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Φτάνοντας στο τέλος του «ταξιδιού» που σηματοδοτείται με την ολοκλή-

ρωση  αυτής της εργασίας αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους ό-

σοι, από διαφορετική θέση καθένας, στήριξαν και επηρέασαν, με το δικό τους 

τρόπο, αυτή την προσπάθεια. 

Το μεγάλο «ευχαριστώ», ασφαλώς, το οφείλω στον επόπτη αυτής της 

εργασίας, τον καθηγητή στο πανεπιστήμιο Κρήτης κ. Ι.Ε. Πυργιωτάκη. Η 

συνάντηση μαζί του, από καλή τύχη στην αρχή, γρήγορα εξελίχθηκε σε γό-

νιμη επικοινωνία και παραγωγική συνεργασία. Αν στο μυαλό μου σήμερα 

στροβιλίζουν περισσότερα ερωτήματα –και λιγότερες «απαντήσεις»- από 

όσα είχα προσερχόμενος σε αυτή τη σπουδή, μόνο ως αποτέλεσμα της κα-

λής αυτής συνεργασίας είναι δυνατόν να νοηθεί. 

Το ίδιο σημαντική και εξίσου καθοριστική για την ολοκλήρωση της ερ-

γασίας υπήρξε η άριστη επίσης συνεργασία με τους συνεπόπτες. Τον ανα-

πληρωτή καθηγητή του πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Α. Χουρδάκη και τον ε-

πίκουρο καθηγητή του πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Ν. Παπαδάκη. Οι 

συζητήσεις μαζί τους πάνω σε δύσκολα μεθοδολογικά ζητήματα όσο και για 

την οργάνωση και αξιοποίηση του ερευνητικού υλικού αποδείχτηκαν πραγ-

ματικά πολύτιμες και καθοριστικές για την ολοκλήρωση της εργασίας. Τους 

ευχαριστώ γι αυτό. 

Ένα θερμό επίσης ευχαριστώ οφείλω στον εντεταλμένο επίκουρο κα-

θηγητή στο πανεπιστήμιο Κρήτης, κ. Γ. Τζάρτζα για τους πυκνούς και μα-

κροσκελείς διάλογους πάνω σε επιστημολογικά θέματα, στο ξεκίνημα της 

εργασίας, που αποδείχτηκαν γόνιμοι και αποτελεσματικοί στη συνέχεια.  

Ένα μεγάλο επίσης ευχαριστώ οφείλω σε όλους τους συμφοιτητές μου 

στο μεταπτυχιακό τμήμα και στον καθένα ξεχωριστά, στο Γιάννη, τη Γεωρ-

γία, την Κατερίνα, τον Παντελή, την Αλεξάνδρα, τον Παύλο, τη Μαριλένα, τη 

Βαγγελιώ, τον Αντώνη, το Γιάννη, που με τίμησαν με τη συναδελφική ή την 

προσωπική φιλία τους, μοιράστηκαν μαζί μου κοινές αγωνίες και προβλή-

ματα, στήριξαν ανιδιοτελώς αυτή την προσπάθεια την οποία και επηρέασαν 

σημαντικά. Δε θα τους ξεχάσω ποτέ! 

Το ίδιο επίσης ευχαριστώ οφείλω στη Θεοδώρα η οποία ακούραστα 

πρόσφερε αμέριστη…ηλεκτρονική βοήθεια, απολύτως αναγκαία για την ε-
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κτέλεση της εργασίας, στους συμφοιτητές στον Α΄ τομέα, τη Ρένα, το Σπύ-

ρο, τη Στέλλα, τη Φρόσω, όπως επίσης και στους δύο Θεόδωρους, στην 

Έφη, στη Μαρία και το Θανάση, στον Μανόλη από τις Γωνιές, στον Ηλία, 

στη Ζωή. 

Τέλος, από αυτή τη θέση θα ήθελα να απευθύνω δημόσια δύο ακόμη 

«ευχαριστώ»: στη γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος, την κ. Ελένη 

Μουντάκη και την κ. Βαγγελιώ Δημητρακάκη για τη σταθερή υποστήριξη 

που προσέφεραν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου και στην πόλη που 

φιλοξένησε αυτό το «ταξίδι», το Ρέθυμνο, όπως και στους ανθρώπους της 

πόλης που με τίμησαν με τη φιλία τους και τη συντροφιά τους: το γιατρό και 

την παρέα του, τον Μαρκογιάννη, τον Αντώνη, το Μιχάλη, την Πόπη… 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Η εργασία που ακολουθεί εντάσσεται στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών 

σπουδών Α΄ κύκλου του ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Κρήτης, στον τομέα Θεω-

ρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας, στο γνωστικό αντικείμενο Ιστορία και 

Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Αντικείμενο της εργασίας είναι οι μεταρρυθ-

μιστικές προσπάθειες που επιχειρούνται στη δημοτική εκπαίδευση διαρκού-

ντος του 19ου αιώνα με εστίαση σε εκείνη που αναλαμβάνει το 1889 ο Γ. Θεο-

τόκης. Η έρευνα επεκτείνεται πέραν του αντικειμένου, στην ιστορική διαδρομή 

που καλύπτει το εκπαιδευτικό σύστημα στη διάρκεια του 19ου αιώνα, καθώς 

και στο ευρύτερο ιδεολογικό, πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον 

όπως αυτό διαχρονικά διαμορφώνεται και επηρεάζει τις βασικές παραμέτρους 

της εκπαίδευσης. Η μέθοδος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι η ερμη-

νευτική. 

Ο 19ος αιώνας είναι σημαντικός, στην ιστορική διαδρομή του γιατί σημα-

δεύεται από την ελληνική επανάσταση και τη σύσταση του νεοελληνικού κρά-

τους. Στο πέρασμά του δομούνται και παγιώνονται βασικές λειτουργίες των 

επιμέρους δράσεων του ελληνικού έθνους-κράτους οι οποίες ασκούν καταλυ-

τική επίδραση στις επόμενες γενιές και επηρεάζουν, ακόμα και σήμερα μπο-

ρούμε να πούμε, σημαντικές επιλογές και συνήθειες της καθημερινής ζωής, 

στο πλαίσιο πολιτισμικών επιδράσεων που ιστορικά εμφανίζουν ιδιαίτερη αν-

θεκτικότητα και μεταβάλλονται με πολύ αργό ρυθμό. 

Η ερευνητική προσπάθεια, παρόλο που στοχεύει να εστιάσει σε μια συ-

γκεκριμένη ιστορική περίοδο, στη μελέτη των νομοσχεδίων του 1889, δεν 

μπορεί να απομονωθεί στο στενό κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον όπου εκτυ-

λίσσεται η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση, αφού αυτή δεν μπορεί να 

εκληφθεί ως  αποκομμένη και απομονωμένη από γεγονότα, επιλογές, μετα-

βολές και ανακατατάξεις που συντελούνται στο ευρύτερο πολιτικό, οικονομικό 

και κοινωνικό πεδίο το προηγούμενο διάστημα.  

 Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, για παράδειγμα, στον ελλαδικό χώρο 

παρατηρείται γενικευμένη στασιμότητα σε όλους σχεδόν τους τομείς δράσης 

του νεοσύστατου ακόμη ελληνικού κράτους: στην οικονομία, την πολιτική, την 

κοινωνία. Το ίδιο παρατηρείται και στην εκπαίδευση. Σε ένα νεοσύστατο έ-

θνος-κράτος με σοβαρά οικονομικά και ιδεολογικά αδιέξοδα, που αναζητά να 

προσδιορίσει την εθνική του ταυτότητα και να κατοχυρώσει την ανεξάρτητη 

ύπαρξή του, που ασφυκτιά στα στενά γεωγραφικά όρια που επιβάλλει το 
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πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας του, οι παραγωγικές σχέσεις και οι κοινωνικές 

δομές είναι βαθύτατα επηρεασμένες από την περίοδο της οθωμανικής κυ-

ριαρχίας. Ο πληθυσμός στη συντριπτική του πλειοψηφία είναι αγροτικός και η 

κοινωνική οργάνωση παραμένει σε επίπεδα προαστικού τύπου. Η διαπίστω-

ση αυτή, κοινή πεποίθηση για τους μελετητές της ελληνικής κοινωνίας του 

19ου αιώνα, επιβάλλει κοινωνιολογικές προσεγγίσεις προσαρμοσμένες στα 

πρότυπα των συνθηκών της εποχής. Η αναζήτηση ταξικών διαφοροποιήσε-

ων, για παράδειγμα, δεν μπορεί να ερμηνεύσει αξιόπιστα τις συγκρούσεις και 

τα πεδία αντιπαράθεσης γιατί η ελληνική κοινωνία για όλο σχεδόν τον αιώνα 

που διατρέχουμε στερείται εκείνων των συλλογικών οργανωμένων ομάδων 

συμφερόντων που θα διεκδικήσουν δυναμικά τα συμφέροντα της τάξης τους. 

Η διαπίστωση αυτή γίνεται ορατή στη βιβλιογραφία (επισημαίνεται στο α-

ντίστοιχο κεφάλαιο) όταν παρατηρείται το φαινόμενο η ιστορία της εκπαίδευ-

σης, από το 1834 μέχρι τις μέρες μας, να αντιμετωπίζεται ως ένα όλο που 

προσεγγίζεται με ενιαία μεθοδολογικά εργαλεία χωρίς διαφοροποιήσεις, χωρίς 

να επισημαίνεται και να ορίζεται με ακρίβεια ο χώρος και ο χρόνος και, κυρί-

ως, ο λόγος εφαρμογής του συγκεκριμένου αναλυτικού εργαλείου. Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα των κοινωνικών σχηματισμών και της 

κοινωνικής δυναμικής του 19ου συνιστούν τη χρήση προσεγγίσεων που η ερ-

μηνευτική μέθοδος επιβάλλει για κάθε ιστορική προσέγγιση. 

Το δεύτερο πρόβλημα, η δεύτερη δυσκολία, σχετίζεται με το εύρος του πε-

δίου διερεύνησης, το οποίο, για τις ανάγκες μιας μεταπτυχιακής εργασίας έ-

πρεπε να προσδιοριστεί με ακρίβεια ώστε να γίνει ευκολότερα προσπελάσιμο 

και να οργανωθεί μεθοδολογικά αρτιότερα. Έτσι, η έρευνα κατευθύνθηκε, σε 

ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά θέματα, πρωτίστως σε εκπαιδευτικά νομοσχέδια, 

νόμους και διατάγματα που καλύπτουν όλη τη θεματική της ιστορίας της εκ-

παίδευσης και δευτερευόντως στη βιβλιογραφία, στοιχείο άλλωστε, που η ίδια 

η μέθοδος που επιλέχθηκε, επιβάλλει. 

 Θεωρήθηκε σκόπιμο, και για λόγους οικονομίας της εργασίας, η μη χρήση 

επιμέρους στοιχείων, που έχουν θέση πρωτογενών πηγών για το μελετητή, 

όπως είναι εγκύκλιοι του υπουργείου για την εξειδίκευση των νομοθετικών 

διατάξεων, αλληλογραφία μεταξύ σημαντικών προσώπων και παραγόντων 

της πνευματικής και πολιτικής ζωής, δημοσιεύματα στις εφημερίδες και τα πε-
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ριοδικά, καθώς και οι εντυπώσεις περιηγητών που αποτυπώνουν ανάγλυφα 

το κλίμα της εποχής.  

Αρκετά από τα στοιχεία αυτά εντοπίστηκαν στην προσπάθεια οργάνωσης 

και κατάρτισης της βιβλιογραφίας και αναζήτησης των πηγών, κρίθηκε όμως 

ορθό, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, η μη χρήση τους για τη 

συγκεκριμένη εργασία, χωρίς να παραγνωρίζεται ότι το γεγονός αυτό λειτουρ-

γικά και μεθοδολογικά είναι αρνητικό. Όμως, σε μια τέτοια εργασία, δεν μπο-

ρούν να χωρέσουν τα πάντα. 

Με αυτούς του προβληματισμούς και αυτές τις διαπιστώσεις η εργασία ε-

κτελείται στη βάση ενός καταρχήν σχεδιασμού ο οποίος έθετε τους επιμέρους 

στόχους προς υλοποίηση όπως η μεθοδολογία επιβάλλει: την οργάνωση της 

βιβλιογραφίας και των πηγών, την αναζήτηση των βασικών και κυρίαρχων ι-

δεολογικών αναζητήσεων και παραμέτρων που χαρακτηρίζουν το 19ο αιώνα, 

την ανάλυση των ιστορικών, πολιτικών οικονομικών και κοινωνικών παραμέ-

τρων που συνθέτουν το κοινωνιολογικό στίγμα της περιόδου που εξετάζεται, 

την ιστορική διαδρομή που ακολουθεί η εκπαίδευση από τη σύσταση του ελ-

ληνικού κράτους μέχρι το 1889 και τέλος τη συστηματική και αναλυτική προ-

σέγγιση των νομοσχεδίων του Θεοτόκη, θεωρημένα σε σχέση με την προϋ-

πάρχουσα εκπαιδευτική εικόνα και τις γενικότερες εξελίξεις όπως αυτές δια-

χρονικά έχουν διαμορφωθεί. 

Έτσι, η εργασία δομείται σε πέντε επιμέρους κεφάλαια: 

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται σε αδρές γραμμές μια σύντομη επισκό-

πηση στη βιβλιογραφία και στα μεγάλα γεγονότα που χαρακτήρισαν το 19ο 

αιώνα, εντοπίζεται το ερευνητικό κενό, προσδιορίζονται οι στόχοι και οι σκο-

ποί της έρευνας, διατυπώνεται η υπόθεση της έρευνας, τίθενται τα ερωτήματα 

και οι προβληματισμοί που γεννώνται από τον εντοπισμό του ερευνητικού κε-

νού και παρουσιάζεται η μέθοδος που έχει επιλεγεί για την έρευνα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο διερευνούνται και αναζητούνται οι ιδεολογικές αφε-

τηρίες που καθόρισαν και προσδιόρισαν την ύπαρξη και την εξελικτική πορεία 

του νέου ελληνικού κράτους κατά το 19ο αιώνα, όπως και οι κυρίαρχες ιδεο-

λογίες στην κοινωνία και την πολιτική αφού αυτές συνθέτουν το περιβάλλον 

μέσα στο οποίο δομείται και εξελίσσεται η διαδικασία της εκπαίδευσης. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι μεταβολές στην οικονο-

μία, την πολιτική και την κοινωνία,  μεταβολές οι οποίες επίσης έχουν την ά-

μεση αποτύπωσή τους και στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται μια γενική ιστορική παρουσίαση του εκ-

παιδευτικού συστήματος από την άφιξη του Καποδίστρια μέχρι το 1889, με 

στόχο να γίνει ορατό και κατανοητό το πλαίσιο στο οποίο επιχειρείται η με-

ταρρυθμιστική προσπάθεια του 1889. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα νομοσχέδια του Γ. Θε-

οτόκη, συγκριτικά με τις μεταβολές που ήδη έχουν επέλθει στον αρχικό 

σχεδιασμό και επιχειρείται να δοθεί μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση 

στα βασικά ερευνητικά ερωτήματα, που έχουν τεθεί στο πρώτο κεφάλαιο, 

για το εύρος της πρωτοβουλίας του Θεοτόκη, την έκταση του μεταρρυθμι-

στικού εγχειρήματος, τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των νομοσχεδίων. Στο 

ίδιο κεφάλαιο εντάσσονται και τα συμπεράσματα της έρευνας. 
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Τόσο σε αυτή την επιστήμη, 

όπως και σε κάθε άλλη, 

όπως και σ’ ακέρια την πνευματική ζωή, 

αναζητούμε εκείνο  

που μας είναι κιόλας γνωστό 

 Κ.Θ. Δημαράς 

 

 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

 

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

Η προσέγγιση και η διαπραγμάτευση θεμάτων του εκπαιδευτικού συ-

στήματος για μια μακρά χρονική περίοδο, τόσο από ιστορική όσο και από 

κοινωνιολογική σκοπιά, αποτελεί ένα σύνθετο και δύσκολο εγχείρημα για το 

μελετητή. Οι δυσκολίες βρίσκονται από τη μια στην αδυναμία επακριβούς 

προσδιορισμού του θέματος, τι αποτελεί δηλαδή μέρος της εκπαίδευσης 

και τι όχι και κυρίως γιατί,  όσο και στην έκταση και το εύρος των προσεγ-

γίσεων που απαιτεί μια τέτοια εργασία. Αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών 

δυσκολιών είναι να μην υπάρχει σήμερα στην ελληνική βιβλιογραφία ένα 

έργο το οποίο να καλύπτει σε όλο το βάθος και πλάτος την ιστορία της ελ-

ληνικής εκπαίδευσης. Εξάλλου, «η ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης δεν 

μπορεί να γραφεί ακόμη, από τη στιγμή τουλάχιστον που ο συγγραφέας 

της ήθελε να διεκδικήσει πληρότητα»1.  

                                            
1 Πυργιωτάκης, Ι.Ε., Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα, (οι διαλεκτικές σχέσεις και οι α-

διάλλακτες συγκρούσεις)  εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001, σελ. 53. 



 14

Οι διαπιστώσεις αυτές, βέβαια, ουδόλως έχουν επηρεάσει αρνητικά  

τις προσπάθειες εκπόνησης εργασιών οι οποίες προσεγγίζουν επιμέρους 

θέματα από την ιστορία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης με άρτιο επι-

στημονικό τρόπο, και συνθέτουν τη μέχρι σήμερα βιβλιογραφική εικόνα της. 

Για την περίοδο του 19ου αιώνα, όπου πρόκειται να επικεντρωθεί το ενδια-

φέρον της παρούσης εργασίας, η βιβλιογραφία σαφώς υπολείπεται σε 

σχέση με την αντίστοιχη του 20ου αιώνα, ίσως επειδή οι μελετητές εστιά-

ζουν το ενδιαφέρον τους στο διαλεκτικό δίπολο «μεταρρύθμιση - αντιμε-

ταρρύθμιση» και «προοδευτικοί -αντιδραστικοί»2, θέμα πιο προσφιλές, το 

οποίο γίνεται πιο ορατό και εύλογα περισσότερο προσεγγίσιμο στο ξεκίνη-

μα του εικοστού αιώνα, όπου η διαμάχη για το εκπαιδευτικό πρόβλημα 

βρίσκεται στην τελευταία φάση της «περιόδου των μεγάλων ζυμώσεων»3 

έχοντας ήδη προσλάβει ένα χαρακτήρα ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής 

σύγκρουσης στην οποία δεσπόζουσα θέση κατέχει το  γλωσσικό πρόβλη-

μα. 

Μια προσεκτική, λοιπόν, διερεύνηση στη βιβλιογραφία του 19ου αιώνα 

για την εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα ορισμένων διαπιστώσεων που σχε-

τίζονται τόσο με τη θεματολογία όσο και με το εύρος των προσεγγίσεων. 

Μια πρώτη συστηματική καταγραφή των εκπαιδευτικών νόμων, διαταγμά-

των και εγκυκλίων που ίσχυσαν στην εκπαίδευση για το 19ο αιώνα, με ένα 

παράλληλο πρώτο σχολιασμό, κυρίως επί της φιλοσοφίας  των κειμένων 

αυτών, όπως επίσης και των νομοσχεδίων που εισήχθηκαν μεν στη Βουλή, 

δεν έγιναν όμως νόμοι του κράτους, γίνεται στο βιβλίο του Χρ. Λέφα, Ιστο-

ρία της εκπαιδεύσεως, ΟΕΣΒ, εν Αθήναις 1942. Το βιβλίο αποτελεί ένα πο-

λύτιμο οδηγό για το μελετητή της δημοτικής εκπαίδευσης κατά το 19ο αιώ-

να, οι προσεγγίσεις όμως του συγγραφέα περιορίζονται σε έναν αυστηρό 

σχολιασμό των επίσημων κειμένων, χωρίς να επιχειρούνται συσχετίσεις με 

τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής και χωρίς να αποφεύγο-

νται οι υποκειμενικές εκτιμήσεις, καθώς και οι συχνές επαναλήψεις και επι-

καλύψεις κατά την παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων. 

                                            
2 Πυργιωτάκης,Ι.Ε., ό.π. σελ. 54. 
3 Πυργιωτάκης,Ι.Ε., ό.π. σελ. 63. 
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Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η μελέτη του Αλέξη Δημαρά με τον ελκυ-

στικό τίτλο «Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (Τεκμήρια ιστορίας)», Νέα Ελ-

ληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1985. Το έργο είναι δίτομο και συντίθεται από  

μια ανθολόγηση τεκμηρίων (νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων, υπουργικών 

αποφάσεων) τα οποία ο συγγραφέας, όπως προλογίζει, έχει επιλέξει με α-

ντικειμενικά και υποκειμενικά κριτήρια. Περιλαμβάνει επίσης και αποσπά-

σματα συζητήσεων στη Βουλή για θέματα της εκπαίδευσης, καθώς και άρ-

θρων από εφημερίδες και περιοδικά της εποχής. Στην εισαγωγή του Α΄ τό-

μου, η οποία είναι διαποτισμένη από το πνεύμα  της «μεταρρύθμισης»,  γί-

νεται  μια σύντομη επισκόπηση της εικόνας του εκπαιδευτικού συστήματος 

κατά το 19ο αιώνα, ενώ καταλήγει τονίζοντας ότι « δεν επιδιώκεται εδώ η 

ιστορική πληρότητα» και ότι «η σύνθεση της ιστορίας της εκπαίδευσης α-

παιτεί την γνώση πολλών άλλων στοιχείων, τη μελέτη και πολλών άλλων 

τεκμηρίων». 

Σημαντική θέση στη βιβλιογραφία κατέχει η μελέτη του Ι.Ε. Πυργιωτά-

κη, Εκπαίδευση και Κοινωνία στην Ελλάδα, οι διαλεκτικές σχέσεις και οι α-

διάλλακτες συγκρούσεις, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001. Στο πρώτο 

κεφάλαιο, ο συγγραφέας, επιχειρεί μια τομή στη διαδικασία προσέγγισης 

της  ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Απαλλαγμένος από το δίπολο 

«πρόοδος-συντήρηση», εισηγείται τη διάκριση τριών περιόδων στην ιστο-

ρία της νεοελληνικής εκπαίδευσης: την περίοδο της στασιμότητας, από την 

ίδρυση του ελληνικού κράτους ως και το τρίτο τέταρτο του 19ου αιώνα, την 

περίοδο των μεγάλων ζυμώσεων, η οποία ουσιαστικά καλύπτει το χρονικό 

διάστημα  που στην πολιτική σκηνή της χώρας κυριαρχεί η μορφή του Χ. 

Τρικούπη μέχρι και τις αρχές του εικοστού αιώνα, και την περίοδο των α-

ντιπαραθέσεων, η οποία εκκινεί, ουσιαστικά με την ανάληψη της διακυβέρ-

νησης της χώρας από τον Ελ. Βενιζέλο και φτάνει ως το πρόσφατο παρελ-

θόν. Η πρόταση είναι καινοτόμος γιατί ανατέμνει την ιστορία της εκπαίδευ-

σης και δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή για μια εναλλακτική ερμηνευτική 

προσέγγιση  των πηγών και των τεκμηρίων σε συνάρτηση με το πολιτικό 

και κοινωνικό πλαίσιο που τις εξαρτούν. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου, προσφέρεται ένα ακόμη ερευ-

νητικό- ερμηνευτικό εργαλείο για τον ερευνητή της εκπαιδευτικής πολιτικής 

στην Ελλάδα. Ο διαχωρισμός των επιλογών και των παρεμβάσεων της πο-
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λιτείας στην εκπαίδευση,  σε δύο μεγάλες κατηγορίες, εξωσυστημικές και 

ενδοσυστημικές, δίνει επίσης στον ερευνητή ένα νέο, σταθερό και ασφαλές 

πλαίσιο προσέγγισης, ανάλυσης και ερμηνείας των ιστορικών δεδομένων 

της εκπαίδευσης, στοιχείο  το οποίο απουσίαζε μέχρι σήμερα από την ε-

ρευνητική πρακτική. 

