορά και στη γραφή των γραμμάτων και στην 
αναγνώρισή τους και στη σύνθεση συλλαβών με τη βοήθεια κινητών γραμμάτων383.  

Ο Μ. Σακελλαρόπουλος τάσσεται, επίσης, υπέρ της αναλυτικής, όπως την 
ονομάζει, μεθόδου και προτείνει την αισθητοποίηση όχι μόνο της πρότασης και των 
λέξεων της αλλά και όλων των συλλαβών και των γραμμάτων της, με γραμμές και 
στιγμές αντίστοιχα384.   

Την αναπαράσταση των λέξεων, των συλλαβών και των γραμμάτων με 
γραμμές προτείνουν και ο Ι. Ασημακόπουλος και ο Α. Κοκκινάκης. Η διαδικασία που 
ακολουθεί ο πρώτος δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με 

381 Θ. Ἀποστολόπουλος, ό.π., σ. 6. 
382 Ό.π., σ. 6.  
383 Μ. Β., «Περὶ ἀναγνώσεως ἐν τῷ δημοτικῷ σχολείῳ», ό.π., σσ. 512-518.  
384 Ο Μ. Σακελλαρόπουλος τονίζει, επίσης, ότι σε κάθε μάθημα θα πρέπει να διδάσκεται ένα νέο 
γράμμα, εκτός από το πρώτο στο οποίο διδάσκονται αναγκαστικά τρία και υποστηρίζει τον 
συνδυασμό κάθε συμφώνου με όλα τα ήδη γνωστά φωνήεντα, τα οποία είναι απαραίτητο να 
διδάσκονται όσο το δυνατόν ταχύτερα. Επιπλέον, επισημαίνει ότι στην αρχή θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται δισύλλαβες λέξεις και διγράμματες συλλαβές, ενώ η διδασκαλία των διφθόγγων 
έπεται της διδασκαλίας όλων των γραμμάτων. Μ. Σακελλαρόπουλος, ό.π., σσ. 96-98. Τα παραπάνω 
ζητήματα, τα οποία απασχόλησαν όσους ασχολήθηκαν με τα Αλφαβητάρια της εποχής, εξετάζονται 
στο επόμενο κεφάλαιο. 
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τον Δ. Κολοκοτσά385. Αντίθετα, ο Α. Κοκκινάκης παρεμβάλλει ακόμη ένα στάδιο, 
κατά το οποίο ο δάσκαλος εκφωνεί λέξεις που ξεκινούν από τα διδασκόμενα 
γράμματα και καλεί τους μαθητές να βρουν ποια φωνή ακούγεται στην αρχή τους. 
Επίσης, προβλέπει την προφορική ανάλυση των λέξεων σε συλλαβές και γράμματα 
πριν την αισθητοποίηση τους στον πίνακα, ενώ τονίζει ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να 
δηλώνει στους μαθητές τον σκοπό του μαθήματος386. 

Τέλος, υπέρ της χρήσης γραμμών τάσσεται και ο Α. Διαμαντής, ο οποίος στο 
Αλφαβητάριό του παραθέτει τα σχήματα της εικόνας (Εικόνα 1), σύμφωνα με τα 
οποία θα πρέπει να γίνεται η ανάλυση και η σύνθεση των λέξεων στον πίνακα.  

 
Εικόνα 1 Πηγή: Α. Διαμαντῆς, Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον κατὰ τὰς νεωτέρας παιδαγωγικὰς ἀρχὰς 
συντεταγμένον ὑπὸ Ἀποστόλου Διαμαντῆ καὶ ἐκδεδομένον ἀδείᾳ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Δημοσίας 
Ἐκπαιδεύσεως ὑπὸ Βασιλείου Κ. Βαφειάδου, ἐν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Ι.Γ. Μαργαρίτου καὶ Σας, 
1887, σ. 113. 

 
Συνεπώς, η διδασκαλία του βασικού μηχανισμού της ανάγνωσης βασίζεται 

στην ανάλυση και στη σύνθεση πρότυπων λέξεων. Ωστόσο, παρατηρούνται 
διαφοροποιήσεις στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι παραπάνω διαδικασίες. Ο 
Δ. Πετρίδης και ο Σπ. Μωραΐτης προβλέπουν την προφορική ανάλυση των λέξεων 

385 Ι. Ἀσημακόπουλος, ό.π., σσ. 5-8. 
386 Α. Κοκκινάκης, Μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον μικρὸν: πρὸς χρῆσιν τῶν ἀρχαρίων συντεταγμένον κατὰ 
τὰς παρατηρήσεις τὰς ἐν τῇ ἐκθέσει τῆς ἐπιτροπῆς τῆς κρινάσης τὰ ἀλφαβητάρια τὰ ὑποβληθέντα εἰς 
τὸν τελευταίον τὸν κατὰ τὸ 1887 τελεσθέντα ἐν Ἑλλάδι διαγωνισμὸν τῶν διδακτικῶν βιβλίων, ἐν 
Ἡρακλείῳ Κρήτης, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ.Μ. Ἀλεξίου, 1892, σ. 5. 
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και τη σύνθεση τους στο αναγνωστήριο. Την προφορική ανάλυση των λέξεων 
προβλέπουν και ο Αρ. Σπαθάκης και ο Π. Οικονόμου, ενώ ο Δ. Κολοκοτσάς, ο Μ. 
Βρατσάνος, ο. Μ. Σακελλαρόπουλος, ο Ι. Ασημακόπουλος, ο Α. Κοκκινάκης και ο Α. 
Διαμαντής θεωρούν ότι τόσο η ανάλυση όσο και η σύνθεση θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται στον πίνακα. Ωστόσο, η ανάλυση τις περισσότερες φορές 
πραγματοποιείται με τη βοήθεια γραμμών και στιγμών, χωρίς να δίνεται η ολική 
εικόνα της λέξης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του Μ. Βρατσάνου και του Α. 
Διαμαντή που προβλέπουν την αναγραφή των λέξεων.  
 
6.6 Η αφόρμηση των λέξεων προς διδασκαλία 

Από τη μελέτη των Οδηγών, των προλόγων των Αλφαβηταρίων και των 
εκθέσεων των κριτών διαπιστώνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, 
αναφορικά με το από πού θα αντλούνται οι λέξεις προς διδασκαλία, γεγονός που 
επηρεάζει και τη δομή των Αλφαβηταρίων. Μερικοί παιδαγωγοί θεωρούν ότι θα 
πρέπει να προέρχονται από το μάθημα της Πραγματογνωσίας, άλλοι από 
αφηγήσεις, ενώ άλλοι προτείνουν έναν συνδυασμό των παραπάνω. 

Ο Δ. Πετρίδης τάσσεται υπέρ των διηγήσεων, μέσω των οποίων 
εκδηλώνονται οι ηθικές σχέσεις των πρωταγωνιστών. Οι διηγήσεις αυτές μπορεί 
είτε να σχετίζονται με το μάθημα της Πραγματογνωσίας είτε να είναι ηθικά ή 
διδακτικά παραμύθια387.  

Ο Α. Διαμαντής σε ένα από τα τελευταία μέρη του Αλφαβηταρίου του, με 
τίτλο «Συμπλήρωσις τῶν πρώτων μαθημάτων χάριν τῶν διδασκάλων», προτείνει 
διηγήσεις για τις 12 πρώτες πρότυπες λέξεις, οι οποίες τελειώνουν με ένα δίστιχο ή 
τετράστιχο δίδαγμα, που θα πρέπει να αποστηθίσουν οι μαθητές388. Παρόμοιες 
διηγήσεις βρίσκονται και σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Τη συγκεκριμένη 
επιλογή εξηγεί στον πρόλογό του: «Πρὸς καλλιέργειαν τῆς κατὰ τὴν ἡλικίαν ταύτην 
ἐπικρατούσης φαντασίας τῶν παίδων ἤ μᾶλλον πρὸς διευκόλυνσιν εἰς τὸν σκοπὸν 
ἡμῶν κατὰ σύστασιν καὶ νεωτέρων ἀξιοπίστων παιδαγωγῶν, προσφέρω τινὰς ἐκ 
τῶν διὰ τὴν πρώτην ἡλικίαν καταλλήλων ἡμετέρων μύθων οὐδόλως ὑπολειπομένων 
ἐκείνων καὶ διὰ πολλούς καὶ δὴ σπουδαιοτάτους λόγους πλείω συντελούντων εἰς 
τὸν σκοπὸν τῶν ἡμετέρων σχολῶν. Πρὸς ἀνάπτυξιν δὲ τῆς ἀντιλήψεως καὶ τῆς 
μνήμης, ἐκτὸς τῶν ἐνιαχοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ καταλλήλως ἐν τέλει ἑκάστου μαθήματος 
ἐφαρμοσθέντων ποιημάτων, καὶ τὸν καρπὸν ἑκάστου σχεδὸν ἡμερησίου μαθήματος 
παρέχω τοῖς μαθηταῖς πρὸς ἀποστήθισιν δι’ ἁπλῶν διστοίχων ἤ τετραστοίχων, 

387 Δ. Πετρίδης, ό.π., σ. 54. 
388 Α. Διαμαντῆς, ό.π., σσ. 107-112.  
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γνωμικῶν ἤ αἰνιγμάτων καὶ τῶν τοιούτων»389. Ωστόσο, προβλέπεται και η 
παράλληλη διδασκαλία των «κανονικών» λέξεων, όπως αποκαλεί τις πρότυπες, στο 
μάθημα της Πραγματογραφίας και Πατριδογραφίας390.  

Τη χρήση διηγήσεων υποστηρίζει και ο Δ. Κολοκοτσάς, ο οποίος μάλιστα 
στον Οδηγό του δηλώνει ότι διαφωνεί με τη διδασκαλία της ανάγνωσης μέσω 
πραγματογνωσίας: «[…] τὴν διὰ πραγματογνωσίας διδασκαλίαν τῆς ἀναγνώσεως, 
τοῦθ’ ὅπερ ἐγὼ ἑπόμενος εἰς ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ἐδιδάχθην, ἐμελέτησα καὶ ἐκ πείρας 
ἠρυσάμην, ἀπορρίπτω»391. Θεωρεί μεθοδικότερη τη διδασκαλία μέσω μύθων, με 
την προϋπόθεση ότι κάθε πρόταση του μύθου περιέχει τα γράμματα προς 
διδασκαλία και ότι προηγείται η διδασκαλία των πιο απλών και ευκολοπρόφερτων 
γραμμάτων. Επισημαίνει, επίσης, ότι η συγκεκριμένη μέθοδος ακολουθείται στο 
Αλφαβητάριο και Αναγνωσματάριο, που έχει εκδώσει ο ίδιος μαζί με τον Θ. 
Αποστολόπουλο392.  

Στο Αλφαβητάριο, όμως, του 1889, παρόλο που οι συγγραφείς του, 
τάσσονται υπέρ της διδασκαλίας της ανάγνωσης μέσω παραμυθιών, εμφανίζονται 
διαλλακτικότεροι, προτείνοντας τον συνδυασμό των δύο μεθόδων393. Σύμφωνα με 
τον πρόλογό του, «τὸ μόνον νέον ἐν τῷ Ἀλφαβηταρίῳ τούτῳ εἶναι ὁ μεθοδικὸς 
συνδυασμὸς τῶν δύο ἀλλήλλοις διεστώτων συστημάτων περὶ τῆς πρώτης 
ἀναγνώσεως, δηλ. τοῦ διὰ τῶν θελγόντων παραμυθίων καὶ τοῦ διὰ τῆς ξηρᾶς 
πραγματογνωσίας»394. Το παραμύθι εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση της 
διδασκαλίας, καθώς απευθύνεται στη φαντασία του παιδιού, η οποία κυριαρχεί σε 
αυτή την ηλικία, σε αντίθεση με την κρίση και τη νόηση. Συνεπώς, προσελκύει το 
παιδί στο σχολείο, προσφέροντάς του ταυτόχρονα πνευματική τροφή και 
διασκέδαση. Επίσης, από το παραμύθι είναι δυνατό να αντληθεί η ύλη όλων των 
μαθημάτων, πράγμα το οποίο θα πρέπει να αποτελεί μέριμνα του δασκάλου, ώστε 
να συνδέονται μεταξύ τους, να μη διασπάται η προσοχή του μαθητή και να 
διατηρείται το ενδιαφέρον του395. 

Οι λέξεις, που χρησιμοποιούνται στο πρώτο μέρος για τη διδασκαλία της 
ανάγνωσης, λαμβάνονται από το παραμύθι «ὁ Χριστὸς καὶ τὰ τρία παιδία», το 
οποίο βρίσκεται στο τρίτο μέρος του Αλφαβηταρίου, διηρημένο σε δεκαέξι 
μαθήματα. Ωστόσο, οι λέξεις αυτές οφείλουν να διδάσκονται και 

389 Ό.π., σσ. στ΄-ζ΄.  
390 Ό.π., σσ. 114-117.  
391 Δ. Κολοκοτσάς, ό.π., σ. 39. 
392 Ό.π. 
393 Η διαλλακτικότερη αυτή στάση ίσως σχετίζεται με την έκθεση της Επιτροπείας του Β΄ 
Διαγωνισμού, για την οποία γίνεται λόγος στη συνέχεια και ήταν γνωστή στους συγγραφείς του 
Αλφαβηταρίου, όπως φαίνεται από τον πρόλογό του. Θ. Ἀποστολόπουλος, ό.π., σ. 7.  
394 Θ. Ἀποστολόπουλος, ό.π., σ. 3.  
395 Ό.π., σ. 4.  
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πραγματογνωστικά και, για τον λόγο αυτό, στο δεύτερο μέρος βρίσκονται οι 
περιγραφές των αντίστοιχων αντικειμένων. Με αυτό τον τρόπο, ο μαθητής θα 
αναγνώσει όσα διδάχτηκε προφορικά, ενώ ο δάσκαλος θα έχει εύκολη πρόσβαση 
σε όσες γνώσεις του είναι απαραίτητες. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι η επανάληψη 
των ήδη διδαχθέντων δε θα είναι φορτική και «ἀηδής» στους μαθητές, επειδή θα 
έχει μεσολαβήσει επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο διδασκαλιών και 
επειδή θα είναι διαφορετική η φύση τους396.  

Ο Θ. Αποστολόπουλος καταλήγει ότι «Διὰ τῆς τοιαύτης μάλιστα διατάξεως 
τῆς ὕλης τοῦ Ἀλφαβηταρίου τούτου ἐπιτυγχάνεται εὐπροσωπότερων ὁ 
συμβιβασμὸς τῶν δύο μεγάλων καὶ ἀλλήλοις ἀντικειμένων περὶ τῆς πρώτης 
ἀναγνώσεως συστημάτων, δηλ. τοῦ διὰ τῆς πραγματογνωσίας καὶ τοῦ διὰ τῶν 
παραμυθίων. Διότι ὅσον καὶ ἄν εἴμεθα θιασῶται τοῦ ἑνὸς δὲν εἶναι ἡμῖν 
ἐπιτετραμμένον νὰ περιφρονῶμεν τὸ ἕτερον τῶν συστημάτων, οὗ τοσοῦτοι μέχρι 
τοῦδε ὑπερεμάχησαν καὶ ὑπερμαχοῦσι σπουδαῖοι καὶ σοφοὶ ἄνδρες»397. 

Ο Μ. Σακελλαρόπουλος διαφωνεί με τη στενή σύνδεση της Ανάγνωσης και 
της Πραγματογνωσίας, εξετάζοντας το ζήτημα από τη σκοπιά της Πραγματογνωσίας. 
Υποστηρίζει ότι η Πραγματογνωσία οφείλει να έχει αυτοτελή σκοπό και με βάση 
αυτόν να επιλέγεται η ύλη της. «Ἄλλαι αἱ ἀνάγκαι τῆς ἀναγνώσεως ἄλλαι αἱ τῆς 
πραγματογνωσίας˙ πᾶν ὅτι προτάσσεται ἐν τῇ ἀναγνώσει δὲν ἕπεται ὅτι πρέπει νὰ 
προταχθῇ καὶ ἐν τῇ πραγματογνωσίᾳ»398. Σύμφωνα με τον Οδηγό του, η διδασκαλία 
της ανάγνωσης ξεκινά από μια πρόταση που λαμβάνεται από κάποια διήγηση399. 

Κατά της πραγματογνωστικής προσέγγισης των λέξεων στρέφεται και ο Αρ. 
Χαρακόπος, συντάκτης της έκθεσης για τα Αλφαβητάρια που υποβλήθηκαν στον Α΄ 
Διαγωνισμό, ο οποίος αναπτύσσει τη δική του επιχειρηματολογία. Επισημαίνει ότι 
το συγκεκριμένο σύστημα ακολουθείται και έχει πολλούς οπαδούς στη Γερμανία, 
όπου καλείται εμπειρικό σύστημα. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει 
απόδειξη της ορθότητας του, καθώς σε πολλά σχολεία της Γερμανίας συνεχίζει να 
κυριαρχεί ο μηχανικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης. Ο Αρ. Χαρακόπος θεωρεί ότι 
παιδί, όταν εισέρχεται στο σχολείο, δεν έχει σχηματίσει στο νου του μόνιμες έννοιες 
αλλά φέρει ατελείς και παράδοξες παραστάσεις. Αν, για παράδειγμα, ζητηθεί από 
ένα παιδί να περιγράψει ή να ζωγραφίσει έναν άνθρωπο, θα αναφέρει πολύ λίγα 
χαρακτηριστικά του ή θα σχηματίσει έναν κύκλο για κεφάλι και δύο κάθετες 
γραμμές για πόδια. Συνεπώς, το παιδί δε ζει στον πραγματικό κόσμο αλλά στο 
φανταστικό και τα πράγματα δεν έχουν την πραγματική τους μορφή αλλά τη μορφή 

396 Ό.π., σσ. 4-5. 
397 Ό.π., σ. 5. 
398 Μ. Σακελλαρόπουλος, ό.π., σσ. 88-89. 
399 Ό.π., σ. 96. 
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που αυτό τους δίνει με τη φαντασία του. Από τα παραπάνω, καταλήγει ότι το παιδί 
ούτε καταλαβαίνει ούτε ενδιαφέρεται, όταν κάποιος του μιλά για πράγματα και, 
συνεπώς, η διδασκαλία θα πρέπει να βασίζεται στις παραστάσεις που έχει στον νου 
του. Μάλιστα, για να αποδείξει την ορθότητα του επιχειρήματός του ο Αρ. 
Χαρακόπος, επικαλείται τον Πλάτωνα και τον Ρουσώ, οι οποίο συμβουλεύουν να 
διδάσκονται στα παιδιά μύθοι400. 

Επίσης, το παιδί φαντάζεται ότι όλα τα πράγματα έχουν ζωή, κινούνται, 
μιλούν και δρουν, ενώ συχνά συνομιλεί με άψυχα αντικείμενα. «Δὲν ἐνδιαφέρεται 
λοιπὸν ὁ παῖς πάντοτε περὶ τῆς περιγραφῆς τῶν μερῶν ἀντικειμένου τινὸς, ἀλλὰ 
περὶ τοῦ ἀντικειμένου ἐνεργοῦντος καὶ πράττοντος ἤ πάσχοντος τοῦτο ἤ ἐκεῖνο. Ἡ 
πραγματογραφία λοιπὸν δὲν ἐνδιαφέρει τόσον, καθ’ ἑαυτὴν, τὸν παῖδα, ἀλλ’ ἡ 
διήγησις, ἐν ᾗ τὰ πρόσωπα ἤ τὰ πράγματα δρῶσι. Καὶ πρὸ πάντων τὸ παραμύθιον, 
ἐν ᾧ δρῶσι πρόσωπα καὶ πράγματα, ὅμοια πρὸς ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα περιέχει ἡ παιδικὴ 
φαντασία»401. Επομένως, η διδασκαλία θα πρέπει να στηρίζεται στο παραμύθι, 
μέσω του οποίου θα διδαχθεί η πραγματογνωσία, η γραφή και η ανάγνωση και θα 
σχηματιστούν πραγματικές, πλήρεις και μόνιμες έννοιες402.  

Βασιζόμενος στην παραπάνω πεποίθηση, ο Αρ. Χαρακόπος επικρίνει τα 
Αλφαβητάρια του Κ. Τσούμα και του Κ. Μαρουδή, καθώς οι πρότυπες λέξεις δε 
λαμβάνονται από κάποια διήγηση με αποτέλεσμα να μην προσελκύεται το 
ενδιαφέρον των μαθητών. Ιδιαίτερα στο Αλφαβητάριο του Κ. Τσούμα, στο οποίο οι 
πρότυπες λέξεις παρατίθενται σε αλφαβητική σειρά, προσφέρονται στους μαθητές 
«βίᾳ […] καὶ ἀπαρράλακτα, ὡς προσεφέροντο αὐτῷ ἄλλοτε διὰ τοῦ α΄ πίνακος τῆς 
ἀναγνώσεως τὰ 24 γράμματα»403. Ωστόσο, πιο σκληρή κριτική ασκεί στα 
Αλφαβητάρια του Α. Αργυρού και του Χ. Πούλιου, επισημαίνοντας ότι στηρίζονται 
«ἐπὶ σφαλερᾶς βάσεως», καθώς «ὡς βάσιν τῆς πρώτης ἀναγνώσεως λαμβάνουσι 
τὴν πραγματογραφίαν»404. Θεωρεί ότι η χρήση των παραπάνω Αλφαβηταρίων 
ενέχει τον κίνδυνο αντικατάστασης του προηγούμενου συστήματος από ένα 
σύστημα που δε θα διαφέρει ουσιαστικά. Αν το εξεταζόμενο αντικείμενο δεν κινεί 
το ενδιαφέρον των μαθητών, η μέθοδος μπορεί να αποβεί εξίσου μηχανική, καθώς 
θα επιδιώκει με βίαιο τρόπο να διδάξει ήχους και σύμβολα, χωρίς να οδηγεί στην 
πρόσληψη και την αφομοίωση των παραστάσεων. Μάλιστα, συγκρίνοντας τις δύο 
μεθόδους, καταλήγει ότι η παλαιότερη υπερτερεί, γιατί διδάσκει τα γράμματα 

400 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1884, σ. 5. 
401 Ό.π., σ. 6. 
402 Ό.π. 
403 Ό.π., σσ. 3-4. 
404 Ό.π., σ. 5. 
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στους μαθητές συντομότερα, «ἄνευ τῆς πομπώδους ἐκείνης καὶ πολυπλόκου 
προπαρασκευαστικῆς ἐργασίας»405.  

Στον αντίποδα των προαναφερθέντων Αλφαβηταρίων βρίσκονται το 
Αλφαβητάριο των Θ. Αποστολόπουλο και Δ. Κολοκοτσά και αυτό του Βλ. Σκορδέλη, 
τα οποία θεωρεί ότι στηρίζονται «ἐπὶ καλῶς κειμένης βάσεως»406, καθώς δε 
στοχεύουν μόνο στη διδασκαλία της μηχανικής ανάγνωσης, αλλά και στη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα των μαθητών, που είναι ο βασικός σκοπός της αγωγής. 
«Ἅπαν τὸ οἰκοδόμημα αὐτῶν στηρίζεται ἐπὶ μύθων καὶ διηγήσεων ἀφελῶν, δι’ ὧν 
πειρῶνται νὰ διεγείρωσι τὸ παιδικὸν ἐνδιαφέρον»407.  

Η έκθεση του Αρ. Χαρακόπου φαίνεται να επηρέασε τους συγγραφείς που 
υπέβαλαν Αλφαβητάρια στον Β΄ Διαγωνισμό, καθώς, σύμφωνα με την έκθεση του Χ. 
Παπαμάρκου, οι περισσότεροι επέλεξαν ως βάση για τη διδασκαλία της ανάγνωσης 
ένα διήγημα. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη μέθοδος ακολουθείται στα Αλφαβητάρια 
των Βλ. Σκορδέλη, Γ. Βανδώρου, Π. Παυλάτου, Δ. Κολοκοτσά, Α. Κοκκινάκη και Π. 
Οικονόμου, ο οποίος, όμως, χρησιμοποιεί τέσσερα διηγήματα αντί για ένα. Για το 
Αλφαβητάριο του Ι. Βρεττού δεν υπάρχει σχετική αναφορά, ενώ για αυτό του Λ. 
Παπαντωνίου επισημαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν βασίζεται σε κάποιο διήγημα ή 
παραμύθι. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην έκθεση δεν υπάρχει καμία αναφορά για 
πραγματογνωστική προσέγγιση της ύλης σε κανένα Αλφαβητάριο408, γεγονός που 
μπορεί να ερμηνευθεί αν ληφθεί υπόψη ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε η 
συγκεκριμένη προσέγγιση στον Α’ Διαγωνισμό.  

Ο Χ. Παπαμάρκου, χωρίς να καταδικάζει την αξιοποίηση των διηγήσεων 
κατά τη διδασκαλία της ανάγνωσης, τάσσεται υπέρ της σύνδεσής της με την 
πραγματογνωσία, θεωρώντας την μάλιστα αναγκαία. «Αἱ ἐκ τῶν λέξεων 
σχηματιζόμεναι φράσεις καὶ προτάσεις […] δύνανται […] νὰ εἶνε εἰλημμέναι καὶ ἐκ 
τοῦ περιεχομένου τοῦ δευτέρου μέρους τοῦ ἀλφαβηταρίου409, ὅπερ εἶναι περιττὸν, 
ἀλλὰ μάλιστα ἀναγκαῖον εἶνε νὰ λαμβάνωνται ἐκ τῆς πραγματογνωσίας, ὡς ὁ ὀρθὸς 
νοῦς καὶ τὸ κοινὸν παιδαγωγικὸν ἔνστικτον ἀπαιτεῖ, δὲν απαγορεύει δὲ εὐτυχῶς 
οὐδὲ ἡ νεωτάτη καὶ τελειοτάτη θεωρία τῶν Ἑρβαρτειανῶν παιδαγωγῶν»410. 

405 Ό.π., σ. 6. 
406 Ό.π., σ. 7. 
407 Ό.π., σσ. 7-8. Στο Αλφαβητάριο του Βλ. Σκορδέλη η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης στηρίζεται 
στο διήγημα «Ἡ κυρὰ Σοφούλα», το οποίο βρίσκεται στην αρχή του δεύτερου μέρους του. Ι. 
Κανάκης, ό.π., σ. 215. 
408 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σσ. 1-21. 
409 Σύμφωνα με τον ίδιο, το δεύτερο μέρος του Αλφαβηταρίου θα πρέπει να περιέχει Αισώπειους 
μύθους, περιγραφές των οικείων στον μαθητή αντικειμένων, διηγήματα και ποιήματα κατάλληλα για 
τα παιδιά και σύμφωνα με τους σκοπούς της εκπαίδευσης, γνωμικά, αινίγματα, παροιμίες και ίσως 
ένα σύντομο και καλά σχεδιασμένο παραμύθι. Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 
1888, σσ. 20-21.  
410 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σ. 20. 
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Επισημαίνει ότι σύμφωνα με τους ερβαρτιανούς, η ύλη για τη διδασκαλία της 
πρώτης ανάγνωσης και γραφής οφείλει να λαμβάνεται τόσο από αφηγήσεις όσο και 
από την πραγματογνωσία411. Η θέση αυτή αποτελεί έναν από τους λόγους για τους 
οποίους το Αλφαβητάριο του Βλ. Σκορδέλη κατηγορείται ότι δεν ακολουθεί την 
ερβαρτιανή μέθοδο, «διότι ἡ ὕλη τῆς πρώτης ἀναγνώσεως οὐδὲν ἄλλο εἶνε ἤ 
τεμάχια ἄμορφα τοῦ παραμυθίου, καὶ μόνον τούτου˙ ἐκ τῆς πραγματογνωσίας 
οὐδὲν»412. Παρόλο που από τις περιγραφές των δύο εκθέσεων γίνεται φανερό ότι 
δεν πρόκειται για το ίδιο Αλφαβητάριο, ο Βλ. Σκορδέλης αντλεί και στις δύο 
περιπτώσεις τις λέξεις προς διδασκαλία από ένα παραμύθι413. Συνεπώς, είναι 
αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ένας από τους βασικούς λόγους έγκρισης του 
Αλφαβηταρίου του στον Α’ Διαγωνισμό, αποτελεί τρωτό σημείο στον Β’ Διαγωνισμό, 
πράγμα το οποίο σχετίζεται με την ιδιοσυγκρασία των επιτροπειών και των 
συντακτών των εκθέσεων.  

Την άποψη του Χ. Παπαμάρκου συμμερίζεται ο Ι. Ασημακόπουλος, ο οποίος 
συνέγραψε το Αλφαβητάριό του βασιζόμενος στην έκθεση του Β΄ Διαγωνισμού. 
Στον πρόλογο του παρόντος Αλφαβηταρίου υποστηρίζεται η πραγματογνωστική 
προσέγγιση των λέξεων, αλλά επισημαίνεται ότι οι προτάσεις που θα περιέχουν την 
υποδειγματική λέξη δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνονται πάντοτε από την 
πραγματογνωσία, αλλά είναι δυνατό να προέρχονται και από κάποια διήγηση, με 
την προϋπόθεση ότι θα είναι κατάλληλη414.  

Ο Π. Οικονόμου προβλέπει την ερμηνεία των λέξεων πριν τη διδασκαλία της 
ανάγνωσης, χωρίς, όμως, να αναφέρεται ξεκάθαρα στην αφόρμησή τους415. 
Ωστόσο, σε άρθρο του στο παιδαγωγικό περιοδικό Ἐκπαίδευσις εξαίρει τα 
παραμύθια και επισημαίνει ότι η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης θα πρέπει να 
ξεκινά από τη διήγηση κατάλληλου παραμυθιού416. Σε άλλο άρθρο στο ίδιο 
περιοδικό προτείνει συγκεκριμένο παραμύθι για την πρώτη λέξη προς διδασκαλία 
(γῆ) και παραθέτει την περιγραφή της417.  

Ο Σπ. Μωραΐτης και ο Α. Κοκκινάκης συνδέουν το μάθημα της Ανάγνωσης με 
το μάθημα της Πραγματογνωσίας, καθώς προτείνουν την περιγραφή του πράγματος 
που αντιστοιχεί στη διδασκόμενη λέξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος της 

411 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σσ. 3-4. 
412 Ό.π., σ. 4. 
413 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1884, σσ. 8-9, Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν 
διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σσ. 3-4. 
414 Ι. Ἀσημακόπουλος, ό.π., σσ. 5-8. 
415 Π. Οἰκονόμου, Ἀλφαβητάριον ἤ ἡ πρώτη ἀνάγνωσις…, ό.π., σ. ε΄. 
416 «Περὶ τῆς ὕλης τῆς ἀναγνώσεως κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος», Ἐκπαίδευσις, Έτ. Α’, 10-9-1892, σσ. 84-86, 
«Περὶ μεθόδου τῆς ἀναγνώσεως», ό.π., σσ. 93-94.  
417 «Τὰ πρῶτα μαθήματα ἐν τῷ δημοτικῷ σχολείῳ: Τετάρτη συνδιάλεξις», Ἐκπαίδευσις, Έτ. Α΄, 10-11-
1892, σσ. 123-124.  
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Πραγματογνωσίας418. Μάλιστα, στο τέλος του Αλφαβηταρίου του Α. Κοκκινάκη 
βρίσκονται συμπληρωματικές οδηγίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η 
περιγραφή των πρότυπων λέξεων ή οδηγίες για την πραγματογνωστική προσέγγισή 
τους419.  

Στο Αλφαβητάριο των Μ. Βρατσάνου και Α. Κοκκινάκη προτάσσεται, επίσης, 
η πραγματογνωστική προσέγγιση των λέξεων στις οποίες θα βασιστεί η διδασκαλία 
της πρώτης ανάγνωσης, όπως γίνεται φανερό από τις οδηγίες που υπάρχουν στο 
κάτω μέρος της κάθε σελίδας420. Στο δεύτερο μέρος, όμως, στο οποίο διδάσκονται 
οι δίφθογγοι, η διδασκαλία βασίζεται στο παραμύθι «Τὸ γλυκὺ ῥιζόγαλο». Σε κάθε 
μάθημα παρατίθεται μια πρότασή του, από την οποία λαμβάνεται η λέξη που 
περιέχει την δίφθογγο. Ωστόσο, και σε αυτό το μέρος του Αλφαβηταρίου 
προβλέπεται η αξιοποίηση της πραγματογνωσίας στο στάδιο της εξάσκησης421. 
Παρόμοια, τακτική ακολουθείται και στο Αλφαβητάριο που συνέγραψαν το 1894, 
με μόνη διαφορά ότι οι λέξεις που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των 
διφθόγγων προσεγγίζονται και αυτές πραγματογνωστικά, ενώ το παραμύθι 
χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία των κυριότερων σημείων στίξεως, των 
καταχρηστικών διφθόγγων, των ειδών των λέξεων ως προς τις συλλαβές τους, των 
ειδών των συλλαβών (λήγουσα, παραλήγουσα, προπαραλήγουσα), των τόνων και 
των πνευμάτων422. Ωστόσο, ο Μ. Βρατσάνος σε άρθρο του αναφέρεται και στις δύο 
πρακτικές, θεωρώντας τες εξίσου σωστές, «διότι κινοῦσι τὸ ἐνδιαφέρον, διεγείρουσι 
τὴν προσοχὴν τῶν παίδων, ἐξεγείρουσι τὴν φαντασίαν καὶ προσθέτουσιν ἀκριβεῖς 
πληροφορίας εἰς τὴν συνείδησιν τῶν μαθητών»423. Επισημαίνει μάλιστα ότι είναι 
δυνατή η ταυτόχρονη αξιοποίηση και των δύο424. 

Ο Χ. Πούλιος φαίνεται να μην ξεχωρίζει το μάθημα της Πραγματογνωσίας 
από αυτό της Ανάγνωσης, γεγονός που γίνεται φανερό τόσο από τον τίτλο του 
Αλφαβηταρίου του 1888, όσο και από την πορεία διδασκαλίας που προτείνει. Το 
Αλφαβητάριο του 1888 φέρει τον τίτλο Νέον Ἀλφαβητάριον συντεταγμένον κατὰ τὸ 
ἐν Γερμανίᾳ καὶ Ἑλβετίᾳ ἐπικρατοῦν σύστημα τῶν ἀρχοειδῶν λέξεων ἤτοι ἐκ τῆς 
πραγματογνωσίας ὑπὸ Χαρίση Πουλίου425, ενώ στον πρόλογό του Αλφαβηταρίου 

418 Α. Κοκκινάκης, ό.π., 1892, σ. 5, Σπ. Μωραΐτης, Διδασκαλικὴ ἤ σύντομοι ὁδηγίαι…, ό.π., σ. 71. 
419 Α. Κοκκινάκης, ό.π., σσ. 46-48. 
420 Μόνο για τα δύο πρώτα μαθήματα δεν υπάρχει σχετική αναφορά. Μ. Βρατσᾶνος & Α. Κοκκινάκης, 
Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον καὶ Ἀναγνωσματάριον μετ’ εἰκόνων ὑπὸ Μιλτιάδου Βρατσάνου καὶ 
Ἀνδρέου Κοκκινάκη, ἐν Ἀθήναις, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ.Κ. Βλαστῷ, 1888, σσ. 3-20. 
421 Ό.π., σσ. 22-35. 
422 Μ. Βρατσᾶνος & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον μετ’ εἰκόνων ὑπὸ Μ.Ι. Βρατσάνου 
καὶ Ἀνδρέου Κοκκινάκη, ἔκδοσις 8η βελτιωθεῖσα, ἐν Ἀθήναις, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ.Κ. Βλαστῷ, 1894. 
423 Μ. Β., «Περὶ ἀναγνώσεως ἐν τῷ δημοτικῷ σχολείῳ», ό.π., σσ. 510-511. 
424 Ό.π., σ. 511. 
425 Χ. Πούλιος, Νέον Ἀλφαβητάριον…, ό.π.  
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του 1881, τονίζει ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να φέρνει στην τάξη το εικονιζόμενο 
ζώο ή πράγμα και να φροντίζει, ώστε όλοι οι μαθητές να βλέπουν όλα τα μέρη του. 
Αν το αντικείμενο είναι μικρό, οφείλει να το μεταφέρει και στα παιδιά που κάθονται 
μακριά ή να φέρει περισσότερα από ένα αντικείμενα ανάλογα με τον αριθμό των 
μαθητών, ώστε όλοι να αποκτήσουν μια λεπτομερή και σαφή εικόνα του. Αν, 
ωστόσο, είναι αδύνατη η μεταφορά του συγκεκριμένου αντικειμένου στην τάξη, ο 
δάσκαλος πρέπει να το ζωγραφίζει στον πίνακα, αν μπορεί και όπως μπορεί, με 
μοναδικό στόχο την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών426. Μετά την 
επίδειξη του αντικειμένου και πριν τη ανάλυση και τη σύνθεση του ονόματός του 
και τη σύνθεση νέων λέξεων ο Χ. Πούλιος θεωρεί ότι «ἀναγκαιότατον εἶνε […] νὰ 
γίνηται περὶ αὐτοῦ ὅσον οἷόν τε ἀκριβεστάτη διδασκαλία ἐπὶ τῶν φυσικῶν 
ἰδιοτήτων, ἐπὶ τῆς γενέσεως, τοῦ σκοποῦ καὶ τῆς ὠφελείας, ὅπως τὰ παιδία 
μανθάνωσι μὴ μόνον γράμματα καὶ λέξεις, ἀλλὰ καὶ πράγματα, καὶ διηνεκῶς 
εὑρίσκωσι διανοητικὴν ἐνασχόλησιν»427. Την ίδια θέση, σχεδόν αυτολεξεί, 
επαναλαμβάνει και στον πρόλογο του Αλφαβηταρίου του 1888428, ενώ 
υπερασπιζόμενος το Αλφαβητάριο που υπέβαλε στον Α΄ Διαγωνισμό θεωρεί δίκαιο 
και λογικό να μην διδάσκεται το αλφάβητο μέσω διηγήσεων, «διότι ἄλλως νὰ δια τί 
μὴ ζητῶμεν παραμύθιον καὶ διὰ τὴν διδασκαλίαν τῶν ἀριθμῶν, καὶ τῆς Ἱερᾶς 
Ἱστορίας, τῆς πατριδογραφίας κλπ. ἵνα προκαλέσωμεν τὸ ἐνδιαφέρον τῶν 
παίδων;»429.  

Ο Π. Λιβαδάς, ο οποίος υπέβαλε το Αλφαβητάριό του στον Γ΄ Διαγωνισμό, 
στρέφεται φανερά κατά της διδασκαλίας μέσω πλαστών διηγήσεων. Δηλώνει ότι 
«ἀπέφυγε τοὺς τερατώδεις μύθους τοὺς πλαττομένους διὰ τῆς συνδιαστικῆς 
φαντασίας, ἐπειδὴ οἱ τοιοῦτοι μῦθοι ἐμβάλλουσιν ἐκ τῆς πρώτης εἰσόδου εἰς τὸ 
σχολεῖον τῶν μαθητῶν τὴν ἀμφιβολίαν περὶ τῆς ἀληθείας τῶν ἐν τοῖς βιβλίοις 
περιεχομένων»430. Θεωρεί ότι οι πλαστές διηγήσεις είναι κατάλληλες για 
μεγαλύτερα παιδιά και θέτει ως στόχο της γλωσσικής διδασκαλίας κατά την πρώτη 
σχολική ηλικία την προσφορά όσο το δυνατόν περισσότερων λέξεων, ώστε να 
καλλιεργηθεί πνευματικά το παιδί. Για τον λόγο αυτό, άντλησε όλες τις πρότυπες 
λέξεις από την πραγματογνωσία. Ωστόσο, ο συντάκτης της έκθεσης για τα 
υποβληθέντα στον Γ΄ Διαγωνισμό Αλφαβητάρια, Ι. Αργυριάδης, διαφωνεί τόσο με 
τη στοχοθεσία του Π. Λιβαδά, όσο και με την αμφισβήτηση των μύθων, ενώ, 
ταυτόχρονα, απορεί τι εννοεί με την πραγματογνωσία. Ωστόσο, ο ίδιος δεν εκφράζει 

426 Χ. Πούλιος, Μέγα Ἀλφαβητάριον ό.π., σ. θ’.  
427 Ό.π., σ. ι΄. 
428 Χ. Πούλιος, Νέον Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σ. δ΄.  
429 Χ. Πούλιος, (επιστολιμαία διατριβή), ό.π., σ. 382. 
430 Από τον πρόλογο του Αλφαβηταρίου, όπως αυτός παρατίθεται στο: Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν 
διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1894, σ. 2. 
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την άποψή του για την αφόρμηση των λέξεων προς διδασκαλία ούτε θίγει το 
συγκεκριμένο θέμα στην υπόλοιπη έκθεση431.  
 Σε αντίθεση με τα παραπάνω, ο Θ. Μιχαλόπουλος προτείνει μια διαφορετική 
προσέγγιση, η οποία αντλεί από την πραγματογνωσία αλλά και από τη βιωματική 
μάθηση. Πριν τη διδασκαλία της πρώτης λέξης (βουνό), προβλέπει την 
πραγματοποίηση περιπάτου, ώστε ο δάσκαλος να δείξει στα παιδιά ένα βουνό και 
να τους διηγηθεί ό,τι σχετικό γνωρίζει432.  
 Καταληκτικά, γίνεται φανερό ότι αναπτύσσεται μια μεγάλη συζήτηση 
σχετικά με την αφόρμηση των λέξεων προς διδασκαλία. Άλλοι παιδαγωγοί 
τάσσονται κατηγορηματικά είτε υπέρ της πραγματογνωστικής προσέγγισης είτε 
υπέρ της λήψης των διδασκόμενων λέξεων από διηγήσεις, ενώ άλλοι εμφανίζονται 
πιο διαλλακτικοί προτείνοντας το συμβιβασμό και την παράλληλη χρήση των δύο 
συστημάτων. Κάθε πλευρά αναπτύσσει τη δική της επιχειρηματολογία, η οποία 
ανεξάρτητα από την ορθότητά της, φανερώνει έναν αξιοπρόσεκτο παιδαγωγικό 
προβληματισμό. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται από τα επιχειρήματά και των 
δύο μερίδων, οι παιδαγωγοί επιδιώκουν να προσεγγίσουν το παιδί και να το 
διευκολύνουν στη διαδικασία εκμάθησης της ανάγνωσης, προσελκύοντας το 
ενδιαφέρον του και αξιοποιώντας τις υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες του.   

  

431 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1894, σσ. 1-11. 
432 Θ. Μιχαλόπουλος, Νέον Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον μετ' εἰκόνων συντεταγμένον κατὰ τὰς 
ἀπαιτήσεις τῆς ψυχολογίας ὑπὸ Θεμ. Ι. Μιχαλοπούλου, τεῦχος Α΄, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου 
Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1892, σ. 3. 

101 
 

                                                       



7. Τα Αλφαβητάρια  

7.1 Η έκταση και η δομή τους 

Οι προκηρύξεις των Διαγωνισμών για τη συγγραφή διδακτικών βιβλίων δεν 
όριζαν με σαφήνεια ούτε την έκταση ούτε τη δομή των Αλφαβηταρίων. Και οι τρεις 
έθεταν ως μοναδικό περιορισμό ότι η έκτασή τους δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 
τέσσερα τυπογραφικά φύλλα. Επίσης, η προκήρυξη του Β΄ Διαγωνισμού διαχώριζε 
το Αλφαβητάριο από το Αναγνωσματάριο, σε αντίθεση με αυτή του Α΄ και του Γ΄. Η 
τελευταία, ωστόσο, προέβλεπε την ύπαρξη δύο μερών, του παρασκευαστικού της 
απταίστου και του παρασκευαστικού της λογικής αναγνώσεως, ενώ απαγόρευε την 
ύπαρξη εικόνων.  

Από τα Αλφαβητάρια που υποβλήθηκαν στον Β΄ Διαγωνισμό, σύμφωνα με 
την έκθεση του Χ. Παπαμάρκου, αυτά του Ι. Βρεττού, του Βλ. Σκορδέλη, του Π. 
Παυλάτου αποτελούνται από δύο μέρη, ενώ του Γ. Βανδώρου από τέσσερα, χωρίς, 
όμως, να υπάρχει λόγος διαχωρισμού των τριών τελευταίων μερών, καθώς έχουν 
ομοειδές περιεχόμενο και ίδια γλώσσα. Από τέσσερα μέρη αποτελείται και το 
Αλφαβητάριο του Λ. Παπαντωνίου, με τα τρία τελευταία μέρη να περιέχουν 
σαράντα τέσσερα κείμενα. Το πρώτο μέρος των Αλφαβηταρίων στοχεύει, κυρίως, 
στην εκμάθηση του βασικού μηχανισμού της ανάγνωσης, ενώ στο δεύτερο 
συναντώνται διηγήματα, μύθοι, παραμύθια, περιγραφές αντικειμένων, ποιήματα, 
αινίγματα, προσευχές, γνωμικά και παροιμίες για την εμπέδωσή του. Ωστόσο, όπως 
έχει ήδη ειπωθεί, συχνά κάποια διηγήματα του δεύτερου μέρους χρησιμοποιούνται 
ως αφόρμηση για τη διδασκαλία του πρώτου433.  

Το Αλφαβητάριο του Π. Οικονόμου αποτελείται από πέντε διηγήματα, από 
τα οποία τα τέσσερα πρώτα χρησιμεύουν για την εκμάθηση του βασικού 
μηχανισμού της ανάγνωσης, και από έξι ποιήματα434. Το Αλφαβητάριο του Δ. 
Κολοκοτσά αποτελείται από ένα διήγημα, από το οποίο λαμβάνονται οι λέξεις και οι 
φράσεις για τη διδασκαλία της ανάγνωσης και από εννέα ποιήματα, τρεις μύθους 
και ένα ακόμη διήγημα, γεγονός που κρίνεται αρνητικά από τον Χ. Παπαμάρκου, με 
το επιχείρημα ότι λείπουν «πολλὰ ἐκ τοῦ βιβλίου τούτου μεγίστην ὁμολογουμένως 
παιδευτικὴν δύναμιν κεκτημένα, οἶον περιγραφαὶ ἀντικειμένων τῆς φύσεως, 
παροιμίαι, αἰνίγματα, ἠθικὰ καὶ ἱστορικὰ διηγήματα, καὶ τὰ τοιαῦτα πνευματικὰ 
ἔργα […]»435. 

Το Αλφαβητάριο του Α. Κοκκινάκη χωρίζεται σε τρία μέρη και έπεται 
Αναγνωσματάριο. Αξιοσημείωτη είναι η ύπαρξη αριθμητικού πίνακα με τους δέκα 

433 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σσ. 1-6, 17. 
434 Ό.π., σ. 14. 
435 Ό.π., σσ. 10-11.  
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αριθμούς στο Αναγνωσματάριο, ο οποίος, σύμφωνα με τον Χ. Παπαμάρκου 
«παρέλκει καθ’ ὁλοκληρίαν ἐν ἀλφαβηταρίῳ»436.  

Όσον αφορά στα Αλφαβητάρια που υποβλήθηκαν στον Γ΄ Διαγωνισμό, τα 
εννέα από τα δέκα, σύμφωνα με την έκθεση του Ι. Αργυριάδη, αποτελούνται από 
δύο μέρη, ακολουθώντας την προκήρυξη. Εξαίρεση αποτελεί το Αναγνωστικό του Γ. 
Αδαμοπούλου, που αποτελείται από δύο τεύχη, εκ των οποίων το πρώτο 
απαρτίζεται με τη σειρά του από δύο μέρη. Παρόλα αυτά, αυτή η διαφοροποίηση 
δε φαίνεται να είναι ουσιαστική, καθώς το πρώτο τεύχος αντιστοιχεί στο πρώτο 
μέρος και το δεύτερο με τη σειρά του στο δεύτερο μέρος437. Στα υπόλοιπα 
Αλφαβητάρια στο πρώτο μέρος, το παρασκευαστικό της απταίστου αναγνώσεως, 
πραγματοποιείται η διδασκαλία των γραμμάτων, των συμφωνικών συμπλεγμάτων, 
των τόνων και των πνευμάτων, ενώ το δεύτερο, το παρασκευαστικό της λογικής 
αναγνώσεως, περιλαμβάνει, συνήθως, διηγήματα, μύθους, παραμύθια, 
περιγραφές, ποιήματα, προσευχές, διδαχές, αινίγματα και παροιμίες438. Στο 
Αλφαβητάριο του Δ. Μισιτζή συναντώνται, επίσης, αρκετοί διάλογοι439, στου Π. 
Παυλάτου υπάρχουν και οι αραβικοί χαρακτήρες440 και στου Μ. Βρατσάνου 
δυσεκφώνητες λέξεις και φράσεις για άσκηση των μαθητών441.  