Μια δεύτερη, επίσης σημαντική εργασία του Ι.Ε. Πυργιωτάκη είναι Η 

οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος, εκδ. Κυριακίδη Θεσσαλονίκη 

1992. Στο έργο αυτό, ο συγγραφέας, παρακολουθεί τη λειτουργία του εκ-

παιδευτικού συστήματος μέσα από τη δαιδαλώδη εξελικτική  πορεία του 

Έλληνα δασκάλου, δίνοντας έμφαση στην εξάρτησή του από τους πολιτι-

κούς, κομματικούς και κρατικούς μηχανισμούς, ιδιαίτερα κατά το 19ο αιώνα, 

όπως επίσης και στις επαγγελματικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν, από 

την αφετηρία της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας μέχρι τις μέρες 

μας. Επίσης, σκιαγραφεί, με τη βοήθεια δύο εμπειρικών  ερευνών, το κοι-

νωνικό προφίλ του Έλληνα δασκάλου στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγμα-

τικότητα.  

Με πρόθεση να καλύψει όλη την περίοδο της νεοελληνικής εκπαίδευ-

σης, πραγματοποιείται από τον Θεοφάνη Δ. Χατζηστεφανίδη η μελέτη του 

«Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (1821- 1986)» εκδ. Παπαδήμα, 

Αθήνα 1990. Κυρίαρχη θέση στη μελέτη κατέχει η πρωτοβάθμια εκπαίδευ-

ση, ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα πρόσωπα που διαδραμά-

τισαν ιστορικό ρόλο κατά την εξελικτική πορεία της εκπαίδευσης στο σύγ-

χρονο ελληνικό κράτος. Ο συγγραφέας ορίζει ως σκοπό της μελέτης «να 

εξετάσει τις διάφορες παιδαγωγικές τάσεις, που διαμορφώθηκαν στην ελ-

ληνική εκπαίδευση[…]καθώς και τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της 

περιόδου αυτής». Περιέχει πλούσια βιβλιογραφία, καθώς και αναλυτικό 

χρονολογικό πίνακα με τους βασικότερους νόμους, διατάγματα και υπουρ-

γικές αποφάσεις για την ελληνική εκπαίδευση από το 1821 μέχρι το 1986. 

Ανάλογη προσπάθεια καταβάλλει και ο Σ.Ν. Παπαδημητρίου στη μελέτη 

του με τίτλο «Η ιστορία του δημοτικού μας σχολείου, μέρος Α΄ 1834-1895, Α-

θήνα 1950». Πρόκειται για μια συνθετική μελέτη στην οποία η παρουσίαση 

της εξέλιξης του δημοτικού σχολείου επιχειρείται στη βάση των νομοθετικών 

και πολιτικών επιλογών σε συνάρτηση με τη γενικότερη εκπαιδευτική εικόνα 

της Ελλάδας στο 19ο αιώνα. 
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Δύο ακόμη μελέτες, δομημένες επίσης στο διπολικό  σχήμα «μεταρ-

ρύθμιση-αντιμεταρρύθμιση» είναι αυτές των Μπουζάκη Σήφη, Νεοελληνική 

Εκπαίδευση (1821-1985), εκδ. Gutenberg Αθήνα 2000 και Φραγκουδάκη 

Άννα, Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και φιλελεύθεροι διανοούμενοι, εκδ. Κέ-

δρος Αθήνα 1987. Κοινό στοιχείο, και στις δύο εργασίες, είναι η σύντομη 

αναφορά σε ολόκληρο το 19ο αιώνα, όπως επίσης και το γεγονός ότι ση-

μείο αναφοράς στις προσπάθειες για μεταρρύθμιση λαμβάνεται η κατάθεση 

στη Βουλή των νομοσχεδίων του 1899.  

Μια ακόμη μελέτη του Μπουζάκη Σήφη, στο ίδιο πνεύμα με τις δύο 

προηγούμενες αλλά με διαφορετικό πλαίσιο ανάλυσης είναι η δίτομη εργα-

σία «Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, πρωτοβάθμια και δευτε-

ροβάθμια, γενική και τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση», εκδ. Gutenberg, 

Αθήνα 1994. Στον α΄ τόμο της δίτομης εργασίας ο συγγραφέας παραθέτει 

τα τεκμήρια-νομοσχέδια που κατατέθηκαν στη Βουλή και με τα οποία έγι-

ναν προσπάθειες για μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Βασικό 

μοντέλο ανάλυσης υιοθετεί τα «πεδία δύναμης»4 με τα οποία επιχειρεί να 

προσεγγίσει και να κατανοήσει το φαινόμενο της εκπαιδευτικής μεταρρύθ-

μισης. Η ανάλυση είναι σύντομη και περιεκτική, ενώ παρατίθενται αυτούσια 

τα προτεινόμενα νομοσχέδια, οι εισηγητικές εκθέσεις που τα συνοδεύουν 

καθώς και οι συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή επί των νομοσχεδίων. Ο 

τόμος αυτός αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό για τον ερευνητή της εκπαίδευ-

σης κατά το 19ο αιώνα. 

Σε διαφορετικό κλίμα κινείται ο Θεόδωρος Μυλωνάς στη μελέτη του 

Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1998, 

όπου διατρέχει τη νεοελληνική εκπαίδευση υπό το πρίσμα της κοινωνιολο-

γικής προσέγγισης. Στο έβδομο κεφάλαιο της μελέτης αναλύει το πρόβλημα 

του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως αυτός λειτούργησε από τις απαρχές 

του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, μέσα από τους εξεταστικούς 

μηχανισμούς. 
                                            
4 Μπουζάκης, Σ., Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθ-

μια, γενική και τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, γ΄ εκδ., τ. Α΄, εκδ. Gutenberg, α΄ εκδ. Αθή-

να 1994, σελ. 35. Σύμφωνα με το συγγραφέα «μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια, δρομολο-

γείται και υλοποιείται σαν αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ τεσσάρων πεδίων δύνα-

μης: πολιτικού –οικονομικού – ιδεολογικο-πολιτιστικού και εκπαιδευτικού».  
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Θα πρέπει, επίσης, να αναφερθούμε και σε μια σειρά μελετών οι οποί-

ες πραγματεύονται επιμέρους θέματα της εκπαίδευσης και παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ερευνητή. Ενδεικτικά επισημαίνουμε την εργα-

σία του Δαυίδ Αντωνίου, Το σχέδιο της Επιτροπής του 1833, εκδ. Πατάκη, 

Αθήνα 1992, όπως επίσης και την εργασία των Παπακωνσταντίνου Π. και 

Ανδρέου Απ., Τα Διδασκαλεία και η ανάπτυξη της παιδαγωγικής σκέψης, 

1875-1914, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1992.  

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση, η οποία ξεχωρίζει για την αρτιότητά 

της και την πληρότητα των πηγών, είναι η δίτομη εργασία με τον τίτλο «Η 

εκπαίδευση κατά την ελληνική Επανάσταση 1821-1827, τεκμηριωτικά κείμε-

να», Αθήνα 2002. Την εκδοτική ευθύνη αναλαμβάνει η Βουλή των Ελλήνων 

και την έρευνα και παρουσίαση ο Δαυίδ Αντωνίου. Πρόκειται για την παρά-

θεση 887 κειμένων, από τα οποία τα μισά σχεδόν, όπως τονίζει ο ερευνη-

τής έρχονται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα και ανατρέπουν μάλιστα την 

αντίληψη ότι την περίοδο της Επανάστασης δεν υπήρχε κινητικότητα στο 

χώρο της εκπαίδευσης. Τα τεκμήρια κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες 

ανάλογα με τον συντάκτη τους κα παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά. 

Παρατίθενται δε ασχολίαστα. 

Στο β΄ μέρος της εργασίας το οποίο ο συγγραφέας τιτλοφορεί ως «Υ-

ποσημείωσις» επιχειρείται ένας αδρομερής σχολιασμός των σημαντικότε-

ρων τεκμηρίων-κειμένων ανά κατηγορία, κυρίως δε αυτών που υπογράφο-

νται από σημαντικούς φορείς που έδρασαν κατά την Επανάσταση ή ανα-

φέρονται στην εκπαιδευτική κατάσταση ευρύτερων γεωγραφικών περιο-

χών. Στα συμπεράσματα,  τέλος, της έρευνας, συνοψίζονται σε πυκνές 

γραμμές τα βασικά ζητήματα της παιδείας που προτάσσονται μέσα από τα 

κείμενα.    

Εξετάζοντας, όμως, την ιστορία της εκπαίδευσης, δεν μπορούμε να τη 

δούμε αποκομμένη από το γενικότερο πολιτικό, ιστορικό, οικονομικό και 

κοινωνικό περιβάλλον. Σημαντικά έργα Ελλήνων συγγραφέων έχουν ρίξει 

άπλετο φως, ακόμα και στις πιο σκοτεινές περιόδους της ελληνικής ιστορί-

ας, τις οποίες έχουν ερμηνεύσει αξιόπιστα και έγκυρα, με σημαντικότερη, 

ίσως, τη μελέτη του Τσουκαλά Κων/νου, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, ο 

κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-

1922), έκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1992, όπως επίσης και το έργο του Σβορώνου 
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Ν., Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1985, με 

πλούσιο βιβλιογραφικό οδηγό. Αντιπροσωπευτικά στην κατηγορία αυτή εί-

ναι και τα έργα των:  Μοσκώφ Κ., Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην 

Ελλάδα, 1830-1909, Ιδεολογία του μεταπρατικού χώρου, Θεσσαλονίκη 

1972, Φίλιας Β., Κοινωνία και εξουσία στην Ελλάδα, η νόθα αστικοποίηση, 

Αθήνα 1974.   

Εξίσου σημαντικές θεωρούνται οι μελέτες που περιέχονται στους τό-

μους της Ιστορίας του Ελληνικού έθνους,  όπου ο ερευνητής μπορεί να α-

ναζητήσει έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία και αναλύσεις για την εκπαίδευση. 

Δε θα πρέπει επίσης να παραλείψουμε την αναφορά σε εργασίες με 

στατιστικές μελέτες τόσο για τα δεδομένα της εκπαίδευσης, όσο και για 

τους βασικούς οικονομικούς δείκτες της περιόδου, όπως επίσης και τις 

μαρτυρίες και περιγραφές περιηγητών του 19ου αιώνα στην Ελλάδα. Και 

στη μια και στην άλλη περίπτωση, όμως, τα στοιχεία θα πρέπει να αντιμε-

τωπίζονται με επιφύλαξη και, πολύ περισσότερο, να χρησιμοποιούνται με 

φειδώ. 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε, ότι η βιβλιογραφία καλύπτει θεματικά 

μεγάλο εύρος της ιστορίας της εκπαίδευσης. Οι προσεγγίσεις ποικίλουν και 

οι εστιάσεις των συγγραφέων επιχειρούνται σε διαφορετικά κάθε φορά πε-

δία της έρευνας. Πλην όμως, οι περισσότερες των εργασιών, εκκινούν από 

την αποτυχημένη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1899, (Φραγκουδάκη, 

Μπουζάκης) αφήνοντας στο περιθώριο της ιστορικής έρευνας την αντίστοι-

χη του 1889, χωρίς επίσης να επιχειρούν, κατά πρώτο μεν τη συσχέτιση 

των εκπαιδευτικών μεταβολών με το γενικότερο πολιτικό και οικονομικό 

περιβάλλον της εποχής εκείνης, και κατά δεύτερο αφήνουν στο περιθώριο 

της έρευνας μεγάλο μέρος από την περίοδο των ζυμώσεων, όπως την 

προσδιορίζει ο Πυργιωτάκης Ι.Ε., στη μελέτη του Εκπαίδευση και Κοινωνία 

στην Ελλάδα.  

 

1.1. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΟ 
 

Στην περιοχή λοιπόν αυτή εντοπίζεται το ερευνητικό κενό σε μια συ-

γκεκριμένη ιστορική περίοδο, γεγονός που δίνει το ερέθισμα να επιχειρηθεί 

η προσπάθεια προσέγγισης του θέματος που προκύπτει από τη διαπίστω-
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ση αυτή. Τα θέματα που μπορούν να τεθούν είναι πολλά και σχετίζονται 

τόσο με τη φύση και το περιεχόμενο των δύο μεταρρυθμιστικών προσπα-

θειών, και κυρίως αυτής του 1889, όσο και με τη συσχέτισή τους με το κυ-

ρίαρχο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιόδου. 

Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να ερευνηθεί η επίδραση που ασκή-

θηκε στην εκπαιδευτική πολιτική του 19ου αιώνα από παράγοντες που κα-

θόρισαν και προσδιόρισαν όχι μόνο την εκπαίδευση μα και την ίδια την πο-

λιτική και την κοινωνία. Πρόκειται για τις σημαντικές πολιτικές και οικονομι-

κές επιλογές οι οποίες επίσης, με τη σειρά τους επηρεάζονται από άλλα 

κριτήρια, περισσότερο σταθερά, που διατρέχουν όλο το 19ο αιώνα και α-

σκούν με το δικό τους τρόπο επίδραση σε κάθε δραστηριότητα και έκφρα-

ση του δημόσιου βίου της χώρας. Πρόκειται για τα νέα πολιτισμικά και ιδε-

ολογικά κριτήρια που υιοθετούνται στην πορεία εξέλιξης της αναδυόμενης 

νέας εποχής, που στις μέρες μας έχει προσδιοριστεί και καταγραφεί ως η 

εποχή της νεωτερικότητας. 

Η ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης δεν επιδέχεται μονοσήμαντης 

προσέγγισης αφού  συναρτάται άμεσα με τις κυρίαρχες μεταβολές που συ-

ντελούνται στο πολιτικό και οικονομικό πεδίο που με τη σειρά τους συνδέο-

νται σε αμφίδρομη σχέση με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και που 

καταλήγουν τελικά να αποτυπωθούν στη εκπαιδευτική πολιτική. Αποδεχό-

μαστε λοιπόν τη «διαπίστωση ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι ένας 

κλειστός σχηματισμός, αλλά αποτελεί μέρος μια πολυσύνθετης κοινωνίας 

και προκύπτει κάτω από την επίδραση των αναφυόμενων κάθε φορά πολι-

τικών δυνάμεων, οι οποίες με τη σειρά τους ανακύπτουν ως έκφραση συ-

γκεκριμένων ιστορικο-κοινωνικών και οικονομικο-πολιτικών συνθηκών. Πέ-

ραν τούτου, φαίνεται ότι κάθε νεοσχηματιζόμενο ή υφιστάμενο κοινωνικό 

στρώμα, προσπαθεί να καλλιεργήσει και να διευρύνει τις αντιλήψεις και την 

ιδεολογία του μέσω του σχολείου, προκειμένου να διαχυθούν οι αντιλήψεις 

του και να επιτευχθεί η εδραίωση της θέσης του στην κοινωνία».5 Οφείλου-

με μετά απ’ αυτό να οδηγηθούμε σε ευρύτερες προσεγγίσεις του εκπαιδευ-

τικού φαινομένου και να ερευνήσουμε όλες εκείνες τις παραμέτρους που 

                                            
5 Πυργιωτάκης Ι.Ε.- Παπαδάκης Ν.Ε, Σημειώσεις του μαθήματος ”Ιστορία Νεοελληνικής Εκ-

παίδευσης, ΠΤΔΕ πανεπιστημίου Κρήτης, σελ. 3. 
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ωθούν στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1889 καθώς και εκείνες που, 

λειτουργώντας ανασταλτικά οδηγούν τελικά στην αποτυχία. 

 

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 
Η ιστορία της εκπαίδευσης στο σύγχρονο ελληνικό κράτος αρχίζει με την 

άφιξη του πρώτου κυβερνήτη του Ιωάννη Καποδίστρια, η εκπαιδευτική πολιτι-

κή του οποίου επικεντρώνεται στην προσπάθεια θεμελίωσης από τη μια της 

λαϊκής παιδείας για την καλλιέργεια της ανάγνωσης, της γραφής και της πρα-

κτικής αριθμητικής στις πλατιές μάζες του λαού και από την άλλη της επαγ-

γελματικής εκπαίδευσης με το ορφανοτροφείο και την επαγγελματική σχολή 

στην Αίγινα, όπου μπορούσε κανείς να αποκτήσει στοιχειώδεις δεξιότητες για 

την παραγωγική διαδικασία.  

Η δολοφονία του Καποδίστρια σταματά το έργο του και η άφιξη του Ό-

θωνα και  των Βαυαρών στην Ελλάδα οργανώνει την εκπαίδευση, όπως και 

όλο το ελληνικό κράτος σε νέα πρότυπα. Το βαυαρικό μοντέλο θα διαποτίσει 

όλη την ελληνική πολιτική και κοινωνική οργάνωση, όπως και την εκπαίδευση. 

Οι επιπτώσεις είναι άμεσες καθώς «οι ξένες επιδράσεις θα επηρεάσουν κατα-

λυτικά τη δομή, την ιδεολογία τους στόχους, την οργάνωση, τις παιδαγωγικές 

σχέσεις εκπαιδευτών-εκπαιδευόμενων, τα εκπαιδευτικά ιδεώδη και την εσω-

τερική λειτουργία των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα». Αποτέλεσμα 

των βαυαρικών επιλογών είναι το νεοσύστατο τότε, μικρό και άσημο κράτος 

να παρουσιάσει τάση στροφής προς το παρελθόν, που από ένα σημείο και 

μετά εξελίσσεται σε άγονη προγονολατρεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δη-

μιουργία αγεφύρωτου χάσματος ανάμεσα στο σχολείο και στην ελληνική κοι-

νωνία.6  

Με την επανάσταση του 1843 και την παραχώρηση από τον Όθωνα του 

πρώτου Συντάγματος νέα δεδομένα έρχονται στο πολιτικό στερέωμα της χώ-

ρας. Η εγκαθίδρυση του κοινοβουλευτικού συστήματος στην ελληνική κοινω-

νία η οποία «διακρινόταν από καθαρά παραδοσιακές δομές  από τις οποίες 

απουσίαζαν οι ομαδικές συνειδήσεις και οι οριζόντιες διασυνδέσεις των ατό-

                                            
6 Πυργιωτάκης, Ι.Ε., ό.π. σσ. 57-59. 
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μων»,7 σηματοδοτεί τη διαμόρφωση τριών κομματικών σχηματισμών όπου 

«το καθένα από τα τρία νέο-διαμορφωμένα κόμματα κατευθυνόταν από την 

αντίστοιχη προστάτιδα δύναμη και από αυτήν αποκτούσε ετυμολογικά το επί-

σημο του όνομα (γαλλικό, αγγλικό ή ρωσικό κόμμα)».8 Αυτό σημαίνει ότι οι 

κομματικοί σχηματισμοί δε συγκροτούνται σε βάσεις ιδεολογικές αλλά με μόνο 

κριτήριο, από την πλευρά των πολιτευτών, τη διαιώνιση της πολιτικής και ιδε-

ολογικής τους επιρροής με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός είδους πατερναλι-

στικού σχηματισμού, που είχε το μονοπώλιο της κρατικής μηχανής.9 Την ίδια 

εποχή διατυπώνεται ως πολιτική, πλέον, η θέση από τον Ι. Κωλέττη για τη 

«Μεγάλη Ιδέα» και όλα τα κόμματα συντάσσονται σε αυτή την πολιτική γραμ-

μή η οποία ήταν «απογυμνωμένη από κάθε ρεαλιστικό πνεύμα».10  

Η διαμόρφωση σταθερών κοινοβουλευτικών ισορροπιών, οι οποίες δη-

μιουργούνται την περίοδο αυτή, έχει τις άμεσες επιπτώσεις και στη λειτουργία 

του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι πελατειακές σχέσεις γίνονται κυρίαρχες 

στις σχέσεις κράτους-πολίτη και η επικράτηση του ενός ή του άλλου κόμματος 

σηματοδοτεί μαζικές απολύσεις εκπαιδευτικών και την πρόσληψη άλλων με 

κριτήρια κομματικά.11 

 Σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, τα μόνα διατάγματα 

που εκδίδονται αφορούν σε μεταθέσεις «διδασκάλων και υποδιδασκάλων», 

σε οδηγίες για τον τρόπο…τιμωρίας των μαθητών από τους δημοδιδασκά-

λους,12 καθώς και σε θέματα εξετάσεων στα σχολεία. Η στασιμότητα καλύπτει 

όλες τις εκφράσεις του πολιτικού και κοινωνικού βίου της Ελλάδας. 

 
2.1. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΖΥΜΩΣΕΩΝ 

 

                                            
7 Πυργιωτάκης, Ι.Ε., ό.π. σελ. 58. 
8 Πυργιωτάκης Ι.Ε.- Παπαδάκης Ν.Ε, Σημειώσεις…ό.π.σελ.13 
9 Τσουκαλάς, Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή, ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχα-

νισμών στην Ελλάδα (1830-1922), εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1992, σσ. 217-226. 
10 Σβορώνος, Ν.Γ., Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, εκδ. Θεμέλιο,Αθήνα 1999,σελ.81. 
11 Βλ. σχετ., Πυργιωτάκης, Ι.Ε., Η  οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος, εκδ. Αφοί Κυ-

ριακίδη, Θεσσαλονίκη 1992, σσ. 92-93., 
12 Βλ. σχετ., Δημαράς, Αλέξ., Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, εκδ. Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, 

Αθήνα 1985, σελ. 124. 
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 Το 1856 θεωρείται από πολλούς μελετητές ως μια σημαντική χρονιά για 

τον Ελληνισμό γιατί τότε εκδίδεται από το σουλτάνο, κάτω από την πίεση των  

Αγγλογάλλων, το Χάτι-Χουμαγιούν, ένα διάταγμα, που ουσιαστικά εξισώνει 

τους Έλληνες της οθωμανικής αυτοκρατορίας με  τους μουσουλμάνους, γεγο-

νός που στέκεται η αφορμή για μια πρώτη οικονομική ανάπτυξη των Ελλή-

νων, αλλά και για το βαθύτερο διαχωρισμό τους στους «αυτόχθονες», που 

κατοικούν στα όρια του ελληνικού κράτους, και σε αυτούς της «διασποράς», 

που κατοικούν στα όρια της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Οι  τελευταίοι απο-

κτούν σταδιακά μεγάλη οικονομική δύναμη, εισάγουν κατά την περίοδο διακυ-

βέρνησης της χώρας από τον Τρικούπη τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα και 

επιχειρούν, κι ως ένα σημείο το καταφέρνουν, να διευθύνουν την οικονομία 

της. Εγκαινιάζεται έτσι μια νέα εποχή για την ανάπτυξη και ισχυροποίηση 

στην Ελλάδα αστικής τάξης που προσπαθεί να απαλλαγεί από την παλιά κά-

στα των προκρίτων και γαιοκτημόνων και να προσαρμόσει στις νέες ανάγκες 

τα νομικά και πολιτικά πλαίσια της Ελλάδας.13  

Τα νέα δεδομένα στην οικονομική και κοινωνική δομή επηρεάζουν την 

πολιτική ζωή του τόπου και φέρνουν στο προσκήνιο, με την είσοδο στη Βουλή 

του Επ. Δεληγιώργη,  δυνάμεις που εναντιώνονται στο στέμμα και οι οποίες 

διαρρηγνύουν τη συνοχή του παλιού πολιτικού κόσμου και οδηγούν τελικά 

στην αποπομπή του Όθωνα και στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, η ο-

ποία επεξεργάζεται, από το Δεκέμβριο του 1862 μέχρι τον Οκτώβριο του 1864 

το νέο Σύνταγμα «σαφώς δημοκρατικό».14 Παράλληλα, χρίζεται ο διάδοχος 

του Όθωνα στο πρόσωπο του Γουλιέλμου-Γεωργίου Γλύξμπουργκ ο οποίος 

ανεβαίνει στο θρόνο το 1863. Με την είσοδο στον πολιτικό βίο του Χ. Τρικού-

πη και την εισαγωγή στα κοινοβουλευτικά δεδομένα της «αρχής της δεδηλω-

μένης», το 1875, η πολιτική  ζωή του τόπου μπαίνει σε νέα τροχιά.15 

                                            
13 Βλ. σχετ., Σβορώνος,Ν.Γ., ό.π. σσ. 89-91. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, για να επιση-

μάνει το ρόλο των Ελλήνων της παροικίας και ιδιαίτερα εκείνων που κινούνται στα όρια της 

οθωμανικής αυτοκρατορίας, σημειώνει ότι «η Κωνσταντινούπολη κι όχι η Αθήνα είναι η οικο-

νομική πρωτεύουσα των Ελλήνων σ’ όλο το ιθ΄ αιώνα». 
14 Σβορώνος, Ν.Γ., ό.π. σελ. 96. 
15 Ο Ν. Σβορώνος υποστηρίζει ότι το γεγονός αυτό αποτελεί «νέο σταθμό προς την πολιτική 

νίκη της ελληνικής αστικής τάξης», ό.π., σελ. 96, επισημαίνοντας όμως ότι μπορούμε να μι-
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Ο τομέας της οικονομίας που αναπτύσσεται περισσότερο την περίοδο 

αυτή είναι ο τριτογενής, με τη διόγκωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

ενώ ελλείπει αισθητά η βιομηχανική ανάπτυξη, δημιουργώντας έναν «εκσυγ-

χρονισμό χωρίς εκβιομηχάνιση» και τις προϋποθέσεις για μια στρεβλή ανά-

πτυξη που είχε τις επιπτώσεις και στην εκπαίδευση, αφού συνέβαλε στο να 

δοθεί έμφαση στις πανεπιστημιακές σπουδές ενώ παράλληλα τα τεχνικά ε-

παγγέλματα να περιέλθουν σε ανυποληψία.16 Το ίδιο διάστημα, η αντίφαση 

της ελληνικής πραγματικότητας, γίνεται ορατή στους επίσημους στατιστικούς 

πίνακες που δείχνουν τη μεταβολή στη σύνθεση του ενεργού πληθυσμού17 με 

τον πρωτογενή τομέα να απασχολεί το 62,63% του πληθυσμού το 1861, το 

62,17% το 1870 και μόλις το 1907 να μειώνεται στο 50,05%. 
 