Ωστόσο, σε δύο Αλφαβητάρια τοποθετούνται κείμενα και στο πρώτο μέρος. 
Στο Αλφαβητάριο του Θ. Αποστολόπουλου συναντάται «ἀνάπτυξις τῶν ἀρχοειδῶν ἤ 
καθ’ ἡμᾶς τῶν ἀρχετύτων λέξεων ἐν 28 πραγματογραφίαις μετὰ τῆς διδασκαλίας 
τῶν κύριων ὀνομάτων καὶ ἀσκήσεων πρὸς ῥέουσαν ἀνάγνωσιν, ἐν τῷ μεταξὺ δὲ 
τούτων περενείρονται τρεῖς μὲν προσευχαί, τοσαῦτα δ’ αἰνίγματα, μία δὲ παροιμία, 
τρία δὲ ποιήματα»442, ενώ σε αυτό του Π. Παυλάτου υπάρχουν «ἀσκήσεις εἰς τὴν 
ἄπταιστον ἀνάγνωσιν διὰ περιγραφῆς ζώων, φυτῶν καὶ λοιπῶν, λέξεων καὶ 
προτάσεων ἐκ τῆς πατριδογραφίας, ποιημάτων, μύθων καὶ τῶν τοιούτων»443. 
Εξετάζοντας το δεύτερο Αλφαβητάριο ο Ι. Αργυριάδης παρατηρεί ότι κάποιες 
διηγήσεις και κάποια ποιήματα θα ταίριαζαν περισσότερο στο δεύτερο μέρος444.  

Ο Ι. Αργυριάδης, αναφέρεται με λεπτομέρειες στη δομή και στην έκταση 
καθενός Αλφαβηταρίου. Από τα στοιχεία που παραθέτει γίνεται φανερό ότι τα 
περισσότερα κυμαίνονται μεταξύ 107 και 190 σελίδων, με εξαίρεση το 
Αλφαβητάριο του Π. Παυλάτου, που αποτελείται από 254 σελίδες και αυτό του Γ. 

436 Ό.π., σ. 14. 
437 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1894, σ. 1. 
438 Ό.π., σσ. 1-11. 
439 Ό.π., σ. 6. 
440 Ό.π., σ. 4. 
441 Ό.π., σ. 10. 
442 Ό.π., σ. 3. 
443 Ό.π., σ. 4. 
444 Ό.π. 
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Κονιδάρη, που αριθμεί 440 σελίδες445. Πρόλογο διαθέτουν τα Αλφαβητάρια του Π. 
Λιβαδά, του Θ. Αποστολόπουλου και του Γ. Κονιδάρη, ενώ το Αλφαβητάριο του Μ. 
Βρατσάνου διαθέτει παράρτημα, στο οποίο βρίσκονται πίνακες με αριθμούς, 
αριθμητικά σύμβολα και προσθέσεις και αφαιρέσεις μέχρι το 100 και ο 
Πυθαγόρειος πίνακας. 

Τα Αλφαβητάρια που έχουν εντοπιστεί παρουσιάζουν ανομοιομορφία ως 
προς την έκταση τους. Κάποια από αυτά είναι πολύ μικρά, όπως αυτά του Βλ. 
Σκορδέλη, με τίτλο Τὸ Ἄλφα Βῆτα τῶν μικρῶν παιδιῶν446, και του Θ. Μιχαλόπουλου, 
με τίτλο Νέον Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον447, τα οποία αριθμούν μόλις 15 σελίδες448, 
το Μικρὸν Ἀλφαβητάριον του Μ. Βρατσάνου (31 σελίδες)449 και το Ἀλφαβητάριον 
του Α. Σπετσέρη (32 σελίδες)450. Τα υπόλοιπα αριθμούν από 47 μέχρι 95 σελίδες, 
ενώ, σε αντίθεση με τα υποβληθέντα στον Γ΄ Διαγωνισμό Αλφαβητάρια, μόλις πέντε 
ξεπερνούν τις 100: το Ἑλληνικόν Ἀλφαβητάριον του Χ. Παπαμάρκου (112 σελίδες), 
το Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον του Α. Διαμαντή (120 σελίδες), Ἡ κλεὶς τῆς ἀναγνώσεως 
του Α. Αργυρού (128 σελίδες), το Ἀλφαβητάριον του Κ. Μαρουδή (133 σελίδες 
χωρισμένες σε δύο τεύχη) και το Μέγα Ἀλφαβητάριον του Χ. Πούλιου (152 σελίδες). 
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα δύο από τα παραπάνω εγχειρίδια, του Α. Διαμαντή και 
του Α. Αργυρού είχαν εκδοθεί εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους.  

Έξι από τα εξεταζόμενα εγχειρίδια, του Βλ. Σκορδέλη, του Χ. Παπαμάρκου, 
του Γ. Βανδώρου, του Ι. Κοντού, του Γ. Καλλίνικου, του Α. Σπετσέρη και του Μ. 
Βρατσάνου δε διαθέτουν ούτε πρόλογο ούτε οδηγίες, γεγονός που συχνά 
δυσχεραίνει τη σαφή κατανόηση της φιλοσοφίας τους και της μεθόδου που 
ακολουθούν451. Το ίδιο ισχύει και για τα Αλφαβητάρια του Κ. Μαρουδή και των Λ. 

445 Πιο συγκεκριμένα τα δύο τεύχη του Αναγνωστικού του Ι. Αδαμοπούλου αποτελούνται από 190 
συνολικά σελίδες, το Αλφαβητάριο του Π. Λιβαδά από 107, του Ι. Λάζου από 149, του Θ. 
Αποστολόπουλου από 167, του Δ. Μισιτζή από 179, του Μ. Σακελλαρόπουλου από 114, του Χ. 
Παπαμάρκου από 187 και του Μ. Βρατσάνου από 129. Ό.π. 
446 Βλ. Σκορδέλης, Τὸ Ἄλφα Βῆτα τῶν μικρῶν παιδιῶν: «Ἄνθρωπος ἀγράμματος ξύλον ἀπελέκητον», 
ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη Κωνστιντινίδου, 1889.  
447 Θ. Μιχαλόπουλος, ό.π. 
448 Ωστόσο, το Αλφαβητάριο του Θ. Μιχαλόπουλου αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου 
Αλφαβηταρίου, γεγονός που γίνεται φανερό τόσο από τον χαρακτηρισμό τεύχος Α΄ στο εξώφυλλό 
του όσο και από τον πρόλογό του˙ «ἐκδίδομεν τὰς πρώτας αὐτοῦ σελίδας [τοῦ Ἀλφαβηταρίου] καὶ ἐν 
ἰδιαιτέρῳ τεύχει πρὸς μείζονα εὐχρηστίαν». Ό.π., σ. 2. 
449 Μ. Βρατσᾶνος, Μικρὸν Ἀλφαβητάριον μετ’ εἰκόνων πρὸς χρῆσιν τῶν ἀρχαρίων ὑπὸ Μ. Ι. 
Βρατσάνου, ἔκδοσις δευτέρα, ἐν Ἀθήναις, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ.Κ. Βλαστῷ, 1894.  
450 Α. Σπετσέρης, Ἀλφαβητάριον δι’ οὗ ἐν ὀλίγοις μαθήμασι μανθάνουσι τὴν ἀνάγνωσιν οἱ μαθηταί: 
πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν τῶν δημοτικῶν σχολείων ἀμφοτέρων τῶν φύλων, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ 
τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1893. 
451 Ωστόσο, οι απόψεις του Μ. Βρατσάνου γίνονται κατανοητές από τα Αλφαβητάρια που εξέδωσε 
με τον Α. Κοκκινάκη. Για το Αλφαβητάριο του Α. Αργυρού καταγράφεται ένας Οδηγός, οποίος δεν 
μελετήθηκε. Α. Ἀργυρός, Ὁδηγὸς πρὸς χρῆσιν τῶν ἐν προκαταρκτικῇ τάξει δημοτικῆς σχολῆς 
διδασκόντων ἀνάγνωσιν καὶ τὰ μετὰ ταύτης συνδεόμενα, ἐν Κωνσταντινουπόλει, χ.ε., 1880. 
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Λούτσου και Κ. Καλεβρά, τα οποία διαθέτουν πολύ σύντομο πρόλογο452, αλλά και 
για το Αλφαβητάριο του 1880 του Π. Οικονόμου, του οποίου ο πρόλογος 
αναφέρεται στον σκοπό του παρόντος εγχειριδίου453. Η μεθόδευση της διδασκαλίας 
στα υπόλοιπα εγχειρίδια γίνεται κατανοητή από τα κείμενα που τα συνοδεύουν. 
Πρόλογο, με οδηγίες και με τη φιλοσοφία συγγραφής του βιβλίου, διαθέτουν και τα 
δύο Αλφαβητάρια του Χ. Πούλιου454 και τα Αλφαβητάρια του Θ. 
Αποστολόπουλου455 και του Π. Οικονόμου (1891)456. Τα Αλφαβητάρια του Ι. 
Ασημακόπουλου και του Θ. Μιχαλόπουλου περιέχουν πρόλογο αλλά και οδηγίες 
στο κάτω μέρος κάποιων σελίδων457, του Α. Διαμαντή πρόλογο και μία σελίδα στο 
τέλος που αναπαριστά τη διδασκαλία των λέξεων στον πίνακα458, του Α. Κοκκινάκη 
πρόλογο και συμπληρωματικές οδηγίες στο τέλος459, των Μ. Βρατσάνου και Α. 
Κοκκινάκη του 1888 οδηγίες στο τέλος αλλά και κάτω από κάθε μάθημα των τριών 
πρώτων μερών460, των Μ. Βρατσάνου και Α. Κοκκινάκη του 1894 μόνο οδηγίες στο 
κάτω μέρος κάθε μαθήματος, επίσης, των τριών πρώτων μερών461, ενώ, τέλος, η 
διδασκαλία του Αλφαβηταρίου του Σπ. Μωραΐτη περιγράφεται αναλυτικά στον 
Οδηγό του462.  

Τα περισσότερα από τα Αλφαβητάρια χωρίζονται σε δύο, τρία ή τέσσερα 
μέρη. Ωστόσο, κάποια από τα πιο μικρά είναι ενιαία και δεν περιέχουν 
αναγνώσματα. Στην κατηγορία αυτή ανήκει Τὸ Ἄλφα Βῆτα τῶν μικρῶν παιδιῶν του 
Βλ. Σκορδέλη, το Μικρόν Ἀλφαβητάριον του Μ. Βρατσάνου, το Νέον Ἑλληνικὸν 
Ἀλφαβητάριον του Θ. Μιχαλόπουλου, το οποίο, όμως, όπως έχει ειπωθεί, αποτελεί 

452 Μάλιστα ο Κ. Μαρουδής στον πρόλογό του υπόσχεται την έκδοση Οδηγού στον οποίο θα 
εκτίθενται οι αρχές στις οποίες βασίστηκε το Αλφαβητάριό του και θα δίνονται οδηγίες για τη 
διδασκαλία του. Κ. Μαρουδῆς, Νέα μέθοδος Κ. Ἰω. Μαρουδῆ: ἔτος πρῶτον: Ἀλφαβητάριον 
ἁπλοποιοῦν τὴν διδασκαλίαν τῆς ἀναγνώσεως ὑπὸ Κωνστ. Ἰω. Μαρουδῆ, ἔκδοσις ἐνάτη, 
διασκευασθεῖσα ὅλως ἐπὶ τὸ βέλτιον, πλήρης εἰκόνων καὶ διῃρημένη εἰς τέσσαρα μέρη, δύο τεύχη, 
τεῦχος πρῶτον, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῶν Καταστημάτων Ἀνδρέου Κορομηλᾶ, 1884, πρόλογος, χωρίς 
αρίθμηση, Λ. Λοῦτσος & Κ. Καλεβρᾶς, Ἀλφαβητάριον μετὰ πολλῶν εἰκόνων διὰ τοὺς μαθητὰς τῶν 
δημοτικῶν σχολείων ἀμφοτέρων τῶν φύλων ὑπὸ Λ. Λούτσου καὶ Κ. Καλεβρᾶ, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ 
τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1894, σ. 5.  
453 Π. Οἰκονόμου, Ἀλφαβητάριον, δι’ οὗ ἐν ὀλίγοις μαθήμασι διδάσκονται χαίροντες οἱ μαθηταὶ τὴν 
ἀνάγνωσιν συνδεομένην μετὰ τῆς γραφῆς ὑπὸ Π.Π. Οἰκονόμου: ἔτος σχολικὸν Α΄, ἔκδοσις δευτέρα, 
διορθωμένη καὶ ηὐξημένη, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς Ἀθηναΐδος, 1880, σσ. 3-4.  
454 Χ. Πούλιος, Μέγα Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σσ. ζ΄-ιβ΄, Χ. Πούλιος, Νέον Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σσ. γ΄-
δ΄.  
455 Θ. Ἀποστολόπουλος, ό.π., σσ. 3-8. 
456 Π. Οἰκονόμου, Ἀλφαβητάριον ἤ ἡ πρώτη ἀνάγνωσις…, ό.π., σσ. γ΄-στ΄. 
457 Στο Αλφαβητάριο του Ι. Ασημακόπουλου διαχωρίζεται ο πρόλογος από τις οδηγίες. Ι. 
Ἀσημακόπουλος, ό.π., σσ. 3-8, 12-13, 22, 27, 33. Θ. Μιχαλόπουλος, ό.π., σσ. 2-5, 9. 
458 Α. Διαμαντῆς, ό.π., σσ. ε΄-ι΄, 113. 
459 Α. Κοκκινάκης, ό.π., σσ. 3-6, 46-48. 
460 Μ. Βρατσᾶνος & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., 1888, σσ. 3-49, 77-79.  
461 Μ. Βρατσᾶνος & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., 1894, σσ. 3-54. 
462 Σπ. Μωραΐτης, Διδασκαλικὴ ἤ σύντομοι ὁδηγίαι…, ό.π., σσ. 71-85. 
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μέρος ενός μεγαλύτερου Αλφαβηταρίου, και το Μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον του Α. 
Κοκκινάκη.  

Από δύο μέρη αποτελούνται τα εγχειρίδια του Σπ. Μωραΐτη, του Α. 
Αργυρού, του Ι. Ασημακόπουλου, του Ι. Κοντού, του Π. Οικονόμου (1891)463, του Χ. 
Παπαμάρκου, του Χ. Πούλιου (1888) και του Α. Σπετσέρη. Στα έξι πρώτα από τα 
παραπάνω το δεύτερο μέρος φαίνεται να αναλαμβάνει τον ρόλο του 
Αναγνωσματαρίου, καθώς αποτελείται αποκλειστικά από αναγνώσματα. Μάλιστα, 
ο Χ. Παπαμάρκου ονομάζει τα μέρη του Αλφαβηταρίου παρασκευαστικό της 
απταίστου αναγνώσεως και παρασκευαστικό της λογικής αναγνώσεως, διαίρεση την 
οποία θα απαιτήσει με την προκήρυξη του 1893. Αντίθετα, στο Νέον Ἀλφαβητάριον 
του Χ. Πούλιου στο δεύτερο μέρος πραγματοποιείται η διδασκαλία των κεφαλαίων 
γραμμάτων και της αλφαβήτας και περιέχονται ασκήσεις για εξάσκηση και δύο 
κείμενα464. Στο δεύτερο μέρος του Αλφαβηταρίου του Α. Σπετσέρη βρίσκονται 
μικρά κείμενα για τη διδασκαλία των κεφαλαίων γραμμάτων, η αλφαβήτα και άλλα 
δύο κείμενα465. 

 Από τρία μέρη αποτελούνται τα Αλφαβητάρια του Α. Διαμαντή και του Γ. 
Βανδώρου. Ο Α. Διαμαντής στον πρόλογό του δηλώνει ότι στο πρώτο μέρος 
διδάσκονται οι «κανονικές» λέξεις με τα πεζά γράμματα, στο δεύτερο οι δίφθογγοι 
και τα κεφαλαία γράμματα και στο τρίτο η «τέλεια ἀνάγνωσις»466. Συνεπώς, το 
τρίτο μέρος αποτελείται αποκλειστικά από αναγνώσματα, αλλά κείμενα 
συναντώνται και στα δύο προηγούμενα μέρη. Αναφορικά με το Αλφαβητάριο του Γ. 
Βανδώρου, το πρώτο μέρος του ασχολείται με τη διδασκαλία των γραμμάτων 
(πεζών, κεφαλαίων και δίψηφων) και των συνδυασμών αυ, ευ και ηυ, το δεύτερο 
περιέχει κείμενα με τη βοήθεια των οποίων διδάσκονται τα σημεία στίξεως και το 
τρίτο απαρτίζεται από αναγνώσματα.  

Τα υπόλοιπα Αλφαβητάρια αποτελούνται από τέσσερα μέρη. Στο 
Αλφαβητάριο του Κ. Μαρουδή αφιερώνονται και τα τέσσερα μέρη στην εκμάθηση 
του βασικού μηχανισμού της ανάγνωσης. Κείμενα βρίσκονται στο τελευταίο τμήμα 
κάθε μαθήματος αλλά, όπως δηλώνεται από την επικεφαλίδα τους, προορίζονται 
για την «τροχάδην ανάγνωση». Στο Αλφαβητάριο των Λ. Λούτσου και Κ. Καλεβρά 
και στα δύο Αλφαβητάρια των Μ. Βρατσάνου και Α. Κοκκινάκη, τα τρία πρώτα μέρη 
αφιερώνονται στη διδασκαλία του βασικού μηχανισμού της ανάγνωσης, ενώ το 

463 Στο συγκεκριμένο Αλφαβητάριο δεν υπάρχει η επικεφαλίδα δεύτερο μέρος, όπως στα υπόλοιπα, 
αλλά ξεκινά ξανά η αρίθμηση.  
464 Χ. Πούλιος, Νέον Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σσ. 56-64. 
465 Α. Σπετσέρης, ό.π., σσ. 25-32.  
466 Α. Διαμαντῆς, ό.π., σ. ε΄. 
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τέταρτο μέρος περιέχει αναγνώσματα467. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο μέρος 
διδάσκονται τα πεζά γράμματα, στο δεύτερο τα δίψηφα φωνήεντα και οι 
συνδυασμοί αυ, ευ και ηυ και στο τρίτο τα συμφωνικά συμπλέγματα, τα δίψηφα 
σύμφωνα, τα διπλά γράμματα, τα κεφαλαία γράμματα και η αλφαβήτα. Στο τρίτο 
μέρος των Αλφαβηταρίων των Μ. Βρατσάνου και Α. Κοκκινάκη διδάσκονται, επίσης, 
οι τόνοι και τα πνεύματα, οι κατηγορίες των λέξεων με βάση τον τονισμό τους και οι 
κατηγορίες των λέξεων με βάση τον αριθμό των συλλαβών τους, ενώ στο 
Αλφαβητάριο του 1894 διδάσκονται και τα σημεία στίξεως. Στο Αλφαβητάριο του 
1880 του Π. Οικονόμου, στο Μέγα Ἀλφαβητάριον του Χ. Πούλιου και στο 
Ἀλφαβητάριον του Γ. Καλλίνικου468, αφιερώνονται μόνο τα δύο πρώτα μέρη στην 
εκμάθηση του βασικού μηχανισμού της ανάγνωσης. Στο τρίτο μέρος του 
Αλφαβηταρίου του Χ. Πούλιου παρατίθενται οι περιγραφές των αντικειμένων του 
πρώτου μέρους, ενώ στο τέταρτο μέρος του παρόντος Αλφαβηταρίου και στο τρίτο 
και τέταρτο μέρος των εγχειριδίων του Π. Οικονόμου και του Γ. Καλλίνικου 
βρίσκονται διάφορα αναγνώσματα. Ωστόσο, κάποιες περιγραφές ζώων στο 
εγχειρίδιο του Γ. Καλλίνικου συμπίπτουν με κάποιες πρότυπες λέξεις469. Τέλος, στο 
Αλφαβητάριο του Θ. Αποστολόπουλου στο πρώτο μέρος διδάσκεται ο βασικός 
μηχανισμός της ανάγνωσης, στο δεύτερο παρατίθενται οι περιγραφές των 
αντικειμένων του πρώτου μέρους και άλλων αντικειμένων και τα κεφαλαία 
γράμματα, στο τρίτο το παραμύθι, στο οποίο βασίζεται η διδασκαλία του πρώτου 
μέρους, και στο τέταρτο αναγνώσματα, με αποτέλεσμα, όπως δηλώνει ο ίδιος στον 
πρόλογό του, τα τρία πρώτα μέρη να είναι οργανικά δεμένα470. 

Εκτός από τους προλόγους, τις οδηγίες και τα κυρίως μέρη, μερικά 
Αλφαβητάρια διαθέτουν κάποια ακόμη τμήματα. Τα Αλφαβητάρια των Μ. 
Βρατσάνου και Α. Κοκκινάκη περιέχουν αριθμητικό πίνακα με τους δέκα πρώτους 
αριθμούς και προσθέσεις και αφαιρέσεις μέχρι το 10471. Αριθμητικό πίνακα, χωρίς 
πράξεις, περιέχει και το Μικρὸν Ἀλφαβητάριον του Μ. Βρατσάνου472, ενώ Το Τὸ 

467 Στο Αλφαβητάριο των Μ. Βρατσάνου και Α. Κοκκινάκη του 1894, η κεφαλίδα με την ένδειξη 
τέταρτο μέρος συναντάται μόνο στις περιγραφές κάποιων ζώων. Στη συνέχεια, στις κεφαλίδες 
αναγράφεται το είδος του κειμένου που παρατίθεται κάθε φορά (προσευχές, άσματα, αινίγματα και 
παροιμίες). Μ. Βρατσᾶνος & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., 1894, σσ. 60-79. 
468 Στο έντυπο, που έχει βρεθεί, λείπουν 10 σελίδες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η επικεφαλίδα 
τέταρτο μέρος. Ωστόσο, η επανέναρξη της αρίθμησης και η αλλαγή στον τρόπο γραφής των λέξεων 
μαρτυρούν ότι οι τελευταίες σελίδες αποτελούν ξεχωριστό μέρος. Γ. Καλλίνικος, Ἀλφαβητάριον μετὰ 
πολλῶν εἰκόνων ὑπὸ Γεωργίου Ν. Καλλινίκου, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων 
Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1892, σσ. 52-63. 
469 Ό.π., σσ. 41-47. 
470 Θ. Ἀποστολόπουλος, ό.π., σ. 5.  
471 Μ. Βρατσᾶνος & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., 1888, σ. 76, Μ. Βρατσᾶνος 
& Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., 1894, σ. 80. 
472 Μ. Βρατσᾶνος, Μικρὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σ. 31. 
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Ἄλφα Βῆτα τῶν μικρῶν παιδιῶν παραθέτει στις δύο τελευταίες του σελίδες πίνακες 
με πεζά και τα κεφαλαία γράμματα και τους δέκα αριθμούς με καλλιγραφικά 
στοιχεία473. Τα Αλφαβητάρια του Α. Αργυρού και του Σπ. Μωραΐτη διαθέτουν 
πίνακες περιεχομένων για το Β΄ μέρος τους474, ενώ αυτό του Α. Κοκκινάκη 
παραθέτει στην αρχή του την απόφαση εισαγωγής του στα σχολεία του Ηρακλείου 
της Κρήτης475. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Αλφαβητάριο του Α. Διαμαντή, 
το οποίο σε ένα από τα τελευταία μέρη του για τη διευκόλυνση του δασκάλου 
προτείνει μικρές διηγήσεις με τις λέξεις που συναντώνται στα πρώτα μαθήματα και 
τον «καρπό» καθεμιάς από αυτές476. Επιπλέον, το συγκεκριμένο εγχειρίδιο 
περιλαμβάνει το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Πραγματογραφίας και 
Πατριδογραφίας, πίνακα περιεχομένων και το κείμενο της έγκρισής του για τα 
σχολεία της Αδριανούπολης477.  

Ο Χ. Παπαμάρκου εκφράζει έντονα την αντίρρησή του για την παράθεση 
ύλης που δε σχετίζεται με το μάθημα της Ανάγνωσης. Κρίνοντας το Αλφαβητάριο 
του Μ. Βρατσάνου, το οποίο εγκρίθηκε στον Γ΄ Διαγωνισμό και περιέχει οδηγίες για 
τους δασκάλους, προσευχές, αινίγματα, πίνακες προσθέσεως και αφαιρέσεως, τον 
Πυθαγόρειο πίνακα και καλλιγραφικά δοκίμια, επισημαίνει ότι παραβιάστηκε η 
προκήρυξη, καθώς «οὔτε ἀνέγραφε τοιαῦτα οὔτε ἦτο δυνατὸν ποτὲ νὰ ἀναγράψῃ, 
ἀφοῦ οὐδὲν μὲν τούτων εἶνε οἰκεῖον τοῖς ἀλφαβηταρίοις, ὡρίζοντο δὲ ἀλλαχοῦ τῆς 
αὐτῆς προκηρύξεως πάντα ταῦτα ὡς ὕλη διδακτικὴ ἄλλων βιβλίων, καὶ δὴ τῶν 
οἰκείων ἑκάστῳ, τῆς Παιδαγωγικῆς δηλ. καὶ Μεθοδικῆς, τοῦ Προσευχηταρίου, τῆς 
Ἀριθμητικῆς καὶ τῆς Καλλιγραφίας»478. Επίσης, τονίζει ότι οι μαθητές δεν έχουν 
καμία υποχρέωση να πληρώνουν ούτε για τις οδηγίες των δασκάλων ούτε για τους 
αριθμητικούς πίνακες, τους οποίους πληρώνουν έτσι και αλλιώς αγοράζοντας το 
βιβλίο της αριθμητικής479. Αντίθετα, ο Ι. Αργυριάδης θεωρεί ότι η ύπαρξη οδηγιών 
διευκολύνει τη διδασκαλία και αποτελεί απόδειξη της επιμέλειας και της 
μεθοδικότητας του Αλφαβηταρίου480.  

 
 

473 Βλ. Σκορδέλης, Τὸ Ἄλφα Βῆτα…, ό.π., σσ. 14-15.  
474 Ἀ. Ἀργυρός, Ἡ Κλεὶς τῆς Ἀναγνώσεως ἤτοι τὸ πρῶτον ἀναγνωστικὸν βιβλίον τῶν παίδων κατὰ τὴν 
ἀναλυτικοσυνθετικὴν μέθοδον συντεταγμένον ὑπὸ Ἀ. Ἀργυροῦ, ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐκ τοῦ 
Βιβλιοπωλείου Ἀνδρέου Κορομηλᾶ, 1880, σσ. 127-128, Σπ. Μωραΐτης, Ἐγχειρίδιον ἀναγνωσμάτων…, 
ό.π., σ. 96.  
475 Α. Κοκκινάκης, ό.π., χωρίς αρίθμηση. 
476 Α. Διαμαντῆς, ό.π., σσ. ζ΄, 107-112. 
477 Ό.π., σσ. 114-117, α΄-γ΄.  
478 Χ. Παπαμάρκου, Τὰ ἀναγνωστικὰ βιβλία…, ό.π., τόμος Α, σ. 18.  
479 Ό.π., σσ. 108-109. 
480 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1894, σ. 10. 
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7.2 Η εικονογράφηση 

Ένα ζήτημα που απασχόλησε ιδιαίτερα τους αλφαβηταριογράφους, αλλά και 
όσους ασχολήθηκαν με την έγκριση των Αλφαβηταρίων ήταν η παρουσία ή η 
απουσία εικόνων και η ποιότητά τους.  

Οι δύο πρώτες προκηρύξεις, όπως έχει ήδη ειπωθεί, άφηναν στην κρίση του 
συντάκτη του Αλφαβηταρίου την παραπάνω επιλογή, η οποία δε φαίνεται να 
απασχόλησε ιδιαίτερα τον Αρ. Χαρακόπο. Στην έκθεσή του για τα Αλφαβητάρια που 
υποβλήθηκαν στον Α΄ Διαγωνισμό υπάρχουν μόνο δύο αναφορές για την 
εικονογράφηση. Στην πρώτη περίπτωση, ο Αρ. Χαρακόπος κρίνοντας το εγχειρίδιο 
των Θ. Αποστολόπουλου και Δ. Κολοκοτσά, παρατηρεί μια εικόνα, η οποία δε 
σχετίζεται με την πρόταση που αναλύεται481. Στη δεύτερη περίπτωση, 
αναφερόμενος στις βελτιώσεις που θα πρέπει να πραγματοποιήσει ο Βλ. Σκορδέλης 
πριν την εισαγωγή του Αλφαβηταρίου του στα σχολεία, ζητά την χρήση εικόνων 
«καλλιτεχνικῶν καὶ οὐχὶ ὁμοίων πρὸς τὰς ἐν τῷ ὑποβλέθεντι ἡμῖν τεύχει ἀτέχνους 
καὶ ἠμαυρωμένας ἐκείνας, δι’ ὧν πᾶν ἄλλο παρίσταται ἤ τὸ ἀπεικονιζόμενον»482. 
Αναφερόμενος στο ίδιο Αλφαβητάριο, ο Χ. Πούλιος θεωρεί πλημμέλημα ότι 
απεικονίζονται μόνο μερικά από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για τη 
διδασκαλία των γραμμάτων483.  

Αντίθετα, ο Χ. Παπαμάρκου εκφράζει έντονα τις αντιρρήσεις του προς την 
ύπαρξη εικόνων, όταν δε χρησιμοποιούνται σωστά. Κρίνοντας το Αλφαβητάριο του 
Ι. Βρεττού, επισημαίνει ότι η παράθεση εικόνων ζώων και η τοποθέτηση από κάτω 
του αρχικού γράμματος της ονομασίας τους είναι τακτική που χρονολογείται από το 
1485. Επιπλέον, όταν δεν πληρούνται κάποιοι κανόνες, οι εικόνες είναι καλύτερα να 
αποφεύγονται, καθώς μπορεί να αποβούν επιβλαβείς. «Ὑπάρχουσι δὲ ἐν τῷ 
βιβλιαρίῳ τούτῳ καὶ εἰκόνες, αἵτινες ὡς κάκισται ὑπὸ τεχνικὴν ἔποψιν εἶνε λίαν 
ἐπιβλαβεῖς, ἄλλως δὲ οὔτε εἰς πάσας τὰς ἀσκήσεις ὑπάρχουσιν, οὔτε ὁ λόγος τῆς 
ὑπάρξεως αὐτῶν εἶνε πάντοτε δεδικαιολογημένος. Ἡ χρῆσις τῶν εἰκόνων γίνεται 
κατά τινας κανόνας ὡρισμένους, ἀλλ’ ὅταν οὗτοι δὲν τηρῶνται, τότε εἶνε ὅλως 
περιτταί»484. 

 Την ίδια περίπου άποψη εκφράζει σχολιάζοντας και το Αλφαβητάριο του Α. 
Κοκκινάκη, στο οποίο κάθε άσκηση αποτελείται από δύο μέρη, την πινακίδα και την 
εφαρμογή. Στο πρώτο μέρος, βρίσκονται στην ίδια σειρά δύο πολύ μικρές εικόνες, 
δεξιά και αριστερά από τις οποίες υπάρχουν οι ονομασίες των απεικονιζόμενων 
αντικειμένων και τα γράμματα που πρόκειται να διδαχθούν χωρισμένα με τελεία. Οι 

481 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1884, σ. 8. 
482 Ό.π., σ. 9. 
483 Χ. Πούλιος, (επιστολιμαία διατριβή), ό.π., σσ. 380-381.  
484 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σσ. 2-3. 
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λέξεις αυτές δεν περιέχουν μόνο τα ήδη διδαχθέντα ή τα διδασκόμενα κάθε φορά 
γράμματα, αλλά και άγνωστα. Αντίθετα, στο δεύτερο μέρος παρατίθεται η εικόνα 
της λέξης που πρόκειται να συντεθεί. Ορμώμενος από τα παραπάνω, επισημαίνει: 
«εἰκόνες ἀπειρόκαλοι μόνον ἐν τοῖς ἡμετέροις ἀλφαβηταρίοις ὑπάρχουσιν˙ ἡ 
χρησιμοποίησις τῶν εἰκόνων, μόνον ὅπως ἐμπεδωθῇ γράμμα τι ἀρκτικὸν ἤ τελικὸν 
τῆς λέξεως τῆς παριστανομένης διὰ τῆς εἰκόνος, πρὸ πολλοῦ κατεδικάσθη καὶ ἀπὸ 
πολλοῦ ἔχει ἀφανισθῆ ἀπὸ τῶν βιβλίων τῆς τρυφερᾶς νεότητος»485. Για τον λόγο 
αυτό, θεωρεί ότι το Αλφαβητάριο θα ήταν πολύ καλύτερο αν έλειπαν «πᾶσαι αἱ 
εἰκόνες μετὰ τοῦ ἴλιγγον προξενοῦντος προπαρασκευαστικοῦ πρὸς ἀνάγνωσιν 
πτωχικῶν τινων γραμμάτων καὶ συλλαβῶν μηχανισμοῦ»486.  

Πολλές εικόνες υπάρχουν και στο Αλφαβητάριο που υπέβαλε ο Π. 
Οικονόμου, αλλά ο Χ. Παπαμάρκου κρίνει ότι είναι ανάξιες λόγου, καθώς δεν 
εξυπηρετούν κανένα σκοπό487. Αντίθετα, ένα από τα προτερήματα του εγχειριδίου 
του Λ. Παπαντωνίου, το οποίο δε διαθέτει εικόνες, είναι ότι «δὲν ἔχει τὰς ἀτέχνους 
ἐν ἄλλοις εἰκόνας»488. 

Παραδέχεται ότι οι εικόνες είναι δυνατόν να έχουν παιδευτική αξία, αν είναι 
«ἀριστουργήματα τῆς γραφικῆς τέχνης καὶ ἄν ἀπεικονίζωσι περιπετείας τοῦ 
ἐνεργοῦ βίου καὶ σκηνὰς δραματικὰς τῶν ἐν αὐτοῖς μνημονευομένων προσώπων καὶ 
ζώων»489. Όμως, η παραπάνω προϋπόθεση δεν μπορεί να εκπληρωθεί, καθώς οι 
καλλιτεχνικές εικόνες είναι δυσεύρετες και αυξάνουν το κόστος του εγχειριδίου. 
Αντίθετα, κάθε σχολείο ή κάθε δάσκαλος μπορεί να αγοράσει ένα βιβλίο εικόνων, 
το οποίο θα αξιοποιεί κατά τη διδασκαλία490.  

 Η παραπάνω στάση του Χ. Παπαμάρκου εξηγεί την απουσία εικόνων στο 
Αλφαβητάριο, που συνέγραψε το 1891, αλλά και την προκήρυξη του Γ΄ 
Διαγωνισμού, την οποία συνέταξε ο ίδιος. Η προκήρυξη αυτή απαγόρευε την 
ύπαρξη εικόνων σε όλα τα αναγνωστικά βιβλία, γεγονός το οποίο μπορεί να 
ερμηνευθεί από την άποψη που διατυπώνει στο βιβλίο του Τὰ ἀναγνωστικὰ βιβλία 
τῶν μικρῶν Ἑλληνοπαίδων. «Ὅταν ὅμως ὡς δόγμα παιδαγωγικὸν θεωρηθῇ ἡ ἐν τοῖς 
τοιούτοις βιβλίοις ἀναγκαιότης τῶν εἰκόνων, τότε πάντως θὰ παρασχεθῶσι τοῖς 
μικροῖς μαθηταῖς εἰκόνες ὑπὸ τε τεχνικὴν καὶ ὑπὸ παιδαγωγικὴν ἔποψιν κακαί, ὅπερ 
ἐπιβλαβέστατον»491. Για να τεκμηριώσει την άποψή του επικαλείται Γερμανούς 

485 Ό.π., σ. 14. 
486 Ό.π. 
487 Ό.π., σ. 17. 
488 Ό.π., σ. 19. 
489 Χ. Παπαμάρκου, Τὰ ἀναγνωστικὰ βιβλία…, ό.π., τόμος Α, σ. 180. 
490 Ό.π., σ. 181. 
491 Ό.π. 
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παιδαγωγούς, οι οποίοι προτείνουν την απομάκρυνση των εικόνων από τα 
αναγνωστικά βιβλία492.  

 Η άποψη του Χ. Παπαμάρκου έρχεται σε αντίθεση με την άποψη που 
εκφράζεται στο παιδαγωγικό περιοδικό Ἐκπαίδευσις, στο οποίο σχολιάζεται η 
προκήρυξη. «Ἐκείνο δὲ τὸ ἄνευ εἰκόνων δι’ ἀντιλογίαν πρὸς τὸ πρῴην μετ΄ εἰκόνων 
ἐνθυμίζει πως τοὺς εἰκονομάχους. Δύναται ν΄ απαιτήσῃ καλλιτεχνικὰς εἰκόνας, ναί˙ 
ἀλλὰ διὰ τί ἄνευ εἰκόνων, ἀφοῦ πανταχοῦ τοῦ πεπολιτισμένου κόσμου 
μεταχειρίζονται εἰκόνας;»493. 

Στην έκθεση του Ι. Αργυριάδη δεν υπάρχει καμία αναφορά σε εικόνες494, 
γεγονός που μας εμποδίζει να συμπεράνουμε αν οι αλφαβηταριογράφοι 
συμμορφώθηκαν με την προκήρυξη. Εικόνες δε συναντώνται ούτε στο Αλφαβητάριο 
του Π. Οικονόμου του 1891 ούτε σε αυτό που εξέδωσε το 1893 ο Α. Σπετσέρης, 
χωρίς, όμως, να είναι γνωστό αν είχε λάβει υπόψη του την προκήρυξη. 

Όλα τα υπόλοιπα από τα εξεταζόμενα Αλφαβητάρια είναι εικονογραφημένα. 
Η εικονογράφηση συνδέεται τόσο με την εποπτική διδασκαλία και την 
πραγματογνωσία όσο και με το σύστημα των πρότυπων λέξεων. Στα εξεταζόμενα 
Αλφαβητάρια οι εικόνες είναι ασπρόμαυρες και αναπαριστούν είτε την πρότυπη 
λέξη είτε, όταν δεν ακολουθείται το συγκεκριμένο σύστημα, μια από τις λέξεις που 
αξιοποιούνται. Τα περισσότερα διαθέτουν μία εικόνα στην αρχή κάθε μαθήματος 
τουλάχιστον για τα πρώτα μέρη τους, με εξαίρεση αυτά του Ι. Ασημακόπουλου, του 
Γ. Καλλίνικου, του Α. Αργυρού και των Μ. Βρατσάνου και Α. Κοκκινάκη. Στο 
Αλφαβητάριο του Ι. Ασημακόπουλου βρίσκονται μόλις έξι εικόνες στο πρώτο μέρος, 
εκ των οποίων η μία δε σχετίζεται με την πρότυπη λέξη και τα διδασκόμενα 
γράμματα, και πέντε στο δεύτερο495. Ο περιορισμένος αριθμός εικόνων ίσως 
σχετίζεται με την έκθεση του Χ. Παπαμάρκου με βάση την οποία συντάχθηκε το 
παρόν εγχειρίδιο. Αναφορικά με το εγχειρίδιο του Γ. Καλλίνικου, παρότι στον τίτλο 
του δηλώνεται ότι είναι γραμμένο «μετὰ πολλῶν εἰκόνων», δε διαθέτει εικόνες για 
όλες τις πρότυπες λέξεις496. Στο εγχειρίδιο του Α. Αργυρού όλες οι εικόνες με τις 
ονομασίες τους είναι συγκεντρωμένες στις πρώτες σελίδες497, ενώ περισσότερες 
από μία εικόνες ανά μάθημα περιέχει το Αλφαβητάριο του 1888 των Μ. Βρατσάνου 
και Α. Κοκκινάκη, το οποίο στο πρώτο μέρος του, όπως περιγράφεται και στην 

492 Ό.π., σ. 182. 
493 Β., «Τὰ διδακτικὰ βιβλία τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως», Ἐκπαίδευσις, Έτ. Α΄, 10-3-1893, σσ. 
222-224.  
494 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1894, σσ. 1-11. 
495 Ι. Ἀσημακόπουλος, ό.π., σσ. 9-11, 15, 18 ,20, 47, 50, 52, 55, 58. 
496 Γ. Καλλίνικος, ό.π. σσ. 1-40. 
497 Ἀ. Ἀργυρός, ό.π., σσ. 1-16. 
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έκθεση του Χ. Παπαμάρκου, διαθέτει δύο ή τρεις εικόνες στο αρχικό στάδιο και μια 
στο στάδιο της εφαρμογής498.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ύπαρξη εικόνων επισημαίνεται στους 
τίτλους πολλών Αλφαβηταρίων. Πιο συγκεκριμένα, σχετική αναφορά υπάρχει και 
στα δύο εγχειρίδια των Μ. Βρατσάνου και Α. Κοκκινάκη και σε αυτά των Κ. 
Μαρουδή, Θ. Αποστολόπουλου, Γ. Βανδώρου, Ι. Κοντού, Γ. Καλλίνικου, Θ. 
Μιχαλόπουλου, Λ. Λούτσου και Κ. Καλεβρά και Μ. Βρατσάνου. Επίσης, η σημασία 
που δίνουν ορισμένοι αλφαβηταριογράφοι στην εικονογράφηση, γίνεται φανερή 
από τους προλόγους τους. Ο Χ. Πούλιος θεωρεί τις εικόνες αναπόσπαστο στοιχείο 
της νέας μεθόδου διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης˙ «ἡ νέα μέθοδος σκοπεῖ νὰ 
διδάξῃ τοὺς παῖδας τὰ 24 γράμματα εὐκολώτατα δι’ εἰκόνων ζῴων καὶ πραγμάτων 
γνωστῶν»499. Ιδιαίτερη φροντίδα στην εικονογράφηση του εγχειριδίου του δίνει ο 
Θ. Αποστολόπουλος, ο οποίος δηλώνει ότι έγινε προσπάθεια να σχεδιαστούν 
εικόνες «ὅσον τὸ δυνατὸν μᾶλλον φιλοκάλους καὶ ὡραίας»500. Παρόμοια, ο Κ. 
Μαρουδής θεωρεί ότι οι εικόνες του είναι «καλῶς ἐξειργασμέναι» αλλά εναποθέτει 
στον δάσκαλο την ευθύνη να γνωστοποιήσει στους μαθητές τα πραγματικά μεγέθη 
των εικονιζόμενων αντικειμένων501.  

Παράλληλα, ο Α. Διαμαντής παρουσιάζει μια ακόμη λειτουργία των εικόνων, 
θεωρώντας τες υποστηρικτικές της γραφής, καθώς οι μαθητές μπορούν να τις 
ιχνογραφήσουν με ευχαρίστηση στα αβάκια τους˙ «βαθμηδὸν προσφέρω ἁπλᾶς 
εἰκόνας πρὸς ὑποστήριξιν τῆς γραφῆς, ἅς δύνανται, καί τοι ἀτελῶς καὶ ὅσον εἶναι 
δυνατὸν, νὰ ἰχνογραφῶσιν ἐπὶ τῶν ἀβακίων οἱ μικροὶ παῖδες, οἵτινες λίαν 
ἐνασμενίζουσι νὰ πράττωσι τοῦτο»502. 

Ωστόσο, παρά την έμφαση που δίνουν πολλοί αλφαβηταριογράφοι στην 
εικονογράφηση των εγχειριδίων τους, οι εικόνες είναι χαμηλής ποιότητας. Επίσης, 
πολλές φορές έχουν κοινή θεματολογία, η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητη του συστήματος των πρότυπων λέξεων, καθώς αρκετές φορές 
συναντώνται οι ίδιες πρότυπες λέξεις, ενώ συχνά η ίδια εικόνα συναντάται σε 
περισσότερα του ενός Αλφαβητάρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 
παρακάτω εικόνα, η οποία συναντάται αυτούσια στα Αλφαβητάρια των Ι. 
Ασημακόπουλου, Μ. Βρατσάνου, Μ. Βρατσάνου και Α. Κοκκινάκη (1888, 1894) και 
Χ. Πούλιου (1881, 1888) (Εικόνα 2).  

498 Μ. Βρατσᾶνος & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., 1888, σσ. 3-20. 
499 Χ. Πούλιος, Μέγα Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σ. ι΄. 
500 Θ. Ἀποστολόπουλος, ό.π., σ. 8. 
501 Κ. Μαρουδῆς, ό.π., πρόλογος, χωρίς αρίθμηση. 
502 Α. Διαμαντῆς, ό.π., σ. στ΄.  
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Εικόνα 2 Πηγή: Ι. Ἀσημακόπουλος, ό.π., σ. 10. Η ίδια εικόνα συναντάται στα: Μ. Βρατσᾶνος & Α. 
Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., 1888, σ, 24, Μ. Βρατσᾶνος & Α. Κοκκινάκης, Νέον 
μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., 1894, σ. 4, Μ. Βρατσᾶνος, Μικρὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σ. 5, Χ. 
Πούλιος, Μέγα Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σ. 42 & Χ. Πούλιος, Νέον Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σ. 7. 

 
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός, ότι τα Αλφαβητάρια του Ι. 

Καλλίνικου και Βλ. Σκορδέλη έχουν τις περισσότερες εικόνες τους κοινές, όπως 
γίνεται φανερό και από τις εικόνες που ενδεικτικά παρατίθενται στη συνέχεια 
(Εικόνα 3, Εικόνα 4).  

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3 Πηγή: Γ. Καλλίνικος, ό.π. σσ. 12-13, 15. 

Εικόνα 4 Πηγή: Βλ. Σκορδέλης, Τὸ Ἄλφα Βῆτα…, ό.π., σσ. 6, 8. 
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7.3 Η πορεία διδασκαλίας 

Εκτός από το Αλφαβητάριο του Γ. Κωνσταντινίδη, που συνέχισε να 
επανεκδίδεται, και αυτό του Ισηγόνη, που υποβλήθηκε στον Α΄ Διαγωνισμό, όλα τα 
υπόλοιπα ακολουθούν με μικρές ή μεγάλες διαφοροποιήσεις τη νέα μέθοδο.  

Αναφορικά με το Αλφαβητάριο του Ισηγόνη στην έκθεση του Α΄ 
Διαγωνισμού αναφέρεται ότι ακολουθεί πιστά την παλιά μέθοδο, «ἰδίως τὸ 
σύστημα τοῦ μακαρίτου Ἰω. Κοκκώνη καὶ ἄλλων τινῶν ὁμοίων τῷ ἐκείνου παλαιῶν 
Ἀλφαβηταρίων»503. Μάλιστα, κάποια από αυτά τα Αλφαβητάρια θεωρούνται πολύ 
καλύτερα από το συγκεκριμένο. Ο Ισηγόνης, αρχικά, παραθέτει τα 24 γράμματα του 
αλφαβήτου, πεζά και κεφαλαία, αξιώνοντας την απομνημόνευσή τους, ενώ 
προχωρά με τη διδασκαλία των συλλαβών με τη σειρά που όριζε ο Ι. Κοκκώνης, 
αφήνοντας, όμως, για αργότερα τη διδασκαλία των «διφθόγγων». Ακολουθούν η 
διδασκαλία των τόνων, η ανάγνωση λέξεων (μονοσύλλαβων, δισύλλαβων και 
τρισύλλαβων), η διδασκαλία των «διφθόγγων», η ανάγνωση λέξεων που περιέχουν 
«διφθόγγους», η ανάγνωση ουσιαστικών με επίθετα και η διδασκαλία προτάσεων, 
αρχικά μικρών και αργότερα μεγαλύτερων. Έπονται ποιήματα, παραμύθια και 
διηγήματα504.  

Στόχος του Αλφαβηταρίου, σύμφωνα με τον συντάκτη της έκθεσης, είναι να 
προσφέρει στον μαθητή μια σειρά μη οικείων παραστάσεων, τις οποίες ο παιδικός 
νους δεν μπορεί να συλλάβει, ενώ ο συγγραφέας του δεν φαίνεται να λαμβάνει 
υπόψη τις νεότερες παιδαγωγικές αρχές και τα Αλφαβητάρια και Αναγνωσματάρια 
που έχουν συνταχθεί με βάση αυτές. Η κριτική που ασκείται είναι όμοια με αυτή 
που ασκείται στη μέθοδο διδασκαλίας της προηγούμενης περιόδου, εφόσον το 
Αλφαβητάριο είναι γραμμένο σύμφωνα με αυτή. «Ἐν τῷ ἀλφαβηταρίῳ τούτῳ, ἀφ’ 
οὗ ὁ παῖς μακρὸν ἀναγκασθῇ νὰ κατατρίψῃ χρόνον, ἕως οὗ διέλθῃ τὰ γράμματα καὶ 
τὴν μακρὰν τῶν ἐκ τούτων συνδυασμῶν σειρὰν, ἐν φοβερᾷ ἀηδίᾳ καὶ στενοχωρίᾳ, 
ἀπορῶν καθ’ ἑαυτὸν διατί τὸν βιάζουσι ν’ ἀναπέμπῃ ἀκατανοήτους δι’ αὐτὸν καὶ 
ἀλλοκότους φωνὰς, τί ἄλλο μέλλει κατόπιν νὰ διδαχθῇ; Ἀκριβῶς ὅ,τι τῷ προξενεῖ 
μείζονα ἀηδίαν, λέξεις μεμονωμένας, μηδὲν ἐχούσας δι’ αὐτὸν νόημα καὶ μηδὲν 
ἑπομένως κινούσας ἐνδιαφέρον […]»505. Ο Αρ. Χαρακόπος, αφού κρίνει το 
Αλφαβητάριο και ως προς το περιεχόμενό του καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «δὲν 
ἦτο δυνατὸν νὰ ληφθῇ σπουδαίως ὑπ’ ὄψει»506. 

Όσον αφορά στη νέα μέθοδο, όπως έχει φανεί από το προηγούμενο 
κεφάλαιο, οι Οδηγοί διδασκαλίας και οι πρόλογοι των Αλφαβηταρίων προβλέπουν 

503 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1884, σ. 1. 
504 Ό.π. 
505 Ό.π. 
506 Ό.π., σσ. 1-3. 
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ότι η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης θα πρέπει να βασίζεται στην ανάλυση και 
στη σύνθεση πρότυπων λέξεων. Ωστόσο, οι οδηγίες προτείνουν η συγκεκριμένη 
διαδικασία να πραγματοποιείται είτε προφορικά ή και με τη βοήθεια του 
αναγνωστηρίου είτε στον πίνακα, με αποτέλεσμα πολλές φορές να παρατηρείται το 
φαινόμενο στο Αλφαβητάριο να υπάρχει μόνο το στάδιο της σύνθεσης. 

Ο Σπ. Μωραΐτης στον Οδηγό του προβλέπει την ανάλυση και τη σύνθεση των 
διδασκόμενων λέξεων προφορικά και στο αναγνωστήριο, ενώ το Αλφαβητάριο 
προορίζεται μόνο για ανάγνωση. Συνεπώς, στο Αλφαβητάριο δεν καταγράφεται η 
ανάλυση και η ανασύνθεση της λέξης, αλλά μετά από μια μακροσκελή παράθεση 
γραμμάτων και συλλαβών σχηματίζεται μέσω σύνθεσης η εκάστοτε λέξη (Εικόνα 5).  

 
Εικόνα 5 Πηγή: Σπ. Μωραΐτης, Ἐγχειρίδιον ἀναγνωσμάτων…, ό.π., σσ. 8-9. 
 

Την ανάλυση των λέξεων σε συλλαβές και σε φθόγγους υποστηρίζει και ο Χ. 
Πούλιος, χωρίς, όμως, να καταγράφει τη συγκεκριμένη διαδικασία σε κανένα από 
τα Αλφαβητάριά του. Οι πρότυπες λέξεις, αφού παρουσιαστούν ολόκληρες 
χωρίζονται απευθείας σε γράμματα, με αποτέλεσμα τα εγχειρίδιά του να 
παρουσιάζουν παρόμοια εικόνα με αυτό του Σπ. Μωραΐτη (Εικόνα 6). 
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Εικόνα 6 Πηγή: Χ. Πούλιος, Μέγα Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σσ. 24-25. 

 
Παρόμοια, ο Ι. Ασημακόπουλος ξεκινάει με την αναπαράσταση της 

πρότασης στον πίνακα με μια γραμμή και τη σταδιακή διαίρεσή της σε λέξεις, 
συλλαβές και γράμματα, ενώ καταλήγει στη σύνθεσή της. Το Αλφαβητάριο 
χρησιμοποιείται μόνο στο τελευταίο στάδιο, κατά το οποίο αναγιγνώσκουν οι 
μαθητές, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται, ούτε και σε αυτή την περίπτωση, η 
αναλυτικοσυνθετική διαδικασία. Στο πάνω μέρος κάθε σελίδας γράφεται η πρότυπη 
λέξη με πολύ μικρά γράμματα, άλλες φορές συνοδευόμενη από εικόνα και άλλες 
όχι. Η επιλογή της συγκεκριμένης γραμματοσειράς δικαιολογείται από τον συντάκτη 
του˙ «Εὐνόητον ὅτι εἰς τὴν ἐν τῷ ἀλφαβηταρίῳ ἀνάγνωσιν δὲν θά λαμβάνηται ὑπ’ 
ὄψιν ἡ ἐπὶ κεφαλῆς ἑκάστης ἀσκήσεως ὑποδειγματικὴ λέξις˙ διὰ τοῦτο καὶ 
ἐγράφησαν αὗται μὲ μικρὰ γράμματα»507. Από κάτω βρίσκονται τα νέα γράμματα, 
με έντονα στοιχεία και χωρισμένα με τελεία. Ακολουθεί η πρότυπη λέξη, αλλά και 
άλλες λέξεις, με τα γράμματά τους σε απόσταση, ενώ στην επόμενη σειρά 
επαναλαμβάνονται χωρισμένες σε συλλαβές με παύλα. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η 
σύνθεση μόνο των συλλαβών που δεν έχουν ξανασυναντηθεί, ενώ οι λέξεις δεν 
εμφανίζονται στην κανονική τους μορφή (χωρίς παύλα). Στην υποσημείωση της 
αριστερής σελίδας της παρακάτω εικόνας περιγράφεται η πορεία που θα πρέπει να 
ακολουθεί η αναγνωστική διαδικασία για κάθε λέξη. Ως παράδειγμα λαμβάνεται η 
λέξη θύρα. Αρχικά, διαβάζεται το «θ υ» και στη συνέχεια το «θυ» που βρίσκεται 
στην κάτω σειρά. Το ίδιο ισχύει και για τη συλλαβή ρα, ενώ τέλος αναγιγνώσκεται 
ολόκληρη η λέξη. Η υποσημείωση της απέναντι σελίδας επισημαίνει ότι, μόλις οι 

507 Ι. Ἀσημακόπουλος, ό.π., σ. 8. 
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μαθητές εξασκηθούν στην ανάγνωση της άσκησης, θα πρέπει να ζητείται η 
ανάγνωση μόνο των σειρών που έχουν συντεθειμένες τις συλλαβές (Εικόνα 7).  

  
Εικόνα 7 Πηγή: Ι. Ἀσημακόπουλος, ό.π., σσ. 12-13. 

 
Ανάλογη εικόνα εμφανίζει και το Αλφαβητάριο του Α. Κοκκινάκη, παρότι και 

αυτός προτάσσει στις οδηγίες του την αναλυτικοσυνθετική διαδικασία. Το 
συγκεκριμένο Αλφαβητάριο διαθέτει εικόνες για όλες τις πρότυπες λέξεις κάτω από 
τις οποίες γράφεται το νέο ή τα νέα γράμματα και όχι η λέξη. Οι νέες λέξεις 
προκύπτουν και σε αυτήν την περίπτωση συνθετικά, χωρίς να συντίθεται συλλαβές 
που έχουν ξανασυντεθεί. Ωστόσο, βασική διαφορά του από το προηγούμενο είναι 
ότι οι λέξεις παρουσιάζονται και στην κανονική τους μορφή, ενώ στις οδηγίες 
προβλέπεται η αξιοποίηση και της φωνομιμητικής μεθόδου508 (Εικόνα 8). 

 
Εικόνα 8 Πηγή: Α. Κοκκινάκης, ό.π., σσ. 10-11. 

508 Α. Κοκκινάκης, ό.π., σ. 46. 
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Η ίδια τακτική ακολουθείται και από τον Α. Διαμαντή, ο οποίος αν και στο 
τέλος του εγχειριδίου του προτείνει μια καθαρά αναλυτικοσυνθετική διαδικασία 
για τη διδασκαλία των λέξεων στον πίνακα, δεν καταγράφει τη συγκεκριμένη 
πορεία στο κυρίως μέρος του Αλφαβηταρίου του. Κάθε μάθημα αρχίζει με την 
εικόνα της εκάστοτε πρότυπης λέξης, συνοδευόμενης από την ονομασία της. 
Έπειτα, ξαναγράφεται η λέξη και ακολουθεί η ανάλυσή της σε γράμματα. Δίπλα 
παρατίθενται τα νέα γράμματα και κάποια από τα ήδη γνωστά, ενώ στην αμέσως 
επόμενη σειρά ξεκινά η σύνθεση συλλαβών, κάποιες από τις οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια, ενώ άλλες όχι. Τέλος, συντίθενται η πρότυπη λέξη, 
η οποία γράφεται μία φορά και με καλλιγραφικά στοιχεία, ενώ, με εξαίρεση τα 
πρώτα μαθήματα, σχηματίζονται νέες λέξεις από τα ήδη γνωστά γράμματα (Εικόνα 
9). 

  
Εικόνα 9 Πηγή: Α. Διαμαντῆς, ό.π., σσ. 12-13. 

 
Ο Π. Οικονόμου στο Αλφαβητάριο του 1891 προτείνει την προφορική 

ανάλυση λέξεων και διδάσκει τα γράμματα από πίνακες ανάγνωσης, οι οποίοι είναι 
το Αλφαβητάριο σε μεγέθυνση. Οι πρώτες λέξεις που διδάσκονται είναι 
μονοσύλλαβες, αρχικά, διγράμματες και, έπειτα, τριγράμματες. Κάθε λέξη 
παρουσιάζεται ολόκληρη και στη συνέχεια αναλύεται, ενώ, μόλις αναλυθούν οι 
εκάστοτε διδασκόμενες λέξεις, ανασυντίθενται. Τέλος, επαναλαμβάνονται στην 
κανονική τους μορφή μαζί με άλλες που έχουν ήδη διδαχθεί (Εικόνα 10). Λέξεις με 
περισσότερες συλλαβές εμφανίζονται μόλις ολοκληρωθεί η διδασκαλία της 
αλφαβήτας. Οι λέξεις αυτές κατανέμονται με βάση τη δυσκολία τους και 
παρατίθενται χωρισμένες σε συλλαβές χωρίς να προσεγγίζονται 
αναλυτικοσυνθετικά (Εικόνα 11). 
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Εικόνα 10 Πηγή: Π. Οἰκονόμου, Ἀλφαβητάριον ἤ ἡ πρώτη ἀνάγνωσις…, ό.π., σσ. 8-9. 

 
Εικόνα 11 Πηγή: Π. Οἰκονόμου, Ἀλφαβητάριον ἤ ἡ πρώτη ἀνάγνωσις…, ό.π., σσ. 20-21. 

 
Στις παραπάνω περιπτώσεις οι οδηγίες καθιστούν σαφή τη φιλοσοφία των 

αλφαβηταριογράφων. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που τα Αλφαβητάρια δε 
συνοδεύονται από πρόλογο ή κάποια άλλη μορφή οδηγιών είναι δύσκολο να γίνει 
κατανοητό, αν η συγκεκριμένη πορεία αποτελεί συνειδητή επιλογή του συντάκτη ή 
είναι απόρροια παρανόησης της μεθόδου. 

Ένα από τα Αλφαβητάρια που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία είναι 
αυτό του Π. Οικονόμου του 1880, στο οποίο δε φαίνεται να γίνεται χρήση 
πρότυπων λέξεων. Στην αρχή κάθε μαθήματος υπάρχει μια εικόνα, χωρίς καμία 
άλλη ένδειξη εκτός από τον αριθμό του μαθήματος. Κάτω από την εικόνα, στο 
αριστερό μέρος της σελίδας βρίσκονται τα διδασκόμενα γράμματα με έντονους 
χαρακτήρες. Από τον συνδυασμό αυτών των γραμμάτων και των ήδη γνωστών 
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σχηματίζονται συλλαβές, λέξεις και φράσεις509. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
σχηματιζόμενες λέξεις δεν προκύπτουν πάντα από τις συλλαβές που παρατίθενται 
πριν από αυτές και δεν είναι ουσιαστικά συγκεκριμένα, γεγονός το οποίο συνηγορεί 
στην άποψη ότι παρανοείται το σύστημα των πρότυπων λέξεων (Εικόνα 12). 

 
Εικόνα 12 Πηγή: Π. Οἰκονόμου, Ἀλφαβητάριον, δι’ οὗ ἐν ὀλίγοις μαθήμασι… ό.π., σσ. 6-7. 
 

Την ίδια διάταξη με το παραπάνω έχει και το Αλφαβητάριο του Βλ. Σκορδέλη 
με τη διαφορά ότι οι χρησιμοποιούμενες λέξεις προσεγγίζουν περισσότερο τις 
πρότυπες (Εικόνα 13).  

 
Εικόνα 13 Πηγή: Βλ. Σκορδέλης, Τὸ Ἄλφα Βῆτα…, ό.π., σσ. 4-5. 

 

509 Οι φράσεις φαίνεται έχουν μια σχετική συνέχεια μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μπορεί να 
υποστηριχθεί η άποψη ότι σχηματίζουν ένα παραμύθι.  
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Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και τα Αλφαβητάρια του Γ. Βανδώρου, του 
Ι. Κοντού και του Γ. Καλλίνικου. Ωστόσο, σε αυτά οι πρότυπες λέξεις εμφανίζονται 
ολόκληρες στην αρχή κάθε μαθήματος, χωρίς, όμως, ούτε και σε αυτή την 
περίπτωση, να καταγράφεται η ανάλυσή τους. Οι εκάστοτε λέξεις συντίθενται, 
αφού έχει προηγηθεί, η σύνθεση χρήσιμων και μη συλλαβών (Εικόνα 14, Εικόνα 15, 
Εικόνα 16). 

 
Εικόνα 14 Πηγή: Γ. Βανδώρου, Ἀλφαβητάριον κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς Παιδαγωγικῆς μετὰ 

πολλῶν εἰκόνων καὶ παιδικῶν διαλόγων, ἔκδοσις τρίτη βελτίων, ἐν Ἀθήναις, τυπογραφεῖον «Ὁ 
Παλαμήδης», 1891, σσ. 4-5. 

 
Εικόνα 15 Πηγή: Ι. Κοντός, Νέον Ἀλφαβητάριον μετὰ πολλῶν εἰκόνων πρὸς χρῆσιν τῶν 

μαθητῶν τῶν δημοτικῶν σχολείων ἀμφοτέρων τῶν φύλων ὑπὸ Ἰωάννου Κοντοῦ, ἐκδότης Ἐλευθ. Δ. 
Συγγουρῆς ἐν Λαμίᾳ, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 
1891, σσ. 4-5. 
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Εικόνα 16 Πηγή: Γ. Καλλίνικος, ό.π., σσ. 2-3. 

 
Συνθετική είναι η πορεία που καταγράφεται και στο Αλφαβητάριο των Λ. 

Λούτσου και Κ. Καλεβρά. Στο παρόν εγχειρίδιο στο πάνω μέρος κάθε σελίδας 
γράφεται το διδασκόμενο γράμμα (μικρό και κεφαλαίο), ενώ ακολουθεί η εικόνα 
της πρότυπης λέξης, συνοδευόμενη από τον τίτλο της, για τον οποίο 
χρησιμοποιείται γραμματοσειρά μικρού μεγέθους. Στη συνέχεια, δίνονται στη 
σειρά, χωρισμένα με κόμμα, τα γράμματα της πρότυπης λέξης και ξεκινάει η 
σύνθεση διαφόρων συλλαβών για να σχηματιστεί τελικά η πρότυπη λέξη (Εικόνα 
17). Από το τέταρτο μάθημα και μετά σχηματίζονται και νέες λέξεις.  

 
Εικόνα 17 Πηγή: Λ. Λοῦτσος & Κ. Καλεβρᾶς, ό.π., σσ. 8-9. 

 

122 
 



Στη σύνθεση των λέξεων βασίζεται και το Αλφαβητάριο του Α. Σπετσέρη, με 
τη διαφορά ότι δε συντίθενται συλλαβές που θα παραμείνουν αχρησιμοποίητες 
(Εικόνα 18).  

 
Εικόνα 18 Πηγή: Α. Σπετσέρης, ό.π., σσ. 6-7. 

 
Αλφαβητάρια όπως τα παραπάνω, στα οποία αποτυπώνεται η συνθετική 

μέθοδος διδασκαλίας προκάλεσαν την αρνητική κριτικών των επιτροπών των κρίσης 
των διδακτικών βιβλίων. Ο Αρ. Χαρακόπος, κρίνοντας ότι ο Κ. Τσούμας έχει 
παρανοήσει τη νέα μέθοδο, αντιμετωπίζει με ειρωνική διάθεση το Αλφαβητάριό 
του. Στην έκθεση, αρχικά, παρατίθεται το ρητό που αναγράφεται στην προμετωπίδα 
του εγχειριδίου, «τῆς παιδείας αἱ μὲν ῥίζαι πικραί, οἱ δὲ καρποὶ γλυκεῖς», με το 
σχόλιο ότι, αν ο μαθητής διδαχθεί την πρώτη ανάγνωση με το συγκεκριμένο 
Αλφαβητάριο, θα αισθανθεί αμέσως ότι οι ρίζες της παιδείας είναι πικρές. Επίσης, 
τίθενται υπό αμφισβήτηση και τα οφέλη που θα αποκομίσει. Στη συνέχεια, 
επισημαίνεται ότι ο συγγραφέας του από κάπου πληροφορήθηκε ότι πρώτη 
ανάγνωση διδάσκεται μέσω της ανάλυσης λέξεων σε συλλαβές και συλλαβών σε 
λέξεις και της ανασύνθεσης τους. «Ἄγευστος ὅμως, ὡς φαίνεται, ὑγιῶν 
παιδαγωγικῶν ἀρχῶν, τῶν τε νόμων καὶ τῶν κανόνων καθ’ οὕς ταῦτα γίγνονται, 
νομίζων δὲ ὅτι εἶναι ἐντελῶς ἀδιάφορος ἡ ἐκλογὴ τῶν λέξεων ἐκ τῆς ἀναλύσεως τῶν 
ὁποίων διδάσκονται αἱ συλλαβαὶ καὶ τὰ γράμματα, τέλεον δ’ ἀγνοῶν τοὺς ὅρους καὶ 
τὰς συνθήκας, ἅς δέον αἱ πρὸς ἀνάλυσιν ἐκλεγόμεναι πρότυποι λέξεις νὰ πληρῶσιν, 
ἐκλέγει ἀδιακρίτως εἰκοσιτέσσαρας ὀνομασίας προσιτῶν ἤ ἀπροσίτων τοῖς παισὶν 
ἀντικειμένων, προσέχων μόνον, ὥστε ἡ πρώτη ν’ ἄρχηται ἐκ τοῦ στοιχείου α, ἡ 
δευτέρα ἐκ τοῦ β, ἡ τρίτη ἐκ τοῦ γ κτλ.»510. Τις λέξεις αυτές τις αναλύει κατευθείαν 
σε γράμματα και έπειτα συνθέτει συλλαβές και λέξεις, με αποτέλεσμα να ακολουθεί 

510 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1884, σ. 3. 
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τη συνθετική μέθοδο. «Ἀκολουθεῖ δηλονότι ὁ κ. Τσούμας κατ’ ἐπιφάνειαν μὲν τὸ 
νέον, ἐν οὐσίᾳ δὲ τὸ παλαιὸν σύστημα»511.  

Παρόμοια, ο Χ. Παπαμάρκου θεωρεί ότι τα υποβληθέντα στον Β΄ 
Διαγωνισμό Αλφαβητάρια είναι είτε εντελώς αμέθοδα είτε ακολουθούν παλιές 
μεθόδους. Κρίνοντας το Αλφαβητάριο του Ι. Βρεττού, το οποίο βασίζεται στη 
συνθετική μέθοδο και χαρακτηρίζεται από συχνές επαναλήψεις των ίδιων 
γραμμάτων και συλλαβών, παρατηρεί ότι η συνθετική μέθοδος χρησιμοποιούνταν 
κυρίως κατά τον 15ο και 16ο αιώνα. Η αμφισβήτηση της άρχισε από τα χρόνια του 
Sckelsamer (1525)512, ενώ σταμάτησε να χρησιμοποιείται την εποχή των Fr. Gedicke 
(1791) και του J. Jacotot (1770-1840). Επίσης, η επανάληψη των ίδιων γραμμάτων 
σε διαφορετικές λέξεις είναι πρακτική που χρησιμοποιήθηκε στο Αλφαβητάριο που 
εξέδωσε το 1791 ο Fr. Gedicke, ενώ η αξιοποίηση των φωνών των ζώων 
χρονολογείται από τα χρόνια του Κομένιου (1642) και του Buno (1650). Επομένως, 
αδυνατεί να κατατάξει το συγκεκριμένο Αλφαβητάριο σε κάποιο από τα γνωστά 
συστήματα513.  

Την ίδια στάση κρατά και απέναντι στο Αλφαβητάριο του Βλ. Σκορδέλη˙ 
«Εὔκολον δὲν εἶνε νὰ ὁρισθῇ κατὰ ποῖον σύστημα ἐκ τῶν γνωστῶν εἰς τὴν ἱστορίαν 
τῆς μεθοδικῆς εἶνε συντεταγμένον τὸ βιβλιάριον τοῦτο, διότι ὅμοιόν τι δὲν ὑπάρχει 
ἐν αὐτῇ»514. Σύμφωνα με τον πρόλογό του, ένα μέρος του οποίου παρατίθεται στην 
έκθεση, η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και γραφής βασίζεται σε παραμύθια 
του δεύτερου μέρους από τα οποία ελήφθησαν, σύμφωνα με τη «νεωτάτη και 
τελειοτάτη θεωρία των ερβαρτιανών παιδαγωγών», οι εικόνες και οι 
υποδειγματικές λέξεις κάθε μαθήματος. Ωστόσο, ο Χ. Παπαμάρκου αμφισβητεί τη 
συγγραφή του παρόντος εγχειριδίου με βάση τόσο τις αρχές των ερβαρτιανών όσο 
το σύστημα των πρότυπων λέξεων. Η παραβίαση των αρχών του Ερβαρτιανισμού 
έγκειται στη λήψη των πρότυπων λέξεων αποκλειστικά από το παραμύθι, στην 
έλλειψη μεθοδικής ενότητας των υποδειγματικών λέξεων, στη χρήση της 
συνθετικής πορείας, στη σύνθεση αχρησιμοποίητων συλλαβών, στη μη παραγωγή 
νέων λέξεων από τις ήδη γνωστές και στη μη προαγωγή της γλωσσικής παιδείας. 
Ταυτόχρονα, η εκτεταμένη χρήση του συλλαβισμού εμποδίζει την κατάταξή του στο 
σύστημα των αρχοειδών λέξεων515. 

Με όμοιο τρόπο, θεωρεί ότι το Αλφαβητάριο του Γ. Βανδώρου είναι «κατὰ 
σύστημα ὅλως ἰδιόρρυθμον συντεταγμένον». Στο παρόν Αλφαβητάριο επιλέγεται 

511 Ό.π., σ. 3. 
512 Προφανώς εννοεί τον V. Ickelsamer.  
513 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σσ. 1-2. 
514 Ό.π., σ. 3. 
515 Ό.π., σσ. 3-4.  
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μια δισύλλαβη λέξη από το βασικό μύθο, καταγράφονται τα άγνωστα γράμματα και 
συντίθενται από αυτά και από άλλα γνωστά συλλαβές, λέξεις και προτάσεις, οι 
περισσότερες από τις οποίες συναντώνται στο διήγημα. Ο Γ. Βανδώρου θεωρεί ότι 
το παρόν σύστημα στηρίζεται στη θεωρία του Τ. Ziller για τη συγκεντρωτική 
διδασκαλία, αλλά ο Χ. Παπαμάρκου υποστηρίζει ότι εφαρμόστηκε ήδη από το 1831 
από τον Weingart, χαρακτηριζόμενο από τον Kohr ως σάτιρα της μεθόδου του J. 
Jacotot516.  

Κατά το υπόδειγμα του Weingart είναι γραμμένο, σύμφωνα με τον Χ. 
Παπαμάρκου, και το Αλφαβητάριο του Π. Παυλάτου, ενώ και πάλι ακολουθείται η 
συνθετική μέθοδος για τη διδασκαλία της ανάγνωσης517. Το ίδιο σύστημα 
ακολουθεί και το Αλφαβητάριο του Δ. Κολοκοτσά, αν και μοιάζει να είναι γραμμένο 
κατά το σύστημα των αρχοειδών λέξεων. Ωστόσο, το τελευταίο παραβιάζεται, 
καθώς οι λέξεις που παρουσιάζονται ως πρότυπες δεν πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις (δεν είναι ουσιαστικά συγκεκριμένα) και δεν προσεγγίζονται 
αναλυτικοσυνθετικά, αλλά συνθετικά518. 

Την αμφισβήτησή του εκφράζει ο Χ. Παπαμάρκου και για τη μέθοδο που 
ακολουθεί ο Α. Κοκκινάκης. Σε αντίθεση με τον τίτλο του, Νέον μεθοδικὸν 
Ἀλφαβητάριον, και με τα λεγόμενα στον πρόλογό του, ότι, δηλαδή συντάχθηκε με 
βάση τα νεότατα μεθοδολογικά συστήματα της Γερμανίας και της Ελβετίας, 
ακολουθεί την πολύ παλιά συνθετική μέθοδο, παραθέτει άχρηστες συλλαβές και 
δεν αξιοποιεί σωστά τις εικόνες519.  

 Ιδιόρρυθμο είναι και το σύστημα με βάση, το οποίο συντάχθηκε το 
Αλφαβητάριο του Π. Οικονόμου, καθώς επιχειρεί να διδάξει την ανάγνωση με δύο 
τρόπους, αρχικά, αναλυτικοσυνθετικά και, στη συνέχεια, συνθετικά. Από τα δύο 
πρώτα διηγήματα αποχωρίζεται μια λέξη κάθε φορά, η οποία γράφεται στην 
επικεφαλίδα κάθε άσκησης. Η λέξη αυτή χωρίζεται σε συλλαβές που 
επαναλαμβάνονται δυο φορές με γράμματα διαφορετικού μεγέθους και, έπειτα, οι 
συλλαβές αναλύονται σε γράμματα. Στη συνέχεια, ανασυντίθενται, αρχικά, οι 
συλλαβές και, τελικά, η λέξη. Σε όλη τη διαδικασία χρησιμοποιείται το σύμβολο της 
διαίρεσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα: «τσίτσα|τσι τσα|τσι-τσα|τσι τ-σ τσ|τσ-ι 
τσι|τσα|τ-σ τσ|τσ-α τσα|τσί-τσα|»520. Στα δύο επόμενα διηγήματα ακολουθείται η 
συνθετική πορεία ως εξής: «η-το, το, η-το μ-ι, μί-α, μι-α, π-τ, πτ-ω, πτω, χ-η, πτω-χη 
γ-υ, γυ, ν-αι, ναῖ, κ-α, κα γυ-ναι-κα, ἦ-το μί-α πτω-χὴ γυ-ναῖ-κα»521. Ο Χ. 

516 Ό.π., σ. 6. 
517 Ό.π., σσ. 8-9. 
518 Ό.π., σσ. 10-11. 
519 Ό.π., σ. 14. 
520 Ό.π., σ. 15. 
521 Ό.π., σ. 15. 
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Παπαμάρκου, καταλήγει ότι η μέθοδος του Αλφαβηταρίου είναι τελείως 
ιδιόρρυθμη και πρωτοφανής. «Φαίνεται δὲ ὅτι συνετελέσθη τοῦτο ἐκ τῆς ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ συγχωνεύσεως πολλῶν καὶ διαφόρων γνωμῶν καὶ προτάσεων περὶ 
δημιουργίας ἀλφαβηταρίων ὑπὸ διαφόρων ἐν τῷ μακρῶ χρόνῳ προταθεισῶν, ὡς 
ἐπὶ τὸ πολὺ δὲ παρανοηθεισῶν»522. Περιγράφοντας τις θεωρίες διάφορων 
παιδαγωγών (Olivier, H. Stephani, Fr. Gedicke, J. Jacotot, Jeltzam, K. Vogel και W. 
Rein) καταλήγει ότι το παρόν Αλφαβητάριο δεν ακολουθεί καμιά, ενώ αιτιολογεί 
τους λόγους που δεν μπορεί να ενταχθεί στο σύστημα των αρχοειδών λέξεων και σε 
αυτό του I. Graser. Όσον αφορά στο πρώτο, ανάμεσα στις λέξεις που 
παρουσιάζονται ως πρότυπες βρίσκονται και επιρρήματα και μετοχές, ενώ δεν 
τηρείται καμία αρχή στον αριθμό των γραμμάτων προς διδασκαλία. Αναφορικά με 
το δεύτερο, στο οποίο διδάσκεται η γραφή συνδεδεμένη με την ανάγνωση, πρέπει 
η ύλη να κατατάσσεται από τα ευκολότερα στα δυσκολότερα, πράγμα το οποίο δε 
συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης, ο Χ. Παπαμάρκου εκφράζει τις 
αντιρρήσεις του και για τον τρόπο που παρουσιάζεται το τρίτο διήγημα, καθώς 
αναμειγνύεται η ανάγνωση με τον συλλαβισμό: «προχωρεῖ ἡ ἀφήγησις κατὰ τρόπον 
ὅλως πρωτοφανῆ, συνθετομένων τῶν συλλαβῶν τῶν ἀποτελουσῶν αὐτὸ λέξεων ἐκ 
τῶν γραμμάτων, ὅπερ ἀποβαίνει φορτικώτατον» 523. 

Μόνο το τελευταίο Αλφαβητάριο που εξετάζει ο Χ. Παπαμάρκου, του Λ. 
Παπαντωνίου, φαίνεται να ακολουθεί την αναλυτικοσυνθετική πορεία διδασκαλίας. 
Το συγκεκριμένο Αλφαβητάριο κατατάσσεται, σύμφωνα με την έκθεση, στο 
σύστημα του I. Graser, δηλαδή της γραφής συνδεδεμένης με την ανάγνωση, καθώς 
βασίζεται στη γραπτή ανάλυση και σύνθεση συγκεκριμένων ουσιαστικών, τα οποία 
παρατίθενται με βάση τη γραφική τους δυσκολία, χωρίς, όμως, να συντίθενται νέες 
λέξεις524.  

Απάντηση, στην έκθεση του Χ. Παπαμάρκου αποτελεί ο πρόλογος του 
Αλφαβηταρίου του Θ. Αποστολόπουλου. Ο τελευταίος επισημαίνει ότι κάποιος θα 
μπορούσε να θεωρήσει ότι το Αλφαβητάριο ακολουθεί μόνο τη συνθετική μέθοδο. 
Η παραπάνω, όμως, κατηγορία δεν ευσταθεί, καθώς προηγείται η προφορική 
ανάλυση των λέξεων και έπεται η ανάγνωση από το Αλφαβητάριο, η οποία «οὔτε 
ὀρθὸν ψυχολογικῶς οὔτε ὠφέλιμον διδακτικῶς εἶναι, νὰ ἄρχηται πάλιν ἀπὸ τῆς 
ἀναλύσεως»525. Αναφερόμενος, μάλιστα, στο γεγονός ότι πολλοί Έλληνες 
αλφαβηταριογράφοι αναλύουν τις λέξεις στα Αλφαβητάριά τους μιμούμενοι τους 
Γερμανούς, εκφράζει τις επιφυλάξεις του απέναντί στους τελευταίους. «Ἀλλὰ 

522 Ό.π., σ. 15. 
523 Ό.π., σσ. 15-17. 
524 Ό.π., σσ. 17-18. 
525 Θ. Ἀποστολόπουλος, ό.π., σ. 5. 
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μήπως οἱ γερμανοὶ εἶναι Πάπαι; Παρ’ αὐτοῖς δύναται μεν τις νὰ εὕρῃ τὰ ὕψιστα τῶν 
φιλοσοφημάτων, ἀλλὰ καὶ τὰς μεγίστας τῶν μωριῶν»526.  

Επιπλέον, θεωρεί ότι η γραφή ολόκληρης της λέξης και η ανάλυση της σε 
γράμματα (δεν κάνει λόγο για ανάλυση σε συλλαβές) προκαλεί δυσκολίες στο παιδί, 
το οποίο βλέπει πράγματα που δε σημαίνουν τίποτα για αυτό. «Οὐδὲν ἄλλο βλέπει 
ὁ μαθητὴς ἤ γραμμάς τινας ἀκατανοήτους εἰς αὐτὸν καὶ ἄνευ σειρᾶς τινος καὶ 
τάξεως, οὐδὲν ἄλλο βλέπει ἤ ὅ,τι περίπου βλέπει ἀνὴρ ὁρῶν τουρκιστὶ γεγραμμένα 
ἔγγραφα ἀδαὴς δὲ πάντη τῆς τουρκικῆς γλώσσης τυγχάνων, οὐδὲν ἄλλο, λέγομεν, 
βλέπει ἤ ἐννοεῖ ὁ μικρὸς μαθητὴς ἤ ὅ,τι βλέπει καὶ ἐννοεῖ ὁ ἀπαίδευτος καὶ 
ἀγράμματος κάτοικος τῶν ὀρέων ὁ ἐρχόμενος τὸ πρῶτον εἰς Ἀθήνας καὶ ὁρῶν τὰ 
ἀριστουργήματα τῆς Ἀκροπόλεως. Ἐρείπια καὶ σωροὺς λίθων καὶ οὐδὲν πλέον»527. 
Ωστόσο, στο Αλφαβητάριο, κάτω από κάθε εικόνα, γράφεται ολόκληρη η λέξη, όχι, 
όμως, για να αρχίσει από αυτή η διδασκαλία, αλλά για να ξέρει ο δάσκαλος ποια 
λέξη θα διδάξει και για να την αναγνώσει ο μαθητής μόλις τη διδαχθεί. Η 
ολοκληρωμένη εντύπωση του αντικειμένου παρέχεται στους μαθητές από το ίδιο το 
πράγμα ή την εικόνα του, ενώ η ανάλυση πραγματοποιείται με την περιγραφή του 
αντικείμενου και την ανεύρεση των στοιχείων της λέξης (συλλαβές, γράμματα). 
Συνεπώς, ο Θ. Αποστολόπουλος δηλώνει ότι στόχος του Αλφαβηταρίου είναι η 
σύνθεση και σχηματισμός ποικίλων συλλαβών και καταλήγει ότι η επιτροπεία του 
Β΄ Διαγωνισμού έκρινε πλημμελώς τα υποβληθέντα διδακτικά βιβλία528.  

Με βάση τα παραπάνω, το παρόν Αλφαβητάριο προστίθεται σε εκείνα, τα 
οποία καταγράφουν συνθετική πορεία διδασκαλίας (Εικόνα 19), με την πρόβλεψη 
να προηγείται η προφορική ανάλυση. 

 
Εικόνα 19 Πηγή: Θ. Ἀποστολόπουλος, ό.π., σσ. 10-11. 

526 Ό.π., σ. 6. 
527 Ό.π. 
528 Ό.π., σσ. 6-7. 
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Η προκήρυξη του τρίτου Διαγωνισμού όριζε ότι τα υποβληθέντα 

Αλφαβητάρια όφειλαν να γραφούν σύμφωνα με τη μέθοδο των Αλφαβηταρίων που 
ξεχώρισαν στο εξωτερικό από την εποχή του K. Vogel έως τότε. Ο Ι. Αργυριάδης δεν 
κάνει λόγο για την ακριβή πορεία διδασκαλίας κάθε Αλφαβηταρίου, αλλά 
σχολιάζοντας το εγχειρίδιο του Μ. Βρατσάνου αφήνει να εννοηθεί ότι όλοι 
ακολουθούν την αναλυτικοσυνθετική μέθοδο529. 

Η αναλυτικοσυνθετική πορεία διδασκαλίας, ωστόσο, καταγράφεται και σε 
κάποια από τα Αλφαβητάρια που έχουν εντοπιστεί. Ο Α. Αργυρός ήδη από το 1880 
αποτυπώνει τη συγκριμένη μέθοδο στο Αλφαβητάριό του, επισημαίνοντάς την και 
στον τίτλο του. Κάθε λέξη γράφεται αρχικά ολόκληρη, στη συνέχεια αναλύεται σε 
συλλαβές και έπειτα σε γράμματα. Δίπλα από την αναλυμένη λέξη παρατίθεται το 
νέο γράμμα, ενώ ακολουθεί η ανασύνθεση των συλλαβών και της λέξης. Τέλος, 
καταγράφονται, αρχικά χωρισμένες σε συλλαβές και στη συνέχεια ολόκληρες, και 
άλλες λέξεις που προκύπτουν από τα γνωστά γράμματα (Εικόνα 20). 

 
Εικόνα 20 Πηγή: Ἀ. Ἀργυρός, ό.π., σσ. 20-21. 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκριμένο Αλφαβητάριο είναι ένα από αυτά που 

απορρίφθηκαν στον Α΄ Διαγωνισμό, κυρίως, επειδή ακολουθούσε το σύστημα της 
πραγματογνωσίας. Θεωρήθηκε ότι η πραγματογνωστική προσέγγιση των λέξεων σε 
συνδυασμό με την ανάλυση τους σε συλλαβές και γράμματα «μόνον πρὸς 
σκοτισμὸν καὶ παραζάλην περισσοτέραν χρησιμεύει, πολλαπλασιάζουσα τὰς 
παραστάσεις, ἅς πρόκειται μηχανικῶς νὰ διατηρήσῃ ἡ μνήμη καὶ δυσχεραίνουσα 
οὕτω καὶ αὐτῆς τῆς μηχανικῆς ἀπομνημονεύσεως τὸ ἔργον»530. 

Η αναλυτικοσυνθετική μέθοδος αποτυπώνεται και στο Αλφαβητάριο του Κ. 
Μαρουδή, το οποίο, όμως, είναι ιδιόρρυθμα συντεταγμένο. Αρχικά, διδάσκονται 
όλα τα φωνήεντα με τη βοήθεια εικόνων αντικειμένων που ξεκινούν από το 

529 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1894, σ. 10. 
530 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1884, σ. 6. 
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εκάστοτε γράμμα. Έπειτα, ξεκινά η διδασκαλία των συμφώνων μέσω πινακίδων, οι 
οποίες χωρίζονται σε έξι μέρη, με εξαίρεση τη δεύτερη. Στο πρώτο μέρος, αρχικά, 
αναγράφονται τα διδασκόμενα σύμφωνα και παρατίθενται εικόνες. Τα 
εικονιζόμενα αντικείμενα ξεκινούν από τα γράμματα που πρόκειται να διδαχθούν, 
αλλά ο τίτλος τους βρίσκεται σε παρένθεση με πολύ μικρή γραμματοσειρά. Κάτω 
από κάθε εικόνα αναγράφονται δυο φορές τα νέα γράμματα με έντονη και μεγάλη 
γραμματοσειρά, ενώ ακολουθεί ο τίτλος Διδασκαλία τῆς προφορᾶς αὐτῶν. Κατόπιν, 
γράφεται σε παρένθεση μια λέξη που λήγει με το κάθε γράμμα και δίνεται έμφαση 
στα δύο τελικά της γράμματα. Τέλος, εμφανίζονται ξανά τα νέα γράμματα. Στο 
επόμενο μέρος, το οποίο φέρει τον τίτλο Διδασκαλία τοῦ συλλαβισμού, αφού 
αναγραφούν τα φωνήεντά τους, εμφανίζονται οι πρότυπες λέξεις χωρισμένες σε 
συλλαβές. Κάτω από αυτές υπάρχουν γραμμές και τελείες που αντιπροσωπεύουν 
την ανάλυσή τους σε συλλαβές και γράμματα. Έπονται τα σύμφωνα των λέξεων και 
η σύνθεση των συλλαβών τους (Εικόνα 21). Στο επόμενο μέρος, που τιτλοφορείται 
Ἀσκήσεις εἰς τὸν συλλαβισμόν, σχηματίζονται διάφορες συλλαβές, ενώ στο στάδιο 
Ἐφαρμογή-Λέξεις, βρίσκονται λέξεις, που απαρτίζονται από τα ήδη γνωστά 
γράμματα, χωρισμένες στις συλλαβές τους. Στο επόμενο στάδιο, κάνουν την 
εμφάνισή τους και τα κεφαλαία γράμματα και, όπως δηλώνει και ο τίτλος του, 
Φράσεις, παρατίθενται φράσεις. Φράσεις βρίσκονται και στο στάδιο της Τροχάδην 
ανάγνωσης, με τη διαφορά ότι οι λέξεις εμφανίζονται πλέον στην κανονική τους 
μορφή (Εικόνα 22).  

 
Εικόνα 21 Πηγή: Κ. Μαρουδῆς, ό.π., σσ. 2-3. 
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Εικόνα 22 Πηγή: Κ. Μαρουδῆς, ό.π., σσ. 4-5. 

 
Ιδιόρρυθμο είναι και το Αλφαβητάριο που εξέδωσαν το 1888 ο Μ. 

Βρατσάνος και ο Α. Κοκκινάκης. Στο κείμενο που αναλύεται η μέθοδός του 
δηλώνουν ότι διδάσκεται η ανάγνωση με βάση τη φωνομιμητική μέθοδο. Για 
παράδειγμα, το παιδί καθοδηγείται στην προφορά του α, μέσω της φυσικής 
έκφρασης του γέλιου (α α α α ) ή της έκπληξης (α!), του ψ μέσω της φωνής που 
χρησιμοποιεί κανείς για να καλέσει τη γάτα, του σ για να επιβάλει σιωπή και του ξ 
για να διώξει τις κότες. Ταυτόχρονα, γίνεται εναλλάξ χρήση της αναλυτικής και της 
συνθετικής μεθόδου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, ενώ χρησιμοποιούνται και 
δέκα υποδειγματικές λέξεις. Τέλος, συνδυάζεται η γραφή με την ανάγνωση, ώστε να 
δράσουν υποστηρικτικά531.  

Κάθε πινακίδα του Αλφαβηταρίου αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο 
τοποθετούνται τα νέα γράμματα και εικόνες με τις ονομασίες των εικονιζόμενων 
αντικειμένων, οι οποίες ξεκινούν από αυτά. Έπειτα, συντίθενται συλλαβές από τα 
διδασκόμενα και τα ήδη γνωστά γράμματα. Στο επόμενο μέρος, βρίσκεται η 
πρότυπη λέξη, συνοδευόμενη από την εικόνα της, η οποία προκύπτει συνθετικά. Η 
ανάλυση προβλέπεται και σε αυτή την περίπτωση μόνο στις οδηγίες. Για 
παράδειγμα, στις οδηγίες της εικόνας 20 παρατίθενται οι ερωτήσεις «Πόσας φωνὰς 
ἔχει ἡ ον; πόσας ἡ νο; πόσας ἡ νος; Ἀναλύσατε, συνθέσατε τὰς συλλαβάς». 
Παράλληλα, προβλέπονται ασκήσεις και διδασκαλία της πρότυπης λέξης στο 
αναγνωστήριο (Εικόνα 23). 

531 Μ. Βρατσᾶνος & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., 1888, σσ. 77-79. 
130 

 

                                                       



 
Εικόνα 23 Πηγή: Μ. Βρατσᾶνος & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., 

1888, σσ. 4-5. 

 
Σε αντίθεση με το Αλφαβητάριο του 1888, σε αυτό του 1894 αποτυπώνεται 

ξεκάθαρα η ανάλυση των λέξεων. Οι πινακίδες δε χωρίζονται πλέον σε δύο μέρη και 
στο πάνω μέρος καθεμιάς βρίσκεται η πρότυπη λέξη και η εικόνα της. Στην επόμενη 
σειρά τοποθετείται το διδασκόμενο γράμμα και αμέσως μετά και πάλι ολόκληρη η 
λέξη, η οποία αναλύεται σε συλλαβές και γράμματα. Στα πρώτα μαθήματα, 
καταγράφεται η ανασύνθεση της λέξης (Εικόνα 24), ενώ στα επόμενα παραλείπεται 
το στάδιο της σύνθεσης των γραμμάτων σε συλλαβές (Εικόνα 25). 

                       
Εικόνα 24 Πηγή: Μ. Βρατσᾶνος & Α. 
Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν 
Ἀλφαβητάριον…, ό.π., 1894, σ. 6.         

Εικόνα 25 Πηγή: Μ. Βρατσᾶνος & Α.  Κοκκινάκης, 
Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., 1894, σ. 8.
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Ωστόσο, την ίδια χρονιά εκδόθηκε και το Μικρὸν Ἀλφαβητάριον του Μ. 
Βρατσάνου στο οποίο η μέθοδος φαίνεται να περιπλέκεται. Κάθε μάθημα ξεκινά με 
την πρότυπη λέξη, την εικόνα της και το νέο γράμμα. Στη συνέχεια, παρατίθενται σε 
απόσταση τα γράμματα της πρότυπης λέξης και η λέξη χωρισμένη σε συλλαβές. 
Έπειτα, αναλύονται και συντίθενται χρήσιμες και άχρηστες συλλαβές, έως ότου να 
συντεθεί και πάλι η πρότυπη λέξη, αρχικά σε συλλαβές και τέλος ολόκληρη (Εικόνα 
26).  

  
Εικόνα 26 Πηγή: Μ. Βρατσᾶνος, Μικρὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σσ. 6-7. 

 
Παράλληλα με τα παραπάνω υπάρχει και το Αλφαβητάριο του Χ. 

Παπαμάρκου, ο οποίος αρκείται στην απλή παράθεση λέξεων. Η πρότυπη λέξη κάθε 
μαθήματος γράφεται κανονικά, ενώ οι επόμενες χωρίζονται σε συλλαβές (Εικόνα 
27). 