2.3. ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

Η κινητικότητα στο θεσμικό πεδίο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 

αυξημένη αυτή την περίοδο με  σημαντικότερες νομοθετικές παρεμβάσεις τις 

ακόλουθες: τα διατάγματα του 1869 για τη «σύσταση ναυτικών σχολείων», ο 

νόμος ΥΗ΄ του 1871 για το «αμετάθετο» των εκπαιδευτικών, η επανίδρυση 

του διδασκαλείου με το νόμο ΧΘ΄ του 1878, η ίδρυση διδασκαλείων σε Πελο-

πόννησο και Επτάνησα και η κατάργηση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου το 

1880, η κατάργηση των διδάκτρων το 1885, ο νόμος ΒΠΕ΄ «περί του διοργα-

νισμού των σχολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, ο νόμος ΒΤΜΘ΄ του 

1895 «περί στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως», το διάταγμα του 1896 

«περί συστάσεως νηπιαγωγείων».  

Οι παρεμβάσεις όμως αυτές ουδόλως μεταβάλλουν τον προσανατολισμό 

της εκπαίδευσης. Απεναντίας, επαναβεβαιώνουν τις αυστηρά αναπαραγωγι-

κές δομές της και αναστέλλουν κάθε προοπτική εκσυγχρονισμού και ανανέω-

σης. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της κατάστασης που επικρατεί στη σχο-

λική πραγματικότητα της Ελλάδας, αποτελεί η έκθεση που καταθέτει στον υ-

πουργό ο επιθεωρητής της εκπαίδευσης Χαρίσιος Παπαμάρκος όπου  επιση-
                                                                                                                             
λήσουμε για την περίοδο μετά το 1900 για «ελληνική αστική τάξη, που, ως ένα βαθμό, μπαίνει 

στο καπιταλιστικό σύστημα της Ευρώπης», ό.π. σελ. 102. 
16 Πυργιωτάκης, Ι.Ε., ό.π. σελ. 65. 
17 Τσουκαλάς, Κ., ό.π. σελ. 182. 
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μαίνει με τα μελανότερα χρώματα την εικόνα που επικρατεί στα δημοτικά σχο-

λεία. Στην αρνητική αυτή πραγματικότητα αντιδρούν, ή τουλάχιστον επιχει-

ρούν να αντιδράσουν οι νέες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που αναδει-

κνύονται στο προσκήνιο μετά την πολιτική ανανέωση που επιχειρείται με χρο-

νική αφετηρία την ψήφιση του Συντάγματος του 1864. 

Το φαινόμενο της εκπαίδευσης όχι μόνο δεν είναι ανεξάρτητο και απο-

κομμένο από τις γενικότερες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες 

που επικρατούν σε μια κοινωνία μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, αλλά 

προσδιορίζεται άμεσα και αποφασιστικά από αυτές. Οι κυρίαρχες δυνάμεις 

και οι κυρίαρχες ιδεολογίες επιβεβαιώνουν και εδραιώνουν την κυριαρχία 

τους, ως τέτοιες, από τη στιγμή που καταφέρνουν να αποτυπωθούν και στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Οι μηχανισμοί της εκπαίδευσης ως κατεξοχήν μηχανι-

σμοί αναπαραγωγής των κοινωνικών δομών μετατρέπονται σε πεδίο σύ-

γκρουσης και αντιπαράθεσης κάθε φορά που προκύπτει αναγκαιότητα για να 

γίνει αυτό. Το εύρος και η ένταση των μεταβολών στα πεδία που επηρεάζουν 

την εκπαίδευση καθορίζουν και την έκταση των αλλαγών που θα αποτυπω-

θούν στην εκπαίδευση. 

Δύο είναι οι σημαντικότερες συστηματικές προσπάθειες18 που επιχειρού-

νται την περίοδο αυτή για ριζική αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης και οι δύο 

από την πλευρά του «Νεωτερικού» κόμματος που ίδρυσε ο Χ. Τρικούπης. Η 

πρώτη το 1889 με τον ίδιο πρωθυπουργό και υπουργό Παιδείας τον Γ. Θεο-

τόκη, και η δεύτερη δέκα χρόνια αργότερα, με πρωθυπουργό αυτή τη φορά 

τον Γ. Θεοτόκη και υπουργό Παιδείας τον Αθ. Ευταξία. Και οι δύο αυτές προ-

σπάθειες, που αντανακλούν την πρόθεση των εκσυγχρονιστικών δυνάμεων 

της εποχής για αλλαγές στην εκπαίδευση, οδηγούνται σε αποτυχία  μετά από 

έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή. Το αίτημα για μεταρρύθμιση θα παραμείνει 

ανεκπλήρωτο και «η ελληνική εκπαίδευση θα καταδικαστεί ξανά σε στασιμό-

τητα».19   

 
                                            
18 Έχουν προηγηθεί τα νομοσχέδια Μίληση, το 1877, και τα νομοσχέδια του Αυγερινού, το 

1880.  Τα νομοσχέδια του Μίληση  αποτελούσαν ατομική πρωτοβουλία ενός μόνο βουλευτή, 

του Γ. Μίληση, ενώ εκείνα του Αυγερινού δεν πρόλαβαν καν να συζητηθούν στη Βουλή γιατί 

μεσολάβησε κυβερνητική μεταβολή. 
20 Πυργιωτάκης, Ι.Ε., όπ. σσ. 66-67. 
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2.4. Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Όπως έγινε φανερό από τα παραπάνω, κατά το τελευταίο τέταρτο του 

19ου αιώνα έχουν επέλθει στο οικονομικό και πολιτικό πεδίο της Ελλάδας ση-

μαντικές αλλαγές που μεταβάλλουν τόσο τις πολιτικές ισορροπίες όσο και τις 

οικονομικές δομές. Κάτω από την επίδραση αυτών των μεταβολών, επόμενο 

είναι να αναζητηθεί από τις δυνάμεις εκείνες που στηρίζουν το πνεύμα της 

ανανέωσης και του εκσυγχρονισμού των η αποτύπωση αυτών των μεταβο-

λών αυτών και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Με βάση αυτή τη θεώρηση η υπό-

θεση της έρευνας μπορεί να πάρει την ακόλουθη μορφή: Οι νέες δυνάμεις 

που έρχονται στο πολιτικό προσκήνιο της Ελλάδας μετά το φιλελεύθερο Σύ-

νταγμα του 1864 και την εδραίωση του κοινοβουλευτικού συστήματος, με επι-

κεφαλής τον Χ. Τρικούπη παίρνουν την πρωτοβουλία εκσυγχρονιστικών μέ-

τρων σε όλα τα επίπεδα του κρατικού τομέα και ιδιαίτερα στην οικονομία. Οι 

προσπάθειες, όμως, των δυνάμεων αυτών για μεταρρύθμιση του εκπαιδευτι-

κού συστήματος, παρά το γεγονός ότι το «Νεωτερικόν» κόμμα έχει την πλειο-

ψηφία στη Βουλή, παραμένουν τελικά ατελέσφορες. Επειδή ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα αποτελεί αντανάκλαση ευρύτερων πολιτικών, οικονομικών, πολιτισμι-

κών και κοινωνικών συγκλήσεων, η ασυμφωνία των συνιστωσών επενεργεί 

ως ανασταλτικός μηχανισμός στη διαδικασία μεταβολής του. Η ασύμπτωτη ε-

ξέλιξη  των μεγεθών αυτών και το εύρος των εσωτερικών αντιθέσεων ή και α-

ντιφάσεων ελέγχονται ως παράμετροι που επιδρούν αρνητικά στην επιχειρού-

μενη το 1889 μεταρρυθμιστική προσπάθεια στην εκπαίδευση. 

Όπως επισημάνθηκε και στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η περίο-

δος αυτή δεν έχει φωτιστεί επαρκώς. Ιδιαίτερα για τα νομοσχέδια του 1889, 

που αποτελούν την πρώτη ολοκληρωμένη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στην 

εκπαίδευση, ελάχιστα έχουν γραφεί. Τα ερωτήματα που προκύπτουν, σε κάθε 

περίπτωση, είναι πολλά και παραμένουν ακόμα ανοιχτά. 
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2.5. ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Η περίοδος διακυβέρνησης της χώρας από τον Χ. Τρικούπη αποτέλεσε 

την πρώτη μέχρι τότε εκσυγχρονιστική προσπάθεια στην Ελλάδα. Παρ’ όλες 

τις σημαντικές αλλαγές που σημειώθηκαν σε πολλούς τομείς της ελληνικής 

οικονομικής και κοινωνικής ζωής, εντούτοις,  το εκπαιδευτικό σύστημα, παρά 

τα  προβλήματα και τις ατέλειες που  είχε, αποδείχτηκε ιδιαίτερα ανθεκτικό και 

παρέμεινε αμετάβλητο. Τα υπό διερεύνηση ερωτήματα που προκύπτουν 

μπορούν με βάση τα προηγούμενα να πάρουν την ακόλουθη μορφή: 

Ένα πρώτο ερώτημα που πρέπει να διερευνηθεί είναι  το κατά πόσο το 

ισχύον το 1889 εκπαιδευτικό σύστημα έχρηζε μεταρρύθμισης, και αν ναι, ποιες 

ήταν οι συνθήκες εκείνες που συνηγορούσαν σ’ αυτό. 

Το αμέσως επόμενο ερώτημα, προϊόν του προηγουμένου, είναι αν τα νο-

μοσχέδια του 1889, με κριτήριο τα κίνητρα των μεταρρυθμιστών και τους το-

μείς του συστήματος της εκπαίδευσης που επιδιώκουν να μεταβάλλουν, συνι-

στούν πράγματι μεταρρυθμιστική προσπάθεια. 

Επίσης θα διερευνηθεί αν την περίοδο αυτή υπάρχουν πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις που έχουν συμφέροντα από την 

παρατεινόμενη στασιμότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Τέλος, θα διερευνηθεί κατά πόσο η αποτυχία της μεταρρύθμισης σχετίζε-

ται με την αναντιστοιχία μεταξύ των κεντρικών πολιτικών και οικονομικών επι-

λογών και κοινωνικών αναγκών τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο.  

Με βάση τα ερωτήματα αυτά η έρευνα θα εστιαστεί στην περιοχή των 

πρωτογενών πηγών (νομοσχέδια, εισηγητικές εκθέσεις, αγορεύσεις στη Βου-

λή,) και της βιβλιογραφίας με σκοπό να διερευνήσει τη σχέση που υπάρχει 

μεταξύ των επιχειρούμενων εκπαιδευτικών αλλαγών και των κυρίαρχων δο-

μών στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας την περίοδο 

αυτή. 

 

2.6. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναζητήσει -και στο βαθμό που είναι 

εφικτό να ερμηνεύσει- τις βαθύτερες σχέσεις που προσδιορίζουν τις εκπαιδευ-

τικές δομές κατά τη διάρκεια  του τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα στην 
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Ελλάδα σε σχέση με τη λειτουργία των αντίστοιχων πολιτικών, κοινωνικοοικο-

νομικών και πολιτισμικών δομών. Για το λόγο αυτό θα διερευνηθούν τόσο οι 

κυρίαρχες ιδεολογίες στις οποίες υπακούει η συλλογική κοινωνική βούληση 

της εποχής εκείνης, όσο και οι παγιωμένες και στερεότυπες κοινωνικές δομές 

που λειτουργούν ως μηχανισμοί ανάσχεσης στις επερχόμενες μεταβολές.  

Ακόμη θα επιχειρηθεί να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο τα νομοσχέδια 

του 1889 αποτέλεσαν τη βάση20, την αφετηρία, τον οδηγό της προσπάθειας 

εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας. Για το λόγο αυ-

τό, η προσέγγιση θα γίνει με τη χρήση κυρίως πρωτογενών πηγών, αναλυτικά 

και συγκριτικά, σε σχέση με τις υφιστάμενες δομές, ουσιαστικά δηλαδή με το 

νόμο του 1834 και τα σημαντικότερα διατάγματα που διαμόρφωσαν την εκ-

παιδευτική εικόνα της Ελλάδας του 19ου αιώνα. 

Ακόμη θα αναζητηθούν τα σημαντικότερα εκείνα μεταρρυθμιστικά στοι-

χεία που εισηγούνται μεν το 1889 και παρόλο που απορρίπτονται δείχνουν να 

φέρουν την ωριμότητα εκείνη που θα τους επιτρέψει να υιοθετηθούν σε μετα-

γενέστερες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, έστω κι αν αυτές επιχειρούνται 

από αντίπαλες πολιτικές ομάδες, όπως για παράδειγμα  ο νόμος ΒΤΜΘ΄ του 

1895. Για το λόγο αυτό η έρευνα θα επεκταθεί και σε πέραν του 1889 νομο-

σχέδια και διατάγματα. 

 

3. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Η επιλογή της μεθόδου προσδιορίζεται από το υπό διερεύνηση θέμα, 

όπως επίσης και το αποτέλεσμα μιας εργασίας προσδιορίζεται τόσο από την 

εκλογή της μεθόδου καθώς και από την πιστή και αυστηρή εφαρμογή των αρ-

χών που την προσδιορίζουν. Για τη συγκεκριμένη έρευνα, λοιπόν, η ερμηνευ-

τική μέθοδος επιλέγεται ως η πλέον  κατάλληλη για την προσέγγιση του υπό 

διερεύνηση προβλήματος.  

Μια ερμηνευτική προσέγγιση όμως που επιχειρεί να εστιάσει το φακό της 

έρευνας σε συγκεκριμένη περιοχή, ιδιαίτερα στο αντικείμενο της έρευνας, γίνε-

                                            
20 Όπως έχει επισημανθεί στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας,  οι ερευνητές εκλαμβάνουν 

ως αφετηρία των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών κατά το 19ο αιώνα τα νομοσχέδια του 

1899. 
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ται περισσότερο διεισδυτική όταν είναι αναλυτική. Η ανάλυση, ως μέρος της 

ερμηνευτικής, δεν μπορεί να αποτελέσει τον κανόνα της προσέγγισης σε ένα 

τόσο ευρύ πεδίο έρευνας. Θα περιοριστεί, επομένως, σε επιμέρους στοιχεία 

των πρωτογενών πηγών (άρθρα νομοσχεδίων, νόμων και διαταγμάτων) όπο-

τε αυτό κριθεί αναγκαίο για να γίνει ορατή η διαφοροποίηση συγκριτικά με τα 

θεσμικά ισχύοντα.  

 
3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

Με βάση τις απόψεις του θεμελιωτή της μεθόδου, του Schleiermacher, η 

ερμηνευτική ορίζεται ως η βασική επιστήμη που θα χρησιμοποιείται παντού 

όπου προκύπτει η ανάγκη καθορισμού του νοήματος.21 

 Ο Dilthey περιόρισε τη χρησιμότητα της ερμηνευτικής στην κατανόηση 

των γραπτών κειμένων.22 Και οι δύο, πάντως, αποδέχονται τη βασική αρχή 

της ερμηνευτικής ότι για να κατανοήσουμε ένα πνευματικό δημιούργημα, θα 

πρέπει να ταυτιστούμε με το δημιουργό του, να αναστήσουμε μέσα μας όλα 

τα βιώματά του. Με την ερμηνευτική επιδιώκεται η κατανόηση όλων των πτυ-

χών και των προεκτάσεων του υπό διερεύνηση θέματος, πράγμα που σημαί-

νει ότι ο ερευνητής οφείλει να επιστρατεύσει όλες τις γνώσεις που σχετίζονται 

με το θέμα του και που μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόησή του.23  

Η προσέγγιση του θέματος από διαφορετική ερευνητική γωνία, κάθε φο-

ρά, προσφέρει μια καινούρια γνώση που φωτίζει το θέμα και συμβάλει στην 

ευρύτερη κατανόησή του. Με αυτό τον τρόπο, σχηματίζεται αυτό που ο klafki 

ονομάζει ερμηνευτικό κύκλο ή ερμηνευτική έλικα,24 μια δεύτερη βασική αρχή 

της ερμηνευτικής, και αποδίδει σχηματικά την αέναη προσπάθεια για κατα-

νόηση των ανθρώπινων δημιουργημάτων. Η τρίτη βασική αρχή της μεθόδου 

είναι η διαρκής αναζήτηση στη σχέση του «όλου» με τα «επιμέρους»25 στοι-

χεία και αντίστροφα. 

                                            
22 Πυργιωτάκης, Ι.Ε., Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999, 

σσ.100-115.  
22 Βλ. σχετ. Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εισαγωγή…, ό.π., σελ. 102.  
23 Βλ. σχετ. Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εισαγωγή…, ό.π., σελ. 105. 
24 Βλ. σχετ. Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εισαγωγή…, ό.π., σελ. 105. 
25 Βλ. σχετ. Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εισαγωγή…, ό.π., σελ. 106. 
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Μια άλλη διαδικασία την οποία η μεθοδολογία προσδιορίζει και επιβάλλει 

είναι η διάκριση του ουσιώδους από το επουσιώδες26 με την αξιολόγηση του 

υλικού του. Από το πλήθος των στοιχείων και των πληροφοριών ο ερευνητής 

υποχρεούται να ξεχωρίσει το σημαντικό από το ασήμαντο για να το αξιοποιή-

σει ορθότερα στην προσπάθεια ανασύνθεσης των δεδομένων του. Στην προ-

σπάθεια αυτή θα συμβάλει αποτελεσματικά η οργάνωση και η κατηγοριοποί-

ηση του υλικού σε θεματικές ενότητες που θα βοηθήσουν στην αποφυγή των 

επικαλύψεων και των επαναλήψεων τις οποίες ο ερευνητής, ασφαλώς, επι-

διώκει να αποφύγει. 

Γίνεται κατανοητό ότι για τη διερεύνηση του ερευνητικού προβλήματος, 

όπως αυτό διατυπώνεται, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ερμηνευτική αφού, 

οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες την περίοδο του Τρικούπη αποτελούν μέ-

ρος ενός γενικότερου πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και ιδεολογικού 

πλέγματος, για τον προσδιορισμό των οποίων είναι απαραίτητη η διαφορετική 

κάθε φορά προσέγγιση. 

 Η πορεία της εργασίας, προσδιοριζόμενη από τις αρχές της μεθοδολο-

γίας, βασίζεται στην ανάλυση των επιμέρους παραγόντων που επιδρούν, ά-

μεσα ή έμμεσα στο αντικείμενο της έρευνας. Κάθε μια διερεύνηση συνθέτει και 

μια διαφορετική προσέγγιση στη μελέτη της εκπαιδευτικής κατάστασης και 

φωτίζει το αντικείμενο της έρευνας από διαφορετική κάθε φορά σκοπιά. 

 Η αυτοτέλεια των ενοτήτων αντανακλά τη δυναμική του επιμέρους κα-

θώς αυτό εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο, μια ευρύτερη ολότητα, η ο-

ποία βρίσκεται σε άμεση ή έμμεση αλληλεπίδραση με κάθε μέρος ξεχωριστά. 

Τίποτα δε θεωρείται ανεξάρτητο ούτε εκλαμβάνεται ως τέτοιο, πλην ίσως ορι-

σμένων ιδεολογικών παραμέτρων οι οποίες, θεωρούμενες κάτω από το 

πνεύμα της μακράς διάρκειας, παρουσιάζουν μια μεγαλύτερη αντοχή και μια 

σχετική αυτονομία.   

Φιλοδοξία της εργασίας αυτής είναι να επιχειρήσει να τοποθετήσει πάνω 

σε ιδεολογικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς άξονες το γεγονός 

της εκπαίδευσης, όπως αυτό ιστορικά οικοδομείται στο πέρασμα του 19ου αι-

ώνα, κυρίως δε να διερευνήσει, αναλυτικά στην αρχή συνθετικά κατόπιν, τους 

παράγοντες που επέδρασαν σε αυτή. Πάντα όμως σε μια βάση πολυπαραγο-

                                            
26 Βλ. σχετ. Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εισαγωγή…, ό.π., σελ. 108. 
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ντική και πολυσύνθετη. Η σχέση αιτίου-αποτελέσματος είναι έξω από τη λογι-

κή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται αφού αυτή απαντά μονοσήμαντα 

και κατ΄ επέκταση περιοριστικά στην "ανάγνωση" της ιστορικής πραγματικότη-

τας. 

Δεν επιδιώκονται λοιπόν απαντήσεις σε προβλήματα ή ερωτήματα που 

είναι υπαρκτά και ούτως ή άλλως τίθενται από την ίδια την ιστορική πραγματι-

κότητα. Επιδιώκονται τεκμηριωμένες ερμηνείες μέσα από αλλεπάλληλες προ-

σεγγίσεις πάνω στο ίδιο θέμα, ενταγμένες σε μια διαδικασία η οποία όμως δεν 

μπορεί να είναι και  δεν είναι αποδεικτική.27 Αυτή εξάλλου θεωρείται και η βα-

σική αδυναμία της συγκεκριμένης μεθόδου, της ερμηνευτικής όπως ο ίδιος ο 

θεμελιωτής της μεθόδου την προσδιόρισε. Η επιτυχία του εγχειρήματος το 

οποίο προσδιορίζεται και από την υποκειμενική αντίληψη, αξιολόγηση, ανά-

λυση και σύνθεση, που είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ο ερευνητής, απο-

τελεί την άλλη μεγάλη αδυναμία της μεθόδου.28 

 Η αυστηρή εφαρμογή του μεθοδολογικού παραδείγματος, σε συνδυα-

σμό με την τεκμηρίωση, μέσα από τη βιβλιογραφία και τις πρωτογενείς πηγές, 

των ερμηνευτικών προσεγγίσεων προασπίζει την εγκυρότητα της θέασης και 

εξασφαλίζει, στο βαθμό που οι προϋποθέσεις αυτές  υπηρετούνται πιστά,  την 

αξιοπιστία τόσο της εργασίας όσο και του ίδιου του ερευνητή. 