 
Εικόνα 27 Πηγή: Χ. Παπαμάρκου, Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σ. 4. 
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 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Αλφαβητάριο του Θ. Μιχαλόπουλου, 
το οποίο διαφοροποιείται από όλα τα προηγούμενα ως προς τη μέθοδο που 
ακολουθεί. Στον τίτλο του αναγράφεται ότι είναι «συντεταγμένον κατὰ τὰς 
ἀπαιτήσεις τῆς ψυχολογίας», ενώ ο Θ. Μιχαλόπουλος επισημαίνει ότι το παρόν 
εγχειρίδιο συντάχθηκε για τους μαθητές του Προτύπου του Διδασκαλείου που 
διευθύνει, δηλαδή του Διδασκαλείου Θεσσαλίας, καθώς δεν υπήρχε κανένα 
Αλφαβητάριο σύμφωνο με τις αρχές που πρεσβεύει το συγκεκριμένο Διδασκαλείο. 
Υποστηρίζει ότι, ενώ όλοι παραδέχονται την αποτυχία της συνθετικής μεθόδου και 
τάσσονται υπέρ της αναλυτικής, κανείς δεν τη χρησιμοποιεί σωστά. Όλοι βιάζονται, 
μετά τη διαίρεση των λέξεων σε συλλαβές, να προχωρήσουν και στη διαίρεση των 
συλλαβών σε γράμματα και στη σύνθεση νέων συλλαβών, με αποτέλεσμα η 
μέθοδος να καταλήγει και πάλι συνθετική. Ωστόσο, η ανάλυση των συλλαβών 
αποτελεί το δυσκολότερο μέρος της ανάλυσης και δεν είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθεί γρήγορα, καθώς προϋποθέτει την ψυχολογική προετοιμασία του 
παιδιού. «Ἐπὶ τοῦ χάρτου ἤ ἐπὶ τοῦ πίνακος δυνάμεθα κάλλιστα ν’ ἀναλύσωμεν 
πᾶσαν λέξιν, τὴν λέξιν πῦρ π.χ. εἰς τὰ στοιχεῖά της π, υ, ρ˙ δὲν ἕπεται ὅμως ὅτι ἡ 
ἀνάλυσις αὕτη συνετελέσθη πράγματι καὶ ἐν τῷ πνεύματι τοῦ παιδός»532.  
 Σκοπός του συγκεκριμένου Αλφαβηταρίου είναι η ψυχολογική προετοιμασία 
του παιδιού, το οποίο όχι μόνο εισάγεται στην ανάγνωση αλλά ασκείται και 
πνευματικά. Η μέθοδος που ακολουθείται δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να 
παρατηρεί, να συγκρίνει και να εντοπίζει σταδιακά τις ομοιότητες και τις διαφορές 
των συλλαβών και «ἐν γένει προκαλεῖ καὶ ὑποτρέφει τὴν ψυχικὴν ἐνέργειαν ἐκείνην, 
ἥτις εἶνε πρόδρομος τῆς λογικῆς»533. 
 Επίσης, ο Θ. Μιχαλόπουλος διαφωνεί με την επικρατούσα αντίληψη ότι στα 
Αλφαβητάρια που ακολουθούν την αναλυτική μέθοδο η ύλη θα πρέπει να 
κατατάσσεται από τα απλά στα σύνθετα. Αντίθετα, είναι ψυχολογικά ορθότερο 
αλλά και απαραίτητο η ύλη να προχωρά από τα σύνθετα στα απλά και για τον λόγο 
αυτό οφείλει να προηγείται η διδασκαλία των δίψηφων γραμμάτων και των 
συμφωνικών συμπλεγμάτων, ώστε το παιδί να συνηθίσει να τα προφέρει ενιαία. 
«Λησμονοῦσι προσέτι ὅτι εἶνε ψυχολογικῶς οὐ μόνον ὀρθότερον ἀλλὰ καὶ 
ἀναγκαῖον, ἵνα διδαχθῇ πρῶτον τὸ ου ὡς ἕν ὅλον καὶ εἶτα τὸ ο˙ καθότι ὁ συνδέσας 
ψυχολογικῶς πρὸς τὴν γραφὴν ου τὴν φωνὴν ου οὐδέποτε θὰ ἐκφέρῃ τὴν φωνὴν 
ταύτην πρὸ τοῦ ο, ἐνῲ ὁ ἐθισθεὶς ἤδη ὅπως εἰς τὴν θέαν τοῦ ο ἐκφέρῃ τὴν φωνὴν ο, 
οὗτος ὁρμᾷ ἤδη αὐτομάτως ὅπως ἐκφέρῃ τὴν φωνὴν ταύτην καὶ πρὸ τῆς γραφῆς ου, 
ἐξ ἧς προσλαμβάνει ψυχολογικῶς τὸ ο ὥς τι αὐτοτελές. Ἀπόδειξις τούτου, ὅτι 

532 Θ. Μιχαλόπουλος, ό.π., σ. 2. 
533 Ό.π. 
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πλεῖστοι ἐκ τῶν οὕτω δεδιδαγμένων προφέρουσιν ἐπὶ πολὺν μετὰ ταῦτα χρόνον τὸ 
ου καὶ αι ὡς οϋ καὶ αϊ»534.  
 Όσον αφορά στην πορεία που ακολουθείται στο Αλφαβητάριο, κάθε 
μάθημα ξεκινά με μια εικόνα κάτω από την οποία βρίσκεται η λέξη προς 
διδασκαλία. Έπειτα, η λέξη χωρίζεται σε συλλαβές, οι οποίες επαναλαμβάνονται 
πολλές φορές, χωρίς, όμως, να αναλύονται περαιτέρω (Εικόνα 28). Σύμφωνα με τις 
οδηγίες, ο δάσκαλος οφείλει να γράψει τη λέξη κάτω από την αναπαράστασή της 
(ζωγραφιά στον πίνακα ή εικόνα) και να τη συνδέσει με τη «φωνή» της και τις 
συλλαβές της. Επίσης, ζητά από όσους μαθητές μπορούν να ιχνογραφήσουν σε 
χοντρό χαρτί μεγάλων διαστάσεων την εκάστοτε εικόνα γράφοντας από κάτω την 
ονομασία της. Η εικόνα αυτή είναι καλό να μείνει αναρτημένη στον τοίχο της 
τάξης535. 
 Μόλις διδαχθούν οι δύο πρώτες λέξεις (βουνό και κουνούπι), ο δάσκαλος 
οφείλει να τις γράψει στον πίνακα και να ρωτήσει ποια είναι το βουνό και ποια το 
κουνούπι. Στη συνέχεια, ρωτά σε ποια λέξη συναντάται η συλλαβή βου και σε ποια 
η συλλαβή κου και ζητά από τους μαθητές να τις δείξουν (Εικόνα 28). Η διαδικασία 
συνεχίζεται και για τις υπόλοιπες συλλαβές μέχρι οι μαθητές να αποκτήσουν σαφή 
εικόνα και των πέντε συλλαβών536. Η παραπάνω πορεία οφείλει να τηρείται στη 
διδασκαλία όλων των λέξεων και συλλαβών του Αλφαβηταρίου, ενώ ήδη από το 
δεύτερο μάθημα συντίθενται νέες λέξεις και στα επόμενα συναντώνται και μικρές 
φράσεις. 

 
Εικόνα 28 Πηγή: Θ. Μιχαλόπουλος, ό.π., σσ. 4-5. 

 
Το συγκεκριμένο Αλφαβητάριο δέχτηκε σκληρή κριτική από τον Δ. 

Ανδρεάδη, ο οποίος δημοσίευσε ένα εκτενές άρθρο, χωρισμένο σε τέσσερα μέρη, 

534 Ό.π. 
535 Ό.π., σσ. 3-4. 
536 Ό.π., σ. 5. 
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στο Περιοδικό Ἐκπαίδευσις. Ο Δ. Ανδρεάδης, αμφισβητεί τόσο ότι το Αλφαβητάριο 
είναι συντεταγμένο με τη νέα μέθοδό όσο και ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
της ψυχολογίας. Ταυτόχρονα, το καταγγέλλει για προχειρότητα και επιπολαιότητα, 
καθώς υποστηρίζει ότι συντάχθηκε μέσα σε μια εβδομάδα και χωρίς να έρθει σε 
επαφή ο συγγραφέας του με τη σχολική τάξη537.  

Επίσης, εντοπίζει μια αντίφαση στα λεγόμενα του Θ. Μιχαλόπουλου. Ο 
τελευταίος, ενώ αρχικά επισημαίνει ότι το Αλφαβητάριο στοχεύει στην ψυχολογική 
προετοιμασία των μαθητών για την ανάλυση, στη συνέχεια αναφέρει ότι διδάσκει 
την ανάγνωση. Επίσης, ο Δ. Ανδρεάδης αντιτάσσεται στην άποψη ότι η 
προετοιμασία της ανάλυσης θα πρέπει να αποτελεί στόχο του Αλφαβηταρίου. Η 
ανάλυση οφείλει να προετοιμάζεται μέσω των προπαρασκευαστικών ασκήσεων, 
ενώ το Αλφαβητάριο «παραλαμβάνον προπαρεσκευασμένους πλέον τοὺς μαθητὰς 
εἰς ἀναλύσεις προτάσεων, λέξεων καὶ συλλαβῶν καὶ τέλεον ἐξησκημἐνους εἰς τὸ νὰ 
κατανοῶσι τὰς διαφορὰς τῶν φωνῶν ἑκάστης συλλαβῆς […], προβαίνει εἰς τὸ 
κυρίως ἔργον του, εἰς τὴν δεῖξιν δηλ. τῶν σημειώσεων τῶν φωνῶν καὶ τὴν 
κατάδειξιν τῆς δυνάμεως ἑκάστης φωνῆς καθ’ ἑαυτήν τε καὶ ἐν πᾶσι τοῖς 
συνδυασμοῖς αὐτῆς μετ’ ἄλλων φωνῶν, μὲ ἄλλας λέξεις εἰς τὴν κατάδειξιν τοῦ 
μηχανισμοῦ τῆς ἀναγνώσεως καὶ γραφῆς περαινομένου πάντοτε ἐν λέξεσι […]»538.  

Στο συγκεκριμένο Αλφαβητάριο δεν αναλύονται οι λέξεις και οι συλλαβές 
αλλά παρατίθενται λέξεις και προτάσεις, των οποίων η ανάλυση και η σύνθεση έχει 
ήδη πραγματοποιηθεί στον πίνακα. Μάλιστα, ο Δ. Ανδρεάδης καλεί τον Θ. 
Μιχαλόπουλο να ανατρέξει σε κάποιο γερμανικό Αλφαβητάριο, ώστε να 
κατανοήσει τόσο ότι δεν εκδίδονται τόσο μικρά Αλφαβητάρια539 όσο και ότι η 
προπαρασκευή των μαθητών δεν αποτελεί στόχο τους540.  
 Ωστόσο, θεωρεί ότι ίσως στόχος του Θ. Μιχαλόπουλου ήταν να συγγράψει 
έναν Οδηγό για τα πρώτα μαθήματα της ανάγνωσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
όμως, το εγχειρίδιό του όφειλε να φέρει άλλο τίτλο και να απευθύνεται μόνο στους 
δασκάλους. Επίσης, θα έπρεπε να διαφέρει και ως προς το περιεχόμενο, ξεκινώντας 
από την ανάλυση προτάσεων και καταλήγοντας στην ανάλυση των συλλαβών σε 
γράμματα και στην ανασύνθεσή τους. Στην παραπάνω διαδικασία θα έπρεπε να 
χρησιμοποιούνται γραμμές και όχι γράμματα, ενώ δε θα έπρεπε να σχηματίζονται 

537 Δ. Ἀνδρεάδης, «Ἐντυπώσεις ἐξ ἀναγνώσεως τοῦ ‘Νέου Ἑλληνικοῦ Ἀλφαβηταρίου’ τοῦ 
συντεταγμένου κατὰ τὰς ἀπαιτήσεις τῆς ψυχολογίας ὑπὸ Θεμ. Ι. Μιχαλοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν 
Θεσσαλίᾳ Διδασκαλείου», Ἐκπαίδευσις, Έτ. Β΄, 30-6-1893, σσ. 38-39, 10-7-1893, σσ. 46-48, 20-7-1893, 
σσ. 55-56 & 1-8-1893, σ. 63, εδώ σσ. 38-39.  
538 Ό.π., σ. 46. 
539 Η παρατήρηση δεν ευσταθεί, καθώς ο Δ. Ανδρεάδης γνωρίζει ότι το συγκεκριμένο Αλφαβητάριο 
αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου. 
540 Ό.π. 
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λέξεις και προτάσεις από τα ήδη γνωστά. Παράλληλα, ο Δ. Ανδρεάδης, 
ειρωνευόμενος την επανάληψη των ίδιων συλλαβών, αναρωτιέται γιατί έγραψε 
εφτά φορές με διαφορετική γραμματοσειρά τις συλλαβές βου και νο και όχι 
δεκαπέντε και γιατί επανέλαβε τη συλλαβή χου μόνο έξι φορές541.  
 Ο Δ. Ανδρεάδης, επικαλούμενος την παροιμία «όποιος κυνηγάει δυο λαγούς 
χάνει και τον ένα» καταλήγει ότι ο Θ. Μιχαλόπουλος θέλησε ταυτόχρονα να πιάσει 
δυο λαγούς, δηλαδή να προετοιμάσει τους μαθητές για την ανάλυση διδάσκοντας 
παράλληλα την ανάγνωση. Η συγκεκριμένη στάση, όμως, φανερώνει αφέλεια εκ 
μέρους του, καθώς δεν αρκεί η διαίρεση μιας λέξης σε συλλαβές για να 
σχηματιστούν νέες λέξεις και φράσεις. Ο μαθητής θα πρέπει να γνωρίζει τη 
φωνητική αξία κάθε γράμματος, γιατί, στην αντίθετη περίπτωση, η σύνθεση λέξεων 
και προτάσεων είτε θα καταστεί ανέφικτη είτε θα αποβεί μηχανική. Ακόμη, η 
σύνθεση δεν έχει θέση σε ένα εγχειρίδιο που στοχεύει στην προπαρασκευή της 
ανάλυσης542.  
 Επιπλέον, ο Δ. Ανδρεάδης προσάπτει στο Αλφαβητάριο την κατηγορία ότι 
δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη γραφή, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι μαθητές 
καλούνται να γράψουν τις διδασκόμενες λέξεις κάτω από τις εικόνες τους. Ακόμη, 
θεωρεί παράδοξη τη θέση ότι η αναλυτική μέθοδος θα πρέπει να ξεκινά από τα 
σύνθετα και να καταλήγει στα απλά, ενώ επικαλείται τον Γερμανό παιδαγωγό H. 
Fechner, ο οποίος υποστηρίζει το αντίθετο. Ταυτόχρονα, θεωρεί παράλογο και 
«χιμαιρικό» τον φόβο ότι, αν τα παιδιά μάθουν πρώτα το ο, θα προφέρουν 
αργότερα λάθος το ου, δηλώνοντας ότι δε συνάντησε κάτι παρόμοιο στην 
προσωπική του εμπειρία και λέγοντας ότι είναι σαν να μην αφήνουμε το παιδί να 
μπουσουλάει από φόβο μήπως δε μάθει να περπατάει στα δύο543. 
 Στο τελευταίο μέρος του άρθρου του εκφράζει τη δυσαρέσκειά του τόσο 
απέναντι στο Αλφαβητάριο όσο και απέναντι στον συγγραφέα του. Το κείμενό του 
καταλήγει στη διαπίστωση ότι το παρόν Αλφαβητάριο «δὲν ἠδύνατο ἄλλως παρὰ ν’ 
ἀποβῇ τὸ καινότερον μὲν τῶν μέχρι τοῦδε ἐκδοθέντων τοιούτων βιβλιαρίων, ἀλλὰ 
καὶ τὸ κενώτερον, κατὰ τὴν ταπεινὴν μου κρίσιν, ὅλων αὐτῶν, ὄχι δὲ ἀντάξιον τῆς 
μεγάλης σπουδαιότητός του καὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ συγγραφέως, παρ’ οὗ ὡς ἐκ τῆς 
θέσεώς του πολὺ σπουδαιότερα καὶ λογικώτερα ἔργα περιμένει ἅπας ὁ 
διδασκαλικὸς κόσμος νὰ ἵδῃ»544.  

Την άποψη του Δ. Ανδρεάδη συμμερίζεται και ο Π. Οικονόμου, διευθυντής 
του περιοδικού, ο οποίος σε υποσημείωσή του δηλώνει ότι δημοσιεύει με 

541 Ό.π., σ. 47. 
542 Ό.π., σσ. 47-48, 55. 
543 Ό.π., σσ. 55-56, 63. 
544 Ό.π., σ. 63. 
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ευχαρίστηση το παρόν άρθρο. Επισημαίνει ότι και ο ίδιος εξεπλάγη με τη μέθοδο 
του Αλφαβηταρίου του Θ. Μιχαλόπουλου, την οποία «δύναταί τις νὰ ὀνομάσῃ 
μέθοδον πῶς νὰ μὴ μανθάνωσιν οἱ παίδες τὴν ἀνάγνωσιν»545. Επίσης, τον καλεί να 
εξηγήσει με περισσότερη σαφήνεια τις αρχές του αλλά και τον ισχυρισμό του ότι 
όλοι οι αλφαβηταριογράφοι παρανόησαν την αναλυτική μέθοδο, ο οποίος, όσο δεν 
αποδεικνύεται, αποτελεί αυθάδεια. «Αἱ ἀγαθαὶ ὑπολήψεις δὲν ἀποκτῶνται διὰ τῆς 
παραγνωρίσεως τῶν ἄλλων, ἀλλὰ δι’ ἔργων γενναίων. Ὅταν τις θέλῃ νὰ εἶναι 
πρῶτος, πρέπει νὰ παράσχῃ τὰ αἴτια εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ἵνα ἀνυψώσωσιν αὐτὸν 
εἰς τὴν περιωπὴν αὐτήν»546.  

Ωστόσο, παρά τη σκληρή κριτική που δέχτηκε το Αλφαβητάριο δεν μπορεί να 
παραγνωριστεί το γεγονός ότι στη μέθοδο του εντοπίζονται στοιχεία της 
συλλαβικής και της ολικής μεθόδου διδασκαλίας. Πρωταρχικός του στόχος είναι να 
απομνημονεύσουν τα παιδιά την εκάστοτε λέξη και τις συλλαβές της, γεγονός που 
οδηγεί στη δημιουργία ενός οπτικού λεξικού, με βάση το οποίο συντίθενται νέες 
λέξεις και φράσεις, ενώ η διδασκαλία της φωνητικής αξίας των γραμμάτων 
αναβάλλεται. Το επιχείρημα ότι η προετοιμασία για την ανάλυση σε γράμματα δεν 
μπορεί να πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη διδασκαλία της ανάγνωσης 
καθίσταται αβάσιμο, καθώς η τελευταία δεν προϋποθέτει απαραίτητα τη γνώση 
των γραμμάτων. Επίσης, η σύνθεση λέξεων και φράσεων με τη βοήθεια συλλαβών 
δεν είναι ούτε αδύνατη ούτε μηχανική, ενώ σύμφωνα με τον Αθ. Αϊδίνη «η αξία των 
συλλαβών για την κατάκτηση της εγγραμματοσύνης υποστηρίζεται και από τα 
σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ότι οι συλλαβές αποτελούν ένα 
σημαντικό επίπεδο επεξεργασίας του γραπτού λόγου»547.  

 
7.4 Η διδακτέα ύλη και η κατανομή της  

Ένα ακόμη ζήτημα που σχετίζεται με τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης 
και απασχόλησε όσους ασχολήθηκαν με τη συγγραφή και την έγκριση των σχολικών 
εγχειριδίων είναι το τι πρέπει να διδαχθεί και με ποια σειρά. Από τη μελέτη των 
Αλφαβηταρίων και των εκθέσεων των κριτών γίνεται φανερό ότι στόχος είναι η 
διδασκαλία των όλων των γραμμάτων, των συμφωνικών συμπλεγμάτων, των 
διφθόγγων, των καταχρηστικών διφθόγγων, των συνδυασμών αυ, ευ και ηυ και της 
αλφαβήτας, δηλαδή των ονομάτων των γραμμάτων και της αλφαβητικής τους 
σειράς. Επίσης, τα παιδιά πρέπει να διδαχθούν τους τόνους, τα πνεύματα και τα 
σημεία στίξης. Τα παραπάνω διδάσκονται, όπως έχει γίνει ήδη σαφές με τη βοήθεια 

545 Ό.π., σ. 38. 
546 Ό.π. 
547 Αθ. Αϊδίνης, ό.π., σ. 276. 
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πρότυπων λέξεων, αλλά και συλλαβών, λέξεων, μικρών φράσεων και προτάσεων 
που συντίθενται σταδιακά από τα ήδη γνωστά γράμματα. 

Ωστόσο, εκφράζονται διαφορετικές απόψεις αναφορικά με τη διδακτέα ύλη 
και την κατανομή της. Τα θέματα που απασχολούν τους αλφαβηταριογράφους και 
τους κριτές είναι η σειρά και ο αριθμός των γραμμάτων προς διδασκαλία, η 
κατάταξη και η ποσότητα των εν χρήσει συλλαβών και λέξεων, η μορφή των 
χρησιμοποιούμενων λέξεων, η στίξη, η χρήση φράσεων και προτάσεων, η γλώσσα 
και τα τυπογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται. 

  
7.4.1 Σειρά και αριθμός γραμμάτων προς διδασκαλία 

Αναφορικά με τη σειρά διδασκαλίας των γραμμάτων, οι περισσότεροι 
αλφαβηταριογράφοι ξεκινούν από τα 24 γράμματα της αλφαβήτας, αφήνοντας τα 
δίψηφα, τα όμοια, τις διφθόγγους, τους συνδυασμούς και συμπλέγματα για 
μετέπειτα στάδιο. Βέβαια, η τακτική αυτή δεν αποτελεί απαράβατο κανόνα, καθώς 
συναντώνται πολλές εξαιρέσεις. 

Ο Σπ. Μωραΐτης, μόλις διδάξει όλα τα φωνήεντα και αρκετά σύμφωνα, 
προχωρά στη διδασκαλία κάποιων συμφωνικών συμπλεγμάτων και του δίψηφου 
φωνήεντος ου. Συνεχίζει με τα υπόλοιπα σύμφωνα, τα υπόλοιπα δίψηφα 
φωνήεντα, τους συνδυασμούς αυ και ευ (μόνο, όμως, ως αβ και εφ), τα όμοια 
γράμματα και τα δίψηφα σύμφωνα. Την ίδια τακτική ακολουθεί και ο Π. Οικονόμου 
στο Αλφαβητάριο του 1880, στο οποίο διδάσκει δίψηφα γράμματα πριν 
ολοκληρώσει τη διδασκαλία των 24 γραμμάτων, ενώ χρησιμοποιεί από το τρίτο 
κιόλας μάθημα συμφωνικά συμπλέγματα χωρίς να προβλέπει τη συστηματική 
διδασκαλία τους. Συμφωνικά συμπλέγματα και όμοια γράμματα συναντώνται ήδη 
από το πρώτο μέρος και στο Αλφαβητάριο των Λ. Λούτσου και Κ. Καλεβρά, ενώ η 
διδασκαλία τους προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο τρίτο. Κάτι παρόμοιο 
συμβαίνει και στο Αλφαβητάριο του Γ. Καλλίνικου με τη διαφορά ότι συναντώνται 
και δίψηφα γράμματα και ότι δεν προβλέπεται πουθενά η διδασκαλία των 
συμφωνικών συμπλεγμάτων.  

Άλλα Αλφαβητάρια στα οποία αξιοποιούνται τα συμφωνικά συμπλέγματα ή 
τα όμοια γράμματα πριν ολοκληρωθεί η διδασκαλία των 24 γραμμάτων της 
αλφαβήτας και πριν διδαχθούν είναι αυτά των Α. Κοκκινάκη και Μ. Βρατσάνου 
(1888), Θ. Αποστολόπουλου, Α. Διαμαντή, Βλ. Σκορδέλη και Γ. Βανδώρου. Μάλιστα, 
ο Α. Διαμαντής παραδέχεται ότι παραβίασε κάποιους από τους κανόνες για τη 
σύνταξη Αλφαβηταρίου μεταξύ των οποίων είναι και η πρόωρη διδασκαλία των 
συμφωνικών συμπλεγμάτων, αλλά δηλώνει πεπεισμένος ότι «αἱ ἐξαιρέσεις μου 
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αὗται δὲν εἶνε θανάσιμα ἁμαρτήματα, ἀλλ’ ὀρθοὶ κανόνες ἐκ πείρας 
σχηματισθέντες»548. 

Η διδασκαλία των καταχρηστικών διφθόγγων και του ρόλου των διαλυτικών, 
δεν προβλέπεται σε όλα τα Αλφαβητάρια. Ο Ι. Ασημακόπουλος δικαιολογεί τη 
συγκεκριμένη επιλογή, επισημαίνοντας ότι όσο εύκολα διδάσκονται αργότερα, όταν 
συναντηθούν, τόση σύγχυση φέρνουν στους μαθητές αν αποτελέσουν ξεχωριστό 
κεφάλαιο του Α΄ μέρους549. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο Αλφαβητάριο 
του 1891 του Π. Οικονόμου εμφανίζεται η καταχρηστική δίφθογγος ῃ από το πρώτο 
κιόλας μάθημα550.  

Όσον αφορά στη διδασκαλία των 24 γραμμάτων του αλφαβήτου, σε 
ελάχιστες περιπτώσεις τηρείται η αλφαβητική σειρά. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
ανήκει το Αλφαβητάριο του Κ. Τσούμα, ο οποίος διαλέγει τις πρότυπες λέξεις με 
βάση το αρχικό τους γράμμα και τις παραθέτει με αλφαβητική σειρά, ξεχνώντας 
μάλιστα να συμπεριλάβει λέξη που να αρχίζει από το γράμμα ο. Αξιοπρόσεκτο είναι 
ότι η αλφαβητική σειρά τηρείται και κατά τη διδασκαλία των δίψηφων φωνηέντων, 
των συνδυασμών αυ, ευ και ηυ και των λέξεων που αρχίζουν από δύο σύμφωνα, 
ώστε, σύμφωνα με τον Αρ. Χαρακόπο, «πανταχοῦ τοῦ ἀλφαβηταρίου του φαίνεται ὁ 
συγγραφεὺς αὐστηρῶς ἐχόμενος τῶν τύπων καὶ προσέχων νὰ μὴ διαταραχθῇ τὸ 
παράπαν ἡ εἰς τὴν μηχανικὴν ἀπομνημόνευσιν ἰδίως συντελοῦσα μηχανικὴ 
σειρά»551.  

Η αλφαβητική σειρά ακολουθείται και στο Αλφαβητάριο των Λ. Λούτσου και 
Κ. Καλεβρά, χαρακτηριζόμενη μάλιστα ως φυσική σειρά, με την πεποίθηση ότι οι 
μαθητές τη γνωρίζουν ασυνείδητα πριν την έλευσή τους στο σχολείο. 
«Ἡκολουθήσαμεν τὴν φυσικὴν σειρὰν τῶν 24 γραμμάτων οὐχὶ ἵνα νεωτερίσωμεν, 
ἀλλ’ ἔχοντες ὑπ’ ὄψει, ὅτι ὁ μικρὸς παῖς πρὶν ἤ γνωρίσῃ τὸ Σχολεῖον, ἔχει ἤδη μάθῃ 
ἀσυνειδήτως τὰ 24 γράμματα»552. Απόρροια της παραπάνω τακτικής είναι να 
συναντώνται και να χρησιμοποιούνται τα περισσότερα γράμματα πριν διδαχθούν. 
Για παράδειγμα, η πρώτη πρότυπη λέξη του παραπάνω Αλφαβηταρίου είναι η λέξη 
αήρ, με αποτέλεσμα οι μαθητές να καλούνται να συνθέσουν συλλαβές και με τα 
τρία γράμματά της, τα δύο από τα οποία, όμως, διδάσκονται αργότερα.  

Μια διαφορετική περίπτωση είναι αυτή του Κ. Μαρουδή, ο οποίος διδάσκει 
πρώτα τα φωνήεντα και στη συνέχεια τα σύμφωνα553. 

548 Α. Διαμαντῆς, ό.π., σσ. ζ΄-η΄. 
549 Ι. Ἀσημακόπουλος, ό.π., σ. 4. 
550 Π. Οἰκονόμου, Ἀλφαβητάριον ἤ ἡ πρώτη ἀνάγνωσις…, ό.π., σ. 7. 
551 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1884, σ. 3. 
552 Λ. Λοῦτσος & Κ. Καλεβρᾶς, ό.π., σ. 5. 
553 Κ. Μαρουδῆς, ό.π., σσ. 1-2. 
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Ο Χ. Παπαμάρκου κρίνοντας τα Αλφαβητάρια των Ι. Βρεττού, Γ. Βανδώρου, 
Π. Παυλάτου και του Δ. Κολοκοτσά επισημαίνει ότι δεν τηρείται καμία αρχή στην 
κατάταξη των γραμμάτων, τα οποία θεωρεί ότι θα πρέπει να παρατίθενται με βάση 
την αναγνωστική και τη γραφική τους δυσκολία554. Μόνο στο Αλφαβητάριο του Λ. 
Παπαντωνίου θεωρεί ότι οι λέξεις είναι καταταγμένες σύμφωνα με τη γραφική 
δυσκολία των γραμμάτων τους555. Ωστόσο, παρά τα μερικά παραδείγματα που 
φέρει, σε κανένα σημείο δεν καθορίζει με σαφήνεια ποια γράμματα θεωρούνται 
πιο εύκολα στην ανάγνωση και στη γραφή. Μοναδική νύξη είναι η διάκρισή τους σε 
διάστιχα, υπόστιχα, υπέρστιχα και αμφίστιχα556. 

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι ο Χ. Παπαμάρκου στο δικό του 
Αλφαβητάριο (1891), δε διαχωρίζει τα γράμματα σε διάστιχα, υπόστιχα, υπέρστιχα 
και αμφίστιχα ούτε τα παραθέτει με βάση τη γραφική τους δυσκολία. Αντίθετα, 
υποστηρίζει ότι τα κατατάσσει σύμφωνα με τη φωνητική τους δυσκολία. Για το λόγο 
αυτό, προτάσσει το α του ο, θεωρώντας το «απλούστερο, ευφωνότερο και 
πρωτογενέστερο»557.  

Τη διάκριση των γραμμάτων σε διάστιχα, υπόστιχα, υπέρστιχα και αμφίστιχα 
λαμβάνει υπόψη του ο Α. Κοκκινάκης, επισημαίνοντάς την ήδη από το εξώφυλλο 
του Αλφαβηταρίου του, όπου παραθέτει τον παρακάτω πίνακα (Εικόνα 29). 

 
Εικόνα 29 Πηγή: Α. Κοκκινάκης, ό.π., εξώφυλλο. 

 
Ωστόσο, η προσπάθειά του για μεθοδική κατάταξη των γραμμάτων γίνεται 

φανερή και στον πρόλογο του παρόντος Αλφαβηταρίου, στον οποίο επισημαίνεται 
ότι τα γράμματα διδάσκονται με βάση τη γραφική και την αναγνωστική τους 
δυσκολία (π.χ. το ι προηγείται των τ, π, μ, το ο των α, σ, ρ, το ν του κ, το υ του ψ, το ζ 
του ξ) και ότι ακολουθείται η σειρά επίστιχα, υπόστιχα, υπέρστιχα, αμφίστιχα558. 

554 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σσ. 3, 8-9, 11. 
555 Ό.π., σ. 18.  
556 Ό.π., σ. 11. 
557 Χ. Παπαμάρκου, Τὰ ἀναγνωστικὰ βιβλία…, ό.π., τόμος Α, σσ. 173-174.  
558 Α. Κοκκινάκης, ό.π., σ. 4. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη για το με τι μοιάζουν κάποια 
γράμματα και πώς προκύπτουν από άλλα, η οποία συναντάται τόσο στο παρόν 
Αλφαβητάριο όσο και σε αυτά που συνέγραψε ο Α. Κοκκινάκης με τον Μ. 
Βρατσάνο559. Στα συγκεκριμένα Αλφαβητάρια γίνεται προσπάθεια τα γράμματα να 
καταταχθούν από τα απλά στα σύνθετα με βάση την αναγνωστική και τη γραφική 
τους δυσκολία, ενώ εφαρμόζεται η γενετική μέθοδος διδασκαλίας της γραφής, 
δηλαδή «προδιδάσκονται αἱ στοιχειώδεις γραμμαὶ τῶν ἁπλῶν πρώτων γραμμάτων, 
ἵνα διευκολυνθῇ ἡ γραφὴ τῶν ἑπομένων»560. Έτσι, το ι παρομοιάζεται με άγκιστρο, 
το ν με τα δύο δάκτυλα του χεριού ανοιχτά και όρθια, το ο σχηματίζεται από την 
ένωση του αντίχειρα και του δείκτη, το σ σχηματίζεται αν τεθεί μια γραμμή πάνω 
από το ο, το τ αν τεθεί μια γραμμή πάνω από το ι, το ρ με μια γραμμή κάτω από το 
ο, το γ με μια «ουρά» κάτω από το ν και το α από το ο και το ι. Παρόμοια, το ε 
μοιάζει με δύο μισά «κουλούρια» ενωμένα, το π με το τ και το ι ενωμένα, το λ με 
ένα αντεστραμμένο ν προεκτεινόμενο προς τα πάνω με μια καμπύλη «ουρά», το η 
με ι και υ αντεστραμμένα κ.ο.κ561.  

Παρά το γεγονός ότι παρατηρούνται μικρές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα 
Αλφαβητάρια, η παραπάνω θέση παρέχει μια αρκετά καθορισμένη σειρά 
διδασκαλίας των γραμμάτων. Ωστόσο, ο σχηματισμός των γραμμάτων που 
προτείνεται δε συμφωνεί πάντοτε με τον τρόπο γραφής τους, ενώ συχνά 
συναντώνται περίπλοκες διατυπώσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση 
στους μαθητές. Για παράδειγμα, το δ προκύπτει «ἐξ ἑνὸς ο καὶ υ ἀντεστραμμένου 
καὶ ἤνωμένου ὀλίγον κυρτῶς πρὸς τὸ ἀριστερὸν μέρος τοῦ ο»562.  

Την άποψη ότι κάποια γράμματα προέρχονται στη γραφή από κάποια άλλα 
και σύμφωνα με αυτή τη σειρά θα πρέπει να διδάσκονται συμμερίζεται και ο Ι. 
Αργυριάδης, ο οποίος θεωρεί ότι μόνο στο Αλφαβητάριο του Μ. Βρατσάνου 
ακολουθείται ομαλή σειρά, με εξαίρεση το π το οποίο θα έπρεπε να διδάσκεται 
μετά το ω563.  

Μια παρόμοια προσπάθεια σημειώνει ο Αρ. Χαρακόπος κρίνοντας το 
Αλφαβητάριο των Θ. Αποστολόπουλου και Δ. Κολοκοτσά. Η πρώτη λέξη που 
διδάσκεται είναι η λέξη ρόδα, μαζί με την οποία διδάσκεται και το γράμμα σ, ενώ η 
δεύτερη είναι η λέξη ποτάμι. Συνεπώς, στο πρώτο μάθημα διδάσκεται το ο και 

559 Προφανώς την ίδια φιλοσοφία ακολουθεί και το Μικρὸν Ἀλφαβητάριον του Μ. Βρατσάνου, στο 
οποίο τα γράμματα διδάσκονται με τη σειρά που διδάσκονται στο Αλφαβητάριο του 1894. 
560 Μ. Βρατσᾶνος & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., 1888, σ. 77. 
561 Α. Κοκκινάκης, ό.π., σσ. 46-48, Μ. Βρατσᾶνος & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον…, 
ό.π., 1888, σσ. 3-20, Μ. Βρατσᾶνος & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., 1894, σσ. 
3-23. 
562 Μ. Βρατσᾶνος & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., 1888, σ. 13. 
563 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1894, σ. 10. Μάλλον αναφέρεται στο 
καλλιγραφικό π. 
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γράμματα, τα οποία μοιάζουν με αυτό, ενώ στο δεύτερο το ι και γράμματα που 
παράγονται από αυτό. Ο συσχετισμός, όμως, του γράμματος σ με το ο θεωρείται 
βεβιασμένος, καθώς αν και τα γράμματα μοιάζουν στη γραφή, δεν έχουν καμία 
ομοιότητα στην προφορά564.  

Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η προσπάθεια του Χ. Πούλιου, να ξεκινήσει με 
πιο απλά στη γραφή γράμματα στο Αλφαβητάριο του 1888 σε σύγκριση με αυτό του 
1881, πράγμα το οποίο δηλώνεται και στον πρόλογο του. Ενώ το 1881 στα τρία 
πρώτα μαθήματα διδάσκονται τα γράμματα γ, α, τ, μ, ι, υ, ς, το 1888 στα αντίστοιχα 
μαθήματα διδάσκονται τα γράμματα ι, ο, ν, ς, ρ565. Μάλιστα, το 1884 κατακρίνει το 
βραβευμένο Αλφαβητάριο του Βλ. Σκορδέλη, γιατί δεν τηρεί σωστή σειρά στη 
διδασκαλία των γραμμάτων566.  

Επιπλέον, ο Θ. Αποστολόπουλος και ο Ι. Ασημακόπουλος ισχυρίζονται ότι 
κατέταξαν τα γράμματα από τα απλά στα σύνθετα και από άποψη γραφής και από 
άποψη προφοράς567, χωρίς, όμως, να φαίνεται να τηρείται αυστηρά κάποια από τις 
παραπάνω αρχές. Καμία αρχή δεν τηρείται ούτε στα υπόλοιπα Αλφαβητάρια. 
Ανάμεσα στα γράμματα που συχνά διδάσκονται πρώτα βρίσκονται συχνά τα ι, α, ο, 
ν, μ, π, τ, ενώ συνήθως για το τέλος αφήνονται τα β, ψ, ζ, ξ, χωρίς ωστόσο το 
παραπάνω να αποτελεί απαραβίαστο κανόνα.  

Ένα άλλο ζήτημα που σχετίζεται με το παραπάνω είναι ο χρόνος και ο 
τρόπος διδασκαλίας των κεφαλαίων γραμμάτων. Τα κεφαλαία γράμματα 
διδάσκονται συνήθως αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία των πεζών, με τα οποία 
αντιπαραβάλλονται. Επειδή, συχνά η διδασκαλία τους συμπίπτει με τη διδασκαλία 
της αλφαβήτας, τα δύο ζητήματα εξετάζονται ταυτόχρονα.  

Ο Βλ. Σκορδέλης λίγο πριν το τέλος του Αλφαβηταρίου του παραθέτει την 
αλφαβήτα με τα πεζά και τα κεφαλαία γράμματα και τα ονόματά τους568. Με 
παρόμοιο τρόπο, εμφανίζονται τα κεφαλαία και στο Αλφαβητάριο του Γ. 
Καλλίνικου, στο οποίο, όμως, επανέρχονται λίγα μαθήματα αργότερα με δύο κύρια 
ονόματα (ένα αρσενικό και ένα θηλυκό) για το καθένα569. Ο Χ. Παπαμάρκου τα 
διδάσκει αξιοποιώντας ταυτόχρονα την αλφαβητική σειρά των γραμμάτων και 
κύρια ονόματα με τη βοήθεια τριών στηλών. Στην πρώτη στήλη βρίσκονται τα πεζά 

564 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1884, σ. 8. 
565 Χ. Πούλιος, Μέγα Ἀλφαβητάριον ό.π., σσ. δ΄, 13-15, Χ. Πούλιος, Νέον Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σσ. 5-
7. 
566 Χ. Πούλιος, (επιστολιμαία διατριβή), ό.π., σσ. 379-380. 
567 Θ. Ἀποστολόπουλος, ό.π., σ. 8, Ι. Ἀσημακόπουλος, ό.π., σ. 3. 
568 Βλ. Σκορδέλης, Τὸ Ἄλφα Βῆτα…, ό.π., σ. 13. 
569 Γ. Καλλίνικος, ό.π., σσ. 34, 41. 
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γράμματα σε αλφαβητική σειρά, στη δεύτερη τα κεφαλαία και στην τρίτη κύρια 
ονόματα570.  

Σε μερικά από τα εξεταζόμενα Αλφαβητάρια, τα κεφαλαία διδάσκονται με τη 
βοήθεια φράσεων, προτάσεων ή κειμένων. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα 
Αλφαβητάρια των Α. Διαμαντή, Γ. Βανδώρου και Ι. Κοντού, οι οποίοι μόλις 
ολοκληρώσουν τη διδασκαλία όλων των κεφαλαίων, καταγράφουν την αλφαβήτα 
με όλα τα γράμματα και τις ονομασίες τους, ενώ οι δύο τελευταίοι τα διαχωρίζουν 
επιπλέον σε φωνήεντα, σύμφωνα και «διφθόγγους»571. Ο Π. Οικονόμου στο 
Αλφαβητάριο του 1880 διδάσκει τα κεφαλαία γράμματα στο δεύτερο μέρος του 
Αλφαβηταρίου του με τη βοήθεια ενός παραμυθιού572, χωρίς, όμως να παραθέτει 
πουθενά την αλφαβήτα και τις ονομασίες των γραμμάτων. Ο Α. Σπετσέρης τα 
διδάσκει με τη βοήθεια μικρών κειμένων, τα οποία περιέχουν και κύρια ονόματα, 
ενώ έπειτα παραθέτει την αλφαβήτα με τα κεφαλαία και τα πεζά γράμματα, τα 
ονόματά τους και ένα κύριο όνομα για το καθένα573. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και 
στο Αλφαβητάριο του Θ. Αποστολόπουλου, στο οποίο τα κεφαλαία εμφανίζονται 
στο δεύτερο μέρος, δηλαδή στις πραγματογνωστικές περιγραφές των αντικειμένων 
του πρώτου μέρους. Κάθε φορά διδάσκεται το κεφαλαίο γράμμα με το οποίο ξεκινά 
η περιγραφόμενη λέξη, ενώ ακολουθούν σε αλφαβητική σειρά, αρχικά, 24 κύρια 
ονόματα και, στη συνέχεια, όλα τα κεφαλαία γράμματα, χωρίς τα ονόματά τους, τα 
οποία τους έχουν ήδη διδαχθεί στο πρώτο μέρος574. 

Κάποιοι άλλοι αλφαβηταριογράφοι προτιμούν να διδάξουν τα κεφαλαία με 
τη βοήθεια κύριων ονομάτων. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται ο Χ. Πούλιος, ο οποίος 
στο Αλφαβητάριο του 1881 για κάθε γράμμα, χωρίς να ακολουθεί την αλφαβητική 
σειρά, καταγράφει ένα κύριο όνομα δύο φορές, την πρώτη με πεζό το αρχικό και τη 
δεύτερη με κεφαλαίο. Στη συνέχεια, παραθέτει φράσεις με κύρια ονόματα και 
έπεται η αλφαβήτα με τα ονόματα των γραμμάτων και άλλες φράσεις575. Την ίδια 
περίπου τακτική ακολουθεί και το 1888, αρχίζοντας, όμως, με τα πιο εύκολα στη 
γραφή γράμματα και παραλείποντας τις ενδιάμεσες φράσεις576. Παρόμοια διάταξη 
(κύρια ονόματα, φράσεις, αλφαβήτα) ακολουθεί και ο Σπ. Μωραΐτης577, ο οποίος 
στον Οδηγό του, αναφερόμενος στα ονόματα των γραμμάτων και στην αλφαβητική 
τους σειρά, γράφει ότι οι μαθητές σε αυτό το σημείο μαθαίνουν «ὅ,τι μέχρι τοῦδε 

570 Χ. Παπαμάρκου, Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον ὑπὸ Χαρισίου Παπαμάρκου, ἔκδοσις δευτέρα, ἐν 
Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1891, σ. 23. 
571 Γ. Βανδώρου, ό.π., σσ. 33-41, Α. Διαμαντῆς, ό.π., σσ. 44-70, Ι. Κοντός, ό.π., σσ. 32-35. 
572 Π. Οἰκονόμου, Ἀλφαβητάριον, δι’ οὗ ἐν ὀλίγοις μαθήμασι… ό.π., σσ. 21-44. 
573 Α. Σπετσέρης, ό.π., σσ. 25-31. 
574 Θ. Ἀποστολόπουλος, ό.π., σσ. 46-75. 
575 Χ. Πούλιος, Μέγα Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σσ. 72-79. 
576 Χ. Πούλιος, Νέον Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σσ. 56-63. 
577 Σπ. Μωραΐτης, Ἐγχειρίδιον ἀναγνωσμάτων…, ό.π., σσ. 45-58. 
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παρελείφθη ἐκ τοῦ Ἀλφαβήτου, ὡς μὴ χρησιμεῦον εἰς τὴν πρώτην Ἀνάγνωσιν»578. 
Τέλος, ο Π. Οικονόμου στο Αλφαβητάριο του 1891 χρησιμοποιεί κύρια ονόματα 
τοποθετημένα σε αλφαβητική σειρά, παραθέτοντας, έπειτα, την αλφαβήτα με τα 
ονόματά των γραμμάτων579. 

Ο Α. Κοκκινάκης και ο Μ. Βρατσάνος στο Αλφαβητάριο του 1888 
παραθέτουν τα κεφαλαία γράμματα λίγο πριν το τέλος του τρίτου μέρους με βάση 
τη γραφική δυσκολία τους μαζί με τα ονόματά τους. Στην συνέχεια, τα 
χρησιμοποιούν σε κύρια ονόματα και πάλι σύμφωνα με την παραπάνω κατάταξη, 
αφήνοντας για το τέλος την καταγραφή της αλφαβητικής σειράς580. Η λογική της 
κατάταξης των κεφαλαίων γραμμάτων σύμφωνα με τη γραφική τους δυσκολία 
ακολουθείται και στο Αλφαβητάριο του 1894 με τη διαφορά ότι η διδασκαλία τους 
δε συμπίπτει με τη διδασκαλία των ονομάτων τους και ότι παρεμβάλλονται 
προτάσεις581. Παρόμοια στο Αλφαβητάριο του Α. Κοκκινάκη τα κεφαλαία 
συναντώνται μια φορά καταταγμένα σύμφωνα με τη γραφική τους δυσκολία και 
μια αλφαβητικά, χωρίς, όμως, τα ονόματά τους. Τα ονόματά τους, όπως και η 
διάκρισή τους σε φωνήεντα και σύμφωνα, θεωρείται ότι έχουν διδαχθεί ήδη 
προφορικά όταν ολοκληρώθηκε η διδασκαλία των πεζών582. Στο Μικρὸν 
Ἀλφαβητάριον του Μ. Βρατσάνου τα κεφαλαία εμφανίζονται μόνο με αλφαβητική 
σειρά583.  

Ωστόσο, κάποιοι αλφαβηταριογράφοι διδάσκουν παράλληλα τα πεζά και τα 
κεφαλαία γράμματα. Ο Α. Αργυρός διδάσκει, πριν ολοκληρώσει τη διδασκαλία των 
πεζών, όσα κεφαλαία είναι εύκολα στη γραφή, ενώ στη συνέχεια τα παρουσιάζει σε 
αλφαβητική σειρά μέσω μικρών φράσεων, αφήνοντας για το τέλος τα ονόματά 
τους584. Ο Κ. Μαρουδής πραγματοποιεί ταυτόχρονα τη διδασκαλία πεζών και 
κεφαλαίων γραμμάτων, ενώ τα παραθέτει σε αλφαβητική σειρά, μόλις 
ολοκληρωθεί η διδασκαλία όλων, χωρίς, όμως, τα ονόματά τους. Επίσης, οι Λ. 
Λούτσος και Κ. Καλεβράς τοποθετούν στην κορυφή κάθε μαθήματος το κεφαλαίο 
γράμμα μαζί με το αντίστοιχο μικρό που πρόκειται να διδαχθεί. Ωστόσο, τα 
κεφαλαία δε χρησιμοποιούνται μέχρι τη μέση του τρίτου μέρος, όπου παρατίθεται 
η αλφαβήτα με τα κεφαλαία και τα πεζά γράμματα και τα ονόματά τους, ενώ στην 

578 Σπ. Μωραΐτης, Διδασκαλικὴ ἤ σύντομοι ὁδηγίαι…, ό.π., σ. 78. 
579 Έχει προηγηθεί η παράθεση των πεζών γραμμάτων σε αλφαβητική σειρά αλλά χωρίς τα ονόματά 
τους. Π. Οἰκονόμου, Ἀλφαβητάριον ἤ ἡ πρώτη ἀνάγνωσις…, ό.π., σσ. 18, 37-39. 
580 Μ. Βρατσᾶνος & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., 1888, σσ. 49-51.  
581 Μ. Βρατσᾶνος & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., 1894, σσ. 45- 49. 
582 Α. Κοκκινάκης, ό.π., σσ. 32, 45, 48. 
583 Ἀ. Ἀργυρός, ό.π., σ. 30. 
584 Κ. Μαρουδῆς, ό.π., σσ. 82-88. 
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επόμενη σελίδα βρίσκονται σε αλφαβητική σειρά 24 ονόματα, ένα για κάθε 
γράμμα585. 