 

4. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
 

Το εκπαιδευτικό σύστημα συνιστά μεν ένα  κοινωνικό εποικοδόμημα, 

η βάση του οποίου όμως είναι δομημένη σε κριτήρια πολιτισμικά. Με δεδο-

μένη τη σχέση κοινωνίας και πολιτισμού νομιμοποιείται η προσέγγιση της 

                                            
27 Βλ. σχετ. Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εισαγωγή…,ό.π., σελ. 102. 
28 Μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση στο θέμα της υποκειμενικότητας γίνεται από τον Τ.S. 

Kuhn, ο οποίος υποστηρίζει ότι «η υποκειμενικότητα στην επιστήμη δε σχετίζεται με την προ-

σωπική άποψη του καθενός ερευνητή βάσει της οποίας απορρίπτει, αποδέχεται ή ξαναταιρά-

ζει τη γνώση. Σχετίζεται με το σύστημα αρχών και αξιών βάσει του οποίου προσεγγίζει το α-

ντικείμενο, και αυτό το σύστημα υπαγορεύεται από τη μεθοδολογία και υπόκειται στους κανό-

νες που αυτή επιβάλλει». T.S. Kuhn, Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων, εισαγ.-επιμ. 

Β. Κάλφας, μετάφρ. Γ. Γεωργακόπουλος- Β. Κάλφας, εκδ. Σύγχρονα θέματα, σσ. 119-120. 
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ιστορίας της εκπαίδευσης και από την κοινωνιολογική της σκοπιά.29 Μια 

ιστορική και κοινωνιολογική, όμως προσέγγιση θα πρέπει να διακρίνει τις 

βασικές διαφορές μεταξύ κοινωνικών και πολιτισμικών κριτηρίων. Η κοινω-

νία είναι ένας οργανισμός πιο εύπλαστος και πιο ευμετάβλητος, βασιζόμε-

νος σε δομές που είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται σε σύντομα ή λιγότε-

ρο σύντομα χρονικά διαστήματα. Διακρίνεται από μια προσαρμοστικότητα 

και μια ευαισθησία αντίδρασης σε μεταβολές που μπορεί να προέρχονται 

από οικονομικές ή πολιτικές ανακατατάξεις. Οι μεταβολές αυτές βρίσκουν, 

αργά ή γρήγορα την αποτύπωσή τους και στο εκπαιδευτικό σύστημα, το 

οποίο λειτουργεί ως αντανάκλαση, ως καθρέφτης των κοινωνικών λειτουρ-

γιών και αναγκών. 

Απεναντίας, «ένας πολιτισμός δρασκελίζει, προϋποθέτει, πολύ μεγα-

λύτερα χρονικά διαστήματα από μια οποιαδήποτε κοινωνική πραγματικότη-

τα και μεταβάλλεται με ρυθμό πιο αργό από ό,τι οι κοινωνίες που φέρει ή 

που συμπαρασύρει».30  Η ουσιώδης αυτή διαφορά συνίσταται σε αυτό που 

ο Fernant Braudel έχει ονομάσει «μακρά διάρκεια» στη διαδικασία μελέτης 

των μεταβολών που συντελούνται, σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή ή 

μια μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα, στο πέρασμα του χρόνου. Τα πολιτισμικά 

κριτήρια συντίθενται από δυνάμεις θεμελιώδεις, που δύσκολα τις διακρίνει 

κάνεις, και κυρίως τον τρόπο που μεταβάλλονται που είναι αργός και ανε-

παίσθητος, π.χ. το κατά τόπους θρησκευτικό συναίσθημα, η έλλειψη κινητι-

κότητας των χωρικών, οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι α-

ντιμετωπίζουν το θάνατο, και συνιστούν εκείνες τις πραγματικότητες που 

αποτελούν αυτό που ονομάζεται «βάσεις», ή «δομές» των πολιτισμών.31  

Με τη σκέψη προσηλωμένη στη μακρά διάρκεια οδηγούμαστε να 

προσεγγίσουμε ένα γεγονός ή μια μεταβολή όχι με γνώμονα τη στενή περί-

οδο που εκδηλώνεται το γεγονός ή παρατηρείται η μεταβολή, αλλά, με άξο-

να την αντίληψη ότι η αποτύπωση μεταβολών που προσδιορίζονται από 

πολιτισμικά κριτήρια προϋποθέτει ωρίμανση η οποία απαιτεί  βάθος χρό-

νου για να πραγματοποιηθεί. 
                                            
29Βλ. σχετ., Braudel, F., Η Γραμματική των πολιτισμών, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης, μετφρ. Αλεξάκης Α., Αθήνα 2002, σσ. 71-72 
30 Braudel, F., ό.π., σσ. 71-72 
31 Βλ. σχετ., Braudel, F., ό.π., σσ. 82-83. 
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 Με βάση αυτή τη θεώρηση -της μακράς διάρκειας- η έρευνα απλώνε-

ται σε μια ευρύτερη περιοχή η οποία επιβάλλει τη διερεύνηση του αντικει-

μένου τόσο από περισσότερες διαφορετικές οπτικές γωνίες όσο και σε με-

γαλύτερο πλάτος χρόνου μια και οι προηγηθείσες συνθήκες, έμμεσα ή ά-

μεσα επιδρούν πάνω σε αυτό. 

Η λογική  αυτή δεν αντιβαίνει στις αρχές της ερμηνευτικής, της μεθό-

δου που αποτελεί το πλαίσιο για τη συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας, 

αφού κατ’ αυτήν αναζητείται η βαθύτερη σχέση που προσδιορίζει την αλλη-

λεπίδραση του επιμέρους με το όλο. Εξάλλου, το βαθύτερο νόημα των κοι-

νωνικών δράσεων δεν μπορεί να αναζητηθεί, σε περιορισμένο χρονικό ορί-

ζοντα όταν έχουμε να κάνουμε με τη δυναμική της ίδιας της ιστορίας. 
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   Η αλήθεια ξεπηδά  

πιο εύκολα από το λάθος  

                                                                            παρά απ’ τη σύγχυση 

Bacon 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 

ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ 
 

 
1. Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ 

 

Το αδιαμφισβήτητο γεγονός του 19ου αιώνα, για τα ελληνικά βέβαια 

δεδομένα, το οποίο αποτελεί και το σημείο εκκίνησης της ιστορίας του νέου 

ελληνικού κράτους, είναι ασφαλώς η επανάσταση του 1821. Τα γεγονότα 

που διαδραματίζονται κατά τη διάρκειά της, όσο και αυτά που προηγούνται 

αυτής, στο χώρο της ευρωπαϊκής διανόησης έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

αφού επιδρούν καταλυτικά σε αυτή την ίδια την επανάσταση, όσο και στην 

κατοπινή πορεία και εξέλιξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 
Για να κατανοήσουμε, όμως, καλύτερα, τόσο το φαινόμενο της επανά-

στασης αλλά και τα γεγονότα που ακολουθούν  το 19ο αιώνα, και για να με-

ταφερθούμε καλύτερα στο κλίμα της εποχής αυτής, οφείλουμε να σταθούμε 

σε εκείνα τα χαρακτηριστικά-τις κυρίαρχες ιδέες και απόψεις- που διατρέ-

χουν όλη την εκατονταετία που διανύουμε και επηρεάζουν άλλοτε άμεσα 

και άλλοτε έμμεσα κεντρικές επιλογές της πολιτικής και κοινωνικής ζωής 

της Ελλάδας. Μόνο που για να γίνει αυτό, πρέπει να γυρίσουμε πενήντα 

σχεδόν χρόνια πίσω, πριν την ελληνική Επανάσταση, όταν και στο γεω-

γραφικό χώρο στον οποίο εντοπίζεται η σημερινή Ελλάδα αρχίζουν να φτά-

νουν, δάνεια, τα μηνύματα των ιδεολογικών κινημάτων που κυριαρχούν στη 

Δυτική Ευρώπη: ο Διαφωτισμός και ο εθνικισμός. 
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Ορίζοντας ως σημείο εκκίνησης για την προσέγγιση του θέματός μας, 

το κίνημα του Διαφωτισμού, αποδεχόμαστε, αυτόματα την καθοριστική επί-

δραση που άσκησε το κίνημα αυτό στη διαμόρφωση των συνθηκών για το 

ξεκίνημα της ελληνικής επανάστασης αλλά και των κυρίαρχων τάσεων που 

θα επικρατήσουν στην πολιτική και κοινωνική ζωή στο χώρο που συνιστά 

το σύγχρονο ελληνικό κράτος μετά την απελευθέρωση. Στις σελίδες που 

ακολουθούν θα επιχειρηθεί να καταδειχτεί αυτή η σημαντικότητα και η 

διάρκεια της επίδρασης, που, σε ορισμένα θέματα φτάνει παραλλαγμένη, 

ως τις μέρες μας. 

 

1.1. Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 

Το κίνημα, λοιπόν, του Διαφωτισμού και τα μηνύματα της Γαλλικής 

Επανάστασης32, φαίνεται να αποτελούν την απαρχή της διαδικασίας που 

οδήγησε στην επανάσταση του 1821 και στην ανεξαρτησία του νέου ελλη-

νικού κράτους. Το κλειδί ουσιαστικά των εξελίξεων που οδηγούν στη δη-

μιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την ανατροπή της υφιστάμενης κα-

τάστασης, η οποία σχετίζεται με τη «διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης με-

ταξύ των νεότερων Ελλήνων»33, το κρατεί ο δέκατος όγδοος αιώνας. 

Κι αν το παράδειγμα της Γαλλικής επανάστασης είναι περισσότερο εύ-

ληπτο και κατανοητό, σε ό,τι αφορά στην επίδραση που ασκεί, με τα μηνύ-

ματα της ελευθερίας, ισότητας και αδελφοσύνης, στη συνείδηση των 

υπόδουλων Ελλήνων, το κίνημα του Διαφωτισμού, το οποίο, στην ύστερή 

του φάση, γίνεται κτήμα των Ελλήνων λογίων, σε ελλαδικό και ευρωπαϊκό 

γεωγραφικό χώρο, ασκεί βαθύτερη, ίσως, και διαρκέστερη ιδεολογική 

επίδραση, για δύο κυρίως λόγους: 

α. Το κύριο πρόβλημα που θίγει ο Διαφωτισμός, είναι το πρόβλημα 

της αγωγής, καθώς και της  χρήσης του γλωσσικού οργάνου34, για τη διά-

δοση των νέων ιδεών, το οποίο, για μεν τη Δύση επιχειρείται να λυθεί, και 

                                            
32 Πολίτης Αλέξ., Ρομαντικά χρόνια, Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, 

εκδ. ΕΜΝΕ-Μνήμων, Αθήνα 1993, σελ. 11. 
33 Κιτρομηλίδης Π.Μ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, εκδ., 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, μτφρ.,Νικολούδη Στ., Αθήνα 1996, σελ 85. 
34 Δημαράς Κ.Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1983, σελ. 16. 
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επιτυγχάνεται, με την αντικατάσταση της λατινικής από τις εθνικές γλώσ-

σες, για δε την Ελλάδα, επειδή το θέμα είχε ορισμένες ιδιαιτερότητες, το 

πρόβλημα προσεγγίστηκε κάπως διαφορετικά35, και μάλιστα, έμελλε να λυ-

θεί, οριστικά, όπως δείχνουν τα πράγματα, πολύ αργότερα, στις μέρες μας. 

β. Η ιδεολογική βάση του Διαφωτισμού αποτελεί την αφετηρία για να 

αναδυθεί η νέα ιδεολογία, που θα κυριαρχήσει το 19ο αιώνα στην Ευρώπη, 

ο εθνικισμός.36 

 Η φιλοσοφία του Διαφωτισμού37, βασισμένη στο ενιαίο και αμετάβλη-

το του Φυσικού νόμου που διέπει το σύμπαν, τον οποίο (φυσικό νόμο) α-

νακαλύπτει και κατανοεί ο άνθρωπος μέσω του ορθού λόγου, δίνει τη δυ-

νατότητα στον Καντ να αναγορεύσει, το αυτεξούσιο του ανθρώπου και το 

δικαίωμά του στην αυτοδιάθεση, ως υπέρτατο ηθικό και πολιτικό αγαθό38, 

γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να προκληθούν έντονες πολιτικές συζη-

τήσεις και να τεθούν οι ιδεολογικές βάσεις για το πέρασμα από τα θεοκρα-

τικά καθεστώτα στα σύγχρονα εθνικά κράτη39. Μάλιστα, όχι μόνο ο Διαφω-

                                            
35 Δημαράς Κ. Θ., ό.π. σελ. 16. 
36 «Το αφυπνιστικό μήνυμα απευθυνόταν προς τις τάξεις, λόγω όμως κάποιου τρομερού τα-

χυδρομικού λάθους δόθηκε στα έθνη». Έτσι σχολιάζει ο Ernest Gellner  την ανάληψη της 

συλλογικής ευθύνης στα νέα εθνικά κράτη, και τη δύναμη που τα διαμόρφωσε, στο βιβλίο του, 

Έθνη και εθνικισμός, μτφ. Λαφαζάνη Δ., 1992, σελ 198. 
37 Kedurie Elie, Ο εθνικισμός, πρ., Κιτρομηλίδης Π., μτφρ. Μαρκέτος Σπ., επιμ. Λέκκας Π., 

εκδ. Κατάρτι, Αθήνα 1999, σελ. 38. 
38 «Για τον Καντ η κατηγορική προσταγή δεν είναι θεία εντολή. Είναι μια προσταγή που ανα-

βλύζει μέσα από την ίδια την ψυχή: ο άνθρωπος ελεύθερα την αναγνωρίζει κι εξίσου ελεύθε-

ρα την ενστερνίζεται. Ακριβώς όπως ο φυσικός νόμος δεν μπορεί να αποτελεί την πηγή των 

ηθικών αξιών, το ίδιο ισχύει και για τη θεία βούληση. Αν η θεία βούληση ήταν το υπόβαθρο 

της κατηγορικής προσταγής, τότε οι πράξεις του ανθρώπου θα υπαγορεύονταν έξωθεν, η 

ελευθερία του θα εξαφανιζόταν και η ηθική θα έχανε κάθε νόημα[…]Σύμφωνα με τον Καντ, ο 

άνθρωπος δεν αποτελεί ένα απλό στοιχείο της φυσικής τάξης πραγμάτων. Αντιθέτως, ο άν-

θρωπος αποφασίζει να υπάρξει ως ελεύθερο και ηθικό όν με τη βοήθεια των κανόνων που ο 

ίδιος ανακαλύπτει και επιβάλλει στον εαυτό του», Kedurie Elie, ό.π., σελ. 54-55. 
39 Κονδύλης Π., Ο ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, τ. β΄, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1993, σελ. 16. Είναι 

χαρακτηριστικό το απόσπασμα που ακολουθεί, για το πώς οι νέες ιδέες οδήγησαν στην αφε-

τηρία μιας νέας τάξης πραγμάτων για το δυτικό πολιτισμό. «Η αρχή του τέλους του Θεού δια-

γράφεται ήδη με τη νίκη του κράτους πάνω στην εκκλησία, και ο 18ος αιώνας αποτελεί ακρι-

βώς μιαν εποχή, όπου το κράτος κερδίζει αποφασιστικές μάχες στον μακραίωνο πόλεμό του 
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τισμός, αλλά και «ο ρομαντισμός, ο θετικισμός και ο εθνικισμός του 19ου 

αιώνα είναι αποτέλεσμα της πάλης του ανθρώπου με το Θεό του, με τον 

εαυτό του».40 

Οι μετακαντιανοί φιλόσοφοι, με κύριους εκπροσώπους τον Φίχτε και 

τον Σλαϊερμάχερ «εξειδικεύουν» τη μεταφυσική αυτή αναζήτηση και κατα-

λήγουν σε μια νέα θεωρία περί του κράτους που συνιστά τη μετατόπιση του 

ζητήματος της αυτοδιάθεσης από το ατομικό στο συλλογικό επίπεδο, και η 

οποία πραγματοποιείται, πλέον,  στο πλαίσιο ενός νέου σχηματισμού, του 

εθνικού κράτους, γεγονός που επέδρασε καταλυτικά στη διαμόρφωση της 

πολιτικής, τελικά, θέσης ότι «η μοίρα του ανθρώπου μπορεί να εκπληρωθεί 

και η ελευθερία του να ολοκληρωθεί μόνο μέσω της ταύτισής του με το 

κράτος»41. Η μετάβαση, δηλαδή, από την ατομική στη συλλογική διαδικασία 

αναζήτησης της ελευθερίας, ουσιαστικά, αποτελεί τη γέφυρα που μεταφέρει 

τα μηνύματα του Διαφωτισμού, τα μετασχηματίζει σε πολιτική πράξη και 

ζώσα ιδεολογία κατά την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης, και καλλιερ-

γεί το έδαφος για την ανάπτυξη της νέας κυρίαρχης, για τη Δύση, ιδεολογί-

ας, που έμελλε να εμφανιστεί μόλις στα τέλη του 18ου αιώνα42 να διατρέξει 

ολόκληρο το 19ο αιώνα, οπότε και καθιερώνεται, και να διαμορφώσει -

συνεχίζοντας κατά τα φαινόμενα και σήμερα να διαμορφώνει- το χάρτη της 

Ευρώπης, του εθνικισμού.43 

                                                                                                                             
με την Εκκλησία (γαιοκτησία, δικαιοδοσία, εκπαίδευση). Η ισχύς του Θεού ήταν πάντοτε τόσο 

μεγάλη όσο και η ισχύς των τοποτηρητών του πάνω στη γη* γι αυτό και η μείωσή της ήταν 

αναπόδραστη, από τη στιγμή που οι τελευταίοι αυτοί, μετά από επίμονη αντίσταση, υποτά-

χτηκαν σε μιαν αρχή που δεν ενεργούσε στο όνομα του Θεού, παρά του ανθρώπου και της 

ευζωίας του. Η αρχή αυτή ήταν το σύγχρονο κράτος», ό.π. σελ. 16. 
40 Χαμουδοπούλου- Κωνσταντινίδου, Β.Δ., Κλασικισμός και Ρομαντισμός, στο «Νέα Εστία», 

τ.χ. 1307, τομ. εκατοστός δέκατος, Αθήνα 1981, σελ. 248. 
41 Kedurie, Elie, ό.π., σελ. 87. 
33Λέκκας, Π.Ε., Η εθνικιστική ιδεολογία, πέντε υποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολο-

γία, εκδ. ΕΜΝΕ-Μνήμων, 1992, σελ. 79. 
34Θεωρούμε τον εθνικισμό ως το ιδεολογικά καινούριο, που έρχεται στο προσκήνιο, και όχι ως 

κάτι απαραίτητα καλό ή κακό. Απλώς διερευνούμε το ρόλο που αυτή η ιδεολογία διαδραμάτι-

σε στη συγκρότηση των ευρωπαϊκών εθνικών κρατών, σε πρώτη φάση, και σε δεύτερη θα 

αναζητήσουμε τις ευρύτερες κοινωνικο-πολιτικές επιπτώσεις της στον ελλαδικό χώρο.  
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2. Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 
 

Το φαινόμενο του εθνικισμού, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι 

απότοκος των προβληματισμών που έφερε στο προσκήνιο το κίνημα του 

Διαφωτισμού. Σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία που αναζητούσε απαντήσεις πέ-

ρα από τις ερμηνείες που έδινε η θρησκεία, ο εθνικισμός έρχεται και υπο-

καθιστά την πίστη στο Θεό με την πίστη στην πατρίδα, την ενισχύει ή την 

συγχέει με αυτήν,44 σε σημείο που να θεωρηθεί ότι «οι εθνικισμοί είναι 

θρησκείες χωρίς Θεό».45 

Ο όρος εθνικισμός είναι στην ουσία άγνωστος στην Ευρώπη του 18ου 

αιώνα, εμφανίζεται στο προσκήνιο μόλις στα 179846 και υποστηρίζει πως 

«η ανθρωπότητα εκ φύσεως συγκροτείται σε έθνη, πως τα έθνη χαρακτηρί-

ζονται από γνωρίσματα συγκεκριμένα κι εμπειρικά διαπιστώσιμα και πως, 

πέρα από την εθνική αυτοδιάθεση, δε νομιμοποιείται κανένας άλλος τρό-

πος διακυβέρνησης».47 Όπως επισημάνθηκε και στην προηγούμενη παρά-

γραφο για το Διαφωτισμό, η διεκδίκηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης, 

αποκτά περιεχόμενο και βρίσκει νομιμοποιητική βάση μέσα από μια νέα 

μορφή συλλογικής έκφρασης και οργάνωσης την οποία ο εθνικισμός οι-

κειοποιείται, χρησιμοποιεί και ανταποδίδει τελικά στην κοινωνία με τη μορ-

φή ασφαλούς εδάφους ενεργοποίησης αυτού ακριβώς του δικαιώματος. 

Ο εθνικισμός αποτελεί, δηλαδή, μια από τις βασικές ιδεολογικές βά-

σεις  της νεοτερικότητας και σηματοδοτεί ουσιαστικά τη μετάβαση από την 

ιδέα της πεφωτισμένης δεσποτείας και το μονοπώλιο της εξουσίας από το 

μονάρχη, στην ιδέα του έθνους, ως πηγής κάθε κυριαρχίας.48 

                                            
44  Βλ. σχετ. Βέικος, Θ., Εθνικισμός και εθνική ταυτότητα, [χ.ε.], Αθήνα 1993, σελ. 23. 
45 Βέικος, Θ., ό.π., σελ. 22. 
46 Λέκκας, Π.Ε., Η εθνικιστική ιδεολογία, πέντε υποθέσεις εργασίας στη ιστορική κοινωνιολο-

γία, εκδ. ΕΜΝΕ-Μνήμων, 1992, σελ. 78. 
47 Kedurie, Elie, ό.π. σελ. 37. 
48 Βλ. σχετ. Δεμερτζής, Ν., Ο εθνικισμός ως ιδεολογία, στο: Έθνος- Κράτος- Εθνικισμός, επι-

στημονικό συμπόσιο Εταιρίας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 21-24 

Ιανουαρίου 1994, [χ.ε.], σελ.75. 
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Το μεγάλο πλεονέκτημα της νέας ιδεολογίας, το οποίο μάλιστα φαίνε-

ται να παίζει αποφασιστικό ρόλο στην διάδοσή της και στην επικυριαρχία 

της είναι ότι δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται με την ίδια ευχέρεια 

από:49 

 αντίπαλες κοινωνικές ομάδες 

 ανταγωνιστικά οικονομικά συμφέροντα 

 αντιμαχόμενες πολιτικές μερίδες 

 εκσυγχρονιστικά και παραδοσιακά κινήματα 

Η ευελιξία του νέου ιδεολογικού ρεύματος γίνεται περισσότερο φανερή 

από τις πολλαπλές «μεταμορφώσεις» που κατά καιρούς παίρνει και η αν-

θεκτικότητα που δείχνει στις μεταβολές που παρατηρούνται στο πολιτικό 

εποικοδόμημα επιδεικνύοντας: 

 προσαρμογή στις πολιτικές συνθήκες 

 αναμόρφωση της στρατηγικής 

 επαναπροσδιορισμό των προσανατολισμών 

Τρεις είναι οι βασικές παραδοχές πάνω στις οποίες οικοδομείται ο ε-

θνικισμός: α)υπάρχει ένα έθνος με προφανή και προσίδια χαρακτηριστικά, 

β) τα συμφέροντα και οι αξίες του έθνους αυτού προέχουν κάθε άλλου 

συμφέροντος και αξίας, γ)το έθνος πρέπει να έχει ή να διεκδικεί την πολιτι-

κή του κυριαρχία. Οι διανοούμενοι, τα κινήματα και τα κόμματα είναι οι κύ-

ριοι φορείς της νέας ιδεολογίας.50 

 Σταθερός στόχος παραμένει, πάντοτε, η εθνική ιδέα, η οποία ξεπερνά 

τα όρια του εθνικού κράτους και περιλαμβάνει το έθνος, έννοια πολύ πιο 

γενική αφού «η απόκτηση του εθνικού κράτους αποτελεί για τον εθνικισμό 

σταθμό και όχι τέρμα». Αυτό γίνεται καλύτερα κατανοητό αν δούμε ποιες 

είναι οι λειτουργίες του εθνικισμού μετά την απόκτηση της εθνικής ανεξαρ-

τησίας οι οποίες μπορούν να εξειδικευτούν στους παρακάτω επιμέρους 

στόχους:51 

 

 Διατήρηση της εθνικής ανεξαρτησίας 

                                            
49 Βλ. σχετ. Λέκκας, Π.Ε., ό.π., σελ. 10. 
50 Δεμερτζής, Ν., ό.π., σελ. 76. 
51 Βλ. σχετ. Λέκκας, Π.Ε., ό.π., σσ. 109-110. 
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 Διασφάλιση της επιβίωσης του έθνους 

 Προστασία και διατήρηση του εθνικού κράτους 

 Ενοποίηση των μελών 

 Διάκριση από το εθνικά ξένο 

 Άμυνα στους «εθνικούς εχθρούς» 

 Απελευθέρωση αλύτρωτων ομοεθνών 

 Αναπαραγωγή της εθνικής οντότητας 

 Ενίσχυση αισθήματος εθνικής ασφάλειας 

 Απόκτηση κύρους και δύναμης 

 Εξασφάλιση οικονομικής αυτάρκειας 

 Εθνικά αυτοδύναμη ανάπτυξη 

Η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η εθνικιστική ιδεολογία είναι το 

έθνος, το οποίο, πάλι, αποτελεί με τη σειρά του και όραμα της εθνικιστικής 

ιδεολογίας. Με την έννοια αυτή, «τα έθνη γεννιούνται από τον εθνικισμό και 

όχι το αντίστροφο».52 Η ιδέα της «εθνικής αφύπνισης», η οποία προϋποθέ-

τει την ύπαρξη του έθνους πριν από αυτή του κράτους, κατευθύνει το έργο 

των ιστοριογράφων της ΝΑ Ευρώπης, κυριαρχεί σ’ όλο το μήκος του  19ου 

αιώνα και στην ελληνική ιστοριογραφία, διαρκώς μάλιστα εμπλουτιζόμενη 

με νέα επιχειρήματα, και έχει ελάχιστα αμφισβητηθεί53 ως τις μέρες μας. 