Τέλος, ο Ι. Ασημακόπουλος δεν προβλέπει πουθενά τη διδασκαλία ούτε των 
κεφαλαίων γραμμάτων ούτε της αλφαβήτας. Ωστόσο, τα κεφαλαία κάνουν την 
εμφάνισή τους στο δεύτερο μέρος μαζί με τα κείμενα586. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, τις περισσότερες φορές τα κεφαλαία 
γράμματα αργούν αρκετά να διδαχθούν, γεγονός το οποίο προκαλεί συχνά 
προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης. Στις 
περιπτώσεις αυτές ανήκει το Αλφαβητάριο του Α. Διαμαντή, ο οποίος χρησιμοποιεί 
τα κεφαλαία στα κείμενα που βρίσκονται στο πρώτο μέρος, ενώ η διδασκαλία τους 
προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο δεύτερο587. Παρόμοια, ο Γ. Καλλίνικος 
αξιοποιεί κεφαλαία γράμματα σε κύρια ονόματα, πριν αυτά διδαχθούν588. Σε όλα τα 
υπόλοιπα Αλφαβητάρια στα πρώτα μαθήματα παραβιάζονται συχνά ορθογραφικοί 
κανόνες, καθώς συναντώνται προτάσεις και κύρια ονόματα με πεζό το αρχικό 
γράμμα. Πολλοί αλφαβηταριογράφοι για να δικαιολογήσουν τη χρήση του πεζού 
γράμματος δε χρησιμοποιούν στίξη ή στη θέση της τελείας βάζουν άνω τελεία ή 
κόμμα, γεγονός που παραβιάζει τους κανόνες της στίξης. Οι ανορθογραφίες 
αποφεύγονται στο Αλφαβητάριο του Κ. Μαρουδή, στο οποίο γίνεται και σωστή 
χρήση της στίξης. Αντίθετα, ο Α. Αργυρός συχνά, κυρίως στα πρώτα μαθήματα, δε 
χρησιμοποιεί τελεία στο τέλος των προτάσεων αλλά κόμμα, παρά το γεγονός ότι  η 
επόμενη πρόταση αρχίζει με κεφαλαίο. 

Ωστόσο, ο Αρ. Χαρακόπος διαφωνεί με την παράλληλη διδασκαλία πεζών 
και κεφαλαίων. Κρίνοντας το Αλφαβητάριο του Βλ. Σκορδέλη θεωρεί ότι βιάζεται, 
καθώς διδάσκει τα κεφαλαία πριν ολοκληρωθεί η διδασκαλία των πεζών. Η 
παραπάνω τακτική μπορεί να φέρει σύγχυση στους μαθητές, επειδή τους αναγκάζει 
να μάθουν δύο μορφές του ίδιου γράμματος πριν εξοικειωθούν με την πρώτη. Ο 
ίδιος προτείνει τη διδασκαλία τους σε μετέπειτα στάδιο στην αρχή ενός ή 
περισσότερων μύθων, ενώ σε άλλο σημείο φαίνεται να διαφωνεί με τη διδασκαλία 
τους μέσω μεμονωμένων ονομάτων ή προτάσεων χωρίς νόημα589. 

Ο Χ. Παπαμάρκου αντιτίθεται στη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων σε μη κύρια 
ονόματα και στις περιπτώσεις που δεν προηγείται τελεία, αλλά και στη χρήση πεζών 
σε κύρια ονόματα590. 

585 Λ. Λοῦτσος & Κ. Καλεβρᾶς, ό.π., σσ. 42-43. 
586 Ι. Ἀσημακόπουλος, ό.π., σ. 39. 
587 Α. Διαμαντῆς, ό.π., σσ. 32-69. 
588 Γ. Καλλίνικος, ό.π., σ. 29. 
589 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1884, σσ. 7, 9. 
590 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σσ. 7, 9, 11. 
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 Αναφορικά με τον αριθμό των γραμμάτων προς διδασκαλία, ο Χ. 
Παπαμάρκου επισημαίνει ότι το σύστημα των αρχοειδών λέξεων προβλέπει τη 
διδασκαλία ενός ή το πολύ δύο νέων γραμμάτων σε κάθε μάθημα, με εξαίρεση το 
πρώτο, στο οποίο μπορεί να διδάσκονται και τρία591. Ο ίδιος κατακρίνει τα 
Αλφαβητάρια των Ι. Βρεττού, Γ. Βανδώρου, Δ. Κολοκοτσά και Π. Οικονόμου, καθώς 
σε μερικά μαθήματα διδάσκουν είτε περισσότερα γράμματα από ό,τι πρέπει είτε 
κανένα592. 

Παρόμοια, ο Αρ. Χαρακόπος κρίνοντας τα Αλφαβητάρια των Κ. Τσούμα και 
Θ. Αποστολόπουλου και Δ. Κολοκοτσά θεωρεί ότι είναι δύσκολο και τυραννικό σε 
κάθε μάθημα οι μαθητές να διδάσκονται τρία, τέσσερα ή ακόμη και πέντε 
γράμματα593. 

Πιο αυστηρός εμφανίζεται ο Ι. Αργυριάδης, ο οποίος διαφωνεί ακόμη και με 
τη διδασκαλία δύο γραμμάτων σε κάθε μάθημα, θεωρώντας ότι τα παιδιά δεν είναι 
ικανά να μάθουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την προφορά και τη γραφή όλων 
των γραμμάτων. Για τον λόγο αυτό, θεωρεί ότι σπεύδουν ο Γ. Αδαμόπουλος, ο Ι. 
Λάζος, ο Δ. Μισιτζής και ο Χ. Παπαμάρκου. Αντίθετα, κρίνει ότι ακολουθούν σωστό 
ρυθμό ο Π. Παυλάτος, ο Γ. Κονιδάρης και ο Μ. Σακελλαρόπουλος, οι οποίοι 
ολοκληρώνουν τη διδασκαλία των γραμμάτων της αλφαβήτας σε είκοσι δύο 
μαθήματα, και ο Μ. Βρατσάνος, ο οποίος αφιερώνει είκοσι οχτώ μαθήματα στον 
παραπάνω στόχο594. 

Στα εξεταζόμενα Αλφαβητάρια δεν παρατηρούνται υπερβολές ως προς τον 
αριθμό των γραμμάτων προς διδασκαλία, με εξαίρεση τα Αλφαβητάρια που Π. 
Οικονόμου, στα οποία διδάσκονται έως και πέντε γράμματα σε κάθε μάθημα. Στα 
υπόλοιπα εμφανίζονται ένα ή δύο νέα γράμματα ανά μάθημα εκτός του πρώτου, 
όπου μπορεί να συναντώνται και τρία. Ταυτόχρονα, υπάρχουν περιπτώσεις 
Αλφαβηταρίων στα οποία τηρείται αυστηρά η αρχή ότι διδάσκεται ένα γράμμα 
κάθε φορά, με εξαίρεση το πρώτο μάθημα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 
Αλφαβητάρια των Θ. Αποστολόπουλου, Ι. Κοντού, Χ. Πούλιου (1888) και Γ. 
Καλλίνικου και το Μικρὸν Ἀλφαβητάριον του Μ. Βρατσάνου. Επίσης, στο 
Αλφαβητάριο του Α. Κοκκινάκη και σε αυτό που συνέγραψε ο ίδιος το 1894 μαζί με 
τον Μ. Βρατσάνο διδάσκεται ένα γράμμα κάθε φορά με εξαίρεση τα δύο πρώτα 
μαθήματα, ενώ ο Α. Αργυρός παραβιάζει την παραπάνω αρχή μόνο στο τέταρτο 
μάθημα.  
 

591 Ό.π., σ. 16. 
592 Ό.π., σσ. 3, 8, 11, 16 
593 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1884, σ. 3. 
594 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1894, σσ. 1-11. 
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7.4.2 Κατάταξη και αριθμός συλλαβών και λέξεων 

Προβληματισμός εκφράστηκε και αναφορικά με τη σειρά που θα διδαχθούν 
τα διάφορα είδη των συλλαβών, αλλά και με τον αριθμό και τα είδη των συλλαβών 
των πρώτων λέξεων με τις οποίες θα έρθουν σε επαφή οι μαθητές. Από τη μελέτη 
των Αλφαβηταρίων γίνεται φανερό ότι οι περισσότεροι συγγραφείς καταβάλλουν 
προσπάθεια να κατατάξουν μεθοδικά την ύλη και να ακολουθήσουν την αρχή «από 
τα απλά στα σύνθετα». Για τον λόγο αυτό, ξεκινούν από λέξεις με λίγες συλλαβές 
και μάλιστα με τις πιο απλές. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τηρείται 
αυστηρά κάποια αρχή και συναντώνται στο ίδιο μάθημα διαφορετικά είδη 
συλλαβών και λέξεων, τα οποία επανέρχονται. Επιπλέον, συχνά συναντώνται λέξεις 
με τρεις ή και περισσότερες συλλαβές από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, γεγονός που 
επισημαίνεται ως σφάλμα και από τους κριτές των διδακτικών βιβλίων των δύο 
τελευταίων Διαγωνισμών595. Αντίθετα, ο Αρ. Χαρακόπος δεν αναφέρεται στο 
συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ το Αλφαβητάριο που εγκρίνει, σύμφωνα με τον Χ. 
Πούλιο, παραθέτει ήδη από την τέταρτη σελίδα πολυσύλλαβες λέξεις και από την 
πέμπτη συμφωνικά συμπλέγματα596.  

Ιδιαίτερη προσοχή στο παραπάνω ζήτημα δίνει ο Π. Οικονόμου στο 
Αλφαβητάριο του 1891, στο οποίο ξεκινά με μονοσύλλαβες λέξεις που 
αποτελούνται από ένα σύμφωνο και ένα φωνήεν. Έπειτα, εμφανίζονται λέξεις με 
ένα φωνήεν και ένα σύμφωνο, ενώ ακολουθούν τριγράμματες λέξεις (σύμφωνο, 
φωνήεν, σύμφωνο), με τις οποίες ολοκληρώνεται η διδασκαλία των 24 γραμμάτων 
της αλφαβήτας. Έπονται λέξεις με τέσσερα γράμματα (δύο σύμφωνα, φωνήεν, 
σύμφωνο) και δισύλλαβες λέξεις, η δυσκολία των οποίων ως προς τα είδη των 
συλλαβών τους αυξάνεται προοδευτικά. Σταδιακά εμφανίζονται λέξεις με 
περισσότερες συλλαβές, δίψηφα και όμοια γράμματα και τους συνδυασμούς αυ, ευ 
και ηυ.  

Παρόμοια προσπάθεια καταβάλλει και ο Χ. Παπαμάρκου, ο οποίος χωρίζει 
τις συλλαβές σε γένη και κατατάσσει τις λέξεις ανάλογα με τον αριθμό και τα είδη 
των συλλαβών τους. Εξάλλου στην έκθεση του Β΄ Διαγωνισμού είχε κατακρίνει όσα 
Αλφαβητάρια δεν ταξινομούσαν μεθοδικά τις συλλαβές και τις λέξεις597. Ωστόσο, η 
τακτική που ακολουθεί κρίνεται αρνητικά από τον Ι. Αργυριάδη, συντάκτη της 
έκθεσης του Γ΄ Διαγωνισμού, χαρακτηριζόμενη ως υπερβολική: «πλείστη καὶ 

595 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1884, σσ. 3,8. Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν 
διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1894, σσ. 4, 7, 10. 
596 Χ. Πούλιος, (επιστολιμαία διατριβή), ό.π, σ. 380. 
597 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σσ. 1-22. 
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ὑπερβολικὴ ἅμα δὲ καὶ πρωτοφανὴς ἐπιδείκνυται ἐν αὐτῷ ἐπιμέλεια περὶ τὸν 
χωρισμὸν τῶν συλλαβῶν εἰς παντοδαπὰ γένη μετὰ τῶν εἰς εἴδη ὑποδιαιρέσεων»598.  

Ο Α. Σπετσέρης όσο διαρκεί η διδασκαλία των γραμμάτων χρησιμοποιεί 
μόνο δισύλλαβες λέξεις, με συλλαβές που αποτελούνται είτε από ένα μόνο 
σύμφωνο είτε από ένα σύμφωνο και ένα φωνήεν, ενώ ο Ι. Ασημακόπουλος και ο Γ. 
Κοκκινάκης μέχρι να ολοκληρωθεί η διδασκαλία των γραμμάτων αξιοποιούν μόνο 
λέξεις με μονογράμματες και διγράμματες συλλαβές. Ο Χ. Πούλιος και στα δύο 
Αλφαβητάριά του διδάσκει τα γράμματα μέσω μονοσύλλαβων και δισύλλαβων 
λέξεων, οι οποίες δεν περιέχουν συμφωνικά συμπλέγματα.  
 Στο προηγούμενο κεφάλαιο φάνηκε ότι σε μερικά Αλφαβητάρια συντίθενται 
συλλαβές, οι οποίες δε συναντώνται ούτε στην πρότυπη λέξη ούτε στις νέες λέξεις 
που σχηματίζονται από τα ήδη γνωστά γράμματα. Αντίθετα, σε άλλα εγχειρίδια 
συναντώνται μόνο οι χρήσιμες συλλαβές και μάλιστα αυτές που δεν έχουν 
ξανασυντεθεί. Το παραπάνω ζήτημα απασχόλησε έντονα τον Χ. Παπαμάρκου, ο 
οποίος στην έκθεσή του εντόπισε τα ίδια σφάλματα σε όλα τα υποβληθέντα 
Αλφαβητάρια. Στην παρούσα έκθεση κατακρίνεται η σύνθεση συλλαβών που δεν 
ανήκουν στη λέξη, καθώς εμποδίζεται η ομαλή σύνθεσή της και χάνεται η μεθοδική 
της ενότητα. Ταυτόχρονα, η σύνθεση και η παράθεση πλήθους συλλαβών αλλοιώνει 
τον σκοπό των εγχειριδίων.  

Κρίνοντας το Αλφαβητάριο του Π. Παυλάτου, ο Χ. Παπαμάρκου επισημαίνει: 
«Φαίνεται ὅτι κύριος σκοπὸς εἶνε ἡ διδασκαλία συλλαβῶν ξηρῶν οὐδὲν 
σημαινουσῶν, πάντη κενῶν περιεχομένου μᾶλλον ἤ λέξεων, καθ’ ὅσον αὗται 
χαλεπῶς καὶ μόλις μετὰ πλείστας διὰ παμπόλλων χρησίμων καὶ ἀχρήστων 
συλλαβῶν λοξοδρομίας σπανιώταται προκύπτουσιν»599. Παρόμοια, στο 
Αλφαβητάριο του Δ. Κολοκοτσά «ἐπειδὴ καταλέγονται πλῆθος συλλαβῶν 
ἀχρησιμοποιήτων παραμενουσῶν μετὰ τῶν χρησιμοποιουμένων καταντᾷ τὸ ὅλον 
ἁπλοῦς μηχανισμὸς συλλαβιστικός»600. Αντίθετα, επαινείται το Αλφαβητάριο του Λ. 
Παπαντωνίου, στο οποίο οι συλλαβές διδάσκονται μόνο μέσω λέξεων και μάλιστα 
καταταγμένες μεθοδικά. «Τοῦτο εἶνε ἔξοχον προτέρημα τοῦ ἀναγνωστικοῦ τούτου 
βιβλίου, ἀπαλλάσσον τοὺς παῖδας ἀπὸ τῆς ταλαιπωρίας καὶ ἀηδίας, ἥν φύσει 
συνεπάγεται τὸ ἀσχολεῖσθαι ἐπὶ ὥρας καὶ ἑβδομάδας καὶ μῆνας εἰς τὴν ἀνάγνωσιν 
συλλαβῶν ξηρῶν, οὐδὲν σχῆμα συγκεκριμένον καὶ ζῶν καὶ κινούμενων ἐν τῇ διανοίᾳ 
αὐτῶν ἐξεγειρουσῶν»601.  

598 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1894, σ. 9. 
599 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σ. 10. 
600 Ό.π., σ. 12. 
601 Ό.π., σ. 19. 
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Τη διαφωνία του προς τις συλλαβές που μένουν αχρησιμοποίητες εκφράζει 
και ο Ι. Αργυριάδης. Σχολιάζοντας το Αλφαβητάριο του Μ. Σακελλαρόπουλου 
επισημαίνει ότι κάποιες συλλαβές «κείτονται νεκρές», εκτός και αν προορίζονται 
για τη φωνητική εξάσκηση των μαθητών, πράγμα το οποίο δεν κρίνει σκόπιμο602.  

Η ίδια περίπου άποψη εκφράζεται και από τον Π. Οικονόμου, οποίος 
επισημαίνει ότι δε θα πρέπει να γίνονται αναγραμματισμοί κατά την ανάγνωση, 
καθώς θυμίζουν τον μηχανισμό της παλιάς μεθόδου και φέρνουν σύγχυση και 
περαιτέρω δυσκολίες στον μαθητή. «Ἡ δυσκολία δὲν εἶναι μικρὰ διὰ τοὺς 
ἀρχαρίους μαθητὰς νὰ βλέπωσι τὰ γράμματα καὶ νὰ συμπροφέρωσιν αὐτὰ εἰς μίαν 
λέξιν π.χ. γῆ. Καὶ ἡ δυσκολία αὕτη δὲν πρέπει νὰ καθίσταται μεγαλειτέρα, διὰ τῆς 
ἀντιστρόφου ἀναγνώσεως ηγ, ὅπερ οὐδὲν σημαῖνον συνηθίζει τὸν μαθητὴν εἰς τὴν 
ἀπερισκεψίαν καὶ εἰς τὸν μηχανισμόν. Οὐδεμία δὲ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀναστρέφωνται 
αἱ λέξεις, ἡ πρόοδος τῆς ἀναγνώσεως θὰ διδάξῃ τοὺς μαθητὰς πῶς νὰ συνδέωσι τὰ 
γράμματα πρὸς ἄλληλα καὶ τίνα πρέπει νὰ λέγωνται πρῶτον καὶ τίνα δεύτερον, ὁ 
ἀναγραμματισμὸς χρησιμεύει μόνον νὰ πολλαπλασιάζῃ τὰς δυσκολίας, νὰ 
σχηματίζῃ λέξεις ἤ συλλαβὰς μηδένα νοῦν ἐχούσας καὶ νὰ ἀνακόπτῃ τὴν πρόοδον 
τῆς ἀναγνώσεως»603.   

Ο Χ. Παπαμάρκου στρέφεται, επίσης, κατά της επανάληψης των ίδιων 
συλλαβών αλλά και λέξεων, της σύνθεσης συλλαβών που έχουν ξανασυντεθεί και 
ξαναχρησιμοποιηθεί και της ταυτόχρονης διδασκαλίας διαφορετικών ειδών 
συλλαβών και λέξεων με διαφορετικό αριθμό συλλαβών. Παράλληλα, εντοπίζει και 
περιπτώσεις συλλαβών που παρουσιάζονται ως διδαγμένες, ενώ δεν έχουν 
διδαχθεί και τονίζει ότι στόχος θα πρέπει να είναι η διδασκαλία όλων ή τουλάχιστον 
όσο δυνατόν περισσότερων συλλαβών της ελληνικής γλώσσας πάντα, όμως, μέσω 
λέξεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει κάνει μια σχολαστική καταγραφή του αριθμού 
των συλλαβών που συναντώνται σε κάθε Αλφαβητάριο ξεχωριστά κατανεμημένες 
σύμφωνα με το είδος τους604.  

Τις απόψεις του Χ. Παπαμάρκου ακολουθούν ο Ι. Ασημακόπουλος και ο Α. 
Κοκκινάκης, οι οποίοι συνέταξαν τα Αλφαβητάριά τους σύμφωνα με την έκθεση του 
Β΄ Διαγωνισμού. Στους προλόγους τους δηλώνουν ότι σε κάθε άσκηση συντίθενται 
μόνο οι συλλαβές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και μάλιστα όσες 
συναντώνται για πρώτη φορά605.  

Απάντηση στην έκθεση του Χ. Παπαμάρκου αποτελεί ο πρόλογος του 
Αλφαβηταρίου του Θ. Αποστολόπουλου. Ο Θ. Αποστολόπουλος υποστηρίζει ότι η 

602 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1894, σ. 10. 
603 «Περὶ μεθόδου τῆς ἀναγνώσεως», ό.π., σ. 95. 
604 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σσ. 1-21. 
605 Ι. Ἀσημακόπουλος, ό.π., σσ. 3-4, Α. Κοκκινάκης, ό.π., σ. 4. 
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σύνθεση αχρησιμοποίητων συλλαβών δεν είναι άχρηστη και ανωφελής, αλλά 
αντίθετα εκπληρώνει σπουδαίους σκοπούς. Πρώτον, η παράθεση συλλαβών που 
δεν ανήκουν στην εκάστοτε λέξη εμποδίζει τη δημιουργία μηχανικών παραστάσεων 
στη συνείδηση των μαθητών. Δεύτερον, αναδεικνύει τις δυνατότητες κάθε 
γράμματος να συνδυαστεί με τα υπόλοιπα. Επίσης, η ανασύνθεση λέξεων και 
συλλαβών που έχουν ήδη συντεθεί, όταν πραγματοποιείται με μέτρο, αποβαίνει 
επωφελής στους μαθητές, καθώς μέσω της επανάληψης ενισχύεται και 
μονιμοποιείται η διδαγμένη ύλη606.  

Ο Θ. Αποστολόπουλος διαφωνεί και με την άποψη του Χ. Παπαμάρκου ότι 
στο Αλφαβητάριο θα πρέπει να συντεθούν όλες οι συλλαβές της ελληνικής 
γλώσσας, καθώς «ἡ ἐπιχείρησις ἔργου τοιούτου ἤθελε παραγάγῃ κακότεχνον καὶ 
γελοῖον κατασκεύασμα»607. Όταν ο μαθητής μάθει να συνθέτει μερικές συλλαβές 
από κάθε είδος, τότε θα μπορεί να συνθέτει και όλες τις υπόλοιπες, με αποτέλεσμα 
να μη συνιστά σφάλμα η εμφάνιση συλλαβών που δεν έχουν συντεθεί608.  

Την ίδια γνώμη εκφέρει και ο Αρ. Χαρακόπος. Κρίνοντας το Αλφαβητάριο 
του Κ. Μαρουδή, επισημαίνει ότι ο συγγραφέας του προσπαθεί να διδάξει όλους 
τους δυνατούς συνδυασμούς των γραμμάτων σε οποιαδήποτε θέση της λέξης, με 
αποτέλεσμα να είναι γεμάτο από ξηρές και άχαρες συλλαβές και λέξεις609. 
Επιπλέον, θεωρεί ότι ο Χ. Πούλιος αφιερώνει πολύ μεγάλο μέρος του εγχειριδίου 
του στην εκμάθηση του βασικού μηχανισμού της ανάγνωσης (64 σελίδες), καθώς 
επιχειρεί μέσω μεμονωμένων λέξεων να διδάξει όλους τους δυνατούς 
συνδυασμούς των γραμμάτων. Τονίζει ότι μετά τη διδασκαλία των βασικών αρχών 
του μηχανισμού της ανάγνωσης, ο δάσκαλος θα πρέπει να δίνει στους μαθητές 
κάποιο ωφέλιμο και ενδιαφέρον κείμενο, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν τις 
τυχόν δυσκολίες που θα συναντήσουν στους άγνωστους συνδυασμούς των 
γραμμάτων. Αντίθετα, επαινείται το Αλφαβητάριο του Α. Αργυρού, στο οποίο η 
πρώτη ανάγνωση διδάσκεται με τη βοήθεια μικρού αριθμού πρότυπων λέξεων610.  
 
7.4.3 Μορφή των χρησιμοποιούμενων λέξεων 

Ένα ακόμη ζήτημα που προκύπτει από τη μελέτη των εγχειριδίων και των 
εκθέσεων είναι η μορφή των χρησιμοποιούμενων λέξεων, αν, δηλαδή, οι λέξεις θα 
εμφανίζονται τονισμένες, με πνεύματα και χωρίς κενό μεταξύ των συλλαβών τους.  

606 Θ. Ἀποστολόπουλος, ό.π., σ. 7.  
607 Ό.π. 
608 Ό.π. 
609 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1884, σ. 4. 
610 Ό.π.. σ. 7. 
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Στα περισσότερα από τα εξεταζόμενα Αλφαβητάρια παρουσιάζονται 
τονισμένες από το πρώτο μάθημα. Εξαίρεση αποτελούν και τα δύο Αλφαβητάρια 
των Μ. Βρατσάνου και Α. Κοκκινάκη και αυτά των Γ. Καλλίνικου, Λ. Λούτσου και Κ. 
Καλεβρά, Βλ. Σκορδέλη, Θ. Μιχαλόπουλου και Μ. Βρατσάνου, στα τέσσερα πρώτα 
από τα οποία η διδασκαλία του τονισμού αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστού 
κεφαλαίου. 
 Ωστόσο, ο Χ. Παπαμάρκου παρατηρεί ότι στα επτά από τα οχτώ 
υποβληθέντα εγχειρίδια, οι λέξεις εμφανίζονται χωρίς τόνους στα πρώτα 
μαθήματα. Την πρακτική αυτή τη χαρακτηρίζει αδικαιολόγητη, επισημαίνοντας ότι 
καταδικάζεται από τους ερβαρτιανούς. Λέξεις χωρίς τόνους είναι ανύπαρκτες και 
άρα ψευδείς παραστάσεις, ενώ η χρήση των τόνων και των πνευμάτων βοηθάει όχι 
μόνο στον ορθό τονισμό και στη σωστή διατύπωση των λέξεων αλλά και στην 
κατανόηση, καθώς στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν πολλά τονικά παρώνυμα. 
Επίσης, η μη χρήση των τόνων μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους μαθητές όταν 
θα κληθούν να διαβάσουν τονισμένες λέξεις611. 
 Σε πολλά Αλφαβητάρια παρατηρείται το φαινόμενο οι συλλαβές των λέξεων 
να αναγράφονται σε απόσταση ή χωρισμένες με παύλα και μάλιστα στο 
μεγαλύτερο μέρος του εγχειριδίου. Η πρακτική αυτή ακολουθείται στα 
Αλφαβητάρια των Π. Οικονόμου, Α. Διαμαντή, Χ. Πούλιου (1888), Ι. 
Ασημακόπουλου, Θ. Αποστολόπουλου, Βλ. Σκορδέλη, Ι. Κοντού, Γ. Καλλίνικου και Α. 
Σπετσέρη. Απόρροιά της είναι να δυσχεραίνεται η ανάγνωση και να αποκτούν οι 
μαθητές ψευδείς παραστάσεις των λέξεων, των προτάσεων ή ακόμη και των 
κειμένων, καθώς ενδέχεται να οδηγηθούν στην πεποίθηση ότι πάντα θα συναντούν 
τις λέξεις με αυτή τη μορφή. 
 Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι οι λέξεις είναι άτονες και 
χωρισμένες σε συλλαβές για μεγάλο αριθμό μαθημάτων στο εγκεκριμένο 
Αλφαβητάριο του Βλ. Σκορδέλη612. 
 Μια ακόμη ψευδής παράσταση των λέξεων προκύπτει από τη χρήση του 
στοιχείου ɿ στη θέση του ι στη δίφθογγο ια, όπως, για παράδειγμα, όταν η λέξη 
παιδιά γράφεται παιδɿά. Το φαινόμενο αυτό συναντάται στα Αλφαβητάρια των Α. 
Διαμαντή, Α. Σπετσέρη, Γ. Καλλίνικου, Π. Οικονόμου, Ι. Κοντού και περιστασιακά στα 
Αλφαβητάρια των Μ. Βρατσάνου και Α. Κοκκινάκη. Επίσης, το στοιχείο αυτό 
χρησιμοποιείται και στο Αλφαβητάριο που υπέβαλε ο Π. Παυλάτος στον Β’ 
Διαγωνισμό και αντιμετωπίζεται ως πλημμέλημα από τον Χ. Παπαμάκρου˙ 
«παρεισάγεται ἄγνωστον γράμμα ɿ (ι ἀνεστραμμένον)»613.  

611 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σσ. 1-22. 
612 Ι. Κανάκης, ό.π., σσ. 215-217, Χ. Πούλιος, (επιστολιμαία διατριβή), ό.π., σ. 381. 
613 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σ. 10. 
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7.4.4 Στίξη 

 Παρόμοιο πρόβλημα προκύπτει και από τη μη χρήση των σημείων στίξεως, 
ζήτημα το οποίο θίγεται μόνο στην έκθεση του Β΄ Διαγωνισμού. Ο Χ. Παπαμάρκου 
παρατηρεί ότι στα περισσότερα από τα εγχειρίδια που εξετάζει στα πρώτα 
μαθήματα η στίξη είναι ακανόνιστη ή λείπει τελείως, ενώ επισημαίνει ότι όσο δε 
χρησιμοποιούνται σημεία στίξεως δε θα πρέπει να καταγράφονται προτάσεις και 
κυρίως ερωτήσεις και απαντήσεις, καθώς μπορεί να προκύψουν πολλά 
ευτράπελα614.  
 Σωστή στίξη από τα πρώτα μαθήματα συναντάται στα Αλφαβητάρια των Κ. 
Μαρουδή, Ι. Ασημακόπουλου, Α. Διαμαντή και Λ. Λούτσου και Κ. Καλεβρά. 
 Στο Αλφαβητάριο του Γ. Καλλίνικου η στίξη είναι ακανόνιστη, καθώς συχνά 
χρησιμοποιείται κόμμα ή άνω τελεία στο τέλος της πρότασης για να αποφευχθεί η 
χρήση κεφαλαίου γράμματος στην επόμενη πρόταση. Ακανόνιστη είναι η χρήση της 
στίξης και στα Αλφαβητάρια των Α. Κοκκινάκη και Μ. Βρατσάνου, στα τρία πρώτα 
μέρη των οποίων λέξεις, φράσεις και προτάσεις χωρίζονται άλλες φορές με κόμμα, 
άλλες με τελεία και πιο σπάνια με άνω τελεία. Κάτι παρόμοιο ισχύει και για το 
Μικρὸν Ἀλφαβητάριον του Μ. Βρατσάνου. Λάθη παρατηρούνται και στα 
Αλφαβητάρια του Α. Αργυρού, του Σπ. Μωραΐτη, του Χ. Πούλιου και του Θ. 
Αποστολόπουλου, παρόλο που συναντάται μια πιο συστηματική χρήση της στίξης. 
 Καθόλου στίξη στο πρώτο μέρος δεν υπάρχει στα Αλφαβητάρια του Α. 
Σπετσέρη, του Π. Οικονόμου (1891) και του Α. Κοκκινάκη, χωρίς, όμως, να 
δημιουργεί προβλήματα η απουσία της, καθώς παρατίθενται απλώς λέξεις. 
Αντίθετα, η ανάγνωση και η κατανόηση δυσχεραίνεται στο Αλφαβητάριο του 1880 
του Π. Οικονόμου και στο οποίο χρησιμοποιούνται ελάχιστα σημεία στίξεως παρά 
την ύπαρξη φράσεων και προτάσεων. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και στο 
Αλφαβητάριο του Ι. Κοντού, στο οποίο η στίξη σχεδόν απουσιάζει και στο 
Αλφαβητάριο του Βλ. Σκορδέλη, στο οποίο λείπει τελείως.  
 
7.4.5 Χρήση φράσεων και προτάσεων 

 Ένας ακόμη προβληματισμός, ο οποίος εκφράζεται κυρίως στις εκθέσεις των 
δύο τελευταίων διαγωνισμών, είναι αν σε κάθε μάθημα θα αναγράφονται μόνο 
λέξεις που προκύπτουν από τα ήδη γνωστά γράμματα ή και προτάσεις. Ο Χ. 
Παπαμάρκου τάσσεται υπέρ της χρήσης λέξεων, υποστηρίζοντας μάλιστα την 
παράθεση μεγάλου αριθμού από αυτές, καθώς, όπως έχει ήδη ειπωθεί, στόχος του 
είναι μέσω των λέξεων να διδαχτούν όσο το δυνατόν περισσότερες συλλαβές. 
Στηριζόμενος στην παραπάνω πεποίθηση, θεωρεί ότι το Αλφαβητάριο του Δ. 

614 Ό.π. 
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Κολοκοτσά χαρακτηρίζεται από «πτωχεία λέξεων», καθώς μέχρι το σημείο που 
ολοκληρώνεται η διδασκαλία των γραμμάτων υπάρχουν μόλις 180 λέξεις615. Το ίδιο 
ισχύει και για το Αλφαβητάριο του Π. Οικονόμου στο οποίο στις 33 πρώτες 
παραγράφους συναντώνται 74 λέξεις616.  

Ταυτόχρονα, ο Χ. Παπαμάρκου θεωρεί ότι στα πρώτα μαθήματα θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται λιγότερες φράσεις και προτάσεις και περισσότερες λέξεις, 
καθώς οι πρώτες απομνημονεύονται εύκολα από τους μαθητές, με αποτέλεσμα να 
μην ασκούνται στην ανάγνωση. Επίσης, οι φράσεις και οι προτάσεις δεν μπορούν 
να σχηματιστούν χωρίς ρήματα, τα οποία, όμως, απαιτούν τη γνώση των διφθόγγων 
που αποκτάται αργότερα. Επιπλέον, είναι αδύνατο να σχηματιστούν με κάθε λέξη 
φράσεις και προτάσεις κατάλληλες για τα παιδιά και σύμφωνες με τον σκοπό της 
εκπαίδευσης617. 

Ακόμη, όμως, και στην περίπτωση που γίνεται χρήση προτάσεων θα πρέπει 
να έχουν αυτοτελές και διδακτικό περιεχόμενο. Η διάσπαση ενός διηγήματος σε 
προτάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως ασκήσεις για την ανάγνωση, όπως 
συμβαίνει στην περίπτωση του εγχειριδίου του Γ. Βανδώρου, θεωρείται 
πλημμέλημα, επειδή αντιβαίνει στον σκοπό του Αλφαβηταρίου618.  
 Ο Α. Διαμαντής, επηρεασμένος ίσως από τον δάσκαλό του Χ. Παπαμάρκου, 
στον πρόλογο του Αλφαβηταρίου του δηλώνει ότι στο πρώτο μέρος απέφυγε τη 
χρήση πολλών ασυνάρτητων προτάσεων619. Παρόμοια, ο Ι. Ασημακόπουλος 
επισημαίνει ότι προτάσεις χρησιμοποιούνται μόνο μετά την απόκτηση της 
στοιχειώδους ευχέρειας στην ανάγνωση. Οι προτάσεις αυτές είναι χρήσιμες και 
αυτοτελείς ως προς το περιεχόμενό τους και προέρχονται από την 
πραγματογνωσία620. Η επιρροή του Χ. Παπαμάρκου γίνεται φανερή και στο 
Αλφαβητάριο του Α. Κοκκινάκη, ο οποίος τονίζει το μεγάλο αριθμό των 
χρησιμοποιούμενων λέξεων και ανάμεσα στα πλεονεκτήματα του Αλφαβηταρίου 
του συγκαταλέγει ότι: «κατὰ τὴν διδασκαλίαν τῶν 24 γραμμάτων ὀλίγισται 
προτάσεις, κατὰ τὴν γνώμην τῆς εἰρημένης ἐπιτροπῆς, σχηματίζονται, πολλαὶ δ’ 
ὅσον ἔνεστι λέξεις, συγκεκριμένας ἐννοίας καὶ οὐχὶ ἀφῃρημένας παριστῶσαι»621.  

Όπως είναι γνωστό, και ο Θ. Αποστολόπουλος είχε λάβει υπόψη του την 
έκθεση του Χ. Παπαμάρκου εκφράζοντας, όμως, τη διαφωνία του σε όσα σημεία 
είχε αντίθετη άποψη. Για το συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει σχετική αναφορά στον 

615 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σ. 10. 
616 Ό.π., σ. 16. 
617 Χ. Παπαμάρκου, Τὰ ἀναγνωστικὰ βιβλία…, ό.π., τόμος Α, σ. 188. 
618 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σσ. 6, 20. 
619 Α. Διαμαντῆς, ό.π., σ. στ΄. 
620 Ι. Ἀσημακόπουλος, ό.π., σ. 4. 
621 Α. Κοκκινάκης, ό.π., σσ. 3-4. 
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πρόλογό του. Ωστόσο, μέχρι να ολοκληρώσει τη διδασκαλία των 24 γραμμάτων δεν 
παραθέτει καμία πρόταση622, γεγονός που σημαίνει ότι ακολούθησε τις οδηγίες του 
Χ. Παπαμάρκου. 
 Από την έκθεση του Χ. Παπαμάρκου φαίνεται να επηρεάστηκαν και οι 
περισσότεροι αλφαβηταριογράφοι που υπέβαλαν τα εγχειρίδιά τους στον Γ΄ 
Διαγωνισμό. Ο Ι. Αργυριάδης παρατηρεί ότι στο Αλφαβητάριο του Γ. Αδαμόπουλου 
σπανίζουν οι προτάσεις και παρατίθενται απλώς λέξεις, ενώ ένας από τους λόγους 
για τους οποίους χαρακτηρίζει το Αλφαβητάριο του Π. Λιβαδά αδόκιμο είναι ότι «τὰ 
2/3 σχεδὸν τοῦ πρώτου μέρους τοῦ ἀλφαβηταρίου καλύπτονται ὑπὸ ὁρμαθῶν 
λέξεων ἁπλὼς παρατεθειμένων καὶ εἰς οὐδὲν ἄλλο συντελουσῶν, ἤ ὅπως 
καταπονήσωσι τὸν νοῦν καὶ τὴν διάνοιαν τῶν νέων, κόρον δὲ καὶ ἀηδίαν αὐτοῖς 
ἐμποιήσωσιν»623. Στις πρώτες τριάντα τρεις σελίδες του Αλφαβηταρίου του Θ. 
Αποστολόπουλου υπάρχουν μόνο λέξεις, ενώ στα πρώτα κεφάλαια του 
Αλφαβηταρίου του Γ. Κονιδάρη και στο πρώτο μέρος του Αλφαβηταρίου του Μ. 
Σακελλαρόπουλου συναντάται «αφθονία» λέξεων. Επίσης, «αφόρητο πλημμέλημα» 
του Αλφαβηταρίου του Κ. Μισιτζή είναι η άμετρη παράταξη λέξεων (1267) μέχρι τη 
μέση του δ΄ κεφαλαίου, χωρίς να σχηματίζεται καμία πρόταση ή φράση, ενώ το 
Αλφαβητάριο του Χ. Παπαμάρκου κατακλύζεται από 1800 λέξεις, με λίγες από 
αυτές να χρησιμοποιούνται σε φράσεις και προτάσεις. Από τα παραπάνω, γίνεται 
φανερό ότι ο Ι. Αργυριάδης, σε αντίθεση με τον Χ. Παπαμάρκου, δυσανασχετεί με 
την άμετρη παράταξη λέξεων. Για τον λόγο αυτό, επαινεί το Αλφαβητάριο του Μ. 
Βρατσάνου, στο οποίο υπάρχουν λίγες λέξεις και από το ένατο μάθημα 
εμφανίζονται φράσεις και προτάσεις που, σταδιακά, αυξάνονται624.  
 
7.4.6 Γλώσσα  

Σημασία, ωστόσο, δεν έχει μόνο ο αριθμός των λέξεων αλλά και η ποιότητά 
τους. Η νέα μέθοδος υποστηρίζει ότι η διδασκαλία θα πρέπει να ξεκινά από 
πράγματα τα οποία είναι οικεία στους μαθητές. Για τον λόγο αυτό, πολύ συχνά 
καταγράφεται η προσπάθεια των αλφαβηταριογράφων να χρησιμοποιήσουν λέξεις 
κοντά στη γλώσσα και στα βιώματα των μαθητών. Ο Χ. Πούλιος στον πρόλογο του 
Αλφαβηταρίου του δηλώνει ότι προσπάθησε όχι μόνο να απεικονίσει αντικείμενα 
και ζώα γνωστά στα παιδιά αλλά και να χρησιμοποιήσει ονομασίες που γνωρίζουν, 
ώστε να διδάσκονται τα γράμματα της εκάστοτε λέξης χωρίς κόπο. «Διὸ ἐθέσαμεν 
ὑπὸ τὴν εἰκόνα τῆς γαλῆς τὴν λέξιν γάτα καὶ ὑπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ ὀφθαλμοῦ τὴν λέξιν 

622 Θ. Ἀποστολόπουλος, ό.π., σσ. 1-33. 
623 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1894, σσ. 1-2. 
624 Ό.π., σσ. 3-11. 
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μάτι, ὑπὸ τὴν εἰκόνα τῆς χειρὸς χέρι καὶ οὐχὶ γαλῆ, ὀφθαλμὸς καὶ χείρ»625. Την 
προσπάθεια οι υποδειγματικές λέξεις να αναπαριστούν γνωστά αντικείμενα 
επισημαίνει και ο Α. Κοκκινάκης, χωρίς, ωστόσο, να χρησιμοποιεί λεξιλόγιο προσιτό 
στα παιδιά (ὠτίον, ταώς, κωπίον, σηπία κ.λπ.)626. Από την άλλη, ο Θ. 
Αποστολόπουλος γνωστοποιεί ότι «τοῦ θεμελιώδους παραμυθίου τὸ λεκτικὸν δὲν 
παρεφράσαμεν καθ’ ὁλοκληρίαν εἰς τὴν νῦν γραφομένην γλῶσσαν, τὴν 
καθαρεύουσαν λεγομένην, διότι τότε τὸ παραμύθιον ἤθελε πολὺ ἀπολέσῃ ἐκ τῆς 
χάριτος καὶ τῆς ποιήσεως»627.  
 Σε αντίθεση με την παραπάνω θέση έρχεται η στάση του Α. Διαμαντή. Ο Α. 
Διαμαντής δηλώνει ότι απέφυγε τη χρήση «χυδαίων, παρεφθαρμένων και 
δυσπρόφερτων λέξεων» και παραδέχεται ότι στα πρώτα μαθήματα χρησιμοποίησε 
αρχαϊκές λέξεις, όχι πολύ συνηθισμένες, γιατί δε βρήκε άλλες με τα απαιτούμενα 
προσόντα628.  Ταυτόχρονα, ο Ι. Ασημακόπουλος και ο Λ. Λούτσος τάσσονται υπέρ 
της χρήσης της καθαρεύουσας, ώστε να ασκηθούν οι μαθητές σε αυτή629.  
 Ωστόσο, ακόμη και στις περιπτώσεις που καταβάλλεται προσπάθεια να 
χρησιμοποιηθούν λέξεις της καθομιλουμένης, δε λείπουν οι αρχαϊκές και οι λέξεις 
της καθαρεύουσας. Για παράδειγμα, κάποιες από τις λέξεις που χρησιμοποιούνται 
συχνά ως πρότυπες είναι οι εξής: ἴον, ἴα, ὦτα, ὠόν, ῥίς, και σῦς, ενώ στο 
Αλφαβητάριο των Μ. Βρατσάνου και Α. Κοκκινάκη συνυπάρχουν στην ίδια σελίδα οι 
λέξεις «ἴον» και «νινί»630.  
 Η χρήση ετερόκλητων λέξεων επισημαίνεται και από τους κριτές των 
Αλφαβηταρίων. Σύμφωνα με τον Αρ. Χαρακόπο, όλα τα υποβληθέντα στον Α΄ 
Διαγωνισμό χρησιμοποιούν λέξεις αρχαίες ελληνικές, οι οποίες δεν είναι 
κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το 
Αλφβητάριο του Βλ. Σκορδέλη, τη γλώσσα του οποίου βρίσκει «καταλληλοτάτη», 
καθώς ο συγγραφέας του «σπανίαν ἐπιδείκνυται εὐχέρειαν περὶ τὴν διαχείρισιν τῆς 
καταληπτῆς τοῖς παισὶ λέξεως»631.  
 Πιο σκληρή κριτική στη γλώσσα των εγχειριδίων ασκεί ο Χ. Παπαμάρκου. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις τη χαρακτηρίζει ανώμαλη, καθώς εντοπίζει πλήθος 
ετερόκλητων λέξεων. Παράλληλα με τις λέξεις της καθομιλουμένης επισημαίνει την 
ύπαρξη αρχαϊκών και λέξεων της καθαρεύουσας αλλά και χυδαίων, κοινών, 
βάρβαρων και νηπιακών λέξεων, τις οποίες καταδικάζει. «Δὲν εἶνε ἀμάρτημα ἡμεῖς, 

625 Χ. Πούλιος, Μέγα Ἀλφαβητάριον…, ό.π., σ. ια΄. 
626 Α. Κοκκινάκης, ό.π., σ. 3, 12-14. 
627 Θ. Ἀποστολόπουλος, ό.π., σ. 8. 
628 Α. Διαμαντῆς, ό.π., σσ. στ΄, η΄. 
629 Ι. Ἀσημακόπουλος, ό.π., σ. 4, Λ. Λοῦτσος & Κ. Καλεβρᾶς, ό.π., σ. 5. 
630 Μ. Βρατσᾶνος & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον…, ό.π., 1894, σ. 3. 
631 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1884, σσ. 1-9. 
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οἱ τὴν ἀνθηροτάτην καὶ καλλιεπεστάτην γλῶσσαν τοῦ κόσμου ἔχοντες, νὰ τρέφωμεν 
τὰ τέκνα ἡμῶν μὲ τσανάκια καὶ τσουκάλια καὶ τσίτσες καὶ ντομάτες καὶ μελιτζάνες 
καὶ αγγούρια; Δὲν εἶνε ἔγκλημα νὰ κατακλείωμεν τοὺς παῖδας ἡμῶν εἰς τὸ 
μαγειρεῖον, ἐν ᾧ ἐπεκτείνεται πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, ἐν γοητευτικῷ κάλλει 
ἀποστίλβοντα, ἡ θάλασσα, ὁ οὐρανὸς, τὰ ὄρη, αἱ νάπαι, αἱ κοιλάδες, αἱ φάραγγες, 
οἱ λειμῶνες, οἱ ποταμοὶ, τὰ δάση, ὁ ἥλιος, τὰ ἄστρα τῆς Ἑλληνικῆς αὐτῶν 
πατρίδος;»632. 

Επιπλέον, ο Χ. Παπαμάρκου παρατηρεί την απόδοση μιας έννοιας με δύο 
διαφορετικού γλωσσικού τύπου λέξεις στο ίδιο Αλφαβητάριο (π.χ. ὄφις και φεῖδι, 
πουλιά και πτηνά, αὐγό και ὠόν). Επικαλούμενος τους ερβαρτιανούς επισημαίνει 
ότι οι λέξεις που θα χρησιμοποιηθούν είναι ανάγκη να συνεισφέρουν στη γλωσσική 
παιδεία των μαθητών, καθώς ό,τι μαθαίνει το παιδί σε αυτή την ηλικία γίνεται 
κτήμα του για την υπόλοιπη ζωή του. Επίσης, τονίζει ότι οι διδασκόμενες λέξεις 
οφείλουν να μην είναι ούτε κοινές ούτε εξεζητημένες και να αντιπροσωπεύουν 
έννοιες κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών633.  
 Παρόμοιες παρατηρήσεις διατυπώνει και ο Ι. Αργυριάδης για αρκετά από τα 
υποβληθέντα εγχειρίδια. Στα Αλφαβητάρια του Π. Λιβαδά και του Χ. Παπαμάρκου 
συναντά σπάνιες λέξεις, οι οποίες δεν έχουν θέση στο πρώτο σχολικό εγχειρίδιο των 
παιδιών, ενώ σε αυτό του Δ. Μισιτζή, κάποιες λέξεις δεν είναι μόνο σπάνιες αλλά 
και ανωφελείς. Στο Αλφαβητάριο του Θ. Αποστολόπουλου σχεδόν οι μισές των 
αρχοειδών λέξεων είναι «κακόζηλοι» και «παρακεκομμέναι», ενώ μια (άτι) δεν είναι 
καν ελληνική. Ο Μ. Σακελλαρόπουλος παρόλο που στον πρόλογο του εγχειριδίου 
του τονίζει ότι σε κάθε μάθημα δε θα πρέπει να υπάρχουν πολλές άγνωστες λέξεις 
οι οποίες χρειάζονται εξήγηση, γιατί θα δυσχεραίνεται η κατανόηση και θα καταντά 
πληκτική και αναποτελεσματική η διδασκαλία, παραθέτει πλήθος δυσνόητων για τα 
παιδιά λέξεων. Το μοναδικό Αλφαβητάριο, το οποίο σύμφωνα με την κρίση του Ι. 
Αργυριάδη περιέχει εύληπτες λέξεις, είναι αυτό του Μ. Βρατσάνου634.  
 
7.4.7 Τα τυπογραφικά στοιχεία 

 Τα τυπογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στα Αλφαβητάρια 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στου τύπου και της γραφής. Στα περισσότερα από τα 
εξεταζόμενα Αλφαβητάρια χρησιμοποιούνται μόνο τα στοιχεία του τύπου. Εξαίρεση 
αποτελούν τα εγχειρίδια του Α. Αργυρού και του Α. Διαμαντή στα οποία 
παρατίθενται ταυτόχρονα και τα δύο και αυτό του Βλ. Σκορδέλη, στις τελευταίες 
σελίδες του οποίου βρίσκονται πίνακες με τα στοιχεία της γραφής. Μάλιστα, ο Α. 

632 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1888, σ. 20. 
633 Ό.π., σσ. 1-22. 
634 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1894, σσ. 1-11. 
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Διαμαντής επισημαίνει και στον πρόλογό του την προσπάθεια συνδυασμού των 
γραμμάτων του τύπου και της γραφής635.  
 Βέβαια, οι κριτές των διδακτικών βιβλίων εκφράζουν και σε αυτό το ζήτημα 
διαφορετικές απόψεις. Ο Αρ. Χαρακόπος, κρίνοντας το Αλφαβητάριο του Α. 
Αργυρού καταδικάζει τη χρήση δύο διαφορετικών μορφών των γραμμάτων, 
θεωρώντας ότι πολλαπλασιάζει τις δυσκολίες των μαθητών636. Αντίθετα, ο Ι. 
Αργυριάδης θεωρεί πλημμέλημα τη μη παράθεση των γραμμάτων της γραφής. Την 
έλλειψη αυτή επισημαίνει στα Αλφαβητάρια των Θ. Αποστολόπουλου, Γ. Κονιδάρη, 
Μ. Σακελλαρόπουλου και Χ. Παπαμάρκου, ενώ αντίθετα επαινεί το εγχειρίδιο του 
Μ. Βρατσάνου, στο οποίο συναντώνται και οι δύο μορφές των στοιχείων637. Ο Χ. 
Παπαμάρκου, αν και στην έκθεσή του δεν είχε θίξει το συγκεκριμένο ζήτημα, το 
1897 απαντά στον Ι. Αργυριάδη, αναφερόμενος και στα δύο συστήματα και 
υπερασπιζόμενος την παράθεση μόνο των γραμμάτων του τύπου. «Ἀφοῦ εἷς τύπος 
ἑνὸς γράμματος προξενεῖ εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ παιδὸς τόσας δυσκολίας καὶ παράγει 
τόσην ἀνίαν, συγχρόνως δύο τύποι τοῦ αὐτοῦ γράμματος παρεχόμενοι φυσικὰ θὰ 
παραγάγωσι διπλῆν δυσκολίαν καὶ διπλῆν ἀνίαν, ὅπερ καὶ ἀπάνθρωπον καὶ 
παιδαγωγικῶς ἀλυσιτελὲς καὶ ἐπιζήμιον»638. Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι αν 
κρίνεται απαραίτητη η ταυτόχρονη διδασκαλία της γραφής και της ανάγνωσης, ο 
δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον πίνακα ή το αβάκιο και επομένως δεν είναι 
απαραίτητη η παράθεση των γραμμάτων της γραφής στο Αλφαβητάριο639.  
 

  

635 Α. Διαμαντῆς, ό.π., σ. στ΄.  
636 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1884, σ. 6. 
637 Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων…, ό.π., 1894, σσ. 4-5, 8-9, 11. 
638 Τὰ ἀναγνωστικὰ βιβλία…, ό.π., τόμος Α, σσ. 161-164. 
639 Ό.π., σ. 164. 
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8. Η πορεία της μεθόδου και η κριτική που δέχτηκε 

Ο Νόμος ΒΤΜΘ΄/1895 για τη Δημοτική Εκπαίδευση δε διαφοροποίησε 
ουσιαστικά ούτε τη δομή ούτε την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του 
Δημοτικού Σχολείου. Αναφορικά με το δεύτερο ζήτημα, συνέχισε να κυριαρχεί η 
Ερβαρτιανή Παιδαγωγική, η οποία σταδιακά προσαρμόστηκε στη Νεοερβαρτιανή 
Παιδαγωγική και Διδακτική του W. Rein. Ο Ι. Κανάκης επισημαίνει ότι όλοι οι 
Έλληνες Παιδαγωγοί στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου ήταν 
εκπρόσωποι του Νεοερβαρτιανισμού, συγκαταλέγοντας ανάμεσά τους τους Χρ. 
Παπαδόπουλο, Δ. Ιωαννίδη Ολύμπιο, Δ. Ζαγγογιάννη, Μ. Σακελλαρόπουλο, Δ. 
Λάμψα, Ν. Εξαρχόπουλο και Δ. Γεωργακάκι640.  

Την περίοδο αυτή καθιερώνονται τα τυπικά ή ειδολογικά στάδια, τα οποία 
έπρεπε να εφαρμόζονται σε κάθε διδασκαλία641. Μια υποδειγματική διδασκαλία 
βασισμένη σε αυτά παραθέτει ο Δ. Λάμψας. Βέβαια, ο Δ. Κολοκοτσάς τα είχε 
αξιοποιήσει ήδη από το 1884, αλλά μόνο στο πρώτο μέρος της διδασκαλίας του, 
πριν δηλαδή, την ανάλυση της διδασκόμενης λέξης. Ο Δ. Λάμψας, επιχειρώντας να 
διδάξει το γράμμα ο της λέξης κότα, το οποίο αποκαλεί μεθοδική ενότητα, διαιρεί 
τη διδασκαλία του σε δύο μέρη, στο πραγματογνωστικό και στο αναγνωστικό ή 
γραφογνωστικό. Στο πρώτο μέρος διακρίνει τα εξής στάδια: Θέσις τοῦ γενικοῦ 
σκοποῦ, Προπαρασκευή, Πρόσκτησις τοῦ νέου και Σύνδεσις, ενώ στο δεύτερο 
προσθέτει το στάδιο της Άσκησης και την ανάθεση των οικιακών εργασιών. Ως 
γενικό σκοπό του δεύτερου μέρους της διδασκαλίας θέτει την εκμάθηση της 
ανάγνωσης και της γραφής της λέξης κότα, ενώ το στάδιο της προπαρασκευής 
αφιερώνεται στην αναπαράσταση της λέξης με γραμμές και κουκκίδες και την 
καταγραφή των ήδη γνωστών γραμμάτων στη σωστή θέση. Στο επόμενο στάδιο 
προβαίνει στη διδασκαλία του νέου γράμματος και στη σύνθεση και στον τονισμό 
της λέξης, ενώ έπειτα συνδέει το γράμμα ο με ήδη γνωστά σύμφωνα, σχηματίζοντας 
συλλαβές, τις οποίες εντοπίζει σε λέξεις. Τέλος, πραγματοποιείται ανάγνωση από το 
Αναγνωσματάριο, γράφεται από τους μαθητές η διδασκόμενη λέξη, εντοπίζονται 
στο Αναγνωσματάριο και γράφονται λέξεις που περιέχουν το νέο γράμμα και 
ανατίθενται εργασίες για το σπίτι642. 

Όσον αφορά στα διδακτικά βιβλία, με την ψήφιση του Νόμου ΒΤΓ΄/1895 
επανήλθε η πολιτική του ελεύθερου ανταγωνισμού, η οποία συνοδεύτηκε από τα 
ανεπιθύμητα φαινόμενα της περιόδου 1838-1882. Επιπλέον, αν και σημειώθηκε 
μεγάλη αύξηση στην παραγωγή των βιβλίων, δε βελτιώθηκε η ποιότητά τους. Τα 

640 Ι. Κανάκης, ό.π., σσ. 235-236. 
641 Ό.π., σ. 258. 
642 Δ. Λάμψας, Ὑποδείγματα διδασκαλίας τῶν ἐν τοῖς παιδαγωγικοῖς σχολείοις διδασκομένων 
μαθημάτων, ἐν Ἀθήναις, Ἑλληνικὴ Ἐκδοτικὴ Ἑταιρεία, 1909, σσ. 192-204. 
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παραπάνω είχαν ως συνέπεια την ψήφιση του Νόμου ΓΣΑ΄/1907, ο οποίος 
επανέφερε την πολιτική του ρυθμιστικού κρατικού παρεμβατισμού, σε μια πιο 
ριζοσπαστική μορφή. Ο παρών Νόμος, ο οποίος ίσχυσε με τροποποιήσεις έως και το 
1917, διεύρυνε τον ρόλο του κράτους στο ζήτημα των σχολικών βιβλίων643, ενώ 
έδινε το δικαίωμα στην κριτική επιτροπή, αφού επιλέξει τρία βιβλία και εγκρίνει το 
ένα από αυτά, να το τροποποιήσει, προσαρμόζοντας κατάλληλα ωφέλιμη ύλη από 
τα άλλα δύο644. Το μέτρο αυτό, ωστόσο, δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 
καθώς κάθε συγγραφέας χαρακτηρίζεται από το δικό του ύφος και τη δική του 
γλώσσα645.  

Αναφορικά με τα Αλφαβητάρια, οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε 
αυτά, από τα πρώτα χρόνια του Αγώνα έως και τις αρχές του 20ού αιώνα, 
αφορούσαν στη μέθοδο της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και όχι στο 
περιεχόμενο και στη μορφή τους646. Ωστόσο, στις αρχές του 20ού αιώνα, λόγω των 
μεγάλων διαστάσεων του γλωσσικού ζητήματος και της εμφάνισης του 
Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού647, το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε στη γλώσσα, ενώ 
παρατηρήθηκαν αλλαγές και στο περιεχόμενο τους648.  

Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιανουάριο του 1905, το περιοδικό Ὁ Νουμᾶς 
προκήρυξε διαγωνισμό για τη συγγραφή Αλφαβηταρίου στη δημοτική. Το 
βραβευθέν Αλφαβητάριο εκτός από τη χρήση της δημοτικής παρουσιάζει βελτίωση 
και ως προς το περιεχόμενο, καθώς χαρακτηρίζεται από ένα παιδικό, ανάλαφρο και 
προσγειωμένο πνεύμα, αλλά δεν ξεφεύγει από τα καθιερωμένα, όσον αφορά στον 
ηθικοπλαστικό του χαρακτήρα και στη μέθοδο διδασκαλίας. Αναφορικά με τη 
μέθοδο, ο Αλ. Δημαράς ενδεικτικά σημειώνει την ακαταστασία στη σειρά 

643 Α. Καψάλης & Δ. Χαραλάμπους, ό.π., σσ. 41-48. Αν και τα Αλφαβητάρια από το 1895 και εξής δε 
μελετήθηκαν συστηματικά, η σύντομη εξέτασή τους επιβεβαιώνει τη μη βελτίωση της ποιότητάς 
τους, καθώς φαίνεται να διατηρούν τα χαρακτηριστικά των Αλφαβηταρίων της περιόδου 1880-1895. 
Ταυτόχρονα, παρατηρείται τυποποίηση του συστήματος των πρότυπων λέξεων, μιας και τα 
περισσότερα Αλφαβητάρια ξεκινούν πλέον με τις λέξεις ἴα, ἴον και ὠά. Ενδεικτικά, πρβλ. Ι. Ἀρσένης, 
Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον ἐγκριθὲν ἐν τῷ διαγωνισμῷ ἐπὶ πενταετίαν 1906-1911, μέρος πρῶτον, ἐν 
Ἀθήναις, ἐκδότης Ἡλίας Ν. Δίκαιος, 1906, Μ. Βρατσᾶνος, Μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον ἐγκριθὲν ἐν τῷ 
διαγωνισμῷ τῶν διδακτικῶν βιβλίων ὑπὸ τῆς ἐπὶ τούτῳ ἐπιτροπείας τῶν κριτῶν διὰ τὴν πενταετίαν 
1897-1902, μέρος πρῶτον, ἐν Ἀθήναις, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ.Κ. Βλαστῷ, 1897, Α. Κοκκινάκης, Ἑλληνικὸν 
Μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον ἐγκριθὲν ἐπὶ δευτέραν πενταετίαν κατὰ τὸν ἐν ἔτει 1902 τελεσθέντα 
διαγωνισμὸν τῶν διδακτικῶν βιβλίων τῆς Δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως ἤτοι ἀπὸ τοῦ 1902-1907, τεῦχος 
Α΄, ἐν Ἀθήναις, ἐκδοτικὸς οἶκος Γεωργίου Δ. Φέξη, 1904, Δ. Κολοκοτσάς, Ἀλφαβητάριον ἐγκριθὲν ἐν 
τῷ διαγωνισμῷ τῶν διδακτικῶν βιβλίων ἐπὶ πενταετίαν, τεῦχος πρῶτον, ἔκδοσις τετάρτη βελτίων, ἐν 
Ἀθήναις, βιβλιοπωλεῖον «Αἱ μοῦσαι» Ἰωάννου Ν. Σιδέρη, 1908.  
644 Νόμος ΓΣΑ΄/4-4-1907, «Περὶ διδακτικῶν βιβλίων», ΦΕΚ 60/4-4-1907. 
645 Ι. Κανάκης, ό.π., σσ. 296-297. 
646 Αλ. Δημαράς (επιμ.), Τὸ Ἀλφαβητάρι μὲ τὸν Ἥλιο, Εκδοτική Ερμής, Αθήνα 1976, σ. ιγ’.  
647 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το γλωσσικό ζήτημα και τον Εκπαιδευτικό 
Δημοτικισμό πρβλ. Ν. Τερζής, Μελέτη της εκπαίδευσης…, ό.π., σσ. 242-247, 278-311. 
648 Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π., σ. 39. 
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διδασκαλίας των φθόγγων, τη χρήση της υπογεγραμμένης και της βαρείας και την 
παρουσίαση των λέξεων χωρισμένων σε συλλαβές649.  

Την ψήφιση του Νόμου ΓΣΑ΄/1907 ακολούθησε το «Πρόγραμμα τῆς 
ποσότητος καὶ οἰκονομίας τῆς ὕλης τῶν ἀναγνωστικῶν βιβλίων τῆς δημοτικῆς 
ἐκπαιδεύσεως», σύμφωνα με το οποίο το αναγνωστικό της Α΄ τάξης έπρεπε να 
αποτελείται από δύο μέρη: τὸ παρασκευαστικὸν τῆς ἀπταίστου ἀναγνώσεως και τὸ 
παρασκευαστικὸν τῆς λογικὴς ἀναγνώσεως. Το συγκεκριμένο κείμενο ορίζει, επίσης, 
ότι «Ὡς βάσις τῆς πρώτης ἀναγνώσεως θὰ χρησιμοποιηθῶσι λέξεις ἀρχοειδεῖς 
(παραδειγματικαὶ) μονοσύλλαβοι ἤ καὶ δισύλλαβοι, δηλοῦσαι πράγματα γνωστὰ ἤ 
αἰσθητὰ εἰς τοὺς παῖδας καὶ κανονικῶς ἐσχηματισμέναι. Ἡ διδασκαλία θὰ 
διεξάγηται διὰ τῆς ἀναλυτικῆς καὶ συνθετικῆς μεθόδου, χωροῦσα ἀπὸ τῶν 
εὐκολοτάτων γραμμάτων ἐπὶ τὰ δυσκολώτατα, πρὸς διευκόλυνσιν τῶν μαθητῶν 
περὶ τε τὴν ἀνάγνωσιν καὶ τὴν γραφὴν τῶν καθ’ ἕκαστον γραμμάτων διὰ τῆς ἐν 
παντὶ ἑπομένῳ μαθήματι χρησιμοποιήσεως τῶν μεμαθημένων γραμμάτων εἰς 
συνθέσεις συλλαβῶν, λέξεων, φράσεων και προτάσεων. Ἡ καθεστῶσα ὀρθογραφία 
θὰ τηρῆται αὐστηρῶς καὶ θὰ περιέχωνται μὲν πάντα τὰ γένη καὶ εἴδη τῶν 
συλλαβῶν, θὰ ἀποκλείωνται δὲ αἱ κεναὶ καὶ ἄσημοι συλλαβαί»650. Επιπλέον, τα 
Αναγνωστικά όφειλαν να είναι γραμμένα σε απλή και ομαλή καθαρεύουσα, με 
εξαίρεση τα ποιήματα και τις παροιμίες που μπορούσαν να γραφούν στη γνήσια 
δημοτική γλώσσα. Ταυτόχρονα, θεωρούνταν απαραίτητη η ύπαρξη εικόνων στα 
Αναγνωστικά των δύο πρώτων τάξεων, ώστε να καθίσταται εφικτή η αισθητοποίηση 
του περιεχομένου τους. Οι εικόνες έπρεπε να είναι «καλλιτεχνικώταται καὶ ὅλως 
ἀνεπίληπτοι ὑπὸ διδακτικὴν ἔποψιν, ἐθνικῆς συνθέσεως καὶ παραστάσεως, ἐκ τοῦ 
ἑλληνικοῦ βίου καὶ τῆς ἑλληνικῆς φύσεως εἰλημμέναι»651.  

Τόσο τα παραπάνω όσο και τα σημεία του κειμένου που αναφέρονται στο 
περιεχόμενο των αναγνωστικών παραπέμπουν στις θέσεις του Χ. Παπαμάρκου. 
Μάλιστα, ο Ι. Κανάκης παρατηρεί ομοιότητες του ύφους και του λεξιλογίου 
ανάμεσα στην παρούσα προκήρυξη και στο έργο του Χ. Παπαμάρκου Τὰ 
ἀναγνωστικὰ τῶν μικρῶν Ἑλληνοπαίδων, θεωρώντας ότι το κείμενο θα μπορούσε να 
είχε γραφεί από τον τελευταίο. Το γεγονός, όμως, ότι ο Χ. Παπαμάρκου είχε πεθάνει 
το προηγούμενο έτος τον οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο συντάκτης της προκήρυξης 
χρησιμοποίησε ως πρότυπο τα Αναγνωστικά του652.  

649 Αλ. Δημαράς, Τὸ Ἀλφαβητάρι…, ό.π., σσ. ιδ΄-ις΄.  
650 «Πρόγραμμα τῆς ποσότητος καὶ οἰκονομίας τῆς ὕλης τῶν ἀναγνωστικῶν βιβλίων τῆς δημοτικῆς 
ἐκπαιδεύσεως, καταρτισθὲν ὑπὸ τῆς κατὰ τὸ 3ον ἄρθρον τοῦ ΓΣΑ΄ νόμου περὶ διδακτικῶν βιβλίων 
καταστάσης ἐπιτροπείας», ΦΕΚ 105/30-5-1907. 
651 Ό.π. 
652 Ι. Κανάκης, ό.π., σ. 296. 
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Το δικαίωμα της κριτικής επιτροπής να τροποποιεί το εγκριθέν εγχειρίδιο 
είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση του πρώτου κρατικού Αλφαβηταρίου (1910), στον 
τίτλο του οποίου αναγραφόταν «ἀποτελεσθὲν ὑπὸ τῆς Αης Κριτικῆς Ἐπιτροπείας 
τῶν διδακτικῶν βιβλίων τοῦ δημοτικοῦ σχολείου ἐκ τῶν ὑπ’ αὐτῆς ἐγκριθέντων 
ἀναγνωσματαρίων ὑπὸ Δ. Ἀνδρεάδου, Δ. Κολοκοτσᾶ και Χ. Παπαμάρκου». Το 
Αλφαβητάριο αυτό δε διαφοροποιούνταν από τα προγενέστερά του ως προς τη 
μέθοδο, τον σκοπό και το περιεχόμενο653. 

Το 1912, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος προκήρυξε διαγωνισμό για τη συγγραφή 
Αλφαβηταρίου. Σύμφωνα με τους όρους του, το Αλφαβητάριο θα έπρεπε να 
περιέχει την αναγνωστική ύλη όλου του πρώτου έτους (δηλαδή το δεύτερο μέρος 
να αποτελείται από παραμύθια, διηγήματα και ποιήματα για τα παιδιά), να 
διδάσκει ταυτόχρονα ανάγνωση και γραφή, να ακολουθεί οποιαδήποτε νεότερη 
μέθοδο, να έχει νόημα και ενδιαφέρον για τα παιδιά από τις πρώτες φράσεις του 
προχωρώντας γρήγορα σε διηγήματα και να είναι γραμμένο στην κοινή ομιλουμένη. 
Τα χειρόγραφα έπρεπε να σταλούν στα γραφεία του Εκπαιδευτικού Ομίλου έως τις 
31 Δεκεμβρίου 1912.654. Ωστόσο, δόθηκαν αλλεπάλληλες παρατάσεις, ενώ τελικά 
κανένα από τα εννέα Αλφαβητάρια που υποβλήθηκαν δεν εγκρίθηκε (1914)655. 
Παρόλα αυτά, η προκήρυξη του διαγωνισμού και το περιεχόμενό της «σημαδεύουν 
την πορεία των πραγμάτων»656.  

Το 1914, εκδόθηκε το Ἀλφαβητάριον του Δ. Ανδρεάδη, το οποίο 
χαρακτηρίζεται ως το δεύτερο κρατικό Αλφαβητάριο και βασίζεται στον Νόμο 
ΓΣΑ΄/1907. Το Αλφαβητάριο αυτό χαρακτηρίζεται από απλοποιημένη γλώσσα και 
οικείο στο παιδί περιεχόμενο, ενώ διδάσκει και τους ξενικούς φθόγγους τσ και τζ. 
Ωστόσο, διατηρούνται οι αδυναμίες των προηγούμενων Αλφαβηταρίων και, κυρίως, 
η έλλειψη γλωσσικής ενότητας και γραμματικού υποβάθρου, η οποία αναιρεί τα 
πλεονεκτήματά της γλωσσικής διδασκαλίας. Ταυτόχρονα, έως το 1917, 
επανεκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν ευρέως τα Αλφαβητάρια των «νέων 

653 Αλ. Δημαράς, Τὸ Ἀλφαβητάρι…, ό.π., σ. ιζ΄, Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π., σ. 93.  
654 «Προκήρυξη διαγωνισμοῦ γιὰ Ἀλφαβητάριο», Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου, τόμος Β΄, αρ Β΄, 
1912, σσ. 93-94.  
655 Έως το τέλος του 1913 είχαν φτάσει στα γραφεία του Εκπαιδευτικού Ομίλου επτά Αλφαβητάρια, 
καθένα από τα οποία έφερε ένα ρητό για διακριτικό σημάδι, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη της 
προκήρυξης του διαγωνισμού. Τα ρητά ήταν τα εξής: 1) Τὰ κούφια δόντια πονοῦν ὅταν βγαίνουν, μὰ 
σὰν βγοῦν ἡσυχάζουμε (2 μέρη), 2) Ὅσο θέλεις δούλευε˙ καὶ ὅσο θέλ’ ὁ Θεὸς σοῦ δίνει, 3) Τοῦ 
φρονίμου τὸ παιδὶ προτοῦ πεινάσει μαγειρεύει (2 μέρη), 4) Τὰ γράμματα θέλουν κατοικιά (2 μέρη), 
5) Ἠ χαρὰ δὲν μετράει τὲς ὧρες, ἡ λύπη τὲς μετράει, 6) Ἀς χαρεῖ περισσότερο ἡ νέα γενεὰ μας (2 
μέρη) και 7) Ἀρνὶ ποῦ βλέπει ὁ Θεός, ὁ λύκος δὲν τὸ τρώει. Έως τις 30 Απριλίου 1914 υποβλήθηκαν 
άλλα δύο Αλφαβητάρια, τα οποία δεν παρατίθενται. Ό.π., σ. 94, «Ὁ Διαγωνισμὸς μας γιὰ τὸ 
Ἀλφαβητάριο», Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου, τόμος Γ’, 1913, σ. 332, «Ὁ Διαγωνισμὸς μας γιὰ τὸ 
Ἀλφαβητάριο: Ἡ Ἀπόφαση», Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου, τόμος Δ’, 1914, σ. 332.  
656 Α. Δημαράς, ό.π., σσ. ιθ΄-κα΄.  
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παιδαγωγών» και, κυρίως, των Χ. Παπαμάρκου, Μ. Βρατσάνου, Π. Οικονόμου, Αλ. 
Μακρυναίου και Θ. Αποστολόπουλου657. 

Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι για αρκετά χρόνια ακόμη συνέχισε να 
χρησιμοποιείται η μέθοδος των αρχοειδών λέξεων. Σημαντικό σταθμό αποτέλεσε το 
Αλφαβητάριο της Κρατικής Επιτροπής του 1919, «τὸ ἀλφαβητάρι μὲ τὸν ἥλιο, καθὼς 
τ’ ὠνόμασαν οἱ μικροὶ του ἀναγνώστες σὲ πολλὰ μέρη»658, στο οποίο 
αποτυπώνονται οι αρχές του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού τόσο από γλωσσική 
άποψη όσο και από άποψη μεθοδολογίας και περιεχομένου.  

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη η παράθεση κάποιων από τις βασικές 
αρχές του αναφορικά με τη μέθοδο διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης, ώστε να 
αναδειχθεί η διαφοροποίησή του από τα προηγούμενα Αλφαβητάρια και η έμμεση 
κριτική σε αυτά. Η Συντακτική Επιτροπή, πριν τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης 
και γραφής, προβλέπει ένα προαναγνωστικό και προγραφικό στάδιο, του οποίου το 
υλικό δε θα αντλείται μόνο από την Πραγματογνωσία και τη φρονηματιστική 
διδασκαλία, αλλά και από τις διηγήσεις των παιδιών για διάφορα επεισόδια της 
καθημερινής τους ζωής659.  

Το Αλφαβητάριο χαρακτηρίζεται από ενότητα, καθώς παρουσιάζει τη ζωή 
τριών παιδιών μιας μικροαστικής οικογένειας660, ενώ «εἶναι γραμμένο γιὰ τὴν 
ἀναλυτικοσυνθετικὴ μέθοδο χωρὶς ὅμως τὸ σύστημα τῶν πρότυπων λέξεων»661, 
καθώς «τὸ ζωντανὸ ὑλικὸ θὰ τὸ ἀντλήσωμε ἀπὸ τὴ ζωή, καὶ σ’ αὐτὴ μόνο μὲ 
προτάσεις μιλοῦμε καὶ ὄχι μὲ λέξεις»662. Ακόμη και στις περιπτώσεις που υπάρχει 
μια λέξη μόνη της, η λέξη αυτή αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη πρόταση (ἄ, γάλα), 
ενώ συχνά χρησιμοποιούνται ρήματα, καθώς «τὸ ρῆμα ἐκφράζει ἐνέργεια, ἀποτελεῖ 
τὴ βάση τοῦ παιδικοῦ λόγου καὶ εἶναι ἐξίσου ζωντανὸ ὅσο καὶ τὸ οὐσιαστικό»663. 
Επίσης, το Αλφαβητάριο προορίζεται μόνο για την εφαρμογή και δεν περιέχει την 
ανάλυση και τη σύνθεση των λέξεων, καθώς αυτή η διαδικασία θα πρέπει να 
πραγματοποιείται στον πίνακα, ώστε ο δάσκαλος να είναι σίγουρος ότι όλοι οι 
μαθητές προσέχουν, ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο και αυτενεργούν, χωρίς να 
παπαγαλίζουν. «Καὶ εἶναι γνωστὸ πὼς αὐτὸ γίνεται συχνότατα μὲ τὰ παλιὰ 
ἀλφαβητάρια, ποὺ εὐκολύνουν τὸ δάσκαλο νὰ περιορίζεται στὸ διάβασμα ἀπὸ τὸ 

657 Ό.π., σσ. κα΄-κβ΄, Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π., σ. 41. 
658 Μ. Τριανταφυλλίδης, «Πρὶν καοῦν: ἡ ἀλήθεια γιὰ τ’ ἀναγνωστικὰ τῆς Δημοτικῆς», Δελτίο 
Εκπαιδευτικού Ομίλου, τόμος Θ΄, 1921, σσ. 177- 322, σ. 246.  
659 Δ. Ἀνδρεάδης, Ἀ. Δελμοῦζος, Π. Νιρβάνας, Ζ. Παπαντωνίου, Μ. Τριανταφυλλίδης, Κ. Μαλέας, Τὰ 
νέα ἀλφαβητάρια: ὁδηγίες γιὰ τὴ διδασκαλία τους, Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖο, Αθήνα 1923, σσ. 1-4. 
660 Ό.π., σ. 8. 
661 Ό.π., σ. 10. 
662 Ό.π., σ. 13. 
663 Ό.π., σ. 14. 
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βιβλίο, χωρὶς νὰ χρησιμοποιοῦν ἀρκετὰ τὸν πίνακα»664. Ταυτόχρονα, τονίζεται η 
αξία της κατανόησης, καθώς τα παιδιά θα πρέπει να συνηθίσουν να διαβάζουν «ὄχι 
μόνο μηχανικά, ἀλλὰ μὲ νόημα καὶ ὡραῖα, δηλαδὴ ὅ,τι διαβάζουν νὰ τὸ 
καταλαβαίνουν καὶ νὰ τὸ τονίζουν σύμφωνα μὲ τὶς παραστάσεις καὶ τὰ 
συναισθήματα ποὺ τοὺς προκαλεῖ τὸ περιεχόμενο»665.  

Κριτική στα Αλφαβητάρια της περιόδου 1880-1917 ασκείται και από τον Δ. 
Γληνό στο βιβλίο του Οἱ χοῖροι ὑΐζουσιν, τὰ χοιρίδια κοΐζουσιν, οἱ ὄφεις ἰΰζουσιν, το 
οποίο εξέδωσε το 1924 με το ψευδώνυμο Αντ. Γαβριήλ. Αν και το παρόν έργο 
εστιάζει κυρίως στο γλωσσικό ζήτημα και στην ανανέωση που έφερε το Αλφαβητάρι 
με τον Ήλιο, προσφέρει μια εικόνα της κατάστασης που επικρατούσε τη 
συγκεκριμένη εποχή.  

Πρώτα από όλα, σχολιάζεται η πληθώρα Αναγνωστικών που εκδόθηκαν μετά 
το 1880 από τους παιδαγωγούς της εποχής (Π. Οικονόμου, Χ. Παπαμάρκου, Μ. 
Βρατσάνο και Μ. Σακελλαρόπουλο) και οι μεταξύ τους διαμάχες πίσω από τις 
οποίες κρύβονταν προσωπικά συμφέροντα. «Καὶ τότε σχεδὸν ταὐτοχρόνως 
ἐπεδόθησαν ὅλοι ὁμοῦ φιλοτίμως εἰς τὴν συγγραφὴν ἀναγνωστικῶν βιβλίων. Ἄν καὶ 
ὑβρίζοντο ἀναμεταξύ των χονδροειδῶς καὶ ἐπεδείκνυον δι’ ἀλλήλους μὲ 
μαθηματικὴν ἀκρίβειαν ὅτι ἦσαν ἀγράμματοι, ξυλοσχίσται, ἄμουσοι […], ἕκαστος ἐξ 
αὐτῶν καταλαμβάνων κατὰ τὴν σειρὰν τῆς ἐπιτυχίας τοῦ κόμματός του τὸν θῶκον 
τῶν ἀνωτέρων ἐν τῷ Ὑπουργείῳ ἀξιωμάτων, ἔφερε μαζί του καὶ τὰ ἐθνοσωτήρια 
ἀναγνωστικά του»666.  

Επίσης, επισημαίνονται οι προσδοκίες που δημιούργησαν τα νέα 
Αλφαβητάρια και η νέα μέθοδος αλλά και η διάψευσή τους, η οποία, όμως, 
αποδίδεται στη γλώσσα τους. Ο Χ. Παπαμάρκου θεώρησε το Αλφαβητάριό του «ὡς 
μέγα ἔργον, ὡς ἀριστούργημα. Τὰ ‘ἴα’ του ἐθεωρήθησαν ὡς μία ἀνακάλυψις. Τὶ 
ἁπλότης φθόγγων καὶ γραμμάτων, ἴ - α. Τί ἁπλούστερον ἀπὸ τὸ ἴ; τί ἁπλούστερον 
ἀπὸ τὸ α; Τί εὑρεσιτεχνία; Ἀμέσως ἔγινε τὸ βιβλίον περίφημον. Τὸ ἐπῆρα, τὸ 
ἐδίδαξα. Ὡς μέθοδος ἐσήμανε μεγάλην πρόοδον. Ἀντὶ φθόγγων διεσπασμένων 
εἰσῆγε λέξεις. Ὁ μαθητὴς δὲν θὰ εἶχε πλέον νὰ κάμῃ μὲ ἀκατανοήτους φθόγγους καὶ 
συμπλοκὰς α, βα, γα. Θὰ εἶχε νὰ κάμῃ μὲ νοήματα, μὲ πράγματα. Αὐτὰ θὰ 
προεκάλουν τὸ ἐνδιαφέρον του καὶ θὰ ἐστήριζαν τὴν κλονιζομένην βούλησίν του 
μέσα εἰς τὴν ἀνιαρὰν κατάκτησιν τῆς δεξιότητος αὐτῆς τῆς τόσον σημαντικῆς. Θὰ 
ἀνέλυε λέξεις γνωστάς, πράγματα, ποὺ τὸ ἐνδιέφεραν, πράγματα ζωντανά. Θὰ τὰς 
ἀνέλυε εἰς τοὺς φθόγγους των, θὰ συνέθετε τοὺς φθόγγους των καὶ ἰδοὺ πάλιν ἡ 

664 Ό.π., σ. 10. 
665 Ό.π., σ. 13. 
666 Α. Γαβριήλ (Δ. Γληνός), Οἱ χοῖροι ὑΐζουσιν, τὰ χοιρίδια κοΐζουσιν, οἱ ὄφεις ἰΰζουσιν, ἐν Ἀθήναις, 
ἐκδοτικὸς οἶκος Δ. & Π. Δημητράκου, 1924, Ανατύπωση: εκδόσεις Επικαιρότητα, Αθήνα 1995, σ. 8. 
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λέξις ζωντανὴ ἐμπρὸς εἰς τὸ παιδίον καὶ τὸ πρᾶγμα μαζί. Τὸ παιδίον δὲν θὰ 
ἀπεσπᾶτο ἀπὸ τὸν χαρούμενον κύκλον τῆς παιδικῆς ζωῆς, ἀπὸ τὰ γνώριμα καὶ 
ἀγαπητά του πράγματα. Θὰ ἔζη μέσα εἰς αὐτὰ καὶ συνάμα θὰ ἐμάνθανε. Ἡ 
διδασκαλία θὰ ἦτο μία συνέχεια τῆς ζωῆς μὲ τὴν ἰδίαν δρόσον καὶ τὸν ἴδιον 
ζωογόνον ἀέρα!»667. Ωστόσο, η κατάσταση στα σχολεία παρέμεινε ίδια: «ἡ αὐτὴ 
ἀνία, τὰ αὐτὰ νυσταγμένα μάτια, τὰ αὐτὰ μαραμένα προσωπάκια, ἡ αὐτὴ Σαχάρα, ὁ 
αὐτὸς πόθος τῶν παιδιῶν νὰ φύγουν, νὰ φύγουν ἀπὸ τὸ μαρτύριον, ὅπως καὶ πρίν, 
ὅταν ὑπεχρεώντο ἐρρίνως νὰ ψαλμωδοῦν τὸ βοῦ ά, βά, βοῦ έ, βέ»668.   

Οι προσπάθειες για την ανεύρεση λύσεων επικεντρώνονταν στην εναλλαγή 
των πρότυπων λέξεων και στη διαφοροποίηση της κατανομής της διδακτέας ύλης, 
με αποτέλεσμα τη συγγραφή πληθώρας Αλφαβηταρίων, τα οποία ανά διαστήματα 
εγκρίνονταν ως τα μόνα άριστα. Κανένα, όμως, από αυτά δεν έφερε τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα669.   

Με τα Αλφαβητάρια της περιόδου ασχολήθηκε και η Μ. Αμαριώτου το 1935. 
Η Μ. Αμαριώτου τάσσεται υπέρ της μεθόδου της «ολικής λεξικής εικόνας», όπως 
την αποκαλεί, επικαλούμενη τον Γερμανό παιδαγωγό G. Kerschensteiner. Θεωρεί 
ότι η αναλυτικοσυνθετική αργεί να προσφέρει ολοκληρωμένο κείμενο στα παιδιά, 
ενώ στην προσπάθειά της να διευκολύνει τους μαθητές χρησιμοποιεί λανθασμένα 
τους γραμματικούς τύπους (έλεγε αντί είπε) και κατακλύζει τα Αλφαβητάρια με 
«άνευρα, ανούσια κι’ ανελλήνιστα ονόματα, Λέλους, Λόλους, Ρόες, Νόες, Λίλες, 
Λίλες, κλπ.»670.  

Αντίθετα, με τη μέθοδο της ολικής λεξικής εικόνας «το παιδί διαβάζει 
αμέσως με νόημα, βρίσκει ευχαρίστηση στην ανάγνωση, εντυπώνει καλά στη μνήμη 
του την εικόνα της λέξης με την ορθογραφία της, και κατορθώνει με μια ματιά να 
βλέπει ολόκληρες λέξεις, που αυτό θα γίνεται κι’ αργότερα στην αναγνωστική του 
ζωή»671.  

Μάλιστα, η Μ. Αμαριώτου εκφράζει την πεποίθηση ότι η παραπάνω 
μέθοδος θα επικρατήσει της φωνομιμητικής, της αναλυτικοσυνθετικής και όλων 
των υπολοίπων. Για το παιδί τόσο το «βήτα- άλφα βα» και το «βη-α βα» όσο και το 
«β- α βα» είναι αυθαίρετα και κουραστικά, ενώ η απάντηση στην ερώτηση, γιατί το 
κάθε γράμμα έχει τη συγκεκριμένη φωνητική αξία και όχι κάποια άλλη, είναι 
δογματική. Επίσης, κανένα Αλφαβητάριο δε μπορεί να διδάξει τη γέννηση μιας 
λέξης από γράμματα, γιατί η λέξη δε γεννήθηκε από γράμματα. «Σύμβολο μιας 

667 Ό.π., σ. 9.  
668 Ό.π. 
669 Ό.π., σσ. 10-11.  
670 Μ. Αμαριώτου, Το γράψιμο και η αγωγή, ό.π., σ. 125. 
671 Ό.π. 
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έννοιας, συμβολίζεται κι’ η ίδια με σημάδια συμβολικά. Ξέρει καλά ο κάθε 
δάσκαλος πόσο κοπιάζει για να κάμει το νερό ν ε ρ ο, ή για το αντίθετο»672.  

Η Μ. Αμαριώτου, χωρίς να παραγνωρίζει την αναγνωστική αυθαιρεσία των 
λέξεων, υποστηρίζει ότι το παιδί γνωρίζει τη λέξη ως ολοκληρωμένη ενότητα και, 
επομένως, η παρουσίαση της ολικής της εικόνας καθιστά τη διαδικασία της 
ανάγνωσης ευκολότερη και φυσικότερη. Η ανάλυση και η σύνθεση είναι 
διαδικασίες ανώτερες, ενώ τα παιδιά μέσω της ταυτόχρονης οπτικής και ακουστικής 
επαφής με οικείες και ενδιαφέρουσες λέξεις, οι οποίες περιέχουν 
επαναλαμβανόμενα γράμματα, θα ανακαλύψουν μόνα τους ότι το κάθε γράμμα 
συνδέεται με μια φωνή. Η παραπάνω ανακάλυψη προσφέρει χαρά στα παιδιά και 
αυξάνει την αυτενέργεια και το ενδιαφέρον τους. Ταυτόχρονα, η έμφαση δίνεται 
στο νόημα, με αποτέλεσμα το παιδί να μπορεί να διαβάσει σωστά μια λέξη ακόμη 
και αν δε γνωρίζει κάποιο γράμμα της. Για τον λόγο αυτό, θεωρεί ότι δεν είναι 
λάθος, για παράδειγμα, η εμφάνιση του συνδέσμου «και» πριν τη διδασκαλία του 
δίψηφου γράμματος αι, «αρκεί να καταλάβει το παιδί από τη λογική πλοκή της 
φράσης, πως αυτή η καινούρια λεξούλα μόνο ‘και’ μπορεί νάναι»673.  

Τέλος, απαντώντας σε όσους θεωρούν μηχανική την απευθείας εκμάθηση 
της λέξης «μήλο» αναρωτιέται: «δεν είναι άλλο τόσο μηχανικό και πιο κουραστικό 
για την παιδική αντίληψη να του μαθαίνουμε πως αυτό είναι μ, αυτό η κλπ. και πως 
βγαίνουν απ’ το στόμα μας οι ήχοι και κολλούν στον πίνακα σα γράμματα! και πως 
όλα μαζί φωνάζουνε ‘μήλο’! Δεν είναι ψυχολογικότερο να του μάθομε πως το όνομα 
του σχετικού φρούτου ‘μήλο’ γράφεται έτσι, και να το αφήσομε να καταλάβει σιγά 
σιγά από μερικές τέτοιες λέξεις, πώς όλα όσα λέμε μπορούν να γίνουν και στον 
πίνακα με μια χούφτα γράμματα που έρχουνται και ξανάρχουνται με διαφορετική 
πλοκή;»674.  

Αναφορικά με την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, εντοπίζει σε αυτή τις 
απαρχές της γραφοαναγνωστικής μεθόδου στην Ελλάδα. Η μέθοδος βασίζεται στη 
συνειδητοποίηση ότι η γραφή είναι δυσκολότερη από την ανάγνωση και, συνεπώς, 
η σειρά διδασκαλίας των γραμμάτων θα πρέπει να ακολουθεί τη γραφική τους 
ευκολία. Επιπλέον, η διδασκαλία της γραφής παράλληλα με την ανάγνωση ενισχύει 
την εποπτεία των γραμμάτων, καθώς προσθέτει τη γραφοκινητική παράσταση, η 
οποία, όμως, σύμφωνα με τη Μ. Αμαριώτου θα μπορούσε να αντικατασταθεί από 
πιο απλές αναπαραστάσεις του γράμματος (π.χ. ζωγραφιά)675.  

672 Ό.π., σ. 126. 
673 Ό.π., σσ. 126-129. 
674 Ό.π., σ. 129. 
675 Ό.π., σσ. 327-328. 
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Ως παράδειγμα, της παραπάνω μεθόδου φέρει το Αλφαβητάριο του Π. 
Οικονόμου (την έκδοση του 1880), το οποίο ξεκινά με τη διδασκαλία των ι, τ, μ, α, π, 
κατορθώνοντας από τα πρώτα κιόλας μαθήματα να σχηματίσει όχι μόνο λέξεις αλλά 
και φράσεις «σαν τέτοιες όμως: ἦ το μί α πο τέ»676. Παράλληλα, σχολιάζεται 
αρνητικά η παρουσίαση των λέξεων διηρημένων σε συλλαβές και σε γράμματα. «Κι’ 
όπως μεταχειρίστηκε ένα ολόκληρο παραμύθι, φράση και φράση, για να διδάξει τα 
μικρά γράμματα, - καημένα παραμύθια! – έτσι και στα κεφαλαία κατακομματιάζεται 
ένα παραμύθι ολόκληρο, όπως δα κι’ οι ίδιες οι λέξεις: Ἦ το μί α φο ρὰ ἔ νας γέ ρων 
καὶ μί α γραῖ α. Στο τρίτο τμήμα δίνεται στη λέξη κάποια ενότητα. Μα αντί να 
πλησιάζουν οι δύο συλλαβές και να γίνουν ένα σώμα, τα γράμματα χωρίζουνται με 
διαστήματα ψιλά, και η οπτική ενότητα της λέξης χάνεται. Μια τέτοια 
στοιχειοθέτηση: μ ί α φ ο ρ ἀ, που σταματά το μάτι σε κάθε γράμμα, δε μπορεί 
ψυχολογικά να φέρει και το τολμηρό και γρήγορο γράψιμο. Άτολμο στην ανάγνωση 
το αλφαβητάρι αυτό – μόλις στο Δ΄ τμήμα παρουσιάζει κείμενα κανονικά – 
ανατρέφει και στο γράψιμο χέρια διστακτικά και τρεμάμενα»677.  

Αντίθετα, θετική κριτική ασκεί στο Αλφαβητάριο του Κ. Μαρουδή, 
ξεχωρίζοντας το από όλα τα σύγχρονά του: «Το βιβλίο αυτό έχει πιο πολλή ζωή απ’ 
όλα τα βιβλιαράκια της εποχής του»678. Η ζωντάνια του έγκειται στην ύπαρξη 
διαλόγων και μάλιστα σε γλώσσα κοντά στη δημοτική. Ταυτόχρονα, χαρακτηρίζεται 
από οργάνωση και τάξη, ενώ σε κάθε μάθημα βρίσκονται φράσεις με νόημα, τις 
οποίες τα παιδιά καλούνται να διαβάσουν ως ολοκληρωμένες ενότητες 
(ἐπιτροχάδην ἀνάγνωσις)679.    

Η Μ. Αμαριώτου συνδέει την αρχή της εκμάθησης των γραμμάτων σύμφωνα 
με τη γραφική τους δυσκολία με τη σταδιακή υποχώρηση των καλλιγραφικών 
στοιχείων και την κυριαρχία των γραμμάτων του τύπου. «Την εποχή αυτή σβύνουν 
σιγά- σιγά τ’ αλφαβητάρια που άρχιζαν από το άλφα, βήτα, και δίνουν τη θέση τους, 
σε κείνα που προχωρούν από τ’ απλά στα δύσκολα, αποφεύγοντας την πολυμορφία 
των στοιχείων, ανάλογα με το νέο παιδαγωγικό προσανατολισμό»680. Επίσης, 
σχολιάζοντας την απουσία των καλλιγραφικών στοιχείων στο Αλφαβητάριο του Κ. 
Μαρουδή, υποθέτει ότι ο τελευταίος δε θα διαφωνούσε να γράφουν τα παιδιά τα 
γράμματα απλά και καθαρά. «Η εκλογή τους κατά τη γραφική τους ευκολία αυτή 
την αφορμή κι’ αυτό το τέρμα έπρεπε να έχει»681. 

676 Ό.π., σ. 328. 
677 Ό.π. 
678 Ό.π. 
679 Ό.π., σσ. 328-329. 
680 Ό.π., σ. 329. 
681 Ό.π. 
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Παρόμοια τάση εκφράζεται και στον Οδηγό για την Α΄ τάξη που εξέδωσε ο 
Μ. Βρατσάνος το 1886, στον οποίο προβλέπεται η συνύπαρξη και η συνδιδασκαλία 
γραμμάτων τύπου και γραφής. Παρά το γεγονός ότι η παρουσία υποδειγμάτων της 
γραφής θεωρείται αυτονόητη και αναγκαία, «πρέπει να τη θεωρήσουμε σπουδαία 
κι’ αυτή την παραχώρηση τούτη τη φορά, που επίσημα καμωμένη σ’ ένα οδηγό θα 
επηρεάσει τους δασκάλους και τους συγγραφείς, μα και θα τους ζαλίσει κιόλα ως το 
σημείο να βγάζουν αλφαβητάρια με καλλιγραφικά υποδείγματα, κι’ άλλα χωρίς»682.  

Ωστόσο, η Μ. Αμαριώτου θεωρεί περιττή την παρουσία υποδειγμάτων της 
γραφής τη στιγμή μάλιστα που ο Μ. Βρατσάνος δίνει σαφείς οδηγίες για τη γενετική 
σειρά των γραμμάτων του τύπου και την παραγωγή τους από τα ήδη γνωστά. Όσον 
αφορά στο τελευταίο ζήτημα, αν και παραδέχεται ότι κάποιες διατυπώσεις είναι 
καλές, εντοπίζει υπερβολές, τις οποίες, όμως, δικαιολογεί αναλογιζόμενη τα 
τυπογραφικά στοιχεία της εποχής. «Πάλι καλά, σα δεν έχομε φτάσει στο αριστερόν 
ημίτοξον. Μερικά μάλιστα δεν είναι καθόλου άσκημα διατυπωμένα. Μια μεγάλη 
καλή θέληση χρειάζεται βέβαια στο παιδί για να παραδεχτεί πως το χ είναι ένα 
μακρεμένο κ. Κι’ είναι τόσο απλή η μορφή του! Ο Βρατσάνος όμως είχε να κάνει με 
τα ‘απλά’ του τύπου, μεγεθυσμένα παρακαλώ, που χαλώντας την απλότητα των 
γραμμάτων, δικαιολογούσαν επαινετά το κ =˅˄ τουλάχιστο»683.  