                                            
52 Gellner, E., ό.π. σελ.106. (Γίνεται κατανοητό, αν αναλογιστούμε το σύγχρονο παράδειγμα 

εθνοτήτων που έχουν κατακτήσει το ιστορικό δικαίωμα του εθνικού αυτοπροσδιορισμού, δεν 

έχουν, όμως αποκτήσει εθνικό κράτος. Μπορούμε, έτσι, για παράδειγμα, να αναφερθούμε σε 

κουρδικό έθνος, όχι όμως και σε κουρδικό εθνικισμό, αφού αυτό προϋποθέτει ύπαρξη κρατι-

κής οντότητας) 
53Δεμερτζής, Ν., Ο εθνικισμός ως ιδεολογία, στο «Έθνος-κράτος εθνικισμός», επιστημονικό 

συμπόσιο Εταιρίας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 21-24 Ιανουαρί-

ου 1994». Χαρακτηριστικά σημειώνει: «Αυτό που συνήθως ονομάζεται παλιγγενεσία, εθνική 

αφύπνιση και τα παρόμοια, δεν είναι ακριβές. Το έθνος δεν υφίσταται σαν κάτι το οποίο τελεί 

σε ιστορική νάρκη και που κάποια στιγμή αφυπνίζεται. Συγκροτείται κάθε φορά μέσα από το 

συντονισμό, την ιεράρχηση, την ενσωμάτωση, την κινητοποίηση, τη νομιμοποίηση, και την 

ανασύνθεση που ενεργούνται από την ιδεολογία του εθνικισμού», σελ. 84. Βλ., επίσης, Κι-

τρομηλίδης Π. Μ., Το εθνικό ζήτημα στα Βαλκάνια, στο «Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη 

νεότερη Ελλάδα», εισαγ.-επιμ. Βερεμής Θ., μετφρ. Στεφανίδης Γ., ΜΙΕΤ, Αθήνα 1997, σελ. 

55.  
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Το εθνικό κράτος, επομένως, είναι εκείνο που θα προσφέρει το πλαί-

σιο ανάπτυξης και αναπαραγωγής του εθνικισμού, αφού αποτελεί το μονα-

δικό φορέα, ο οποίος διαθέτει τα μέσα και τη δύναμη, κυρίως εξαιτίας της 

μονοπώλησης των νομιμοποιητικών θεσμών, αν λάβουμε υπόψη ότι διαθέ-

τει τον απόλυτο έλεγχο στα πεδία:54 

 της κρατικής προπαγάνδας 

 της επίσημης συγγραφής της ιστορίας 

 της εκπαίδευσης 

 της δικαιοσύνης 

 της εκκλησίας 

 της υποχρέωσης της στρατιωτικής θητείας 

 της ενιαίας διοίκησης 

Έτσι, στο εθνικό κράτος, ο εθνικισμός «κρατικοποιείται», η εθνικιστική 

ιδεολογία γίνεται η επίσημη κρατική ιδεολογία και το κράτος, παράλληλα,  

μεταβάλλεται στο κύριο πεδίο παραγωγής της αναλαμβάνοντας, μέσω των 

ελεγκτικών μηχανισμών που αναφέρθηκαν  παραπάνω, τη νομιμοποίηση 

και  τη διάδοσή της.55  

Η Ελλάδα του 19ου αιώνα αποτελεί ένα τυπικό παράδειγμα για τη με-

λέτη της εφαρμογής και κυριαρχίας της εθνικιστικής ιδεολογίας επειδή συ-

γκεντρώνει την πλειοψηφία εκείνη των μετώπων δράσης του εθνικισμού σε 

ένα κράτος το οποίο: 

α)είναι νεοσύστατο,  

β)δεν έχει προσδιορίσει ακόμη επακριβώς την εθνική του ταυτότητα, 

γ)τα εθνικά του σύνορα δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί επακριβώς και 

ικανοποιητικά για τους πολίτες του. 

Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές εντάσσουμε την ιδεολογία του εθνι-

κισμού στο θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας αυτής, θεωρώντας τη ως στα-

θερό και αμετάβατο -με την έννοια της ανεπαίσθητης μεταβολής- κριτήριο 

που χαρακτηρίζει  μια μακρά περίοδο και επιδρά στις σημαντικές κοινωνι-

κές και πολιτικές επιλογές στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. 

 

                                            
54 Βλ. σχετ. Λέκκας, Π.Ε., ό.π. σελ. 117. 
55 Βλ. σχετ. Λέκκας, Π.Ε., ό.π. σελ. 116. 
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2.1. Ο ΑΛΥΤΡΩΤΙΣΜΟΣ 
 

Η συνηθέστερη μορφή που μπορεί να πάρει ο εθνικισμός είναι ο αλυ-

τρωτισμός, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτιμάται «ότι η πολιτική ανε-

ξαρτησία είναι ημιτελής ή ανολοκλήρωτη και συνεχίζει τον αγώνα για την 

απελευθέρωση των πληθυσμών που θεωρεί ότι ανήκουν στο έθνος[…] Η 

πιο ακραία μορφή αλυτρωτισμού αφορά σε εκείνο τον τύπο εθνικισμού, ο 

οποίος έχει σκοπό να συνενώσει σε οποιοδήποτε σχήμα "εθνικά σώματα", 

που ορίζονται με πολύ γενικές και αόριστες συλλήψεις και που, κατ΄ επέ-

κταση, αναφέρονται σε τεράστια πληθυσμιακά σύνολα ή αθροίσματα εθνών 

τα οποία θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο συγγενικά μεταξύ τους».56 Ο αλυ-

τρωτισμός, στην ουσία αποτελεί φυσικό επακόλουθο του εθνικισμού.57 

Όπως θα δούμε παρακάτω, το θέμα του αλυτρωτισμού παίρνει τεράστιες 

διαστάσεις στην πολιτική και κοινωνική ζωή, αφού τα όρια του νεοσύστατου 

κράτους είναι μικρά για να χωρέσουν τις απαιτήσεις και τα όνειρα-

ρεαλιστικά ή μη- του ελληνισμού. 

 

3. Ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 

Η αφετηρία του νεοελληνικού Διαφωτισμού, που συμπίπτει με τη όψι-

μη φάση του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού,  ορίζεται από τους μελετητές58 η 

περίοδος κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου και στις αρχές του 19ου αι-

ώνα, και, συγκεκριμένα, στην πεντηκονταετία 1774-1821, οπότε, σταδιακά, 

εκπνέει αφού με την Επανάσταση άλλες προτεραιότητες έρχονται στο 

προσκήνιο και το «κίνημα αναστέλλεται»59.  

                                            
56 Λέκκας, Π.Ε., ό.π. σσ. 111-113. 
57 Βλ. σχετ. Kedurie, Elie, ό.π. σελ. 110. 
58 Βλ. Δημαράς Κ.Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, εκδ. Ερμής,  Αθήνα 1983, Κιτρομηλίδης 

Π.Μ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, μτφρ. Νικολούδη Στ., εκδ. 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1996, Γεράσης Γ., Η νεοελληνική ταυτότητα και 

οι μυθικοί μετασχηματισμοί της, εκδ. Ροές 1989(;), Πολίτης Αλ., Ρομαντικά χρόνια, Ιδεολογίες 

και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, εκδ. ΕΜΝΕ-Μνήμων, Αθήνα 1993 
59 Δημαράς, Κ.Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π. σελ. 14. 
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Μακρινότεροι πρόδρομοι του νεοελληνικού Διαφωτισμού θεωρούνται 

κυρίως εκείνοι οι φωτισμένοι άνθρωποι60 που έδρασαν αμέσως μετά την 

άλωση της Πόλης, όπως ο Πλήθωνας Γεμιστός, ο Γεώργιος Σχολάριος 

(Γεννάδιος), θεμελιωτής του χριστιανικού αριστοτελισμού, ο Θεόφιλος Κο-

ρυδαλέας, που μαζί με τον Κύριλλο Λούκαρη ίδρυσαν την Πατριαρχική Α-

καδημία (1624) και σημάδεψαν την πορεία της ορθόδοξης φιλοσοφίας, οι 

Φαναριώτες με βασικούς εκπροσώπους την οικογένεια των Μαυροκορδά-

των, και ο ιερομόναχος Μεθόδιος Ανθρακίτης (1660-1749) που έδρασε στα 

Γιάννενα και την Καστοριά και έχει θεωρηθεί ο εκπρόσωπος του θρησκευ-

τικού ουμανισμού.  

Τα έντυπα που μετά το 17ο αιώνα πυκνώνουν σε κυκλοφορία, είναι 

γραμμένα σε γλώσσα απλή.61 Στα κείμενα του Ανθρακίτη γίνεται για πρώτη 

φορά αναφορά στο «φυσικό νόμο», καθώς και στην «απαίτηση για πνευμα-

τική ελευθερία».62 Παράλληλα, ο Κατήφορος Αντ., κάνει στο έργο του διά-

κριση ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία, και ο Δαμοδός Βικέντιος, 

που υιοθετεί τη δημώδη γλώσσα και επικαλείται τον ορθό λόγο, παραπέ-

μπουν κατευθείαν στα βασικά μηνύματα του Διαφωτισμού. 

Εκείνος που χαρακτηρίζεται ως ο αναμφισβήτητος «ηγέτης του Δια-

φωτισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη»63 είναι ο Κερκυραίος Ευγένιος 

Βούλγαρης. Η διδασκαλία του είναι βασισμένη στις θεμελιώδεις αρχές του 

Διαφωτισμού: την ελευθερία της σκέψης, τον ορθολογισμό και την πίστη 

στη νεότερη επιστήμη.64 Μαζί με το Νικηφόρο Θεοτόκη εισάγουν στην ελ-

ληνική παιδεία «τις προϋποθέσεις της φιλελεύθερης σκέψης».65 Μέσα από 

τη διδασκαλία τους αναδύεται η δεύτερη γενιά των εκφραστών του νεοελ-

ληνικού Διαφωτισμού: Μοισιόδακας, Παμπλέκης, Καταρτζής, των οποίων 

μαθητές, ουσιαστικά υπήρξαν οι Δημητριείς, Κωνσταντάς και Φιλιππίδης, 

καθώς και ο Ρήγας Βελεστινλής, οι οποίοι, μαζί με τον Αδαμάντιο Κοραή, 

στο Παρίσι και τον Αθανάσιο Ψαλίδα, στα Ιωάννινα, συναπαρτίζουν την 

                                            
60 Κιτρομηλίδης, Π.Μ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π. σελ. 25-70. 
61 Δημαράς, Κ.Θ., ό.π., σελ. 4. 
62 Κιτρομηλίδης, Π.Μ., ό.π., σελ. 46. 
63 Κιτρομηλίδης, Π.Μ., ό.π., σελ. 54. 
64 Κιτρομηλίδης, Π.Μ., ό.π., σελ. 57. 
65 Κιτρομηλίδης, Π.Μ., ό.π., σελ. 71. 
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τρίτη-και πιο ώριμη- γενιά των εκπροσώπων του Διαφωτισμού στην Ελλά-

δα.66 

Κοινή πεποίθηση όλων, υπήρξε η άποψη, πως, για να ελευθερωθεί το 

«γένος» έπρεπε πρώτα να μορφωθεί. Μόνο που για να γίνει αυτό έπρεπε 

πρώτα να προσδιοριστεί το γλωσσικό όργανο, γεγονός που δίνει την α-

φορμή για μια μακροχρόνια και έντονη αντιπαράθεση, και ανοίγει στην ου-

σία το κεφάλαιο του γλωσσικού ζητήματος, για τη νεώτερη ελληνική ιστορί-

α, ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουν οι επερχόμενες γενιές, που 

φτάνει στην κορύφωσή του στις αρχές του εικοστού αιώνα, με σοβαρές 

διαμάχες και σκληρές συγκρούσεις, με εξάρσεις και υφέσεις που στην ου-

σία μόνο ηττημένους έχει, με πρώτο και μεγαλύτερο την ίδια την εκπαίδευ-

ση. 

 Το δίλημμα, δημοτική ή καθαρεύουσα, όπως εξελίσσεται υποκρύπτει 

σε πολλές περιπτώσεις βαθύτερες ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, του-

λάχιστον κατά την περίοδο των μεγάλων αντιπαραθέσεων,67 και δεν πρό-

κειται για ένα αμιγώς γλωσσικό ή στενά εκπαιδευτικό πρόβλημα.  Στην α-

φετηρία, όμως, της σύλληψης της ιδέας της ανάστασης της προγονικής αί-

γλης, στη συνείδηση των λογίων, έμπαινε η προϋπόθεση για την «ακέραιη 

αποκατάσταση της αρχαίας γλώσσας», γεγονός που δεν συνδέεται άμεσα 

με το συντηρητισμό, αφού η αρχαιολατρία λαμβάνεται ως κάτι δεδομένο για 

όλους τους εκφραστές του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.68 Το σημείο τριβής 

δεν ήταν αν έπρεπε ή όχι να αναστηθεί το αρχαίο πνεύμα, αλλά σε ποια 

γλώσσα αυτό μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Τα δύο «στρατόπεδα» είχαν 

ήδη σχηματοποιηθεί.  

Η «μέση οδός» που διατυπώνει ο Κοραής, για τη «μετακένωση» της 

δυτικής παιδείας στην Ελλάδα με στόχο να επιτευχθεί η καλύτερη γνωριμία 

των νεοελλήνων με τον αρχαίο κόσμο, έκφραση προοδευτική για τα δεδο-

μένα και τις ισορροπίες της εποχής, αναστέλλεται στην περίοδο της Επα-

                                            
66 Η περιοδολόγηση, όπως και η ένταξη των προσώπων στη μια ή την άλλη γενιά είναι δια-

φορετική στη βιβλιογραφία. Ωστόσο, σε μια σύντομη ανασκόπηση του νεοελληνικού Διαφωτι-

σμού, δεν είναι απαραίτητο να ασχοληθούμε συστηματικά με το θέμα. 
67 Βλ. σχετ., Πυργιωτάκης, Ι.Ε Εκπαίδευση και Κοινωνία  στην Ελλάδα, ό.π. σσ. 69-72. 
68 Δημαράς, Κ.Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π., σελ.17. 
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νάστασης για να εγκαταλειφθεί69, ουσιαστικά, μετά την Απελευθέρωση, ό-

ταν ο ελληνισμός, μετά και την επίθεση που δέχεται από τον Φαλμεράιερ, 

καταφεύγει σε σκληρότερες επιλογές για να δώσει πιο πειστικές απαντή-

σεις, τόσο στους ανθέλληνες όσο και στους συνέλληνες. Η περίοδος αυτή 

σηματοδοτεί και το τέλος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και το πέρασμα 

στην εποχή του Ρομαντισμού. 

 

4. Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 
 

Η εξέταση των όρων της διαμόρφωσης της νεοελληνικής εθνικής συ-

νείδησης, και οι μορφές που αυτή παίρνει στο πέρασμα του χρόνου, έχει 

ενδιαφέρον, για την παρούσα εργασία, γιατί συνδέεται άμεσα με τους βασι-

κούς θεσμούς που διαμορφώνουν, τις προϋποθέσεις για την Απελευθέρω-

ση, αλλά και συντηρούν, την υπόθεση «νεοελληνικό εθνικό κράτος», όπως 

αυτή τελικά δομείται και σταθεροποιείται στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Ένας 

από αυτούς τους θεσμούς, ίσως ο σημαντικότερος για τη συλλογική διάδο-

ση και εμπέδωση της νέας αντίληψης είναι η εκπαίδευση.  

Αποκτά μάλιστα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη στιγμή που κατανο-

ούμε ότι η διαμόρφωση της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης δεν πρόκειται 

για μια ad hoc διαδικασία, αλλά απαιτεί, εκτός από τα μέσα  και τα εργαλεί-

α, και την απαραίτητη διάρκεια χρόνου για να επιτευχθεί. Κι αν προεπανα-

στατικά δίνει το έναυσμα και ενισχύει την πίστη για την Ανεξαρτησία, στο 

νέο ελληνικό κράτος που σχηματίζεται, αποτελεί τη βάση για να θεμελιω-

θούν και να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι από τη μια και η κοινωνική συνο-

χή από την άλλη. Κύριος φορέας νομιμοποίησης και παγίωσης των ιδεών 

αυτών, καθώς  και των κατά καιρούς μεταμορφώσεών τους, υπήρξε πάλι ο 

μηχανισμός της εκπαίδευσης. 

 Ο χρόνος κατά τον οποίο εκκινεί αυτή η διαδικασία, ιστορικά τουλάχι-

στον, δεν είναι ούτε απόλυτα ευδιάκριτος ούτε αυστηρά προσδιορίσιμος. 

Μπορούμε όμως να θεωρήσουμε, ότι οι πνευματικές αναζητήσεις και οι 

ιδεολογικές συνθήκες που δημιουργεί το κίνημα του Διαφωτισμού επιδρούν 

καθοριστικά στη διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης μεταξύ των νεότερων 

                                            
69 Δημαράς, Κ.Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π., σελ.19. 
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Ελλήνων. Αυτό γίνεται ευδιάκριτο στην εξέλιξη της ιστοριογραφίας, η οποία 

σταδιακά περνά από τη θεοκρατική αντίληψη για τον ιστορικό χρόνο σε ένα 

περισσότερο πνευματικό και κοινωνικό πεδίο αποκτώντας έναν ολοένα αυ-

ξανόμενο κοσμικό χαρακτήρα.70  

Η προσέγγιση και η ερμηνεία του παρελθόντος αρχίζει να γίνεται με 

ορθολογικά, πλέον, κριτήρια και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια χαλαρή αρ-

χικά σύνδεση των αρχαίων Ελλήνων με του νεότερους, κυρίως μέσα από 

κείμενα ηθικοπλαστικού χαρακτήρα. Το ρεύμα του κλασικισμού που την 

εποχή αυτή κυριαρχεί στην Ευρώπη, ωθεί τους ιστοριογράφους να μελε-

τούν με ιδιαίτερο ζήλο την κλασική εποχή. Οι μεταφράσεις των κειμένων 

τους, δίνουν, στα μέσα του 18ου αιώνα, τη δυνατότητα στους Έλληνες να 

"ανακαλύψουν" τους προγόνους και να εξοικειωθούν με την ιδέα «της συ-

νέχειας η οποία προέκυπτε από την επίγνωση του γεγονότος ότι οι Νεοέλ-

ληνες ζούσαν στον ίδιο χώρο και μιλούσαν την ίδια γλώσσα με τους αρχαί-

ους, [γεγονός που] αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο για τη σφυρηλάτηση της νε-

οελληνικής συνείδησης με κύριο αίτημα την αναγνώριση αυτής της συνέ-

χειας. Συγχρόνως σήμαινε ότι οι νεότεροι Έλληνες άρχισαν να αντιλαμβά-

νονται τους εαυτούς τους ως τους φυσικούς κληρονόμους του κλασικού 

πολιτισμού. Τα στοιχεία αυτά του νεοελληνικού αυτοπροσδιορισμού πρό-

βαλαν σταδιακά σε ποικίλα επίπεδα διατύπωσης και αποτυπώθηκαν σε 

ευρύ φάσμα πηγών για μακρό χρονικό διάστημα, κατεξοχήν δε εκφράστη-

καν από τον ιστορισμό του δέκατου ένατου αιώνα».71 

Η συνειδητοποίηση των Ελλήνων για την πολιτιστική τους κληρονομιά 

ήρθε να ενισχυθεί από ένα αδιάσειστο πολιτισμικό κριτήριο, την ελληνική 

γλώσσα. Η επιλογή δεν είναι διόλου τυχαία, αφού η γλωσσική ιδιαιτερότητα 

έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο από κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα για 

τον προσδιορισμό ενός έθνους72. Εξάλλου, η γλώσσα, θεωρείται ότι συνι-

                                            
70 Κιτρομηλίδης, Π.Μ., ό.π. σσ. 83 κ.ε.  
71 Κιτρομηλίδης, Π.Μ., ό.π. σσ. 95- 96. Ο συγγραφέας αναφέρεται βασικά στη μετάφραση, 

στα μέσα του 18ου αιώνα, από τον Αλέξανδρο Καγκελάριο του έργου του Charles Rollin, Πα-

λαιά ιστορία, το οποίο θεωρεί ότι αποτέλεσε σταθμό στην ανάπτυξη της νέας ιστορικής αντί-

ληψης. 
72 Λέκκας, Π.Ε., Η εθνικιστική ιδεολογία, πέντε υποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολο-

γία, εκδ. ΕΜΝΕ-Μνήμων, 1992, σελ. 141. 
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στά το σημαντικότερο και πιο ευδιάκριτο στοιχείο των διαφορών που ξεχω-

ρίζουν το ένα έθνος από το άλλο, βάσει του οποίου αναγνωρίζεται η ύπαρ-

ξη ενός έθνους, και κατ’ επέκταση, το δικαίωμά του να αποκτήσει δικό του 

κράτος.73 Για τους Έλληνες όμως ισχύει μια επιπλέον ιδιαιτερότητα: η 

γλώσσα που μιλούν είναι η συνέχεια της γλώσσας των προγόνων τους. Αυ-

τό εκλαμβάνεται ως επαρκές στοιχείο για να θεωρηθεί ο νεοέλληνας ως 

απευθείας απόγονος των αρχαίων Ελλήνων. Η αρχαιότητα της γλώσσας 

παραπέμπει στη συνείδηση όλων στην αρχαιότητα του έθνους και ισχυρο-

ποιεί το συσχετισμό του γλωσσικού κριτηρίου με αυτό της φυλετικής προέ-

λευσης και την άμεση αναγωγή της σε στοιχείο εθνικού προσδιορισμού. Κι 

αν αυτό λύνει το ζήτημα της ιστορικής καταγωγής, δε λύνει όμως αυτό της 

ιστορικής συνέχειας, θέμα που θα "απαντηθεί" πολύ αργότερα, κάτω από 

άλλες συνθήκες, για να υπηρετήσει άλλες ανάγκες του νέου τότε ελληνικού 

Βασιλείου. 