Από τον Οδηγό του Μ. Βρατσάνου αλλά και από την έκθεση της κριτικής 
επιτροπής του Β΄ Διαγωνισμού επηρεάστηκαν πολλοί αλφαβηταριογράφοι, οι 
οποίοι ακολούθησαν με ακρίβεια τη γραφοαναγνωστική μέθοδο. Οι οδηγίες τους, 
αν και ωφέλιμες ήταν συχνά υπερβολικές, ενώ τα περισσότερα Αλφαβητάρια 
άρχιζαν με το γράμμα ι, πράγμα το οποίο δε βρίσκει σύμφωνη τη Μ. Αμαριώτου 
που θεωρεί ευκολότερο το ο684.  

Η ανάγκη για μια πολύπλευρη εποπτεία και, συνεπώς, για την ολική εικόνα 
της λέξης, οδήγησε στο σύστημα των αρχοειδών λέξεων, καθιερώνοντας το «ἴον» 
ως την πρώτη αρχοειδή λέξη. «Η παιδαγωγική συνείδηση ψάχνει να βρει την 
ιδεώδικη ‘αρχοειδή’ λέξη, Στα θαμπά της υποστρώματα αρχίζει την εμβρυακή του 
ζωή το ‘ἴον’, που πρόκειται μια μέρα να γεννηθεί οπλισμένο σαν άλλη Αθηνά με 
όλες τις παιδαγωγικές αρετές, για να μας πάρει απ’ το χέρι, και να μας μπάσει, 
ολόκληρη γενεά, στο ιερό της συμβολικής των ψηφίων! Το ίον! Τα ία! Μαγική λέξη! 
Και ποιος δε θα τη ζήλευε, που με τα τρία της γράμματα, - τα ευθέα, τα γωνιώδη και 
τα καμπύλα, θα ικανοποιούσαν και το 1830! – με τη λεξική της ενότητα, με την 
απλότητά της, είχεν όλες τις χάρες που έπρεπε νάχει μια λέξη ‘αρχοειδής’, και 

682 Ό.π., σσ. 329-330. 
683 Ό.π., σ. 331. 
684 Ό.π., σ. 333. 
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μάλιστα η πρώτη!»685. Ωστόσο, η ύπαρξη ακόμη και αυτών των λέξεων αποτελεί ένα 
σημαντικό βήμα, καθώς όχι μόνο έχουν νόημα για τους μαθητές, αλλά «ετοιμάζουν 
ασύνειδα μιαν ωριμότερη αντίληψη του σωστού»686.    

Επιπλέον, η Μ. Αμαριώτου παρατηρεί ότι μοναδικός στόχος της διδασκαλίας 
της πρώτης γραφής και ανάγνωσης είναι η εκμάθηση των γραμμάτων, χωρίς να 
δίνεται καμία σημασία στο νόημα. Υποστηρίζει ότι παρόλο που ακόμη και μια λέξη 
είναι ένα κείμενο με νόημα, τα παιδιά «μαθαίνουν τα πρώτα γράμματα για τα 
γράμματα. […] Δεν τα μαθαίνουν επειδή τους κάνουν χρεία σε μια λέξη μέσα, σ’ ένα 
επιφώνημα, στ’ όνομά τους»687.  

Επίσης, σχολιάζει τις κακές εικόνες, τα τυπογραφικά λάθη και την πληθώρα 
των στοιχείων στις σελίδες (κείμενο, υποσημειώσεις, επιγραφές, πρότυπο γράμμα, 
πρότυπη λέξη κλπ.), η οποία επηρεάζει όχι μόνο την αισθητική των Αλφαβηταρίων 
αλλά και την «αντίληψη του παιδιού για τ’ όμορφο γράψιμο και για το ταχτικό 
τετράδιο»688. Ωστόσο, αναγνωρίζει τη σημασία της εποπτικής διδασκαλίας και 
παραδέχεται τις προσπάθειες να νοηματοδοτηθεί η ανάγνωση και να διευκολυνθεί 
η γραφή, μέσω της συνδιδασκαλίας τους689. 

Ιδιαίτερη μνεία κάνει στο Αλφαβητάριο του Θ. Μιχαλόπουλου, ο οποίος 
ξεκινούσε από την ανάλυση των λέξεων μόνο σε συλλαβές και μετά τη διδασκαλία 
μερικών συλλαβών προχωρούσε στη σύνθεση λέξεων και φράσεων. Ωστόσο, η 
μέθοδός του δε βρήκε ανταπόκριση στην Ελλάδα λόγο της μη ετοιμότητας των 
δασκάλων690.  

Ταυτόχρονα, όμως, παρατηρεί σταδιακή βελτίωση των Αλφαβηταρίων «Τ’ 
αλφαβητάρια παρουσιάζουν μιαν εξαιρετική ομοιότητα μεταξύ τους, ως το 1917, κι’ 
έρχουνται και ξανάρχουνται με τους διάφορους νόμους κάθε φορά, πότε τα ίδια, 
πότε καταφάνερα βελτιωμένα. Τα πιότερά τους γενικά, όσα γνωρίσανε πολλές 
εκδόσεις, είναι από τη μια ως την άλλη καλύτερα σε κάθε άποψη από τον εαυτό 
τους τον ίδιο»691.  

Συμπερασματικά, η μέθοδος των αρχοειδών λέξεων συνέχισε να κυριαρχεί 
και τα επόμενα χρόνια, ενώ η ποιότητα των Αλφαβηταρίων δε σημείωσε αισθητή 
βελτίωση. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν επεδίωκαν αλλαγές 
στο καθεστώς παραγωγής και έγκρισής τους, ενώ, ταυτόχρονα, έγιναν προσπάθειες 
για αλλαγή του περιεχομένου και της γλώσσας τους. Ωστόσο, δεν επιχειρήθηκε 

685 Ό.π., σσ. 333-334. 
686 Ό.π., σ. 334. 
687 Ό.π., σ. 330. 
688 Ό.π., σ. 336. 
689 Ό.π. 
690 Ό.π., σσ. 389-390. 
691 Ό.π., σ. 342. 
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αλλαγή της μεθόδου διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης, έως την έκδοση του 
Αλφαβηταρίου με τον Ήλιο, με το οποίο εισήχθη η αναλυτικοσυνθετική μέθοδος. Η 
κριτική που ασκήθηκε από τους πρωτεργάτες του εκπαιδευτικού δημοτικισμού στα 
Αλφαβητάρια της περιόδου 1917-1920, όπως φάνηκε από τα παραπάνω, αφορούσε 
τόσο στη γλώσσα και στο περιεχόμενο όσο και στη μέθοδό τους. Το ίδιο ισχύει και 
για την κριτική της Μ. Αμαριώτου, η οποία τάσσεται κατά της αναλυτικοσυνθετικής 
μεθόδου και υπέρ της απομνημόνευσης ολόκληρων λέξεων. Η τελευταία, όμως, 
αναγνωρίζει τις προσπάθειες των αλφαβηταριογράφων να διευκολύνουν και να 
προσεγγίσουν τους μαθητές.    
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της μεθόδου διδασκαλίας της 
πρώτης ανάγνωσης στο ελεύθερο ελληνικό κράτος κατά τη χρονική περίοδο 1880- 
1895. Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζονταν τα οφέλη της συνδιδακτικής μεθόδου 
διδασκαλίας, στο νεοελληνικό κράτος από πολύ νωρίς –αμέσως μετά την ίδρυσή 
του- επικράτησε λόγω των συνθηκών η αλληλοδιδακτική. Ωστόσο, συχνά 
εκφραζόταν το αίτημα για την αντικατάστασή της, το οποίο εκπληρώθηκε το 1880, 
όταν καθιερώθηκε η ερβαρτιανή μέθοδος διδασκαλίας, ιδιαίτερη μορφή της 
συνδιδακτικής. Άμεσα συνδεδεμένη με την καθιέρωση της συνδιδακτικής μεθόδου 
είναι η αλλαγή της μεθόδου διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης.  

Έως το 1880, στη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης επικρατούσε η 
ιδιαίτερη μορφή της φωνητικής μεθόδου που είχε εισάγει ο Ι. Κοκκώνης με τον 
Οδηγό του. Από τον ορισμό του Ι. Κοκκώνη για την ανάγνωση προκύπτει ότι την 
αντιλαμβανόταν ως τη μετατροπή του γραπτού λόγου σε φωνούμενο, ενώ, 
σύμφωνα με τη μέθοδό του, τα παιδιά έπρεπε να μάθουν πρώτα την αλφαβήτα, 
ξεκινώντας από τα κεφαλαία γράμματα, και στη συνέχεια τις συλλαβές που 
προέκυπταν από όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των γραμμάτων, 
καταταγμένες σε κατηγορίες. Ωστόσο, τα γράμματα δεν έπρεπε να τα μάθουν με τα 
ονόματά τους, αλλά τα φωνήεντα με τη φωνή τους και τα σύμφωνα συνδυασμένα 
με ένα φωνήεν. Η πορεία που ακολουθούνταν ήταν συνθετική, ενώ λέξεις 
εμφανίζονταν, αφού είχε ολοκληρωθεί η διδασκαλία όλων των συλλαβών. Στην 
παρούσα μέθοδο κυριαρχούσε η αποστήθιση, τα βη, γε, δε κ.λπ. προκαλούσαν 
σύγχυση στους μαθητές, ενώ η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε τους απωθούσε. Οι 
πίνακες αλληλοδιδακτικής αποτελούνταν από πλήθος συλλαβών και λέξεων που 
δεν είχαν κανένα νόημα και δεν μπορούσαν να αγγίξουν τα παιδιά. Επιπλέον, η 
παντελής έλλειψη εικόνων τα δυσκόλευε ακόμη περισσότερο. Ο Ι. Κοκκώνης 
αντιλαμβανόμενος τα μειονεκτήματα της μεθόδου προτείνει τη σύνδεση των 
γραμμάτων με μια ιδέα ή μια έννοια, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η απομνημόνευσή 
τους από τους μαθητές αλλά επισημαίνει ότι η πρακτική αυτή ταιριάζει 
περισσότερο στη συνδιδακτική μέθοδο, καθώς δεν υπάρχουν πίνακες με εικόνες. 
Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι ο Ι. Κοκκώνης γνώριζε τη μέθοδο του J. 
Jacotot και την απέρριπτε ως μηχανική και επίπονη. 

Μεταβατικό στάδιο φαίνεται να αποτελεί το Αλφαβητάριο του Γ. 
Κωνσταντινίδη, στις πρώτες σελίδες του οποίου βρίσκεται μια εικόνα για κάθε 
γράμμα του αλφαβήτου, ενώ τη διδασκαλία κάθε είδους συλλαβών συνοδεύουν 
λέξεις. Επίσης, μετατίθεται σε μετέπειτα στάδιο η διδασκαλία των δίψηφων 
γραμμάτων, των συνδυασμών αυ, ευ και ηυ, των συμφωνικών συμπλεγμάτων και 
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των όμοιων γραμμάτων. Ωστόσο, εξακολουθεί να προηγείται η διδασκαλία της 
αλφαβητικής σειράς των γραμμάτων, να εμφανίζονται πρώτα τα κεφαλαία και να 
χρησιμοποιείται η συνθετική πορεία, ενώ οι λέξεις παρουσιάζονται διηρημένες σε 
συλλαβές.  

Η παραπάνω μέθοδος διδασκαλίας δέχτηκε κριτική από τους συγγραφείς 
των Οδηγών και των Αλφαβηταρίων από το 1880 και εξής. Η τακτική του Ι. Κοκκώνη 
να διδάσκει κάθε σύμφωνο συνοδευόμενο από ένα φωνήεν δυσκόλευε την 
κατανόηση του μηχανισμού της ανάγνωσης, καθώς οι μαθητές έπρεπε να 
διαπιστώσουν μόνοι τους ότι το πρόσθετο φωνήεν του συμφώνου δεν προφέρεται 
κατά την ανάγνωση της λέξης. Επίσης, οι παιδαγωγοί της εποχής επεσήμαιναν ότι 
τα παιδιά μιλούν με λέξεις με αποτέλεσμα να αδυνατούν να κατανοήσουν τη 
χρησιμότητα των συλλαβών που μαθαίνουν και να δυσκολεύονται στην εκμάθηση 
της ανάγνωσης. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας θεωρήθηκε όχι 
μόνο μηχανικός αλλά και βασανιστικός για τα παιδιά.  

Οι παιδαγωγοί της εποχής είχαν κατανοήσει ότι για την ανάγνωση αρκεί η 
σύνδεση του κάθε γράμματος με τη φωνή του και συνεπώς καθίσταται περιττή η 
εξαρχής διδασκαλία τόσο των ονομάτων των γραμμάτων όσο και της αλφαβητικής 
τους σειράς. Βασικές αρχές της θεωρίας του Ερβάρτου και των Ερβαρτιανών είναι η 
εποπτεία αλλά και το ενδιαφέρον, μέσω του οποίου όλες οι επιστρατευμένες 
παραστάσεις των μαθητών ενεργούν πραγματικά στη συνείδηση τους, γίνονται 
βούληση και, επομένως, αποβαίνουν σε ηθική δύναμη. Επηρεασμένοι από τα 
παραπάνω, θεωρούσαν ότι η διδασκαλία θα πρέπει να ξεκινά από ενδιαφέρουσες 
και οικείες στους μαθητές παραστάσεις. Συνεπώς, κατά τη διδασκαλία της πρώτης 
ανάγνωσης όφειλαν να χρησιμοποιούνται λέξεις που αναπαριστούν οικεία στους 
μαθητές αντικείμενα, δηλαδή ουσιαστικά συγκεκριμένα, ενώ ήταν ανάγκη οι 
μαθητές να βλέπουν είτε τα εκάστοτε αντικείμενα είτε εικόνες τους. Η πεποίθηση, 
επίσης, ότι κάθε πράγμα γίνεται αντιληπτό ως σύνολο και έπειτα διαχωρίζεται στα 
μέρη από τα οποία αποτελείται, οδήγησε στη διδασκαλία ολόκληρων λέξεων οι 
οποίες σταδιακά διασπώνται και ανασυντίθενται.  

Βέβαια, οι παραπάνω αρχές συναντώνται και σε άλλους Ευρωπαίους 
παιδαγωγούς (K. Vogel, A. Boehme, H. Fechner κ.λπ.) που ασχολήθηκαν με τη 
μεθόδευση της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και τους οποίους συχνά 
επικαλούνται οι Έλληνες αλφαβηταριογράφοι. Παρά το γεγονός ότι η μελέτη αυτών 
των παιδαγωγών δεν αποτέλεσε στόχο της παρούσας εργασίας, μια συγκριτική 
μελέτη των θεωριών και των έργων των Ευρωπαίων και των Ελλήνων παιδαγωγών 
που ασχολήθηκαν με τη μεθόδευση της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και τη 
συγγραφή Αλφαβηταρίων θα αναδείκνυε με περισσότερη σαφήνεια τις επιρροές 
των τελευταίων. 
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Όλοι οι παιδαγωγοί που μελετώνται φαίνεται να αναγνωρίζουν την αξία της 
ανάγνωσης. Η εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής θεωρείται συχνά ο 
πρωταρχικός σκοπός του σχολείου, καθώς όχι μόνο συμβάλλει στην πνευματική και 
ηθική ανάπτυξη του ατόμου αλλά έχει άμεσα οφέλη και στην καθημερινή ζωή του.  

Ως ανάγνωση δεν ορίζεται πλέον μόνο η αποκωδικοποίηση αλλά και η 
κατανόηση. Ασκώντας κριτική στην άποψη ότι η ανάγνωση συνίσταται στη 
μετατροπή του γραπτού σε φωνούμενο λόγο και στην πρακτική της απλής 
αποκωδικοποίησης των Χρηστομαθειών και των ιερών κειμένων, οι παιδαγωγοί της 
εποχής επισημαίνουν ότι μόνο, όταν ο αναγνώστης κατανοεί το κείμενο, 
αναπτύσσεται πνευματικά και ηθικά. Ταυτόχρονα, συνειδητοποιούν την ύπαρξη της 
σιωπηρής ανάγνωσης, γεγονός που τους οδηγεί στην απόρριψη της πεποίθησης ότι 
η μετατροπή σε φωνούμενο λόγο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της, ενώ κατανοούν 
ότι η εκμάθησή της απαιτεί σταδιακή και διαρκή εξάσκηση. 

Παρόλα αυτά, τόσο από τη διάκριση των ειδών της ανάγνωσης όσο και από 
τη δομή των Αλφαβηταρίων γίνεται κατανοητό ότι η διδασκαλία της πρώτης 
ανάγνωσης επικεντρώνεται στη διαδικασία της αποκωδικοποίησης, ενώ η 
κατανόηση έρχεται σε μετέπειτα στάδιο. Για παράδειγμα, ο Δ. Πετρίδης κάνει λόγο 
για «κατὰ φωνὴν» και ο Σπ. Μωραΐτης για «κατὰ γράμμα» ανάγνωση, ενώ ο Χ. 
Παπαμάρκου διαφοροποιεί την άπταιστη από τη λογική ανάγνωση.  

Αναφορικά με την πορεία που ακολουθούν, οι περισσότεροι παιδαγωγοί 
προβλέπουν την ύπαρξη ενός προπαρασκευαστικού σταδίου πριν τη διδασκαλία 
του μηχανισμού της ανάγνωσης. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, σύμφωνα με 
μια μερίδα παιδαγωγών, ο δάσκαλος αφηγείται στους μαθητές είτε διηγήσεις 
σχετικές με την Πραγματογνωσία είτε παραμύθια και μύθους, με οικείο 
περιεχόμενο και λεξιλόγιο και ζητά να τις αναπαραγάγουν. Στόχοι του σταδίου είναι 
η διέγερση του ενδιαφέροντος των παιδιών, το οποίο αποτελεί στοιχείο της 
θεωρίας του Ερβάρτου, η βελτίωση της έκφρασης τους και η ενθάρρυνση να 
συνομιλούν με τον δάσκαλο. Μέρος αυτού του σταδίου αποτελεί, επίσης, η 
διαίρεση των προτάσεων σε λέξεις και, σε μερικές περιπτώσεις, και η διαίρεση των 
λέξεων σε συλλαβές και των συλλαβών σε φωνές. Άλλοι παιδαγωγοί υποστηρίζουν 
ότι αφετηρία αυτού του σταδίου θα πρέπει να είναι η λέξη.  

Όσον αφορά στη διδασκαλία της κυρίως ανάγνωσης, όλοι οι παιδαγωγοί 
που μελετώνται προβλέπουν την ανάλυση των λέξεων σε συλλαβές και σε φωνές 
και την ανασύνθεσή τους. Ωστόσο, η ανάλυση σύμφωνα με κάποιους 
πραγματοποιείται προφορικά (Δ. Πετρίδης, Σπ. Μωραΐτης, Αρ. Σπαθάκης, Π. 
Οικονόμου) και σύμφωνα με άλλους στον πίνακα (Δ. Κολοκοτσάς, Μ. Βρατσάνος, Μ. 
Σακελλαρόπουλος, Ι. Ασημακόπουλος, Α. Κοκκινάκης, Α. Διαμαντής). Παρόλα αυτά, 
ακόμη και στη δεύτερη περίπτωση δεν παρουσιάζεται η ολική εικόνα της λέξης, 
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καθώς προβλέπεται η αισθητοποίησή της με γραμμές και με στιγμές και η σταδιακή 
παρουσίαση καθενός γράμματος ξεχωριστά, με αποτέλεσμα η λέξη να προκύπτει 
τελικά συνθετικά. Εξαίρεση αποτελούν η πρόβλεψη του Μ. Βρατσάνου για την 
αναγραφή ολόκληρης της πρότασης στον πίνακα (χωρίς, όμως, τόνους και 
πνεύματα) και τα υποδείγματα για τη διδασκαλία των λέξεων στον πίνακα, που 
παραθέτει ο Α. Διαμαντής στο τέλος του Αλφαβηταρίου του.  

 Ένα ζήτημα, το οποίο φαίνεται να απασχόλησε ιδιαίτερα όσους 
ασχολήθηκαν με τη συγγραφή Οδηγών και Αλφαβηταρίων αλλά και με την κρίση 
των τελευταίων, είναι η αφόρμηση των λέξεων προς διδασκαλία. Μερικοί τάχθηκαν 
υπέρ των διηγήσεων, οι οποίες προσφέρονται τόσο για την ηθικοποίηση των 
μαθητών όσο και για τη διέγερση του ενδιαφέροντός τους, καθώς απευθύνονται 
στη φαντασία, κυρίαρχο στοιχείο της ηλικίας τους. Αντίθετα, άλλοι υποστήριξαν ότι 
η ύλη της πρώτης ανάγνωσης θα πρέπει να λαμβάνεται από το μάθημα της 
Πραγματογνωσίας και, συνεπώς, οφείλει να έχει προηγηθεί η περιγραφή του 
αντικειμένου που αναπαριστά η λέξη πριν τη διδασκαλία της. Μάλιστα, συναντάται 
και αμφισβήτηση των πλαστών διηγήσεων, η οποία βασίζεται στην πεποίθηση ότι 
γεννούν την αμφιβολία των μαθητών για την εγκυρότητα του περιεχομένου των 
βιβλίων. Τέλος, σε πολλές περιπτώσεις προβλέπεται συνδυασμός των δύο 
συστημάτων, δηλαδή οι λέξεις λαμβάνονται μεν από διηγήσεις αλλά 
προσεγγίζονται και πραγματογνωστικά.  

Όπως έχει ήδη αποδειχθεί, την εξεταζόμενη περίοδο εμφανίζεται ένας 
μεγάλος αριθμός Αλφαβηταρίων, παρότι ο Νόμος του 1882 προέβλεπε την έγκριση 
και τη χρήση ενός μόνο εγχειριδίου. Συνεπώς, συχνά χρησιμοποιούνταν και μη 
εγκεκριμένα Αλφαβητάρια -εξάλλου στον Β΄ Διαγωνισμό δεν είχε εγκριθεί κανένα-, 
χωρίς, όμως, να υπάρχουν στοιχεία για την ακριβή διασπορά τους. Στα 
Αλφαβητάρια που έχουν εντοπιστεί έρχονται να προστεθούν και αυτά που 
υποβλήθηκαν στους διαγωνισμούς. Σπάνια τα σωζόμενα εγχειρίδια ταυτίζονται με 
αυτά που περιγράφονται στους Διαγωνισμούς, σε μερικές περιπτώσεις απαντώνται 
κάποια κοινά στοιχεία, ενώ σε άλλες φαίνεται να αποτελούν διαφορετικά βιβλία. 
Επίσης, πολλοί από τους συμμετέχοντες στους Διαγωνισμούς δε φαίνεται να έχουν 
συγγράψει και εκδώσει άλλα Αλφαβητάρια και Οδηγίες, ενώ, αντίθετα, παιδαγωγοί 
με έντονη συγγραφική δραστηριότητα δεν υποβάλλουν πάντα τα εγχειρίδιά τους 
προς κρίση, αν και αυτά εκδίδονται και κυκλοφορούν. 

Τα Αλφαβητάρια παρουσιάζουν ανομοιομορφία ως προς την έκταση και τη 
δομή τους. Ωστόσο, οι διαφοροποιήσεις της δομής που σχετίζονται με τη 
φιλοσοφία της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης είναι περισσότερο τυπικές 
παρά ουσιαστικές. Με εξαίρεση τα πολύ μικρά εγχειρίδια, τα οποία δεν περιέχουν 
αναγνώσματα, τα υπόλοιπα αποτελούνται από δύο, τρία ή ακόμη και τέσσερα 
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μέρη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ακολουθούν ένα συγκεκριμένο σχήμα, καθώς 
προηγείται η εκμάθηση του βασικού μηχανισμού της ανάγνωσης και έπεται η 
εμπέδωσή του και η λογική ανάγνωση. Για τον λόγο αυτό, τα περισσότερα 
παραθέτουν, αρχικά, λέξεις, γράμματα, συλλαβές, φράσεις και προτάσεις, και, στη 
συνέχεια, κείμενα, συχνά διαφορετικού είδους (διηγήματα, μύθους, παραμύθια, 
περιγραφές αντικειμένων, ποιήματα, αινίγματα, προσευχές, γνωμικά, παροιμίες, 
γλωσσοδέτες). Ακόμη και στις περιπτώσεις που η διδασκαλία των πρώτων 
μαθημάτων αφορμάται από κείμενα του υπόλοιπου Αλφαβηταρίου δε 
διαφοροποιείται η στοχοθεσία της. Εξαίρεση αποτελεί το Αλφαβητάριο του Κ. 
Μαρουδή, στο οποίο εμφανίζονται πολύ νωρίς κείμενα κάτω, όμως, από τον τίτλο 
«τροχάδην ἀνάγνωσις», γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για τις προθέσεις του 
συγγραφέα.  

Άλλες διαφορές που παρατηρούνται στη δομή σχετίζονται με την ύπαρξη 
οδηγιών, είτε στο κάτω μέρος της σελίδας είτε στην αρχή ή στο τέλος του 
Αλφαβηταρίου, στοιχείων αριθμητικής, πινάκων περιεχομένων και των αποφάσεων 
έγκρισης τους. Τα στοιχεία αριθμητικής δεν έχουν καμία θέση σε ένα Αλφαβητάριο, 
ενώ οι απόψεις για τις οδηγίες διίστανται. Αν λάβει κανείς υπόψη την κατάσταση 
που επικρατούσε στην εκπαίδευση, την ελλιπή κατάρτιση των δασκάλων και τις 
πιθανές δυσκολίες στην προμήθεια Οδηγών, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι οι 
οδηγίες μπορούσαν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο βοήθημα για τον δάσκαλο. Το 
αντεπιχείρημα, όμως, ότι οι μαθητές δε θα πρέπει να επωμίζονται το κόστος των 
οδηγιών είναι εξίσου βάσιμο. Μία λύση ίσως θα ήταν η κυκλοφορία ειδικής 
έκδοσης για τους δασκάλους. 

Ένα ζήτημα που σχετίζεται τόσο με την εποπτική διδασκαλία του Ερβάρτου 
όσο και με τις θέσεις των Ευρωπαίων αλφαβηταριογράφων που επηρέασαν τους 
Έλληνες είναι η ύπαρξη εικόνων. Σύμφωνα με τη μέθοδο των πρότυπων λέξεων, η 
εκάστοτε διδασκόμενη λέξη θα πρέπει να συνοδεύεται από την αναπαράστασή της. 
Πολλοί αλφαβηταριογράφοι θεωρούν σημαντική την παρουσία εικόνων αλλά και τη 
σωστή αξιοποίησή τους και την τονίζουν τόσο στους τίτλους όσο και στους 
προλόγους των εγχειριδίων τους. Άλλα Αλφαβητάρια διαθέτουν εικόνες σε κάθε 
μάθημα, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν τηρείται το σύστημα των πρότυπων 
λέξεων, και άλλα σε μερικά, ενώ σε τρία απουσιάζουν τελείως. Ακόμη και στις 
περιπτώσεις που οι εικόνες κρίνονται άτεχνες δεν αμφισβητείται η χρησιμότητά 
τους και προτείνεται η βελτίωσή τους. Μόνο ο Χ. Παπαμάρκου αντιδρά, θεωρώντας 
βλαβερή την παρουσία τους στην περίπτωση που δεν εκπληρώνουν τον σκοπό τους. 
Χαρακτηρίζει ξεπερασμένη τη χρήση εικόνων για την εμπέδωση του διδασκόμενου 
γράμματος και επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναπαριστούν σκηνές της ζωής, 
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γεγονός που φανερώνει μια τελείως διαφορετική άποψη για τη λειτουργία των 
εικόνων από αυτή που κυριαρχούσε έως τότε.  

Οι εικόνες των Αλφαβηταρίων δεν είναι υψηλής ποιότητας, γεγονός που 
επισημαίνεται και από σύγχρονους ερευνητές. Ο Θ. Φωτεινόπουλος χαρακτηρίζει 
την εικονογράφηση αυτοσχέδια και ατελή, ενώ η Ευγ. Κεφαλληναίου τη θεωρεί 
φτωχή692. Επίσης, η τελευταία παρατηρεί δυτικές επιδράσεις, κοινά πρότυπα και 
ίδιες εικόνες σε πολλά Αλφαβητάρια, επισημαίνοντας ότι «η επανάληψη του ίδιου 
θέματος με την ίδια εικόνα στα αλφαβητάρια κάνει πιο αισθητή τη φτωχή 
θεματογραφία, η οποία μαζί με την έλλειψη της πολυχρωμίας δε βοηθούσε στην 
προσέλκυση της παιδικής προσοχής»693. Η ίδια, όμως, νωρίτερα σημειώνει ότι η 
εικονογράφηση, αν και φτωχή, «συνέβαλε ώστε να γίνει πιο προσιτό στις τρυφερές 
ηλικίες το δυσπρόσιτο κείμενό τους»694, ενώ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το 
γεγονός ότι η παρουσία εικόνων και η σημασία που δίνεται σε αυτές συνιστά 
σημαντική πρόοδο, καθώς φανερώνει την προσπάθεια προσέγγισης του παιδιού. 
Επίσης, η κοινή θεματογραφία, εκτός από το κοινά πρότυπα που παρατηρεί Ευγ. 
Κεφαλληναίου, πιθανόν να συνδέεται και με τη χρήση των ίδιων υποδειγματικών 
λέξεων.  

Τα Αλφαβητάρια της εποχής, με εξαίρεση αυτό του Γ. Κωνσταντινίδη, που 
συνέχισε να επανεκδίδεται για αρκετά χρόνια ακόμη, και του Ισηγόνη, που 
υποβλήθηκε στον Α΄ Διαγωνισμό, ακολουθούν τη νέα μέθοδο. Σύμφωνα με τους 
Οδηγούς και τις οδηγίες των Αλφαβηταρίων, η νέα μέθοδος βασίζεται στην 
ανάλυση και στη σύνθεση πρότυπων λέξεων, δηλαδή λέξεων που επιλέγονται ως 
υποδειγματικές και είναι συνήθως συγκεκριμένα ουσιαστικά, ενώ τις περισσότερες 
φορές προτείνεται η ταυτόχρονη διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής.  

Ωστόσο, η αναλυτικοσυνθετική διαδικασία δεν αποτυπώνεται πάντα στα 
Αλφαβητάρια, καθώς συχνά η ανάλυση πραγματοποιείται είτε προφορικά είτε στον 
πίνακα. Συνεπώς, σε πολλά Αλφαβητάρια καταγράφεται μόνο η σύνθεση των 
λέξεων, αν και οι συγγραφείς τους τάσσονται υπέρ της προηγούμενης ανάλυσης. 
Υπάρχουν, όμως και περιπτώσεις Αλφαβηταρίων που ακολουθούν συνθετική 
πορεία και δε συνοδεύονται από οδηγίες, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η 
κατανόηση της φιλοσοφίας του συντάκτη τους. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και το 
Αλφαβητάριο του 1880 του Π. Οικονόμου, ο οποίος, παρόλο που ξεπερνά την 
προηγούμενη μέθοδο, δεν ακολουθεί το σύστημα των πρότυπων λέξεων, καθώς δε 
συναντώνται υποδειγματικές λέξεις, αλλά παρατίθενται γράμματα, συλλαβές, 
λέξεις και φράσεις. Τα Αλφαβητάρια τα οποία ακολουθούν συνθετική πορεία 

692 Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π., σ. 38, Θ. Φωτεινόπουλος, ό.π., σ. 152. 
693 Ευγ. Κεφαλληναίου, ό.π., σ. 39. 
694 Ό.π., σ. 38. 
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δέχτηκαν την κριτική των κριτών των διδακτικών βιβλίων και, κυρίως του Χ. 
Παπαμάρκου. Στον τελευταίο απάντησε ο Θ. Αποστολόπουλος, ο οποίος υποστήριξε 
ότι η ανάλυση οφείλει να πραγματοποιείται μόνο προφορικά, ενώ είναι 
ψυχολογικά και διδακτικά ορθότερο η λέξη στο Αλφαβητάριο να προκύπτει 
συνθετικά. 

Παράλληλα, συναντώνται Αλφαβητάρια στα οποία καταγράφεται η 
αναλυτικοσυνθετική πορεία διδασκαλίας, ενώ σε μερικές περιπτώσεις εμφανίζονται 
στοιχεία της φωνομιμητικής μεθόδου. Επίσης, τα παραγγέλματα που προτείνονται 
στο Αλφαβητάριο των Μ. Βρατσάνου και Α. Κοκκινάκη παρουσιάζουν μεγάλη 
ομοιότητα με τα παραγγέλματα του Ι. Κοκκώνη. Ουσιαστική διαφοροποίηση 
παρατηρείται στο Αλφαβητάριο του Θ. Μιχαλόπουλου στο οποίο συναντώνται 
στοιχεία της συλλαβικής και της ολικής μεθόδου διδασκαλίας.  

Παρατηρείται, λοιπόν, ένας έντονος προβληματισμός σχετικά με την πορεία 
της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης. Ωστόσο, αν και το βασικό της σχήμα είναι 
κοινά αποδεκτό, καθώς βασίζεται στην ανάλυση και στη σύνθεση πρότυπων 
λέξεων, υπάρχει μια σύγχυση αναφορικά με τον τρόπο που θα πρέπει να 
πραγματοποιείται η ανάλυση. Όλοι συμφωνούν ότι η λέξη πρέπει να προσφέρεται 
ολόκληρη στους μαθητές, να διασπάται και να ανασυντίθεται. Ωστόσο, διαφωνούν 
αναφορικά με το αν οι μαθητές θα πρέπει να έχουν και οπτική εικόνα ολόκληρης 
της λέξης ή μόνο ακουστική. Απόρροια της παραπάνω σύγχυσης είναι η καταγραφή 
διαφορετικής πορείας στα Αλφαβητάρια. 

Όσον αφορά στην κατανομή της διδακτέας ύλης, παρατηρούνται πολλές 
διαφοροποιήσεις. Ωστόσο, τηρούνται κάποιες βασικές αρχές. Η διαπίστωση ότι η 
αλφαβητική σειρά των γραμμάτων δεν επηρεάζει την εκμάθηση του βασικού 
μηχανισμού της ανάγνωσης, είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή της από τις 
πρώτες σελίδες του Αλφαβηταρίου και την τοποθέτησή της σε μετέπειτα στάδιο. Το 
ίδιο ισχύει και για ονόματα των γραμμάτων, τα οποία μάλιστα σε μερικές 
περιπτώσεις δεν εμφανίζονται καθόλου. Εκτός από τα Αλφαβητάρια των Κ. Τσούμα 
και Λ. Λούτσου και Κ. Καλεβρά, στα οποία οι πρότυπες λέξεις ακολουθούν την 
αλφαβητική σειρά, στα υπόλοιπα τα γράμματα κατατάσσονται με βάση 
διαφορετικές αρχές. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια να παρατεθούν 
σύμφωνα με τη γραφική και την αναγνωστική τους δυσκολία. Ενώ, όμως, για την 
κατάταξή τους με βάση τη γραφική τους δυσκολία διατυπώνονται ολοκληρωμένες 
θεωρίες, δε συναντάται κάποια ολοκληρωμένη θεωρία για το ποια γράμματα είναι 
ευκολότερα στην προφορά. Ταυτόχρονα, αν και απαντώνται εγχειρίδια στα οποία 
δεν τηρείται αυστηρά καμία αρχή, φαίνεται ότι κάποια γράμματα αντιμετωπίζονται 
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συστηματικά ως ευκολότερα και άλλα ως δυσκολότερα695. Επίσης, σε αντίθεση με 
τη μέθοδο του Ι. Κοκκώνη, προηγείται η διδασκαλία των πεζών γραμμάτων. Αν και 
οι απόψεις για τον χρόνο και τον τρόπο διδασκαλίας των κεφαλαίων διίστανται, 
συνήθως διδάσκονται μόλις ολοκληρωθεί η διδασκαλία των πεζών και σε λίγες 
περιπτώσεις παράλληλα. Ωστόσο, η καθυστέρηση της διδασκαλίας τους σε 
συνδυασμό με τη χρήση προτάσεων και ονομάτων, συχνά προκαλεί προβλήματα, 
καθώς παρατηρούνται ανορθογραφίες και παραβίαση της στίξης, γεγονός που 
δημιουργεί ψευδείς παραστάσεις στους μαθητές.    

Αναφορικά με τον αριθμό των διδασκόμενων γραμμάτων, στα περισσότερα 
Αλφαβητάρια διδάσκονται ένα ή δύο γράμματα σε κάθε μάθημα, με εξαίρεση το 
πρώτο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τηρείται αυστηρά η αρχή ένα νέο γράμμα σε 
κάθε μάθημα εκτός του πρώτου.  

Οι περισσότεροι συγγραφείς καταβάλλουν προσπάθεια να κατατάξουν την 
ύλη από τα απλά στα σύνθετα. Για τον λόγο αυτό, προσπαθούν να αποφύγουν τη 
χρήση λέξεων που περιέχουν δίψηφα και όμοια γράμματα, διφθόγγους, τους 
συνδυασμούς αυ, ευ και ηυ και συμφωνικά συμπλέγματα πριν διδαχθούν τα 24 
γράμματα της αλφαβήτας. Ωστόσο, συχνά η παραπάνω αρχή παραβιάζεται.  

Απόρροια της λογικής από τα απλά στα σύνθετα είναι και η τάση να ξεκινούν 
από λέξεις με λίγες συλλαβές και μάλιστα απλές. Μερικοί αλφαβηταριογράφοι 
δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη μεθοδική κατάταξη των λέξεων και των συλλαβών. 
Ωστόσο, οι συλλαβές τις περισσότερες φορές δε διαχωρίζονται σε είδη, ενώ συχνά 
εμφανίζονται πολυσύλλαβες λέξεις στα πρώτα μαθήματα. Προβληματισμός 
εκφράζεται και αναφορικά με τον αριθμό των συλλαβών που θα διδαχθούν, με τον 
σχηματισμό συλλαβών που δε συναντώνται ούτε στην πρότυπη λέξη ούτε στις 
λέξεις που σχηματίζονται από τα ήδη γνωστά γράμματα, καθώς και με τον 
σχηματισμό συλλαβών που είναι ήδη γνωστές. Πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα 
αναπτύσσεται έντονη επιχειρηματολογία και στα Αλφαβητάρια εκφράζονται 
διαφορετικές τάσεις. Ωστόσο, όπως μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό, η παράθεση 
πλήθους συλλαβών που δε χρησιμεύουν στον σχηματισμό λέξεων, κουράζει τους 
μαθητές, διασπά την ενότητα της λέξης και θυμίζει τον μηχανισμό της παλιάς 
μεθόδου, ενώ συχνά δημιουργεί αταξία και αλλοιώνει την αισθητική του 

695 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα, στο τρέχον βιβλίο του δασκάλου για την Α΄ 
Δημοτικού, δεν παρουσιάζεται κάποια θεωρία βασισμένη σε έρευνες για τη σειρά διδασκαλίας των 
γραμμάτων. Η επιλογή των γραμμάτων που εμφανίζονται στις πρώτες σελίδες του βιβλίου του 
μαθητή στηρίχθηκε «αφενός στη συχνότητα εμφάνισης τους και στην αναγνωρισιμότητά τους από τα 
παιδιά, αφετέρου στις δυνατότητες που προσφέρουν για τη σύνθεση λέξεων, ειδικά στα πρώτα 
μαθήματα». Ε. Καραντζόλα, Κ. Κύρδη, Τ. Σπανέλλη, & Θ. Τσιαγκάνη, Γλώσσα Α΄ Δημοτικού: 
Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες, Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολογικές οδηγίες, Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 2006, σσ. 13-
14. 
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Αλφαβηταρίου. Επίσης, δεν υπάρχει ανάγκη να διδαχτούν τα παιδιά όλες τις 
συλλαβές της ελληνικής γλώσσας, καθώς αρκεί η κατανόηση του μηχανισμού της 
ανάγνωσης. 

Παράλληλα, συχνά παρατηρείται η τάση οι λέξεις να εμφανίζονται χωρίς 
τόνους και πνεύματα και με απόσταση ή ενωτικό μεταξύ των συλλαβών τους. Η 
συγκεκριμένη πρακτική, η οποία είχε καταδικασθεί ήδη από τον Ι. Κοκκώνη, 
εμποδίζει τη λογική ανάγνωση, δημιουργεί ψευδείς παραστάσεις στους μαθητές 
και ενέχει τον κίνδυνο να θεωρήσουν ότι έτσι γράφονται ή ότι έτσι θα εμφανίζονται 
πάντοτε οι λέξεις. Τις ίδιες συνέπειες προκαλεί και η απουσία σημείων στίξεως ή η 
λανθασμένη χρήση τους, φαινόμενο που παρατηρείται σε πολλά Αλφαβητάρια.  

Διαφορετικές απόψεις εκφράζονται και σχετικά με την παράθεση φράσεων 
και προτάσεων. Ο Χ. Παπαμάρκου διατυπώνει πολλά επιχειρήματα κατά της χρήσης 
φράσεων και προτάσεων, τα οποία επηρεάζουν μεγάλη μερίδα των συγχρόνων του. 
Ωστόσο, η αξία των προτάσεων τονίζεται τόσο στην αναλυτικοσυνθετική όσο και 
στην ολική μέθοδο διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης.  

Αναφορικά με τη γλώσσα των Αλφαβηταρίων, συχνά γίνεται φανερή η 
προσπάθεια των συγγραφέων τους να χρησιμοποιήσουν λέξεις οικείες στους 
μαθητές, αν και δε λείπουν οι περιπτώσεις Αλφαβηταριογράφων που τάσσονται 
υπέρ της χρήσης της καθαρεύουσας. Στα περισσότερα εγχειρίδια εμφανίζονται 
ετερόκλητες λέξεις της δημοτικής, της καθαρεύουσας και της αρχαίας ελληνικής. 
Συνεπώς, παρά τις προσπάθειες ορισμένων Αλφαβηταριογράφων να 
χρησιμοποιήσουν λεξιλόγιο οικείο στα παιδιά, φαίνεται να επιβεβαιώνεται η 
άποψη της Ευγ. Κεφαλληναίου: «Οι λέξεις, επιλεγμένες μόνο για την εξυπηρέτηση 
της διδασκαλίας, ήταν ξένες προς το παιδικό λεξιλόγιο και ηχούσαν κενές και 
ψυχρές»696. 

Ένα ακόμη ζήτημα, το οποίο σχετίζεται με την ταυτόχρονη διδασκαλία της 
γραφής και της ανάγνωσης αλλά και με τη διευκόλυνση των μαθητών είναι το είδος 
των χρησιμοποιούμενων τυπογραφικών στοιχείων. Επικρατέστερη είναι η χρήση 
μόνο των στοιχείων του τύπου, καθώς τα γράμματα της γραφής συναντώνται σε 
ελάχιστα Αλφαβητάρια και υποστηρίζονται μόνο από έναν από τους τρεις κριτές, 
τον Ι. Αργυριάδη.   

Συνεπώς, αν και τα Αλφαβητάρια δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις ως προς τη βασική τους δομή, παρατηρείται μεγάλη ποικιλία ως 
προς τα επιμέρους ζητήματα. Τόσο στις οδηγίες διδασκαλίας όσο και στις εκθέσεις 
των κριτών θίγονται πολλά ζητήματα, τα οποία φανερώνουν την προσπάθεια για τη 

696 Ευγ. Κεφαλληναίου, «Οι πρώτες μας λέξεις: Μέθοδοι διδασκαλίας και ανάγνωσης των 
αλφαβηταρίων από το 1771 έως και τις μέρες μας», στο: Ο. Σέλλα (επιμ.), «Αναγνωστικά: τα πρώτα 
μας βιβλία», Καθημερινή, Επτά μέρες, 7-2-1999, σσ. 3-7, εδώ σ. 5. 
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βελτίωση τους. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι δεν υπάρχουν κοινές θέσεις όσον 
αφορά στα κριτήρια με τα οποία κρίνονται και εγκρίνονται τα Αλφαβητάρια. Κάθε 
έκθεση αντανακλά τις προσωπικές απόψεις του συντάκτη της, με αποτέλεσμα να 
παρατηρούνται έντονες αντιθέσεις μεταξύ των εκθέσεων. Πρακτικές που 
προτείνονται σε μια έκθεση στην επόμενη συχνά θεωρούνται εσφαλμένες, ενώ ο 
λόγος για τον οποίο επαινέθηκε ένα Αλφαβητάριο σε έναν διαγωνισμό στον 
επόμενο μπορεί να αποτελεί τον λόγο για τον οποίο καταδικάζεται. Ταυτόχρονα, 
παρατηρείται μια προσπάθεια πολλών αλφαβηταριογράφων να προσαρμοστούν 
στα πορίσματα της εκάστοτε έκθεσης, χωρίς, όμως, αυτό να μπορεί να τους 
εγγυηθεί την επιτυχία στον επόμενο διαγωνισμό. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και 
αλφαβηταριογράφοι, όπως ο Θ. Αποστολόπουλος, που επιμένουν στις δικές τους 
θέσεις παρά τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των κριτών.  

Συμπερασματικά, τη συγκεκριμένη περίοδο εκφράζεται έντονος 
προβληματισμός αναφορικά με τη μεθόδευση της διδασκαλίας της πρώτης 
ανάγνωσης. Ωστόσο, η νέα μέθοδος φαίνεται να μην έχει αποκρυσταλλωθεί με 
αποτέλεσμα να παρατηρούνται πολλές διαφοροποιήσεις στα επιμέρους ζητήματα 
και τα Αλφαβητάρια να παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα, ενώ συχνά διατηρούν 
στοιχεία της προηγούμενης μεθόδου. Επίσης, τα τυπογραφικά λάθη, η κακή 
εκτύπωση, η παράθεση πολλών πληροφοριών στην ίδια σελίδα, η φτωχή ποιότητα 
των εικόνων, οι ψευδείς παραστάσεις των λέξεων και των κειμένων και η παράθεση 
λέξεων και φράσεων χωρίς νοηματική συνάφεια αλλά και η σχολαστικότητα σε 
κάποιες περιπτώσεις συγκαταλέγονται ανάμεσα στα μειονεκτήματά τους. Τα 
παραπάνω αποτέλεσαν και λόγους κριτικής τους.  

Ωστόσο, δεν μπορεί να παραγνωριστεί το γεγονός ότι η εισαγωγή της νέας 
μεθόδου αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στην ιστορία της μεθόδευσης της 
διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης στην Ελλάδα. Οι αλφαβηταριογράφοι της 
εποχής κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες να προσεγγίσουν το παιδί και να το 
διευκολύνουν στην εκμάθησή της. Θέλησαν η διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης 
να αποτελέσει μια διαδικασία με νόημα για τους μαθητές, η οποία θα προσελκύσει 
το ενδιαφέρον τους. Για αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιούσαν ως αφόρμηση είτε 
διηγήσεις είτε αντικείμενα γνωστά στα παιδιά. Επίσης, βασισμένοι στις αρχές της 
εποπτικής διδασκαλίας, πρότειναν την επίδειξη των αντικειμένων ή των εικόνων 
τους στην τάξη, ενώ προσπάθησαν να θεμελιώσουν ψυχολογικά την εκμάθηση της 
πρώτης ανάγνωσης, ξεκινώντας από το όλο και προβαίνοντας στην ανάλυση και 
στην ανασύνθεσή του. Ταυτόχρονα, υπήρχε μια τάση η διδακτέα ύλη να 
κατανέμεται με βάση το βαθμό δυσκολίας της, αλλά και να γίνει πιο προσιτό το 
σχολικό βιβλίο με τη χρήση εικόνων. Τέλος, επιχειρήθηκε η βελτίωση της σχέσης 
δασκάλου μαθητή, καθώς συχνά προτεινόταν η συνομιλία τους και δόθηκε έμφαση 
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στην κατανόηση των αναγιγνωσκόμενων, ακόμη και αν αυτή δεν επιδιωκόταν στο 
στάδιο της εκμάθησης του βασικού μηχανισμού της ανάγνωσης.   