Το άλλο κριτήριο, πολιτισμικό κι αυτό, το οποίο χρησιμοποιείται επί-

σης ως ακλόνητο επιχείρημα της ελληνικής ιστορικής συνέχειας, είναι ο 

χριστιανισμός. Η πρακτική αυτή δεν είναι καινοφανής αφού συναντάται σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σε πολλές εθνικιστικές ιδεολογίες που ανα-

πτύσσονται σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Τα χαρακτηριστικά αυτά, 

χριστιανός που μιλεί την ελληνική γλώσσα σε συνδυασμό με τον κοινό τό-

πο καταγωγής, θα αποτελέσουν στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητας 

του Έλληνα και θα ασκήσουν καταλυτική επιρροή τόσο για τον ξεσηκωμό 

όσο και για την έκβαση του Αγώνα. Θα συνεχίσουν δε να κυριαρχούν στο 

κοινωνικό εποικοδόμημα-εξάλλου και σήμερα είναι ορατά- για όλο το 19ο 

αιώνα. 

 Η ορθοδοξία αποτελεί στην ουσία σταθερό στοιχείο προσδιορισμού 

της ελληνικής εθνικής ταυτότητας από την αρχή της οθωμανικής κατάκτη-

σης. Τα θρησκευτικά προνόμια που απολάμβαναν οι υπόδουλοι πληθυσμοί 

συνηγορούν σε αυτή τη διαδικασία και το αποτέλεσμα είναι, από πολύ νω-

ρίς «οι έννοιες Χριστιανός και Έλλην να καταστούν σχεδόν συνώνυμες και 

                                            
73 Kedurie, Elie, ό.π. σελ. 103. 
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να ορίζονται σε αντίθεση με το ταυτόσημο ζεύγος εννοιών Μουσουλμάνος 

και Τούρκος».74  

Ο διαχωρισμός αυτός θεωρείται  θεμελιώδης και καταλυτικός. Τα ίδια 

αυτά κριτήρια θα υιοθετηθούν και στα επίσημα κείμενα της πρώτης Εθνο-

συνέλευσης, στην Επίδαυρο, το 1822, αφού ορίζεται ότι «όσοι αυτόχθονες 

κάτοικοι της επικράτειας της Ελλάδος πιστεύουσιν εις Χριστόν εισίν Έλλη-

νες».75 Διαρκούσης δε της επανάστασης ζήτημα προσδιορισμού του όρου 

δεν υπάρχει, αφού, είναι κυρίαρχη η άποψη ότι όποιος πολεμά τους Τούρ-

κους είναι Έλληνας, και μάλιστα απόγονος των αρχαίων Ελλήνων, αντίλη-

ψη, που μέχρι το 1830, ούτε πρόβλημα δημιουργεί ούτε αμφισβητείται από 

κανένα.76 

Αν η μεγάλη επιτυχία της ελληνικής επανάστασης υπήρξε η πολιτική 

ανεξαρτησία της Ελλάδας, το δευτερογενές τεράστιο όφελος, ήταν η εδραί-

ωση της εθνικής συνείδησης, καθώς, «Ρουμελιώτες», «Μωραϊτες», «ραγιά-

δες» και «ρωμιοί» βγαίνουν μέσα από την επανάσταση με ένα κοινό όνομα: 

είναι όλοι πλέον Έλληνες77. Η ευρωπαϊκή, μάλιστα, αντίληψη για την εικόνα 

των Ελλήνων, η οποία στη περίοδο του Αγώνα είχε εξωραϊστεί στο μέγιστο 

βαθμό, συνηγορούσε στο δικαίωμα των Ελλήνων για αυτοπροσδιορισμό, 

αφού ουδείς άλλος διεκδικούσε αυτή την ταυτότητα.78  

Το θέμα της εθνικής ταυτότητας και του ονόματος, βέβαια, δεν είναι 

μια υπόθεση που κλείνει οριστικά και αμετάκλητα σε μια ιστορική στιγμή. Η 

μεταβολή των πολιτικών συνθηκών, οι νέες ιδεολογικές και κοινωνικές ανά-

γκες που εμφανίζονται στο προσκήνιο, σφυρηλατούν αυτή την αντίληψη, 

την εμπλουτίζουν, τη διαφοροποιούν και την προσαρμόζουν στις εκάστοτε 

απαιτήσεις των καιρών όπως αυτές μπορεί να διαμορφώνονται μέσα και 

από τη διεθνή συγκυρία. Το θέμα του ονόματος, ουσιαστικά το δίλημμα 

«Έλληνες» ή «Ρωμιοί», παραμένει ανοιχτό μέχρι και στις αρχές του 20ου 

αιώνα. Τον Οκτώβριο του 1901, αντιπαρατίθεται, με αρθρογραφία του στις 

στήλες αθηναϊκής εφημερίδας, ο Ν. Πολίτης, απαντώντας σε άρθρο του 
                                            
74 Λέκκας, Π.Ε., ό.π. σελ.159. 
75 Πολίτης Αλέξ., ό.π. σελ. 35, από όπου και το παράθεμα. 
76 Βλ. σχετ. Πολίτης Αλέξ., ό.π. σελ. 32. 
77Βλ. σχετ.  Πολίτης ,Αλέξ., ό.π. σελ. 33. 
78 Πολίτης, Αλέξ., ό.π. σελ. 32. 
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Κωστή Παλαμά, ο οποίος υποστήριζε ότι «ο δημώδης τύπος του εθνικού 

ημών ονόματος είναι Ρωμιός και ένεκα τούτου, προτιμητέος του δυσκίνητου 

ονόματος Έλλην» 79, το οποίο θεωρεί δημιούργημα της επίσημης γλώσσας. 

Μετά την απελευθέρωση, το κίνημα του Ρομαντισμού, που έπεται 

χρονικά του Διαφωτισμού, στρέφεται προς κάθε μορφή εθνικής παράδο-

σης, ενισχύοντας τις δυνάμεις συνοχής της νεοσύστατης ελληνικής κοινω-

νίας, αποκηρύσσοντας όμως το πνεύμα του ορθολογισμού που διέκρινε 

τον προηγούμενο αιώνα.80 

Στο νέο ελληνικό κράτος, βέβαια, δεν έλειψαν οι προβληματισμοί και 

τα αδιέξοδα. Σημαντικότερο πρόβλημα που προέκυψε, από πολύ νωρίς 

μάλιστα ήταν αυτό των ετεροχθόνων, όπως επίσης και η απελευθέρωση 

των αλύτρωτων αδελφών. Η αμφισβήτηση δε  από τον Φαλμεράιερ της ι-

στορικής καταγωγής των Ελλήνων δημιουργεί μια νέα αρνητική κατάσταση 

η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και τα επιχειρήματα θα αντληθούν α-

σφαλώς από το πολιτισμικό οπλοστάσιο, που, εκτός από τη γλώσσα, θα 

ενισχυθούν και από την επίκληση εθίμων, μύθων, της μουσικής, ακόμα και 

από το επιχείρημα των αφομοιωτικών ιδιοτήτων του Ελληνισμού.81 

 Κοντά σε όλα αυτά, θα πρέπει να προστεθεί και ο ανταγωνισμός των 

άλλων εθνοτήτων, οι οποίες την ίδια περίοδο οχυρώνονται πίσω από τη 

δική τους εθνική ιδεολογία και διεκδικούν το δικό τους μερίδιο στην ιστορία 

και τη γεωγραφία των Βαλκανίων.82 

Ωστόσο, ήδη από τις παραμονές του Αγώνα, στο πέρασμα από τον 

18ο προς τον 19ο αιώνα, είχε κάνει την εμφάνιση του στην Ευρώπη το νέο 

ιδεολογικό ρεύμα ο εθνικισμός, το οποίο με το πέρασμα του χρόνου γινό-

ταν όλο και ισχυρότερο. Οι απαντήσεις που θα κληθεί να δώσει η ελληνική 

κοινωνία στα προβλήματά της προσδιορίζονται από αυτή τη νέα ιδεολογία. 

                                            
79 Πολίτης, Ν.Γ., Έλληνες ή Ρωμιοί;,(εδημοσιεύθη εν τη εφημερίδι Αγώνι), εν Αθήναις, εκ του 

τυπογραφείου Π.Δ. Σακελλαρίου, 1901, σελ. 3. 
80 Δημαράς, Κ.Θ., Ελληνικός Ρομαντισμός, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1982, σελ 142. 
81 Βλ. σχετ. Λέκκας, Π.Ε., ό.π. σελ. 123. 
82 Πολίτης Αλέξ., ό.π. σελ. 27. 
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4.1. Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ 
 

 Ο Όθωνας έρχεται στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1833, και, ένα χρό-

νο αργότερα, στα τέλη του 1834 –έχοντας εγκαταλείψει μάλλον τα σχέδια 

για ανέγερση του παλατιού στην Ακρόπολη- δηλώνει ότι: «ονειρεύομαι το 

θρόνο μου εκεί όπου έπεσε ο τελευταίος Έλληνας αυτοκράτορας».83 Η α-

ναφορά αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απέχει πολύ από το πνεύμα που 

οδηγεί στη  διατύπωση της Μεγάλης Ιδέας, δέκα χρόνια αργότερα, από τον 

Κωλέττη,84 στις 14 Ιανουαρίου του 1844, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων 
                                            
83 Δημαράς, Κ.Θ., Ελληνικός Ρομαντισμός, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1982, σελ. 339. 
84 Το απόσπασμα της ομιλίας του, όπου διατυπώνεται πολιτικά για πρώτη φορά η πρόταση 

της Μεγάλης Ιδέας είναι το ακόλουθο: «Φρίττω ενθυμούμενος την ημέραν εκείνην, καθ’ ήν 

ωμόσαμεν να συνεισφέρωμεν τα πάντα, και αυτήν μας την ζωήν, δια την ελευθερίαν της Ελ-

λάδος. Ζώσιν έτι πολλοί εκ των ωμοσάντων τον όρκον τούτον. Πόσον πρέπει να συναισθαν-

θώμεν  το βάρος του όρκου τούτου εις ταύτην την περίστασιν, καθ’ ην συνήλθομεν να συντά-

ξωμεν το Σύνταγμα, το ευαγγέλιον τούτο της πολιτικής ημών υπάρξεως, ώστε δύο του λοιπού 

ευαγγέλια να έχωμεν, το της θρησκείας, και το της πολιτικής ημών υπάρξεως. Δια την γεω-

γραφικήν της θέσιν η Ελλάς είναι το κέντρον της Ευρώπης., ισταμένη, και έχουσα εκ μεν των 

δεξιών την Ανατολήν, εξ αριστερών δε την Δύσιν, προώρισται, ώστε δια μεν της πτώσεως 

αυτής να φωτίση την Δύσιν, δια δε της αναγεννήσεως την Ανατολήν. Το μεν πρώτον εξεπλή-

ρωσαν οι προπάτορες ημών, το δε δεύτερον είναι εις ημάς ανατεθεομένον., εν τω πνεύματι 

του όρκου τούτου και της μεγάλης ταύτης ιδέας είδον πάντοτε τους πληρεξουσίους του έ-

θνους να συνέρχωνται δια να αποφασίσωμεν ουχί πλέον περί της τύχης της Ελλάδος, αλλά 

της ελληνικής φυλής. Πόσον επεθύμουν να ήτο[ν] παρόντες σήμερον Γερμανοί, Ζαΐμαι, Κολο-

κοτρώναι, οι άλλοτε της Εθνικής Συνελεύσεως πληρεξούσιοι, και αυτοί οι δραξάμενοι τα όπλα 

επί τω γενικώ τούτω σκοπώ, δια να συνομολογήσωσι μετ’ εμού πόσον εμακρύνθημεν της 

μεγάλης εκείνης της πατρίδος ιδέας, την οποίαν εις αυτό του Ρήγα το τραγούδι είδομεν κατά 

πρώτον εκπεφρασμένην. Εν ενί πνεύματι τότε ηνωμένοι, όσοι είχομεν το επώνυμον Έλληνες, 

εκερδίσαμεν μέρος του όλου σκοπού»… 

… «Και υμείς βεβαίως το αυτό φρόνημα έχετε, το αυτό επιθυμείτε, διότι έκαστος ημών έχει εν 

αυτώ την ιδέαν της λαμπράς του ελληνικής καταγωγής., πας τις εξ υμών αισθάνεται ότι η Συ-

νέλευσις αύτη εκροτήθη εις Αθήνας, της οποίας την λαμπρότητα, το μεγαλείον και τα αμίμητα 

αριστουργήματα αιώνας εθαύμασαν, και θαυμάζουσιν. Αι Αθήναι, και σύμπασα η Ελλάς διη-

ρημένη το πάλαι καθέκαστα, και εις ιδιαίτερα Κράτη, έπεσε, και πεσούσα εφώτισε τον κόσμον. 

Οποίας άραγε ελπίδας παρέχει σήμερον αναγεννηθείσα η Ελλάς, και ηνωμένη εις εν Κράτος, 

εις ένα σκοπόν, και μίαν δύναμιν, εις μίαν θρησκείαν, εις εν, τέλος, Σύνταγμα, το οποίον τώρα 

απεργαζόμεθα;» (Το παράθεμα από το Δημαράς, Κ.Θ., Ελληνικός Ρομαντισμός, ό.π. σελ. 

405-406). 
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στην Εθνοσυνέλευση για το επίμαχο θέμα των «αυτοχθόνων» και των «ε-

τεροχθόνων» Ελλήνων.  

Ο όρος που ήταν αρκετά ασαφής και επιδεχόμενος πολλαπλών ερμη-

νειών, αποτέλεσε το κύριο κέντρο γύρω από το οποίο «θα περιστρέφεται 

τα ακόλουθα χρόνια η νεοελληνική συνείδηση».85 Άλλος εννοούσε την εδα-

φική επέκταση, άλλος την ανασυγκρότηση του κράτους, άλλος την πνευμα-

τική αναγέννηση, στο βάθος, όμως, της σκέψης όλων υπήρχε μια κοινή συ-

νιστώσα: η ανασύσταση της πολυεθνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας, στοι-

χείο που αντιμάχεται βεβαίως τον ελληνικό εθνικισμό, όμως, θα πρέπει να 

λάβουμε υπόψη μας ότι «μη ξέροντας τι ακριβώς θέλουν οι Έλληνες της 

εποχής τα ήθελαν όλα».86 Αντιπροσωπευτικό του πνεύματος που επικρα-

τεί, είναι το απόσπασμα από φράση του Παπαρρηγόπουλου: «Εξ όλων των 

ιθαγενών φυλών της Ανατολής η μόνη ως εκ της ιστορίας να άρξει της 

Κωνσταντινουπόλεως είναι ομολογουμένως η ελληνική».87 

Η Αγία Σοφία και η Πόλη, που από την αρχή τοποθετήθηκαν στο επί-

κεντρο της Μεγάλης Ιδέας απουσιάζουν εντελώς από τη φρασεολογία του 

Κωλέττη, ο οποίος, μάλλον περισσότερο ενδιαφερόταν για το αποτέλεσμα 

των επερχόμενων εκλογών παρά να αποσαφηνίσει και να ξεκαθαρίσει ιδε-

ολογικά το γρίφο που δημιούργησε η πρότασή του.88Δεκαετίες, πάντως, 

μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, η Αθήνα εξακολουθεί να χαρακτη-

ρίζεται «προσωρινό κέντρο του ελληνισμού».89 

Η γραμμή της αοριστίας και της ασάφειας που συνοδεύει εξαρχής τη 

Μεγάλη Ιδέα, διατηρείται στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας, 

παίρνοντας διαφορετικό κάθε φορά περιεχόμενο προσδιοριζόμενο από τις 

εκάστοτε ανάγκες. Κι όσο γενικότερη και αδιευκρίνιστη παρέμενε, τόσο πιο 

αποτελεσματική γινόταν η επιρροή που ασκούσε σε όλα τα επίπεδα του 

δημόσιου βίου, ευνοώντας καταφανώς τους διαχειριστές της εξουσίας α-

φού: «προορισμός του ελληνικού έθνους, προορισμός του ελληνικού κρά-

                                            
85 Δημαράς, Κ.Θ.,  Ελληνικός Ρομαντισμός, ό.π., σελ. 341. 
86 Πολίτης, Α., ό.π. σελ. 65. 
87 Πολίτης, Α., ό.π. σελ. 64, από όπου και το παράθεμα. 
88 Σκοπετέα, Ε., Το «πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη ιδέα, Όψεις του εθνικού προβλήματος 

στην Ελλάδα (1830-1880), εκδ. Πολύτυπο, Αθήνα 1988, σελ. 276. 
89 Σκοπετέα, Ε., ό.π. σελ. 285. 
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τους, προορισμός του ελληνικού θρόνου, ταυτίζονταν πλήρως μεταξύ 

τους».90 

Η παγίωση της Μεγάλης Ιδέας, όπως και όλες οι δραστηριότητες που 

σχετίζονται με πολιτισμικές και ιδεολογικές δραστηριότητες, ήταν μια υπό-

θεση με διάρκεια. Με το πέρασμα του χρόνου, ανάλογα με τις εκφράσεις 

που έπαιρνε ο εθνικισμός, η Μεγάλη Ιδέα αποκτούσε στη συνείδηση του 

κόσμου διαφορετικό κάθε φορά περιεχόμενο. Έχει ενδιαφέρον να σταθούμε 

στις απόψεις του Ίωνα Δραγούμη, ενός κατεξοχήν δημοτικιστή διανοούμε-

νου της εποχής του, υπέρμαχου της εθνικής ιδέας, ο οποίος στα 1908 τονί-

ζει: «Ξένοι άνθρωποι…άγνοια και ημιμάθεια…κακίαι και ατυχήμα-

τα…ανίκανοι ξένοι συγγραφείς…όλα μαζί έκαμαν να γεννηθή σαν ερπετό 

εις την εθνικήν συνείδησιν πολλών, η δυσπιστία προς την Μεγάλην του 

Έθνους Ιδέαν». 91 Και στο ερώτημα, που θέτει ο ίδιος στον εαυτό του- αν 

είναι αναγκαίο να υπάρχει Μεγάλη Ιδέα- απαντά κατηγορηματικά: «είνε το 

αυτό σαν να ερωτά κανείς αν είνε ανάγκη να υπάρχει το Ελληνικόν Έθνος 

και το Ελληνικόν ελεύθερον κράτος».92 Ανήκει δε στους αισιόδοξους εκεί-

νους που πιστεύουν, με κριτήρια πολιτισμικά, στην ανωτερότητα των Ελλή-

νων έναντι των γειτονικών λαών και διαλαλεί ότι η Μεγάλη Ιδέα είναι κα-

τορθωτή στηρίζοντας το επιχείρημά του στο ότι «έθνος το οποίον επικρατεί 

των αντιμαχομένων εθνών εις έναν τόπον, εις τον πολιτισμόν αυτού, είνε 

περισσότερον παρά πιθανόν ότι θα επικρατήσει έως τέλους…εφόσον η 

Ανατολή θα εκπολιτίζεται , και θα εκπολιτίζεται, ο Ελληνισμός ένεκα αυτής 

της φύσεώς του θα επικρατή του πολιτισμού αυτής».93 Παρακάτω δε, τονί-

ζει ότι «εις τον αγώνα αυτόν το έθνος έχει υπέρ αυτού την εκπολιτιστικήν 

και την αριθμητικήν όχι μόνον εις την Μακεδονίαν, αλλά και εις όλην την 

Τουρκίαν», προτάσσοντας μιαν ακόμη εκδοχή της Μεγάλης Ιδέας, την απε-

λευθέρωση των αλύτρωτων μακεδονικών εδαφών και μια διαφορετική εκτί-

μηση για το χρονικό προσδιορισμό της  Μεγάλης Ιδέας υποστηρίζοντας ότι 

«όταν και η Κωνσταντινούπολις έπεσε, το Έθνος εις το οποίον δεν απέμει-

                                            
53 Σκοπετέα, Ε., ό.π. σελ. 277. 
91 Δραγούμη, Ι.(;), Η Μεγάλη Ιδέα, [χ.ε.] 1908, σελ. 4. 
92 Δραγούμη, Ι.(;), Η Μεγάλη Ιδέα, [χ.ε.] 1908, σελ. 4. 
93 Δραγούμη, Ι.(;), Η Μεγάλη Ιδέα, [χ.ε.] 1908, σελ. 7. 
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νε πλέον καμμία δύναμις και καμμία ευτυχία… εδημιούργησε δι εαυτόν μίαν 

δύναμιν, ένα Ιδανικόν, την Μεγάλην του Ιδέα».94 

Σε όλες τις εκδοχές της, πάντως, η Μεγάλη Ιδέα, σήμαινε την επικρά-

τηση του ελληνικού στοιχείου στην Ανατολή.Κορυφαία στιγμή της Μεγάλης 

Ιδέας, που έμελλε να ταυτιστεί με την πιο μελανή σελίδα της ιστορίας του 

νεοελληνικού κράτους, κατά το 19ο αιώνα, είναι ο αποτυχημένος πόλεμος 

του 1897. 

 

4.2. ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
 

  Η προσπάθεια για απευθείας σύνδεση των νεοελλήνων με τους αρ-

χαίους Έλληνες, οδηγεί σε ένα άνευ όρων και ορίων κλασικισμό. Λίγο η 

άμβλυνση του φιλελληνισμού των Ευρωπαίων, λίγο οι θεωρίες του Φαλ-

μεράιερ περί καταγωγής των νεοελλήνων ωθούν τους Έλληνες, μέχρι τις 

αρχές της δεκαετίας του 1850, να συγκεντρώσουν όλες τις δυνάμεις τους, 

ώστε να αποδείξουν αυτό που πριν από είκοσι μόλις χρόνια εθεωρείτο 

από όλους αυτονόητο: ότι, δηλαδή, είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλή-

νων. Το ρεύμα του Διαφωτισμού που τόσο γόνιμα είχε μπολιάσει την ελ-

ληνική σκέψη, έχει περάσει, πλέον , στο χώρο του ιστορικού παρελθό-

ντος, «ό,τι είταν πριν μνήμη ζωντανή γίνεται τώρα ιστορία».95 

 Η προσπάθεια αυτή, βέβαια, έχει ένα τρωτό σημείο. Δεν περιλαμβάνει 

την έννοια της ιστορικής συνέχειας, όπως επιτακτικά την απαιτεί, και ι-

στορικά την επιβάλλει, η ιδεολογία του εθνικισμού. Η ελληνική ιστοριο-

γραφία, δύο δεκαετίες μετά τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, είναι 

χωρισμένη σε δύο περιόδους: την αρχαία ελληνική και τη νεοελληνική. Με 

ένα τεράστιο ιστορικό κενό μεταξύ τους. Εκείνος που πρώτος επιχειρεί να 

γεφυρώσει το χάσμα είναι ο Σπύρος Ζαμπέλιος, στα 1852, με την έκδοση 

των δημοτικών τραγουδιών, όπου διαρθρώνει την ιστορία τους σε τρεις 

περιόδους και για τη δεύτερη αναφέρει: «Η δευτέρα και μέση περίοδος, 

υπερεχόντως των άλλων εμπεριέχει το νήμα της ενότητος και ολομελείας, 

τον κρύφιον λόγον τον συνδυάζοντα την αρχαίαν μετά της ενεστωτικής 

                                            
94 Δραγούμη, Ι.(;), Η Μεγάλη Ιδέα, [χ.ε.] 1908, σελ. 3. 
95 Δημαράς, Κ.Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π., σελ. 386. 
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κοινωνίας».96 Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1851, ο Σκαρλάτος Βυζάντιος, 

γράφει ότι η βυζαντινή ιστορία αποτελεί «μέρος αναπόσπαστον και ου-

σιωδέστατον της καθόλου εθνικής ημών ιστορίας».97 Η πρώτη προσπά-

θεια για την "κατασκευή" της ιστορικής συνέχειας είχε πραγματοποιηθεί. 

Όλη η δεκαετία του 1850 είναι αφιερωμένη στην αναζήτηση και τη νομι-

μοποίηση του "εγκαταλελειμμένου " ως τότε χριστιανικού Βυζαντίου. Έ-

πειτα έρχεται να πάρει τη σκυτάλη ο Παπαρρηγόπουλος. 

 

4.3. Ο ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 
 

 Ο όρος "ελληνοχριαστιανισμός", όπως και η Μεγάλη Ιδέα, έχει και 

"πατέρα" και ημερομηνία γέννησης. Μπορούμε δε, βάσιμα, να υποστηρί-

ξουμε ότι είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών που ανέλαβαν ιστορικοί και 

διανοούμενοι του 19ου αιώνα με στόχο να απαντήσουν στις κατηγορίες του 

Φαλμεράιερ περί εκσλαβισμού του ελλαδικού χώρου. Την πατρότητα του 

όρου η ιστορία την έχει απονείμει στον Παπαρρηγόπουλο, όμως οι πρώτες 

αναφορές βρίσκονται σε κείμενα του Ιωάννη Ζαμπέλιου, λίγα χρόνια νωρί-

τερα.  

Ο νέος όρος θα κυριαρχήσει στην ελληνική πολιτική και ιστορική σκη-

νή και θα δώσει διέξοδο σε μια νεοσύστατη κοινωνία η οποία εναγωνίως 

αναζητούσε την ολοκλήρωση της εθνικής και ιστορικής ταυτότητάς της. Η 

διατύπωση του όρου από τον Παπαρρηγόπουλο «ήρθε σε μια στιγμή όπου 

η ελληνική συνείδηση εζητούσε έναν συγκροτημένο κορμό ιστορικών εθνι-

κών θεωριών, μια γερά θεμελιωμένη συντήρηση, και παρουσίασε με την 

μεγαλοφυία του και με τα συγγραφικά του προσόντα, αυτό που του εζητού-

σε εκείνην την ώραν το εθνικό συλλογικό σώμα». 98  

Ο Παπαρρηγόπουλος, με τη συγγραφή της  «Ιστορίας του Ελληνικού 

Έθνους», πετυχαίνει δύο πράγματα: πρώτον, προσφέρει ένα ισχυρότατο 

έρεισμα πάνω στο οποίο θα σφυρηλατηθεί και θα εδραιωθεί η ελληνική ε-

θνική συνείδηση, και δεύτερο, αναβαθμίζει στην ιστορική μνήμη  των Ελλή-

                                            
96 Δημαράς, Κ.Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π., σελ. 402, από όπου και το παράθεμα. 
97 Δημαράς, Κ.Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ό.π., σελ. 401, από όπου και το παράθεμα. 
98 Δημαράς, Κ.Θ., ό.π., σελ. 407. 
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νων τη Βυζαντινή αυτοκρατορία και την εντάσσει ως τμήμα της καθαυτό ελ-

ληνικής ιστορίας.99 Η ιστορική συνέχεια, Αρχαιότητα -Βυζάντιο-Νέος Ελλη-

νισμός είχε αποκατασταθεί. Λέξη κλειδί στην όλη προσπάθεια, ο νέος όρος, 

ο ελληνοχριστιανισμός, που θα αποδεικτεί και ανθεκτικός συνεκτικός ιστός 

που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του αρχαίου ελληνικού κόσμου και του 

σύγχρονου νεοέλληνα. 

Στην ουσία η ιδέα του ελληνοχριστιανισμού υπήρξε «η εύλογη και ί-

σως αναπόφευκτη συνέχεια των πρόδηλων πολιτικών και λογικών αντιφά-

σεων στις οποίες έπρεπε να δοθούν πειστικές και κομψές απαντήσεις».100 

 

5. ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 
 

Η εθνικιστική ιδεολογία, στην προσπάθειά της να επιβληθεί και να ε-

ξαπλωθεί χρησιμοποιεί την προϋπάρχουσα πολιτισμική κληρονομιά με 

τρόπο επιλεκτικό και συνήθως «τη μετασχηματίζει ριζικά» με αποτέλεσμα 

«τα πολιτισμικά κουρέλια και μπαλώματα που χρησιμοποιούνται από τον 

εθνικισμό να είναι συχνά αυθαίρετα ιστορικά εφευρήματα».101 Η αναβίωση 

νεκρών γλωσσών, η εφεύρεση παραδόσεων, η τροποποίηση ή η προσαρ-

μογή των ιστορικών δεδομένων στις ανάγκες της ιδεολογίας είναι μερικές 

από τις περιοχές δράσης που επιβεβαιώνουν την υπόθεση.  

Τρεις είναι οι βασικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιεί ο εθνικισμός για 

να επεκταθεί, να εδραιωθεί και να νομιμοποιηθεί: η δικαιοσύνη, ο στρατός 

και η εκπαίδευση. Είναι δε τόσο ισχυρή η επίδραση που ασκεί η κρατική 

εξουσία, μέσω των μηχανισμών της εκπαίδευσης, ώστε να μετατρέπεται 

στο κύριο εργαλείο και σύμβολό της, σε τέτοιο βαθμό που να συγκρίνεται 

με αυτή την επίδραση που ασκούσε προγενέστερα η γκιλοτίνα ως σύμβολο 

κρατικής δύναμης και επιβολής, αφού «το μονοπώλιο της νόμιμης εκπαί-

δευσης γίνεται τώρα πιο σημαντικό, πιο κεντρικό από το μονοπώλιο της 

νόμιμης βίας».102 Είναι η εκπαίδευση που μετατρέπεται τώρα σε κρατικό 
                                            
99 Πολίτης, Α., ό.π., σσ. 38-46. 
100 Τσουκαλάς, Κ. Ιστορία, μύθοι και χρησμοί: η αφήγηση της ιστορικής συνέχειας στο: Έθνος 

–κράτος- εθνικισμός, ό.π., σελ. 296. 
101 Gellner, E., ό.π. σελ. 106-107. 
102 Gellner, E., ό.π. σελ. 70. 
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μονοπώλιο και γίνεται αυτό, γιατί μόνο το κράτος διαθέτει τις υποδομές 

«για να αντέξει ένα τόσο βαρύ φορτίο[…] μόνο το κράτος επίσης είναι ι-

σχυρό να ελέγξει μια τόσο σημαντική και καίρια λειτουργία».103 

 

5.1. ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 
 

Η ανάδειξη του γλωσσικού κριτηρίου σε κυρίαρχο εθνικό γνώρισμα και 

βασικό στοιχείο συνεκτικότητας, επιλέγεται από τον εθνικισμό γιατί αποτε-

λεί το λιγότερο αμφισβητήσιμο χαρακτηριστικό, παρόλο που αυτό δεν απο-

τελεί ούτε το μοναδικό ούτε το απόλυτα αποδεικτικό στοιχείο εθνικής δια-

φοροποίησης. Η επιλογή, και η προβολή του από τον εθνικισμό, «εξαρτάται 

από το πώς η ίδια η εθνικιστική ιδεολογία ορίζει και αποτιμά τις ανάγκες 

του έθνους» […] «Έτσι εξηγούνται γλωσσικές επεμβάσεις που προκαλούν 

καταρχήν έκπληξη με τα επικοινωνιακά προβλήματα που μάλλον δημιουρ-

γούν παρά διευθετούν, όπως[…] η κατασκευή της καθαρεύουσας στην ελ-

ληνική περίπτωση».104  

Έτσι, η χρήση της καθαρεύουσας, ουδόλως αποκομμένη από τους 

στόχους, τα διδάγματα και τις επιδιώξεις του εθνικισμού πρέπει να θεωρη-

θεί. Κι αν από τη μια η χρήση της συγκεκριμένης γλώσσας ικανοποιεί από-

λυτα την προσδοκία της εθνικιστικής ιδεολογίας χρησιμοποιούμενη ως α-

πόδειξη της ιστορικής συνέχειας, από την άλλη λειτουργεί αμιγώς ως ανα-

σταλτικός μηχανισμός σε οποιαδήποτε εξελικτική διαδικασία αφού, ακόμα 

από την περίοδο της τουρκοκρατίας «με το να ταυτίζη ο πολύς κόσμος κα-

θαρεύουσα, εκκλησιαστική γλώσσα, ιδίωμα των Γραφών και αρχαία γλώσ-

σα, συνυφαίνεται η εθνική γλώσσα με την ιερότητα των Γραφών και η ε-

κλαϊκευσή τους καταντούσε να θεωρηθή – όσο κι αν μοιάζη αυτό παράδο-

ξο- προσπάθεια αντεθνική».105 

Η εθνική ομοιογένεια πρέπει στη λογική του εθνικισμού να μετατραπεί 

και σε γλωσσική ομοιογένεια ώστε να μπορέσει να αποδειχτεί ιστορικά, πε-

ρισσότερο τεκμηριωμένα η κοινή καταγωγή. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
                                            
103 Gellner, E., ό.π. σελ. 75. 
104 Λέκκας, Π.Ε., Η εθνικιστική ιδεολογία, ό.π., σσ. 150-151. 
105 Τριανταφυλλίδη, Μ., Μνημόσυνα, Ψυχάρης-Πάλλης-Φωτιάδης, [χ.ε.], Αθήνα 1939, σσ. 44-

45. 
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συστήματος, για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι και προφανής 

και αναντικατάστατος. 

 

5.2. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 

Εντάσσουμε στο κεφάλαιο αυτό το ρόλο του  ελληνικού Πανεπιστημί-

ου, πρώτον λόγω της σημαντικότητας και της μακράς διάρκειας της επί-

δρασης που άσκησε στη διανόηση, στην κοινωνία και την πολιτική του 19ου 

αιώνα, και δεύτερο, επειδή όπως θα δούμε, στο χώρο του Πανεπιστημίου, 

η κυρίαρχη τελικά, ιδεολογία της εποχής, ο εθνικισμός, συναντά ένα φιλό-

ξενο περιβάλλον και γόνιμο έδαφος διάδοσης και ανάπτυξης. Κι ενώ θα 

περίμενε κάποιος, ότι  το Πανεπιστήμιο θα αποτελούσε τον κατεξοχήν χώ-

ρο όπου θα έβρισκαν πρόσφορο έδαφος οι νέες ευρωπαϊκές ιδέες, κυρίως 

σε ζητήματα που αφορούν στην άνοδο των αστικών και εκσυγχρονιστικών 

δυνάμεων, τελικά, το Ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας παραμένει 

έρμαιο των κυρίαρχων πολιτικών και πολιτισμικών ιδεών, και σε ορισμένες 

περιπτώσεις αποτελεί την αιχμή του δόρατος του εθνικισμού και της βασι-

κής έκφρασης που αυτός παίρνει στο σύνθημα της Μεγάλης Ιδέας. Χαρα-

κτηριστικό είναι το απόσπασμα από κείμενο του Σ.Κόμνου, το 1867, ο ο-

ποίος επισημαίνει: «Το Πανεπιστήμιον, μεταδίδον εις την ανατολήν σύ-

μπασαν την γλώσσαν ημών, τας ιδέας και τους θεσμούς, ενσπείρει, ως έ-

πος ειπείν, την Ελλάδαν εις την Ανατολήν (…) και προετοιμάζει ούτω την 

πολιτικήν ένωσιν των διεσπαρμένων μελών της μεγάλης ελληνικής οικογέ-

νειας».106 Υπήρχαν, δηλαδή άνθρωποι διανοούμενοι, τριάντα χρόνια μετά 

την ίδρυση του Πανεπιστημίου, οι οποίοι προσδιόριζαν το ρόλο του Ανώτα-

του πνευματικού ιδρύματος της χώρας με κριτήρια αμιγώς εθνικιστικά. Η 

Μεγάλη Ιδέα “ανακαλύπτει” ένα βασικό εργαλείο για την υλοποίησή της. 

Όμως, η αντίληψη αυτή για το ρόλο του πανεπιστημίου, ουδόλως α-

πέχει από εκείνη του εμπνευστή για την ίδρυσή του, του Μάουρερ, το 1835, 

ο οποίος θέλει μια ανώτατη σχολή στην Ελλάδα η οποία θα μεταβιβάζει τα 

φώτα, όσα θα παίρνει από την Δύση, προς την Ανατολή, πιστεύοντας ότι 

«προορισμός της Ελλάδας είναι να μεταλαμπαδεύσει μια μέρα το φως του 

                                            
106 Δημαράς, Κ.Θ., Ελληνικός Ρομαντισμός, ό.π., σελ. 350, από όπου και το παράθεμα. 
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ευρωπαϊκού πολιτισμού στην Ασία κι ακόμα πιο πέρα, και σε τούτο τη βοη-

θά η προνομιούχα γεωγραφική της θέση και η πνευματική οξυδέρκεια των 

κατοίκων της. Και όπως στάθηκε κάποτε η κοιτίδα του πολιτισμού για την 

Ευρώπη, η οποία της ανταποδίδει τώρα αυτή τη μόρφωση, πρέπει κι εκεί-

νη-σύμφωνα με τους αιώνιους νόμους της ανταλλαγής- να επιστρέψει στην 

Ασία, στην Αίγυπτο και στις άλλες χώρες της Ανατολής εκείνο που έλαβε κι 

αυτή από εκείνες πριν από χιλιάδες χρόνια».107 Ο βασικός προορισμός του 

Πανεπιστημίου είχε από πολύ νωρίς, λοιπόν, οριστεί. Και ήταν ένας: η πο-

λιτισμική διείσδυση της Ελλάδας στο χώρο της Ανατολής. 

Στο ερώτημα ασφαλώς ποια ακριβώς είναι τα φώτα εκείνα που πρέπει 

να μεταβιβαστούν στην Ανατολή με ενδιάμεσο σταθμό την Ελλάδα, δεν εί-

ναι δύσκολο να υποθέσει κανείς ότι πρόκειται για την αρχαία ελληνική παι-

δεία όπως επίσης ότι το πλέον κατάλληλο όργανο για τη μεταφορά αυτή 

κρίνεται η καθαρεύουσα η οποία «ακρόπολή της είχε πάντα το φλογερό 

καμίνι, το Πανεπιστήμιο, όπου χαλκεύονταν οι γλωσσαμυντορικοί μύδροι. 

Σύνθημα ολόκληρης της παιδείας ήταν ο αρχαϊσμός, από την πρώτη ήδη 

του δημοτικού, όπου άρχιζε και κυριαρχούσε το ”πες το καλύτερα”, ως μέ-

σα στο Πανεπιστήμιο».108 

Ένα άλλο γεγονός, ενδεικτικό επίσης της αντίληψης της εποχής για το 

ρόλο του Πανεπιστημίου, αποτελεί η σύσταση και λειτουργία στο χώρο του 

της περίφημης ”πανεπιστημιακής φάλαγγας”.109 Μάλιστα εισάγεται στο Πα-

νεπιστήμιο, με το ίδιο ψήφισμα της βουλής το μάθημα της ξιφασκίας110 για 

τους μαθητές των γυμνασίων. Οι φοιτητές, 700 περίπου τον αριθμό, περι-

πολούν τους δρόμους της Αθήνας, σε έκτακτες καταστάσεις και εποπτεύ-

ουν την τήρηση της τάξης. 

                                            
107 Δημαράς, Κ.Θ., Ελληνικός Ρομαντισμός, ό.π., σσ. 349-350, από όπου και το παράθεμα. 
108 Τριανταφυλλίδη, Μ., Μνημόσυνα, Ψυχάρης-Πάλλης-Φωτιάδης, [χ.ε.], Αθήνα 1939, σελ. 27. 
109 Η πανεπιστημιακή φάλαγγα συστήνεται με το ψήφισμα της 10/12/1862, ΦΕΚ 19, 

19/12/1862, περί εισαγωγής εν μεν τω εθνικώ Πανεπιστημίω της οπλασκίας εν δε τοις κατω-

τέροις εκπαιδευτηρίοις της γυμναστικής. Ο οργανισμός λειτουργίας της ψηφίζεται από τη σύ-

γκλητο και αναλαμβάνει καθήκοντα ”δημόσιας δυνάμεως”. Τη διοίκηση της φάλαγγας ανα-

λαμβάνει αξιωματικός του τακτικού στρατού που διορίζεται με κοινή απόφαση του υπουργού 

των  στρατιωτικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως. 
110ΦΕΚ 19, 19/12/ 1862, ό.π., σελ. 38. 
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Έτσι, το Πανεπιστήμιο, αντί να δώσει στην κοινωνία νέο πνεύμα και 

νέα πνοή γίνεται ένας σκληρός μηχανισμός αναπαραγωγής σταθερών πο-

λιτισμικών προτύπων που συντηρούν και αναπαράγουν δομές οι οποίες 

δεν επιτρέπουν την απόκλιση από τη μία κυρίαρχη αντίληψη. Οποιαδήποτε 

ιδέα δεν εξυπηρετεί τον υπέρτατο σκοπό στιγματίζεται και καταγγέλλεται. Ο 

έλεγχος είναι ασφυκτικός και η καταλυτική επίδραση, ακόμη και πάνω στα 

πιο ισχυρά πνεύματα της εποχής πρέπει να θεωρείται δεδομένη αν υπολο-

γιστεί ότι ο Δημήτρης Γληνός «στα 1901 είχε πάρει μέρος, μαζί με τον Μα-

νόλη Τριανταφυλλίδη στα Ευαγγελιακά, από την πλευρά των οπαδών του 

Μιστριώτη».111 Το εκπαιδευτικό σύστημα οδηγείται έτσι σε ένα πνευματικό 

μονόδρομο και ακολουθεί την επιταγή που επιβάλλει η κυριαρχία της εθνι-

κιστικής ιδεολογίας λειτουργώντας ως θεματοφύλακας της δεσπόζουσας 

αντίληψης, σε σημείο μάλιστα που αν ένα τμήμα του «παράγει όντως, λόγω 

παραλείψεων ή λαθραίων προδιαγραφών, εσωτερικές πολιτισμικές διαφο-

ρές και επιτρέπει έτσι ή ενθαρρύνει τις διακρίσεις, το γεγονός θεωρείται 

σκανδαλώδες».112 Η ελληνική ιστοριογραφία του 19ου αλλά και του 20ου αι-

ώνα βρίθει τέτοιων “σκανδάλων”.     

 

6. ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ 
  

Η εξέλιξη του γλωσσικού προβλήματος είναι ένα θέμα που ακολουθεί 

την "κανονικότητα" που παρατηρείται σε μεταβολές που γίνονται κατανοη-

τές και ερμηνεύονται μόνο αν εξεταστούν κάτω από το πρίσμα της μακράς 

διάρκειας. Η γλώσσα, ως ένα κατεξοχήν πολιτισμικό κριτήριο ακολουθεί 

τους δικούς της νόμους και κανόνες στη διαχρονική της εξέλιξη. Στη σύγ-

χρονή του εκδοχή, το γλωσσικό ζήτημα, περνά από διάφορα στάδια και 

παρουσιάζει περιόδους εξάρσεων και υφέσεων. Όπως είδαμε και σε προη-

γούμενη παράγραφο, οι δυο αντίθετες απόψεις, από τη μια οι υποστηρικτές 

της αρχαίας ελληνικής και  από την άλλη οι υποστηρικτές της δημώδους 

                                            
111 Γληνός Δ., Άπαντα, τόμ. Α΄ 1898-1910, εισαγ., Ηλιού Φ., εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1983, σελ. 

ιε΄. 
112 Gellner, E., Έθνη και εθνικισμός, ό.π., σελ. 121. 
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γλώσσας, κάνουν σθεναρά την εμφάνισή τους στο προσκήνιο με τα κηρύγ-

ματα και τις διδασκαλίες των διαφωτιστών.  

Οι διανοούμενοι που υποστηρίζουν ότι το έθνος πρέπει να φωτιστεί 

για να αναγεννηθεί και να οδηγηθεί στην Ανεξαρτησία, διαφωνούν μεταξύ 

τους για τη γλώσσα με την οποία θα γίνει αυτό: στην αρχαία ελληνική ή στη 

«δημώδη» που μιλεί ο απλός λαός την εποχή εκείνη.113 

Παραμονές του Αγώνα, όσο και αν πολεμάται σκληρά, η άποψη του 

Κοραή, η μέση οδός, φαίνεται να κερδίζει έδαφος. Όμως, ο «νεοσύστατος 

μηχανισμός διεξαγωγής του απελευθερωτικού πολέμου έχει ανάγκη από 

στελέχη. Κι ο επαναστατημένος ραγιάς είναι ολότελα αγράμματος. Έτσι, 

όλες οι επίκαιρες θέσεις καταλαμβάνονται από τους «ετερόχθονες», τους 

σπουδασμένους και γλωσσομαθείς», οι οποίοι, τυφλωμένοι από την ιδέα 

του νεοκλασικισμού «υιοθετούν μια γλώσσα ψυχρή, άψυχη και ακατανόητη 

από το σύνολο του αγωνιζόμενου λαού». 114  

Μετά την απελευθέρωση, στην αναδυόμενη τότε νέα ελληνική κοινω-

νία αναδεικνύεται σε κυρίαρχο ιδανικό, ο γυρισμός στην αρχαιότητα. Η 

στροφή στον κλασικισμό είναι ολοκληρωτική και η «επιστροφή» αυτή στην 

αρχαιότητα, που εκφράζει κατά βάθος την αγωνία του νεοσύστατου ελληνι-

κού κράτους για εθνικό αυτοπροσδιορισμό, επιχειρείται να ενισχυθεί με τη 

χρήση όλο και περισσότερο της αρχαίας ελληνικής. Η γλωσσική καθαρότη-

τα, που ο εμπνευστής της, ο Αδαμάντιος Κοραής, την ήθελε να επιχειρείται 

προς όφελος της «λαλούμενης»115, παίρνει τον εντελώς αντίθετο προσανα-

τολισμό και τείνει όλο και περισσότερο να εξομοιωθεί και να εξισωθεί με 

την αρχαία ελληνική. Μάλιστα, από την περίοδο αυτή «η καθαρεύουσα αρ-

χίζει άλλωστε ήδη να ξεπερνά σε αρχαϊσμό την απλή γλώσσα των ευαγγε-

λίων».116 

                                            
113 Φραγκουδάκη, Ά., Η γλώσσα και το έθνος, 1880-1980, Εκατό χρόνια αγώνες για την αυθε-

ντική ελληνική γλώσσα, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σελ. 17. 
114 Σιμόπουλος, Κ., Η γλώσσα και το Εικοσιένα, λογιώτατοι, φαναριώτες, τίτλοι, αξιώματα, και 

προσαγορεύσεις, [χ.ε.], Αθήνα 1971, σσ. 35-36. 
115 Φραγκουδάκη, Ά., ό.π. σελ. 18. 
116 Τριανταφυλλίδης, Μ., Μνημόσυνα, Ψυχάρης-Πάλλης-Φωτιάδης, [χ.ε.], Αθήνα 1939, σελ. 

40. 
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Αντί, δηλαδή, να συμβιβαστούν με το χρόνο οι δύο αντιμαχόμενες 

πλευρές, εμφανίζεται ένα νέο κύμα αρχαϊσμού, το δεύτερο μετά την εποχή 

του ελληνικού Διαφωτισμού, με φανατικότερους εκφραστές τον Βυζάντιο, 

τον Κούμα και τον Π. Σούτσο. Ο τελευταίος μάλιστα επιχειρεί να επαναφέ-

ρει στην ελληνική γλώσσα όλους του τύπους της αρχαίας ελληνικής.117 

Η περίοδος από την απελευθέρωση μέχρι και τη δεκαετία του 1880, 

για περίπου πενήντα χρόνια, είναι περίοδος άκρατης προγονολατρείας και 

έντονου παραγκωνισμού κάθε νεοτερικής αντίληψης για τη γλώσσα. Έχει 

ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κάποιος τη σκλήρυνση της στάσης των 

αρχαϊστών και τη σταδιακή επιβολή του γλωσσικού προτύπου που υπερα-

σπίζονται, μέσα από μια γλωσσική «εκκαθάριση» που επιχειρείται, και η 

οποία αντανακλάται στα επίσημα κείμενα της πολιτείας, στον Τύπο, στην 

πεζογραφία, στα σχολικά εγχειρίδια. Οι αρχαϊστές, για πενήντα και πλέον 

χρόνια φαίνεται ότι έχουν το πάνω χέρι και  νομιμοποιούν την κυριαρχία 

των δικών τους γλωσσικών αντιλήψεων.  