Όλα τα παραπάνω στοιχεία, φανερώνουν την πρόοδο που συντελέστηκε στη 
διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης από το 1880 και εξής. Παράλληλα, ο 
προβληματισμός που εκφράστηκε και ο εντοπισμός των σφαλμάτων της μεθόδου 
και των Αλφαβηταρίων οδήγησαν στην ωρίμανση των συνθηκών, ώστε να 
συνταχθεί το 1919 το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο, το οποίο βασίστηκε στις αρχές που 
Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού και ακολουθεί την αναλυτικοσυνθετική μέθοδο.  

* * * 
 Η παρούσα εργασία πραγματεύτηκε τη διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης 
στο ελεύθερο ελληνικό κράτος κατά την περίοδο 1880-1895, όπως αυτή 
αποτυπώθηκε στους Οδηγούς Διδασκαλίας και στα Αλφαβητάρια της εποχής. Παρά 
την προσπάθεια που έγινε να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του εξεταζόμενου 
θέματος, υπάρχουν ακόμη ζητήματα, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
αντικείμενο μελλοντικής έρευνας.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η εξέταση ευρωπαϊκών Οδηγών Διδασκαλίας 
και Αλφαβηταρίων, ώστε να καταδειχθούν οι επιρροές των Ελλήνων παιδαγωγών 
και αλφαβηταριογράφων. Επίσης, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια 
συστηματική μελέτη των Οδηγιών και των Αλφαβηταρίων από το 1895 έως το 1917, 
ώστε να φανεί αν υπήρξε έστω και μικρή βελτίωση ή συστηματοποίηση της 
μεθόδου. Η παραπάνω μελέτη θα αναδείκνυε, επίσης, τυχόν διαφοροποιήσεις 
μεταξύ των επανεκδόσεων των Αλφαβηταρίων. Ακόμη, υπάρχει δυνατότητα 
μελέτης των Αλφαβηταρίων από άποψη περιεχομένου τόσο του πρώτου όσο, 
κυρίως, του δεύτερου μέρους τους. Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο δύναται να 
ερευνηθεί, είναι η εκπαίδευση των δασκάλων αναφορικά με τη μέθοδο 
διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να εξεταστεί, 
αν η επιμόρφωση των δασκάλων στη συνδιδακτική μέθοδο (1881) αφορούσε και τη 
μεθόδευση της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης, αλλά και το περιεχόμενο των 
σχετικών μαθημάτων στα Διδασκαλεία και τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνταν. 
Τέλος, μια απαιτητική αλλά ενδιαφέρουσα πρόταση είναι η εξέταση της διασποράς 
και της χρήσης των Αλφαβηταρίων. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να 
αναζητηθούν στοιχεία για το ποια Αλφαβητάρια διδάσκονταν στα σχολεία και 
απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών για τον τρόπο χρήσης και την 
αποτελεσματικότητά τους.     
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ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ 
Α. ΠΗΓΕΣ 

 
α) Βασιλικά Διατάγματα- Εγκύκλιοι- Νόμοι- Συλλογές νόμων- Προκηρύξεις 
Β.Δ. 13-4-1836, «Περὶ συστάσεως βιβλιοπωλείου ἐν τῇ Β. Τυπογραφίᾳ», ΦΕΚ 13/13-

4-1836. 
Β.Δ. 31-12-1836, «Περὶ τοῦ κανονισμοῦ τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων καὶ Γυμνασίων», 

ΦΕΚ 87/31-12-1836. 
Β.Δ. 22-4-1837, «Περὶ συστάσεως τοῦ Πανεπιστημίου», ΦΕΚ 16/24-4-1837. 
Β.Δ. 1-9-1856, «Περὶ διαγωνίσματος πρὸς συγγραφὴν προσφορωτέρων βιβλίων διὰ 

τὰ Δημοτικὰ σχολεῖα», ΦΕΚ 48/14-9-1856. 
Β.Δ. 15-11-1875, «Περὶ συστάσεως ἐπιτροπῆς ἐξεταστικῆς τῶν ἐν τοῖς δημοτικοῖς 

σχολείοις ἀναγνωστικῶν βιβλίων», ΦΕΚ 62/12-12-1875. 
Β.Δ. 3-9-1880, «Περὶ μεθόδου διδασκαλίας ἐν τοῖς Δημοτικοῖς Σχολείοις», ΦΕΚ 

97/15-9-1880. 
Β.Δ. 16-3-1881, «Περὶ ἀσκήσεως καὶ ἐξετάσεως τῶν δημοδιδασκάλων», ΦΕΚ 32/27-

3-1881. 
Β.Δ. 4-9-1882, «Περὶ διδακτικῶν βιβλίων μέσης καὶ κατωτέρας ἐκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 

94/5-9-1882.  
Β.Δ. 4-6-1884, «Περὶ ἀντικαταστάσεως ἄρθρου τοῦ περὶ διδακτικῶν βιβλίων Β. 

διατάγματος τῆς 4 Σεπτεμβρίου 1882», ΦΕΚ 281/9-7-1884.  
Β.Δ. 29-11-1890, «Περὶ ἀναβολῆς προκηρύξεως διαγωνισμοῦ ἐπὶ τῶν διδακτικῶν 

βιβλίων», ΦΕΚ 314/29-11-1890. 
Βενθύλος, Γ., Θεσμολόγιον τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως: 1833-1883, τόμος Α΄, ἐν 

Ἀθήναις, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ.Κ. Βλαστῷ, 1884. 
Βενθύλος, Γ., Θεσμολόγιον τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως: 1883-1887, τόμος Β΄, ἐν 

Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου «Ὁ Παλαμήδης», 1887. 
Βενθύλος, Γ., Θεσμολόγιον τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως: 1887-1892, τόμος Γ΄, ἐν 

Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστοῦ, 1892. 
Εγκύκλιος 7639/12-9-1879, «Περὶ διορθώσεως πλημμελειῶν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ», 

Ἐφημερὶς τῶν Φιλομαθῶν, Περ. Β, Έτ. ΚΖ΄, 15-8-1879, σσ. 155-160. 
Νόμος 6-2-1834, «Περὶ Δημοτικῶν Σχολείων», ΦΕΚ 11/3-3-1834.  
Νόμος ΣΜΘ΄/24-11-1867, «Περὶ διδακτικῶν βιβλίων», ΦΕΚ 73/18-12-1867. 
Νόμος ΑΜΒ΄/22-6-1882, «Περὶ τῶν διδακτικῶν βιβλίων τῆς μέσης καὶ κατωτέρας 

ἐκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 61/6-7-1882. 
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Νόμος ΑΧΙ΄/20-12-1887, «Περὶ διδακτικῶν βιβλίων τῆς μέσης καὶ στοιχειώδους 
ἐκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 349/24-12-1887.  

Νόμος ΒΡΛ’/14-1-1893, «Περὶ μεταβολῆς διατάξεών τινων τῶν ΑΜΒ΄ καὶ ΑΧΙ΄ νόμων 
περὶ διδακτικῶν βιβλίων τῆς μέσης καὶ στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 
10/19-1-1893.  

Νόμος ΒΤΓ΄/12-7-1895, «Περὶ διδακτικῶν βιβλίων τῆς τε δημοτικῆς και τῆς μέσης 
ἐκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 14/14-7-1895.  

Νόμος ΒΤΜΘ΄/3-9-1895, «Περὶ τῆς στοιχειώδους ἤ δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 
37/5-10-1895. 

Νόμος ΓΣΑ΄/4-4-1907, «Περὶ διδακτικῶν βιβλίων», ΦΕΚ 60/4-4-1907. 
«Προκήρυξη διαγωνισμοῦ γιὰ Ἀλφαβητάριο», Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου, τόμος 

Β΄, αρ Β΄, 1912, σσ. 93-94. 
Προκήρυξις 24-2-1866, «Σχέδιον προγράμματος πρὸς σύνταξιν νέου ὁδηγοῦ τῆς 

Ἀλληλοδιδακτικῆς μεθόδου», Ἐφημερὶς τῶν Φιλομαθῶν, Περ. Α, Έτ. ΙΔ΄, 10-
3-1866, σσ. 903-904. 

Προκήρυξις 23-2-1893, «Προκήρυξις διαγωνισμοῦ πρὸς σύνταξιν διδακτικῶν 
βιβλίων», Πλάτων, Έτ. ΙΔ΄, τχ. Α΄, Β΄, Γ΄, 1892, σσ. 68-73. 

«Πρόγραμμα τῆς ποσότητος καὶ οἰκονομίας τῆς ὕλης τῶν ἀναγνωστικῶν βιβλίων τῆς 
δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως, καταρτισθὲν ὑπὸ τῆς κατὰ τὸ 3ον ἄρθρον τοῦ ΓΣΑ΄ 
νόμου περὶ διδακτικῶν βιβλίων καταστάσης ἐπιτροπείας», ΦΕΚ 105/30-5-
1907. 

 
β) Εκθέσεις 
«Γνώμη τῆς ἐπὶ τῶν διδακτικῶν μεθόδων ἐννεαμελοῦς Ἐπιτροπείας», στο: Πρακτικὰ 

τοῦ Ἑλληνικοῦ Διδασκαλικοῦ Συλλόγου τῶν ἐτῶν Ζ΄ καὶ Η΄, 1879-1881, ἐν 
Ἀθήναις, 1881. 

Ἐκθέσεις τῶν κατὰ τὸ 1883 πρὸς ἐπιθεώρησιν τῶν Δημοτικών Σχολείων 
ἀποσταλέντων ἐκτάκτων ἐπιθεωρητῶν, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ 
Τυπογραφείου, 1885. 

Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων τῆς μέσης καὶ κατωτέρας 
ἐκπαιδεύσεως, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τοῦ Ὑπουργείου τῶν 
Ἐσωτερικῶν καὶ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου, 1884. 

Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων τῆς μέσης καὶ κατωτέρας 
ἐκπαιδεύσεως, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τοῦ Ὑπουργείου τῶν 
Ἐσωτερικῶν καὶ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου, 1888. 

Ἐκθέσεις τῶν κριτῶν τῶν διδακτικῶν βιβλίων τῆς μέσης καὶ κατωτέρας 
ἐκπαιδεύσεως, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τοῦ Ὑπουργείου τῶν 
Ἐσωτερικῶν καὶ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου, 1894. 
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Περὶ κατωτέρας καὶ μέσης παιδείας ἐν Ἑλλάδι ἤ ὁ ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου 
διαγωνισμός: Ἔκθεσις τῆς Ἀγωνοδίκου Ἐπιτροπείας ἀναγνωσθείσα ἐν τῷ 
πρὸς Διάδοσιν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων Συλλόγῳ, Ἀθήνησι, τύποις 
Ἀνδρέου Κορομηλᾶ, 1872. 

 
γ) Παιδαγωγικά Περιοδικά 
Ἐκπαίδευσις: Σύγγραμμα περιοδικὸν τρὶς τοῦ μηνὸς ἐκδιδόμενον τῇ συνεργασίᾳ τῶν 

διαπρεπῶν πάρ’ ἡμῖν ἐπιστημόνων, Αθήνα, 1892-1895. 
Ἐφημερὶς τῶν Φιλομαθῶν, Αθήνα, 1855-1876, 1877-1881. 
Ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος, Κωνσταντινούπολη, 

1863-1893. 
Τὸ Παιδαγωγικὸν Σχολεῖον: Σύγγραμμα περιοδικὸν πρὸς ἀναμόρφωσιν τῆς τῶν 

παίδων ἀγωγῆς καὶ διδασκαλίας ἐκδιδόμενον κατὰ μήνα ὑπὸ Μιλτιάδου 
Βρατσάνου, Δ. Ἰωαννίδου Ὀλυμπίου καὶ Χ. Παπαδοπούλου, Αθήνα, 1883-
1887. 

Ὁ Παιδαγωγός: Σύγγραμμα Περιοδικὸν περὶ Παιδαγωγικῆς καὶ περὶ Ἀνατροφής, 
Πειραιάς, 1839-1840.  

Πλάτων: Σύγγραμμα περιοδικὸν Παιδαγωγικὸν καὶ Φιλολογικὸν ἐκδιδόμενον κατὰ 
μῆνα, Αθήνα, 1878-1892.  

 
δ) Οδηγοί διδασκαλίας 
Ἀνδρεάδης, Δ., Ἀ. Δελμοῦζος, Π. Νιρβάνας, Ζ. Παπαντωνίου, Μ. Τριανταφυλλίδης, Κ. 

Μαλέας, Τὰ νέα ἀλφαβητάρια: ὁδηγίες γιὰ τὴ διδασκαλία τους, Ἐθνικὸ 
Τυπογραφεῖο, Αθήνα 1923. 

Βρατσᾶνος, Μ., Ὁδηγὸς θεωρητικὸς καὶ πρακτικὸς τοῦ δημοτικοῦ σχολείου 
περιλαμβάνων τὰ μαθήματα τοῦ Β΄ σχολικοῦ ἔτους, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ 
τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστοῦ, 1887. 

Κοκκώνης, Ι.Π., Ἐγχειρίδιον ἤ Ὁδηγὸς τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς μεθόδου νέος, ἔκδοσις 
τρίτη, ἐν Ἀθήναις, τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδέλφεως, 1860. 

Κοκκώνης, Ι.Π., Ἐγχειρίδιον περὶ Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως ἤ Ὁδηγὸς περὶ μεθόδων 
διδακτικῶν συνδιδακτικῆς καὶ μικτῆς, καὶ περὶ νηπιακῶν σχολείων, μέρος 
πρῶτον, ἐν Ἀθήναις, τύπ. Διονυσίου Κορομηλᾶ, 1863. 

Κολοκοτσάς, Δ., Πρακτικὸς ὁδηγὸς τοῦ διδασκάλου κατὰ τὸ νέον σύστημα, ἐν 
Ἀθήναις, χ.ε., 1884. 

Κωνσταντινίδης, Γ., Ὁδηγὸς ἤτοι ἐγχειρίδιον τῆς προκαταρκτικῆς διδασκαλίας πρὸς 
χρῆσιν τῶν δημοδιδασκάλων, ἐν Άθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς 
Λακωνίας, 1873. 
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Λάμψας, Δ., Ὑποδείγματα διδασκαλίας τῶν ἐν τοῖς παιδαγωγικοῖς σχολείοις 
διδασκομένων μαθημάτων, ἐν Ἀθήναις, Ἑλληνικὴ Ἐκδοτικὴ Ἑταιρεία, 1909. 

Μωραΐτης, Σπ., Διδασκαλικὴ ἤ σύντομοι ὁδηγίαι περὶ τῆς χρήσεως τῆς νέας 
διδασκαλικῆς μεθόδου, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστοῦ, 
1880. 

Πετρίδης, Δ., Στοιχειώδεις Πρακτικαὶ Ὁδηγίαι περὶ Διδασκαλίας Μαθημάτων ἐν τοῖς 
Δημοτικοῖς Σχολείοις ὑπὸ Δ.Γ. Πετρίδου, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου 
του Σ. Κ. Βλαστοῦ, 1881. 

Ρώσης, Στ., Ἐγχειρίδιον Παιδαγωγικῆς, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Κ. 
Ἀντωνιάδου, 1889. 

Σακελλαρόπουλος, Μ., Ἡ Παιδαγωγικὴ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ἐν Κερκύρᾳ, ἐκ τοῦ 
τυπογραφείου «Ὁ Κοραής», 1887. 

Σκορδέλης, Βλ., Διδασκαλικὸς ὁδηγός, ἤτοι θεωρητικὸς καὶ πρακτικὸς ὁδηγὸς τῶν 
Δημοτικῶν Σχολείων καὶ Παρθεναγωγείων, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου 
τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1890. 

Σπαθάκης, Αρ., Ὁ Παιδαγωγός περιέχων συνοπτικῶς ψυχολογίαν, λογικήν, ἱστορίαν 
τῆς παιδαγωγίας, παιδαγωγικὴν καὶ διδακτικήν: πρὸς χρῆσιν τῶν τε ἐν τοῖς 
διδασκαλείοις ἑκατέρου τοῦ φύλου ἐκπαιδευομένων καὶ λοιπῶν γονέων, 
διδασκάλων καὶ παιδαγωγῶν, τόμος Β΄, Ἱστορία τῆς Παιδαγωγίας, 
Παιδαγωγικὴ καὶ Διδακτική, ἐν Ἀθήναις ἐκ τοῦ τυπογραφείου Χ.Ν. 
Φιλαδέλφεως, 1881. 

Σπαθάκης, Αρ., Ὁ Παιδαγωγός περιέχων συνοπτικῶς ψυχολογίαν, λογικήν, ἱστορίαν 
τῆς παιδαγωγίας, παιδαγωγικὴν καὶ διδακτικήν: πρὸς χρῆσιν τῶν τε ἐν τοῖς 
διδασκαλείοις ἑκατέρου τοῦ φύλου ἐκπαιδευομένων καὶ λοιπῶν γονέων, 
διδασκάλων καὶ παιδαγωγῶν, τόμος Α΄, Ψυχολογία και Λογική, ἐν Ἀθήναις 
ἐκ τοῦ τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδέλφεως, 1882.  

Σπαθάκης, Αρ., Ὁ Παιδαγωγός περιέχων συνοπτικῶς ψυχολογίαν, λογικήν, ἱστορίαν 
τῆς παιδαγωγίας, παιδαγωγικὴν καὶ διδακτικήν: πρὸς χρῆσιν τῶν τε ἐν τοῖς 
διδασκαλείοις ἑκατέρου τοῦ φύλου ἐκπαιδευομένων καὶ λοιπῶν γονέων, 
διδασκάλων καὶ παιδαγωγῶν, τόμος Α΄, Ψυχολογία καὶ Λογική, ἔκδοσις 
δευτέρα, διωρθωμένη καὶ ἐπηυξημένη, ἐν Ἀθήναις, Σπυρίδωνος 
Κουσουλίνου τυπογραφεῖον καὶ βιβλιοπωλεῖον, 1885. 

Σπαθάκης, Αρ., Παιδαγωγικὴ περιλαμβάνουσα συνοπτικῶς ἱστορίαν τῆς 
Παιδαγωγικῆς, Ψυχολογίαν, Λογικὴν, Γενικὴν Παιδαγωγικὴν καὶ Διδακτικὴν 
πρὸς χρῆσιν τῶν Διδασκαλείων ἀμφοτέρων τῶν φύλων, ἐγκριθεῖσα ἐν τῷ 
διαγωνισμῷ τῶν διδακτικῶν βιβλίων κατὰ τὸν ΒΡΛ΄ νόμον, ἔκδοσις τετάρτη, 
ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν καταστημάτων Ἀνέστη 
Κωνσταντινίδου, 1894.  
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Σπαθάκης, Αρ., Σχολικὴ Παιδαγωγικὴ ἤ θεωρία τῆς Παιδαγωγικῆς Μεθοδολογίας 
πρὸς χρῆσιν τῶν Διδασκαλείων, ἔκδοσις δευτέρα, ἐγκριθεῖσα ἐν τῷ τοῦ 
ΑΩΠΗ΄ ἔτους διαγωνισμῷ τῶν διδακτικῶν βιβλίων, ἐν Ἀθήναις, Σπυρίδωνος 
Κουσουλίνου τυπογραφεῖον καὶ βιβλιοπωλεῖον, 1888. 

 
ε) Αλφαβητάρια 
Ἀποστολόπουλος, Θ., Νέον Ἀλφαβητάριον καὶ Ἀναγνωσματάριον μετὰ πολλῶν 

εἰκόνων διὰ τοὺς μαθητὰς τῶν δημοτικῶν σχολείων ἀμφοτέρων τῶν φύλων 
ὑπὸ Θεοδώρου Ἀποστολοπούλου, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ.Κ. 
Βλαστοῦ, 1889. 

Ἀργυρός, Ἀ., Ἡ Κλεὶς τῆς Ἀναγνώσεως ἤτοι τὸ πρῶτον ἀναγνωστικὸν βιβλίον τῶν 
παίδων κατὰ τὴν ἀναλυτικοσυνθετικὴν μέθοδον συντεταγμένον ὑπὸ Ἀ. 
Ἀργυροῦ, ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐκ τοῦ Βιβλιοπωλείου Ἀνδρέου Κορομηλᾶ, 
1880. 

Ἀρσένης, Ι., Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον ἐγκριθὲν ἐν τῷ διαγωνισμῷ ἐπὶ πενταετίαν 
1906-1911, μέρος πρῶτον, ἐν Ἀθήναις, ἐκδότης Ἡλίας Ν. Δίκαιος, 1906. 

Ἀσημακόπουλος, Ι., Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον συνταχθὲν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἐκθέσεως 
τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Κριτῶν τῶν Ἀλφαβηταρίων κατὰ τὸν τελευταῖον 
διαγωνισμὸν τῶν διδακτικῶν βιβλίων, ἐν Ἀθήναις, Σπυρίδωνος Κουσουλίνου 
Τυπογραφεῖον/Βιβλιοπωλεῖον παρὰ τῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, 1889. 

Βανδώρου, Γ., Ἀλφαβητάριον κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς Παιδαγωγικῆς μετὰ πολλῶν 
εἰκόνων καὶ παιδικῶν διαλόγων, ἔκδοσις τρίτη βελτίων, ἐν Ἀθήναις, 
τυπογραφεῖον «Ὁ Παλαμήδης», 1891. 

Βρατσᾶνος, Μ. & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον καὶ 
Ἀναγνωσματάριον μετ’ εἰκόνων ὑπὸ Μιλτιάδου Βρατσάνου καὶ Ἀνδρέου 
Κοκκινάκη, ἐν Ἀθήναις, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ.Κ. Βλαστῷ, 1888. 

Βρατσᾶνος, Μ., & Α. Κοκκινάκης, Νέον μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον μετ’ εἰκόνων ὑπὸ 
Μ.Ι. Βρατσάνου καὶ Ἀνδρέου Κοκκινάκη, ἔκδοσις 8η βελτιωθεῖσα, ἐν Ἀθήναις, 
παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ.Κ. Βλαστῷ, 1894. 

Βρατσᾶνος, Μ., Μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον ἐγκριθὲν ἐν τῷ διαγωνισμῷ τῶν 
διδακτικῶν βιβλίων ὑπὸ τῆς ἐπὶ τούτῳ ἐπιτροπείας τῶν κριτῶν διὰ τὴν 
πενταετίαν 1897-1902, μέρος πρῶτον, ἐν Ἀθήναις, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ.Κ. 
Βλαστῷ, 1897. 

Βρατσᾶνος, Μ., Μικρὸν Ἀλφαβητάριον μετ’ εἰκόνων πρὸς χρῆσιν τῶν ἀρχαρίων ὑπὸ 
Μ.Ι. Βρατσάνου, ἔκδοσις δευτέρα, ἐν Ἀθήναις, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ.Κ. Βλαστῷ, 
1894. 

Διαμαντῆς, Α., Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον κατὰ τὰς νεωτέρας παιδαγωγικὰς ἀρχὰς 
συντεταγμένον ὑπὸ Ἀποστόλου Διαμαντῆ καὶ ἐκδεδομένον ἀδείᾳ τοῦ 

185 
 



Ὑπουργείου τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως ὑπὸ Βασιλείου Κ. Βαφειάδου, ἐν 
Κωνσταντινουπόλει, τύποις Ι.Γ. Μαργαρίτου καὶ Σας, 1887. 

Καλλίνικος, Γ., Ἀλφαβητάριον μετὰ πολλῶν εἰκόνων ὑπὸ Γεωργίου Ν. Καλλινίκου, ἐν 
Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 
1892. 

Κοκκινάκης, Α., Ἑλληνικὸν Μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον ἐγκριθὲν ἐπὶ δευτέραν 
πενταετίαν κατὰ τὸν ἐν ἔτει 1902 τελεσθέντα διαγωνισμὸν τῶν διδακτικῶν 
βιβλίων τῆς Δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως ἤτοι ἀπὸ τοῦ 1902-1907, τεῦχος Α΄, ἐν 
Ἀθήναις, ἐκδοτικὸς οἶκος Γεωργίου Δ. Φέξη, 1904. 

Κοκκινάκης, Α., Μεθοδικὸν Ἀλφαβητάριον μικρὸν: πρὸς χρῆσιν τῶν ἀρχαρίων 
συντεταγμένον κατὰ τὰς παρατηρήσεις τὰς ἐν τῇ ἐκθέσει τῆς ἐπιτροπῆς τῆς 
κρινάσης τὰ ἀλφαβητάρια τὰ ὑποβληθέντα εἰς τὸν τελευταίον τὸν κατὰ τὸ 
1887 τελεσθέντα ἐν Ἑλλάδι διαγωνισμὸν τῶν διδακτικῶν βιβλίων, ἐν 
Ἡρακλείῳ Κρήτης, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ.Μ. Ἀλεξίου, 1892. 

Κοκκώνης, Ι.Π., Πινακίδες ἤ Νέον Ἀλφαβητάριον: Ἐκ τῶν ἐγκεκριμένων Πινάκων τῆς 
Ἀναγνώσεως, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῆς τυπογραφ. Ἀνδρέου Κορομηλά, 1863. 

Κολοκοτσάς, Δ., Ἀλφαβητάριον ἐγκριθὲν ἐν τῷ διαγωνισμῷ τῶν διδακτικῶν βιβλίων 
ἐπὶ πενταετίαν, τεῦχος πρῶτον, ἔκδοσις τετάρτη βελτίων, ἐν Ἀθήναις, 
βιβλιοπωλεῖον «Αἱ Μοῦσαι» Ἰωάννου Ν. Σιδέρη, 1908.  

Κοντός, Ι., Νέον Ἀλφαβητάριον μετὰ πολλῶν εἰκόνων πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν τῶν 
δημοτικῶν σχολείων ἀμφοτέρων τῶν φύλων ὑπὸ Ἰωάννου Κοντοῦ, ἐκδότης 
Ἐλευθ. Δ. Συγγουρῆς ἐν Λαμίᾳ, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν 
Καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1891. 

Κωνσταντινίδης, Γ., Ἀλφαβητάριον κατὰ νέαν μέθοδον φιλοπονηθὲν ὑπὸ Γ. 
Κωνσταντινίδου: Πρὸς χρῆσιν τῶν παίδων, Μετὰ τριάκοντα πέντε 
εἰκονογραφιῶν, Ἀθῆναι, Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδέλφεως, 1860. 

Λοῦτσος, Λ. & Κ. Καλεβρᾶς, Ἀλφαβητάριον μετὰ πολλῶν εἰκόνων διὰ τοὺς μαθητὰς 
τῶν δημοτικῶν σχολείων ἀμφοτέρων τῶν φύλων ὑπὸ Λ. Λούτσου καὶ Κ. 
Καλεβρᾶ, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη 
Κωνσταντινίδου, 1894. 

Μαρουδῆς, Κ., Νέα μέθοδος Κ. Ἰω. Μαρουδῆ: ἔτος πρῶτον: Ἀλφαβητάριον 
ἁπλοποιοῦν τὴν διδασκαλίαν τῆς ἀναγνώσεως ὑπὸ Κωνστ. Ἰω. Μαρουδῆ, 
ἔκδοσις ἐνάτη, διασκευασθεῖσα ὅλως ἐπὶ τὸ βέλτιον, πλήρης εἰκόνων καὶ 
διῃρημένη εἰς τέσσαρα μέρη, δύο τεύχη, τεῦχος πρῶτον, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τῶν 
Καταστημάτων Ἀνδρέου Κορομηλᾶ, 1884. 

Μιχαλόπουλος, Θ., Νέον Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον μετ’ εἰκόνων συντεταγμένον κατὰ 
τὰς ἀπαιτήσεις τῆς ψυχολογίας ὑπὸ Θεμ. Ι. Μιχαλοπούλου, τεῦχος Α΄, ἐν 
Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1892. 
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Μωραΐτης, Σπ., Ἐγχειρίδιον ἀναγνωσμάτων συνταχθὲν ὑπὸ Σπυρίδωνος Μωραΐτου: 
ἔτος σχολικὸν Α΄, ἔκδοσις ἕκτη, διωρθωμένη καὶ ἐπηυξημένη, ἐν Ἀθήναις, ἐκ 
τοῦ τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστοῦ, 1880. 

Οἰκονόμου, Π., Ἀλφαβητάριον ἤ ἡ πρώτη ἀνάγνωσις ἐντὸς μηνὸς διδασκομένη κατὰ 
μέθοδον ἁπλουστάτην, πρὸς χρῆσιν τῶν Δημοτικῶν Σχολείων ὑπὸ Π.Π. 
Οἰκονόμου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως, ἔκδοσις 
δεκάτη, «Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἁπλῆ ὅταν εὑρεθῆ», ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ 
τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη Κωνσταντινίδου, 1891. 

Οἰκονόμου, Π., Ἀλφαβητάριον, δι’ οὗ ἐν ὀλίγοις μαθήμασι διδάσκονται χαίροντες οἱ 
μαθηταὶ τὴν ἀνάγνωσιν συνδεομένην μετὰ τῆς γραφῆς ὑπὸ Π.Π. Οἰκονόμου: 
ἔτος σχολικὸν Α΄, ἔκδοσις δευτέρα, διορθωμένη καὶ ηὐξημένη, ἐν Ἀθήναις, 
ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς Ἀθηναΐδος, 1880. 

Παπαμάρκου, Χ., Ἑλληνικὸν Ἀλφαβητάριον ὑπὸ Χαρισίου Παπαμάρκου, ἔκδοσις 
δευτέρα, ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη 
Κωνσταντινίδου, 1891. 

Πούλιος, Χ., Μέγα Ἀλφαβητάριον κατὰ τὴν νέαν μέθοδον συντεταγμένον: 
Πραγματογνωσία, ἠθικὰ διηγήματα καὶ ποιήματα ὑπὸ Χαρίση Πουλίου, ἐν 
Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοῦ, 1881. 

Πούλιος, Χ., Νέον Ἀλφαβητάριον συντεταγμένον κατὰ τὸ ἐν Γερμανίᾳ καὶ Ἑλβετίᾳ 
ἐπικρατοῦν σύστημα τῶν ἀρχοειδῶν λέξεων ἤτοι ἐκ τῆς πραγματογνωσίας 
ὑπὸ Χαρίση Πουλίου, ἔκδοσις πέμπτη, ἐν Ἀθήναις, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ.Κ. 
Βλαστῷ, 1888.  

Σκορδέλης, Βλ., Τὸ Ἄλφα Βῆτα τῶν μικρῶν παιδιῶν: «Ἄνθρωπος ἀγράμματος ξύλον 
ἀπελέκητον», ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῶν Καταστημάτων Ἀνέστη 
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Ι) Βιογραφικά στοιχεία 
 

Αθανάσιος Αργυρός (1859-;) 
 Γεννήθηκε στη Νιγρίτα το 1859. Σπούδασε Νομική στην Αθήνα και, στη 
συνέχεια, παρακολούθησε μαθήματα πολιτικών επιστημών στο Παρίσι. Ασχολήθηκε 
με τη δημοσιογραφία, την πολιτική και το δικηγορικό επάγγελμα, ενώ συνέγραψε 
και μετέφρασε πολλά ιστορικά και επιστημονικά έργα. Έπειτα, αφοσιώθηκε στο 
Μακεδονικό Αγώνα, ενώ μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας εξελέγη 
βουλευτής (1915). Το 1920, διορίστηκε Υπουργός Γεωργίας, ενώ μετά τις εκλογές 
του 1926 έγινε Υπουργός Παιδείας.  
«Ἀργυρός (Ἀθανάσιος)», στο: Ελευθερουδάκη Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, τόμος Β΄, 
Εκδοτικός Οίκος ‘Ελευθερουδάκης’ Α. Ε., εν Αθήναις 1927, σ. 414.  

 
Μιλτιάδης Βρατσάνος (1837-1913) 
 Γεννήθηκε το 1837 στην Αθήνα. Ήταν γόνος μεγάλης οικογένειας των Ψαρών 
με σημαντική παρουσία στον απελευθερωτικό αγώνα. Φοίτησε στη Ριζάρειο Σχολή 
και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και παρακολούθησε 
μεταπτυχιακά μαθήματα στην Ελβετία και στη Γερμανία. Εκεί ήρθε σε επαφή με τις 
παιδαγωγικές απόψεις του J. Pestalozzi. Το 1882, ανέλαβε τη διεύθυνση του 
Διδασκαλείου Αθηνών, ενώ, το 1891, διορίστηκε επιθεωρητής των Δημοτικών 
Σχολείων. Επίσης, διηύθυνε τα παιδαγωγικά περιοδικά Ἡ Ἐφημερὶς τῶν Σχολείων 
(1880-1881), μαζί με τον Θ. Μιχαλόπουλο, και Τὸ Παιδαγωγικὸν Σχολεῖον (1883-
1887), μαζί με τους Χρ. Παπαδόπουλο και Δ. Ολύμπιο.  
Τ. Δελής, «Βρατσᾶνος, Μιλτιάδης», στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Α΄, 
ό.π., σ. 636, Σ. Ζιώγου, Θ. Χασεκίδου & Β. Φούκας, Παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα, 
ό.π., σσ. 353-355, 363-635. 

 
Ιωάννης Κοκκώνης (1795-1864) 
 Γεννήθηκε στο Καστρί της Κυνουρίας το 1795. Φοίτησε στην Ευαγγελική 
Σχολή της Σμύρνης και μαθήτευσε κοντά στον Ch. Sarazin στο Πρότυπο 
αλληλοδιδακτικής του Παρισιού. Έκτοτε, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της 
αλληλοδιδακτικής μεθόδου και, μετά την άφιξη του στην Ελλάδα (1829), 
διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην καθιέρωση και στην πορεία της στην ελληνική 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο ίδιος μετέφρασε τον Οδηγό Αλληλοδιδακτικής του Ch. 
Sarazin, ο οποίος τυπώθηκε στο εθνικό τυπογραφείο (1830) και εισήχθη στα 
Δημοτικά Σχολεία ως μοναδικός Οδηγός. Ταυτόχρονα, εξέδωσε σχολικά εγχειρίδια, 
ενώ, κατά το διάστημα 1839-1840, συνεργαζόταν με τον Ηλ. Χριστοφίδη για την 
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έκδοση του παιδαγωγικού περιοδικού Ὁ Παιδαγωγός. Επίσης, διετέλεσε Διευθυντής 
του Διδασκαλείου και Γενικός Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων (1836-1852).  
Μ. Αμαριώτου, Ἰω. Π. Κοκκώνης…, ό.π., Π. Δορμπαράκης, «Κοκκώνης Ιωάννης (1796-1864)», 
στο: Παιδαγωγική-Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, Λεξικό, τόμος Ε΄, ό.π., σ. 2756, Αντ. 
Ισηγόνης, Ιστορία της Ελληνικής Παιδείας, Εκδοτικός Οίκος Αφοί Κλεισιούνη, Αθήνα 19642, 
σσ. 240-241, Χρ. Τζήκας, ό.π.  

 
Δημήτριος Λάμψας (1879-1942) 
 Σπούδασε Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και, έπειτα, στάλθηκε για σπουδές ως υπότροφος του κράτους στη Γερμανία και 
στην Ελβετία. Διετέλεσε Διευθυντής των Διδασκαλείων Λαρίσης (1905-1906) και 
Αθηνών (1906-1914). Αντιτάχθηκε στον σχολαστικισμό και κατέβαλε προσπάθειες 
για την καλλιέργεια των σχέσεων διδασκόντων διδασκομένων, με στόχο την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των τελευταίων. Το 1914, έγινε μέλος στο 
νεοσύστατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, στο οποίο προήδρευσε πολλές φορές. Επίσης, 
ασχολήθηκε με τη συγγραφή και τη μετάφραση παιδαγωγικών και λογοτεχνικών 
βιβλίων. 
Π. Δορμπαράκης, «Λάμψας Δημήτριος (1879-1942)», στο: Παιδαγωγική-Ψυχολογική 
Εγκυκλοπαίδεια, Λεξικό, τόμος Ε΄, ό.π., σ. 2851, Π. Παπακωνσταντίνου & Απ. Ανδρέου, Τα 
Διδασκαλεία..., ό.π., σσ. 135, 138.  

 
Θεμιστοκλής Μιχαλόπουλος  
 Σπούδασε Φυσικομαθηματικά στην Αθήνα, Παιδαγωγική στη γερμανική 
πόλη Eisenach με καθηγητή τον W. Rein και Φιλοσοφία στη Λειψία και στη Βιέννη. 
Το 1892, διετέλεσε Διευθυντής του Διδασκαλείου Λαρίσης, ενώ δίδαξε και στο 
Διδασκαλείο Αθηνών (1879, 1889). Κατά το διάστημα 1900-1925, ήταν διευθυντής 
σπουδών στο Αρσάκειο Αθηνών, ενώ το 1910 έγινε μέλος της «Ἐπιτροπείας πρὸς 
ἔννομον προστασίαν τῆς ἐθνικῆς γλώσσης», που ίδρυσε ο καθηγητής της 
Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών Γ. Μιστριώτης ως απάντηση στο δημοτικισμό. Το 
1911, ως μέλος της Αναθεωρητικής Βουλής, διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην 
ψήφιση του άρθρου για τη γλώσσα στο Σύνταγμα. Το 1920, διορίστηκε ανώτερος 
επόπτης της Δημοτικής Εκπαίδευσης και συμμετείχε στην Επιτροπεία που 
διορίστηκε για να κρίνει τη γλωσσική μεταρρύθμιση της περιόδου 1917-1920.  
Αλ. Δημαράς, Τὸ Ἀλφαβητάρι…, ό.π., σ. μ΄, Γ. Κοντομήτρος, Η γερμανική Μεταρρυθμιστική 
Παιδαγωγική και οι επιδράσεις της στην ελληνική εκπαίδευση κατά τις πρώτες δεκαετίες 
του 20ου αιώνα, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2006, σ. 290, Π. 
Παπακωνσταντίνου & Απ. Ανδρέου, Τα Διδασκαλεία..., ό.π., σσ. 135-138.  
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Σπυρίδων Μωραΐτης (1848-1917) 
 Γεννήθηκε στη Σκιάθο το 1848. Ήταν γόνος επιφανούς οικογένειας, η οποία 
κατέφυγε στη Σκιάθο μετά Ορλωφικά (1770). Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και, το 1871, στάλθηκε για παιδαγωγικές 
σπουδές στη Γερμανία ως υπότροφος του «ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἑλληνικοῦ 
Φιλολογικοῦ Συλλόγου». Εκεί, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας και το 1874 
αναγορεύτηκε διδάκτορας Φιλοσοφίας, μετά την υποβολή της διδακτορικής 
διατριβής του με τίτλο Περὶ τῆς κατὰ Πλάτωνα τροφῆς καὶ παιδείας. Μετά την 
επιστροφή του στην Ελλάδα, ανέλαβε τη διεύθυνση του «Παιδαγωγείου» στην 
Αθήνα (1875). Από το 1896 έως το 1905, υπηρέτησε ως Διευθυντής του 
Διδασκαλείου Λαρίσης, ενώ μετά το 1905 ανέλαβε την έκδοση των πλατωνικών 
διαλόγων στη Ζωγράφειο Βιβλιοθήκη, εκδίδοντας τρεις τόμους έως το τέλος της 
ζωής του.  
Αλ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης…, ό.π., σσ. 61, 70, Αντ. Ισηγόνης, 
«Μωραΐτης, Σπυρίδων», στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Δ΄, ό.π., σ. 56. 

 
Παναγιώτης Οικονόμου (1851-1931) 
 Γεννήθηκε το 1851 στο Ζυγοβίστι Γορτυνίας. Φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1871 στάλθηκε με δαπάνη του «Συλλόγου πρὸς 
Διάδοσιν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων» στη Γερμανία για παιδαγωγικές σπουδές. 
Κατά το διάστημα 1871-1875, φοίτησε στα Διδασκαλεία Δύσσελταλ και Γόθας και 
στα Πανεπιστήμια της Λειψίας και της Ιένας, όπου διδάχθηκε από τους 
ερβαρτιανούς T. Ziller και K. Stoy. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, διηύθυνε πρότυπα 
Δημοτικά Σχολεία στη Θεσσαλονίκη (1875-1878) και στην Αθήνα (1878-1882) και το 
Διδασκαλείο Λαρίσης (1882-1885). Επίσης, διετέλεσε τμηματάρχης της Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Γενικός Επιθεωρητής των σχολείων (1885-1886), καθηγητής του 
Αρσακείου (1886-1890), Διευθυντής του Διδασκαλείου Αθηνών (1898-1900), Γενικός 
Επιθεωρητής των σχολείων της Κρητικής Πολιτείας (1900-1902) και καθηγητής 
Παιδαγωγικής του Αρσακείου (1902-1910). Επιπλέον, ανέπτυξε μεγάλη συγγραφική 
δραστηριότητα, ενώ κατά την περίοδο 1892-1895 διηύθυνε το παιδαγωγικό 
περιοδικό Ἐκπαίδευσις.  
Σ. Ζιώγου, Θ. Χασεκίδου & Β. Φούκας, Παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα, ό.π., σσ. 387-
389, Αντ. Ισηγόνης, «Οἰκονόμος, Παναγιώτης», στο: Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, 
τόμος Δ΄, ό.π., σσ. 193-194. 
 

Χαρίσιος Παπαμάρκου (1844-1906) 
 Γεννήθηκε το 1844 στο Βελβεντό Κοζάνης, αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα. Εκεί, 
τελείωσε το Γυμνάσιο και, το 1856, πήρε πτυχίο από τη Φιλοσοφική Σχολή. Στη 
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συνέχεια, εργάστηκε ως Ελληνοδιδάσκαλος στη Στρώμνιτσα (1866-1869) και στη 
Θεσσαλονίκη. Το 1871, στάλθηκε ως υπότροφος του «Συλλόγου πρὸς Διάδοσιν τῶν 
Ἑλληνικῶν Γραμμάτων» στο Gottingen της Γερμανίας, όπου σπούδασε Φιλοσοφία 
και Παιδαγωγική και, το 1875, αναγορεύτηκε διδάκτορας. Μετά την επιστροφή του 
στην Ελλάδα, ανέλαβε τη Διεύθυνση του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης (1876-1882). 
Επίσης, διετέλεσε Διευθυντής των Διδασκαλείων Κέρκυρας (1882-1884) και Αθήνας 
(1884-1889, 1893-1895, 1896-1898, 1900-1904) και κατά διαστήματα τμηματάρχης 
της Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενώ συμμετείχε ως επιθεωρητής των Δημοτικών 
Σχολείων της Κέρκυρας στην επιθεώρηση του 1883.   
Π. Δορμπαράκης, «Παπαμάρκου Χαρίσιος (1844-1906)», στο: Παιδαγωγική-Ψυχολογική 
Εγκυκλοπαίδεια, Λεξικό, τόμος Ζ΄, ό.π., σ. 3715, Αντ. Ισηγόνης, Ιστορία της Ελληνικής 
Παιδείας, ό.π., σσ. 246-248, Ο Παιδαγωγός Χαρίσιος Παπαμάρκου (1844-1906), Πρακτικά 
Επιστημονικής Διημερίδας, Βελβεντό 2003, Δ. Παπαδόπουλος, ό.π.  

 
Δημήτριος Πετρίδης (1836-1896) 
 Γεννήθηκε το 1836 στα Τρίκαλα Κορινθίας. Σπούδασε Φιλολογία στην Αθήνα 
και διετέλεσε Γυμνασιάρχης στην Καλαμάτα, το Ναύπλιο και την Αθήνα. Από τον 
Μάιο του 1878 έως το τέλος Μαρτίου του 1882, επί κυβερνήσεως Α. 
Κουμουνδούρου, ήταν γενικός επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων, ενώ 
συνέβαλε καθοριστικά στη σύνταξη των νομοσχεδίων, που υπέβαλε στη Βουλή τον 
Φεβρουάριο του 1880 ο τότε Υπουργός Παιδείας Α. Αυγερινός. Το 1885, εξελέγη 
βουλευτής Κορινθίας, ενώ, το 1985, επί κυβερνήσεως Θ. Δεληγιάννη, έγινε 
υπουργός Παιδείας, πετυχαίνοντας την ψήφιση του Νόμου ΒΤΜΘ΄ «Περὶ 
στοιχειώδους ἤ δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως».  
«Πετρίδης Δημήτριος», στο: Ελευθερουδάκη Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, τόμος Ι΄, ό.π., σ. 
649, Αλ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης…, ό.π., σσ. 72, 83, 86. 

 
Χαρίσιος Πούλιος (1844-1930) 
 Γεννήθηκε το 1844 στη Σελίτση της Μακεδονίας. Φοίτησε για τρία έτη στο 
Εθνικό Πανεπιστήμιο και, στη συνέχεια, σπούδασε Φιλολογία στη Γερμανία. Μετά 
την επιστροφή του στην Ελλάδα, διορίστηκε καθηγητής Γυμνασίου, ενώ συνέγραψε 
Αναγνωστικά και διδακτικά βιβλία.  
«Πούλιος (Χαρίσιος)», στο: Ελευθερουδάκη Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, τόμος Ι΄, ό.π., σ. 854.  

 
Μιχαήλ Σακελλαρόπουλος (1851-1928) 
 Σπούδασε Φιλοσοφία και Παιδαγωγική στην Ιένα και στο Μόναχο. Μετά την 
επιστροφή του στην Ελλάδα, ανέλαβε τη διεύθυνση των Διδασκαλείων Τρίπολης 
(1883-1885) και Κέρκυρας (1887-1906). 
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Απ. Ανδρέου, Τα Διδασκαλεία…, ό.π., σσ. 304, 311. «Σακελλαρόπουλος, Μιχαήλ», στο: 
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 21ος, Εκδοτικός Οργανισμός «Ο Φοίνιξ», Αθήναι 
χ.χ., σ. 416. 

 
Βλάσιος Σκορδέλης (1835-1898) 
 Γεννήθηκε το 1835 στη Στενήμαχο της Βορείου Θράκης. Σπούδασε στην 
πατρίδα του και, έπειτα, παρακολούθησε μαθήματα Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Το 1858, επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου προσλήφθηκε ως δάσκαλος, 
ενώ, το 1863, ανέλαβε τη διεύθυνση του Γυμνασίου Φιλιππουπόλεως. Από εκεί, 
στάλθηκε, το 1875, στη Γερμανία και, το 1877, αφού αναγορεύτηκε διδάκτορας στη 
Λειψία, επέστρεψε στην Αθήνα. Κατά το διάστημα 1880-1883, διετέλεσε 
Διευθυντής του Διδασκαλείου Τρίπολης και έκτοτε έμεινε στην Αθήνα, όπου ίδρυσε 
Παρθεναγωγείο. Επίσης, ασχολήθηκε με τη συγγραφή και τη μετάφραση 
διδακτικών βιβλίων.  
Π. Παπακωνσταντίνου & Απ. Ανδρέου, Τα Διδασκαλεία..., ό.π., σ. 136, «Σκορδέλης, Βλάσιος 
Γ.», στο: Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 21ος, ό.π., σ. 954.  

 
Αριστείδης Σπαθάκης (1837-1897) 
 Σπούδασε στη Ριζάρειο Σχολή και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφία. Το 
1863, σπούδασε ως υπότροφος του Κράτους Παιδαγωγικά και Φιλοσοφία στη 
Γερμανία και πήρε διδακτορικό δίπλωμα στη Φιλοσοφία. Δίδαξε στη Ριζάρειο και 
στην Αρσάκειο Σχολή. Υποστήριξε το έργο του Γερμανού J. Beck, διαφωνώντας με 
την παραστατική διδασκαλία του Ερβάρτου.  
Δ. Στάμος, «Σπαθάκης, Ἀριστείδης (1837-1897)», στο: Μεγάλη Παιδαγωγική 
Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Ε΄, ό.π., σ. 20. 

 
  

200 
 



ΙΙ) Πινακίδες ἤ Νέον Ἀλφαβητάριον Ι. Κοκκώνη (σσ. 1-28) 
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