Η κατάσταση δείχνει να είναι σταθερή και αμετάβλητη. Η δημοτική έχει 

κυριολεκτικά προγραφεί και έχει εξοβελιστεί «ακόμη και από την ποίηση», 

αν και σταδιακά αρχίζει να κερδίζει έδαφος στο έργο ορισμένων ποιητών 

και στα διαλογικά μέρη των διηγημάτων.118 Πρώτη σοβαρή αντίδραση απο-

τελεί το έργο του Δ. Βερναρδάκη, «Ψευδοαττικισμού έλεγχος», το 1884, 

όπου υπερασπίζεται «τη γλώσσα που αναγέννησε ο λαός στα χρόνια της 

σκλαβιάς».119 

 Και μετά ήρθε ο Ψυχάρης…Με το «Ταξίδι» του που κυκλοφορεί το 

1888, και αποτελεί ένα «πολεμικό και ορθολογικό, εθνικιστικό μανιφέστο 

που θα υπερασπιστεί με πάθος τη γλώσσα που «μιλάει ο λαός»120 θα τα-

ράξει τα νερά σε μια περίοδο που δεν τολμά κανείς όχι απλώς να διατυπώ-

σει εναλλακτική άποψη μα ούτε καν να διαφοροποιηθεί στο ελάχιστο, δη-

μόσια, από την κυρίαρχη “καθαρεύουσα“ λογική. Με τη δυναμική παρέμβα-

σή του ο Ψυχάρης «αφήνει την ανάμνησή του στην πνευματική ιστορία της 

νέας Ελλάδας. Αλλά και περισσότερο ακόμη: βοήθησε τους νέους Έλληνες 
                                            
117 Φραγκουδάκη, Ά., ό.π., σελ. 18. 
118 Τριανταφυλλίδη, Μ., Μνημόσυνα, Ψυχάρης-Πάλλης-Φωτιάδης, [χ.ε.], Αθήνα 1939, σελ. 4. 
119 Θαβώρη, Α.Ι., Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, [χ.ε.], Ιωάννινα 1983, σελ. 99. 
120 Φραγκουδάκη, Ά., ό.π., σελ. 19. 
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να πλατύνουν, καθώς είπε ο ίδιος, τα πνευματικά τους σύνορα, να σεβα-

στούν τον εαυτό τους και να γράψουν τη μητρική τους γλώσσα».121 

 Στο πρόσωπο του Ψυχάρη οι δημοτικιστές θα βρουν το φυσικό τους 

ηγέτη και γύρω από τη δική του θεωρία, ότι «ένας έθνος για να γίνη έθνος, 

θέλει δύο πράγματα ˙ να μεγαλώσουν τα σύνορά του και να κάμη φιλολογία 

δική του»122 θα συσπειρωθούν, θα γαλουχηθούν και θα αναδειχτούν στις 

αρχές του εικοστού αιώνα οι μπροστάρηδες του εκπαιδευτικού δημοτικι-

σμού, Γληνός, Δελμούζος και Τριανταφυλλίδης, οι οποίοι θα δώσουν τις 

ωραιότερες και μεγαλύτερες μάχες με τον σκληρό πυρήνα των εκφραστών 

της καθαρεύουσας, για την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στην εκπαί-

δευση. 

Μετά το 1880 και με αφετηρία το γλωσσικό ζήτημα αρχίζουν να σχη-

ματοποιούνται δύο διαφορετικές στρατηγικές επιλογές για την προοπτική 

που πρέπει να δοθεί στην ελληνική πολιτική και κοινωνική ζωή. Όπως τονί-

ζει ο ίδιος ο Ψυχάρης «το γλωσσικό ζήτημα είναι ζήτημα πολιτικό».123 Πρό-

κειται για τη σύγκρουση δύο διαφορετικών αντιλήψεων, δύο διαφορετικών 

θεωρήσεων για τη λειτουργία του κράτους που έχουν όμως ένα κοινό στοι-

χείο: εξυφαίνονται και οι δύο πάνω στον καμβά που έχει ήδη δημιουργήσει 

ο εθνικισμός. Δημοτικιστές και καθαρευουσιάνοι επιθυμούν την ανάπτυξη, 

επιθυμούν την επέκταση των συνόρων, επιθυμούν την ισχυροποίηση στο 

εσωτερικό και στο διεθνές πεδίο.  

Εκεί που διαφωνούν, και η διαφωνία τους είναι αγεφύρωτη, είναι στις 

βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχτεί αυτή η προσδοκία.«Η γλωσσική δια-

μάχη της καθαρεύουσας με τη δημοτική από τότε θα αντιπαραθέσει δύο 

κοσμοαντιλήψεις και δύο εθνικές ιδεολογίες. Σε ό,τι αφορά τη σχέση της 

γλώσσας με το έθνος η μία τάση θα υποστηρίξει την καθαρεύουσα και πα-

ράλληλα την εθνική ταυτότητα που αντλεί την αξία της αποκλειστικά και μό-

νο από την υψηλή αρχαιοελληνική καταγωγή. Σύμφωνα με αυτή την αντί-

ληψη, η εθνική αυτοαξιολόγηση πηγάζει αποκλειστικά και μονομερώς από 

την αρχαιότητα, ενώ το εθνικό παρόν είναι στα μάτια των Ελλήνων εκείνων 

                                            
121 Τριανταφυλλίδη, Μ., ό.π. σελ. 21. 
122 Ψυχάρης, Γ., Το ταξίδι μου, σελ. 37. 
123 Ψυχάρης, Γ., ό.π., σελ. 201. 
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μπάσταρδο προϊόν της δουλείας. Η απόδειξη ότι είναι κατευθείαν βιολογι-

κοί απόγονοι των μεγάλων «προγόνων» της κλασικής αρχαιότητας (όπως 

δείχνει η διάσταση που πήρε στα μέσα του 19ου αιώνα η περίπτωση Φαλ-

μεράιερ) είναι μεγίστης σημασίας. 

»Η ομάδα των δημοτικιστών θα επιδιώξει ακριβώς το αντίθετο και θα 

δώσει μορφή και περιεχόμενο στην προσδοκία οικοδόμησης μιας σύγχρο-

νης Ελλάδας ισάξιας με τις μεγάλες δημοκρατίες της Ευρώπης. Θα διεκδι-

κήσει ως πολιτισμική (και όχι βιολογική) την ταύτιση και τη συνέχεια με την 

κλασική αρχαιότητα, θα στηρίξει την εθνική αυτοαξιολόγηση στις επιτεύξεις 

του παρόντος και τις προοπτικές του μέλλοντος, θα υπερασπιστεί τη συνέ-

χεια της γλώσσας ονομάζοντάς τη προϊόν της ιστορίας και θα προβλέψει 

ως αναπόφευκτη την επιβολή της δημοτικής με αναφορά στους νόμους της 

εξέλιξης. Το όραμα των δημοτικιστών συνοψίζεται στην πάλη για μια ”νέα 

Ελλάδα”, οικονομικά ανεπτυγμένη, εδαφικά μεγάλη, με πολίτες γραμματι-

σμένους και άρα υπεύθυνους, με τη δημοτική στη θέση της εθνικής γλώσ-

σας».124 

Η αναμέτρηση αυτή, τα κίνητρα της οποίας είναι αμιγώς πολιτικά, 

χρησιμοποιεί το χώρο της εκπαίδευσης ως πεδίο αντιπαράθεσης. Θυμίζει 

την περίοδο του Διαφωτισμού, όταν η διαμάχη εστιαζόταν στη γλώσσα με 

την οποία έπρεπε να φωτιστεί ο λαός για να αφυπνιστεί μόνο που τώρα η 

διαμάχη έχει άλλο περιεχόμενο: με ποια γλώσσα θα φωτιστεί ο λαός για να 

ολοκληρώσει τον εθνικό προορισμό του.  

Και επειδή οι δομές της κοινωνίας του 19ου αιώνα, είναι δομές μιας 

κοινωνίας που ασφυκτιά στα στενά όρια ενός ανολοκλήρωτου γεωγραφικά 

εθνικού κράτους, που δεν έχει λύσει οριστικά το πρόβλημα της εθνικής του 

ταυτότητας και αγωνιά για τα μεγάλα εθνικά προβλήματα, προτιμά τη  βε-

βαιότητα της δοκιμασμένης λύσης από την αβεβαιότητα μιας πρότασης α-

νανέωσης, που στην πρώτη της κιόλας έκφραση, στο Ταξίδι, του Ψυχάρη 

δείχνει να είναι εντελώς ανατρεπτική.  

Το ρίσκο είναι μεγάλο για να το επωμιστεί μια κοινωνία με ελλιπή παι-

δεία, η οποία παραμένει στο περιθώριο της εξουσίας, είναι θεσμικά αδια-

                                            
124 Φραγκουδάκη, Ά., ό.π., σσ. 123-124. 
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μόρφωτη, ταξικά ασύντακτη και αδιαφοροποίητη, χωρίς συγκεκριμένους 

στόχους μα με οράματα πολλά, μεγάλα και ασαφή. 
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Καμιά ιστορία  

δεν ξεφεύγει από τις προθέσεις  

του συγγραφέα της  
S. Hall-B. Gieben      

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 

 

1. ΟΙ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ  
 

Οι δομές του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, που αναγνωρίζεται διε-

θνώς ως ανεξάρτητο με τη συνθήκη του Λονδίνου του 1830, είναι «βαθιά 

επηρεασμένες[…]από την Οθωμανική αυτοκρατορία και μόνο με βάση αυτή 

τη συνθήκη μπορούν να κατανοηθούν»125.  

Παραμονές της επανάστασης η ελληνική κοινωνία είναι οργανωμένη 

στη βάση που επιβάλλει η οθωμανική διοίκηση. Η εκκλησία αποτελεί ένα 

σημαντικό πόλο εξουσίας μα και συσπείρωσης των χριστιανικών πληθυ-

σμών, αφού με τη διατήρηση των προνομίων που απολάμβανε επί βυζα-

ντινής αυτοκρατορίας, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, αναγορεύεται σε 

θρησκευτικό και πολιτικό ηγέτη, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά ολόκληρου 

του ορθόδοξου βαλκανικού πληθυσμού.126 Αυτό το γεγονός καθώς και ο 

έλεγχος από το σουλτάνο των διαδικασιών για την κατάληψη του πατριαρ-

χικού θρόνου θα προσδιορίσουν, σε μεγάλο βαθμό, τη στάση του πατριάρ-

χη έναντι της ελληνικής επανάστασης. 

 
                                            
125 Πυργιωτάκης Ι.Ε.- Παπαδάκης Ν.Ε., Σημειώσεις του μαθήματος «Ιστορία Νεοελληνικής 

Εκπαίδευσης», ΠΤΔΕ, πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 2001, σελ.6. 
126  Σβορώνος Ν.Γ., Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, ιγ΄ εκδ., Θεμέλιο, Αθήνα 1999, 

σελ. 44. 
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1.1. ΟΙ ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ 
 

Γύρω από το πατριαρχείο είναι συγκεντρωμένη, από την εποχή της 

άλωσης, μια ομάδα οικογενειών, οι Φαναριώτες, Έλληνες «απόγονοι της 

παλιάς βυζαντινής αριστοκρατίας»,127 οι οποίοι δεν τύχαιναν ιδιαίτερης ε-

κτίμησης μεταξύ των Ελλήνων επειδή «ήταν εμπλεγμένοι στην οθωμανική 

πολιτική και είχαν καταφέρει να ανέλθουν σε ανώτατα αξιώματα μέσα στο 

κράτος, διατηρώντας με κληρονομικό σχεδόν τρόπο τα αξιώματα […] είχαν 

σαφώς ταυτιστεί με το υπάρχον οθωμανικό καθεστώς, που τους είχε προ-

σφέρει πλούτη, δύναμη, επιρροή και μια σχετική ασφάλεια».128 Αποτελού-

σαν όμως την περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια της επανάστασης, «με ε-

ξαίρεση τους Έλληνες που σπούδαζαν στην Ευρώπη»129 το πιο μορφωμέ-

νο και πιο φωτισμένο κομμάτι του ελληνισμού. 

 
1.2. ΠΡΟΕΣΤΟΙ ΚΑΙ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΔΕΣ 

 

Στον κυρίως ελλαδικό χώρο η κοινωνική οργάνωση των Ελλήνων βα-

σίζεται σε μια ελεγχόμενη αυτονομία που παραχωρείται σε όλους τους μη 

μωαμεθανούς υπηκόους του σουλτάνου, η οποία στοχεύει στον καλύτερο 

διοικητικό έλεγχο της αυτοκρατορίας, μα κυρίως στην καλύτερη και αποτε-

λεσματικότερη οργάνωση της είσπραξης των φόρων. Έτσι, σε κοινοτικό ε-

πίπεδο εκλέγονταν130 «θεωρητικά τουλάχιστον, από τον τοπικό πληθυ-

σμό»131 οι εκπρόσωποι του, οι γνωστοί δημογέροντες οι οποίοι με τη σειρά 

τους συμμετείχαν σε μια επαρχιακή συνέλευση όπου εκλεγόταν ένα συμ-

βουλευτικό σώμα με ετήσια θητεία το οποίο αντιπροσώπευε πλέον επαρχί-

                                            
127 Πυργιωτάκης Ι.Ε.- Παπαδάκης Ν.Ε., Σημειώσεις, ό.π., σελ. 6. 
128 Διαμαντούρος Ν., Οι απαρχές της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα, 1821-

1828, μετάφρ. Κουρεμένος Κ., εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2002, σελ. 

58 κ.ε. 
129 Διαμαντούρος Ν., ό.π., σελ. 58. 
130 Για τον τρόπο εκλογής των τοπικών αρχόντων, βλ. σχετ. Σωτηρέλης Γ.Χ., Σύνταγμα και 

εκλογές στην Ελλάδα, 1864-1909, Ιδεολογία και πράξη της καθολικής ψηφοφορίας, εκδ. Θε-

μέλιο 1991, σσ. 34-37. 
131 Διαμαντούρος Ν., ό.π., σελ. 80. 
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ες  και τα μέλη του «έφεραν διάφορους τίτλους και ήταν γνωστοί ως κοτζα-

μπάσηδες, προεστοί, πρόκριτοι ή προύχοντες».132 

 Η συμμετοχή των προσώπων αυτών στη διοίκηση δε σταματούσε 

εδώ. Πέρα από την ετήσια συνέλευσή τους στην οποία «λειτουργούσαν ως 

σύμβουλοι του πασά»133, όπου «καθόριζαν μαζί του τους φόρους και τα 

δοσίματα»,134 ειδικά για την Πελοπόννησο, μεταξύ των προκρίτων εκλέγο-

νταν δύο μόνιμοι εκπρόσωποι στην έδρα του πασαλικιού, στην Τρίπολη, 

και δύο ακόμη που εκπροσωπούσαν τα συμφέροντα των Ελλήνων στο 

σουλτάνο.135  

Η εξουσία που συγκέντρωναν οι τιτλούχοι αυτοί Έλληνες, παρότι επι-

σφαλής πολλές φορές, μιας και δεν έπαψαν ποτέ να είναι υποτελείς στους 

Τούρκους, ήταν πολύ ισχυρή και τους επέτρεψε να σχηματίσουν, παρά το 

γεγονός ότι ήταν αιρετοί, μια κλειστή ομάδα που κατάφερνε να αναπαράγε-

ται συνεχώς μέσα από εκλογικές διαδικασίες τις οποίες ήλεγχαν με απόλυ-

το τρόπο. Έτσι, οι ευκαιρίες που είχαν για πλουτισμό ήταν πάμπολλες, γε-

γονός που το αξιοποίησαν, αρχικά για να αποκτήσουν μεγάλες εκτάσεις 

γης, και σε δεύτερη φάση, «να ασχοληθούν και με το εμπόριο, στην περίο-

δο μετά το 1770».136 

 

1.3. ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
 

Ένα άλλο, αιρετό επίσης, σώμα Ελλήνων υπαλλήλων ουσιαστικά της 

οθωμανικής αυτοκρατορίας είναι εκείνο των αρματολών. Πρόκειται για ο-

μάδες ένοπλες οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή της 

Ρούμελης και της Πίνδου και αναλαμβάνουν για λογαριασμό των Οθωμα-

νών «την τήρηση του νόμου και της τάξης καθώς και τη συγκέντρωση των 

                                            
132 Διαμαντούρος Ν., ό.π., σελ. 80. 
133 Διαμαντούρος Ν., ό.π., σελ. 80. 
134 Βουρνάς Τ., Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας, τόμ. Α΄, Ιστορία της νεώτερης 

Ελλάδας, από την Επανάσταση του 1821 ως το κίνημα του Γουδί (1909), εκδ. Πατάκη, Αθήνα 

1997, σελ. 17. 
135 Βουρνάς Τ., ό.π., σελ.18. 
136 Διαμαντούρος Ν., ό.π., σελ. 83. 
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φόρων στις περιοχές της δικαιοδοσίας τους, που ήταν γνωστές ως αρματο-

λίκια».137  

Μια δεύτερη ομάδα ενόπλων Ελλήνων την περίοδο της τουρκοκρατίας 

είναι αυτή των κλεφτών, οι οποίοι σε αντίθεση με τους αρματολούς είναι οι 

παράνομοι οπλοφόροι των ελληνικών βουνών και παρά το γεγονός ότι 

πρόκειται για ανθρώπους που σε ορισμένες περιπτώσεις διώκονται για ε-

γκλήματα138 τιμήθηκαν ως ήρωες από την παράδοση και ο λαός του υπο-

στήριζε γιατί αποτελούσαν το σύμβολο της αντίστασης στην καταπίεση που 

ασκούσε στα λαϊκά στρώματα η τουρκική διοίκηση. Η σχέση τους με τους 

αρματολούς παρόλο που θεωρητικά ήταν ανταγωνιστική «στην πράξη συ-

νέβαινε συχνά οι δύο ομάδες να συγχωνεύονται»139 και οι ιδιότητες μερικές 

φορές να ανταλλάσσονται με αποτέλεσμα, στις αρχές του 19ου αιώνα να 

έχουν ταυτιστεί οι ρόλοι των ομάδων αυτών. 

Η τρίτη ένοπλη ομάδα Ελλήνων είναι ο κάποι. Πρόκειται στην ουσία 

για έναν ιδιωτικό στρατό των προκρίτων, των προεστών και των κοτζα-

μπάσηδων, τον οποίο συστήνουν και συντηρούν οι ίδιοι140 με στόχο την 

προστασία των επαρχιών τους από τους κλέφτες, καθώς και για δική τους 

προσωπική σωματοφυλακή. Οι τρεις αυτές ομάδες έχουν ενδιαφέρον γιατί  

θα αποτελέσουν στην ουσία το βασικό πυρήνα των μάχιμων την περίοδο 

της επανάστασης. 

 

1.4. ΝΗΣΙΩΤΕΣ-ΕΜΠΟΡΟΙ 
 

Μετά τη συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, το 1774, που σήμανε το 

τέλος του ρωσοτουρκικού πολέμου, οι Έλληνες ναυτικοί αποκτούν το δι-

καίωμα να χρησιμοποιούν τα λιμάνια της οθωμανικής αυτοκρατορίας φέρο-

ντας ρωσική σημαία στα πλοία τους141 με αποτέλεσμα να αποκομίσουν ση-

μαντικά οικονομικά οφέλη, αφού εξομοιώνονται «από φορολογική άποψη, 

με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές, θέτοντάς τους ακόμα σε μια θέση πιο 
                                            
137 Διαμαντούρος Ν., ό.π., σελ. 90. 
138 Βλ. σχετ. Διαμαντούρος Ν., ό.π., σελ. 94. 
139 Διαμαντούρος Ν., ό.π., σελ. 94. 
140 Βουρνάς Τ., ό.π., σελ. 34. 
141 Βουρνάς Τ., ό.π., σελ. 58. 
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ευνοϊκή από αυτήν που κατέχουν οι μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι συντοπί-

τες τους».142 Τρία νησιά, Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά κατάφεραν να οργανώ-

σουν αξιόλογο εμπορικό στόλο και την περίοδο του ναπολεόντειου απο-

κλεισμού «κατάφεραν να φτιάξουν τεράστιες περιουσίες μέσα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα».143  

Εξαιτίας αυτής της αυτονομίας που διέθεταν στο πλαίσιο της οθωμανι-

κής αυτοκρατορίας οι καραβοκυραίοι, όπως και οι πρόκριτοι, αντιμετώπι-

σαν αρχικά με σκεπτικισμό τη συμμετοχή τους στην επανάσταση και τελικά 

μόνο κάτω από «πίεση και έχοντας να αντιμετωπίσουν μια λαϊκή εξέγερση 

των οικονομικά χειμαζομένων και δυσαρεστημένων ναυτών και θαλασσι-

νών»144 αναγκάστηκαν να προσχωρήσουν σε αυτή. 

Την εποχή αυτή, όμως, συντελείται μια σημαντική μεταβολή σε διεθνές 

επίπεδο, με τη στροφή των επενδυτικών κεφαλαίων και δραστηριοτήτων, 

των δύο μεγάλων εμπορικών δυνάμεων, Γαλλίας και Αγγλίας προς την Α-

νατολή.145 Η μεταβολή αυτή σηματοδοτεί την ανάπτυξη ισχυρών εμπορικών 

κέντρων στα όρια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, και μάλιστα σε περιοχές 

όπου συναντάται έντονο το ελληνικό στοιχείο και «συμβάλλει στην ανάπτυ-

ξη του εσωτερικού εμπορίου στα Βαλκάνια, που βρίσκεται καθ’ ολοκληρία 

στα χέρια των Ελλήνων».146 Το γεγονός αυτό είναι ιστορικής σημασίας και 

θα έχει την αντανάκλασή του τόσο στην επερχόμενη επανάσταση όσο και 

στην ιστορική πορεία και εξέλιξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 

Τα ιστορικά αυτά στοιχεία ενισχύουν τα επιχειρήματα των υποστηρι-

κτών της άποψης ότι η ελληνική επανάσταση ήταν αστική επανάσταση σε 

αντίθεση με όσους υποστηρίζουν ότι οι αφετηρίες πρέπει να αναζητηθούν 

στον καταπιεσμένο λαό. Πρακτικά, το ερώτημα αυτό παραμένει ανοικτό 

αφού δεν έχει απαντηθεί οριστικά από την ελληνική ιστοριογραφία. 

 

                                            
142 Μοσκώφ Κ., Κίνημα εργατικής τάξης, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1988, σελ. 78. 
143 Διαμαντούρος Ν., ό.π., σελ. 98. 
144 Διαμαντούρος Ν., ό.π., σελ. 100. 
145 Βλ. σχετ. Σβορώνος Ν.Γ., ό.π., σελ.51. 
146 Σβορώνος Ν.Γ., ό.π., σελ.51. 



 70

1.5. ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ 
 

Οι οργανωμένες αυτές ομάδες συμφερόντων που διαχειρίζονται την 

εξουσία στο τοπικό επίπεδο, αποτελούν σαφώς μια μικρή μερίδα μέσα στο 

σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι κάτοι-

κοι της υπαίθρου ακτήμονες, εκτός από ορισμένες ορεινές περιοχές όπου 

εμφανίζονται μικροϊδιοκτήτες γης147, με φτωχή όμως παραγωγή. Αναγκάζο-

νται λοιπόν να γίνουν καλλιεργητές στα κτήματα των κοτζαμπάσηδων και 

των Τούρκων μπέηδων και αγάδων, τα οποία, από τιμαριωτικά (δηλ. στην 

ιδιοκτησία του σουλτάνου) που ήταν την εποχή της παντοδυναμίας της ο-

θωμανικής αυτοκρατορίας, έχουν περάσει με το χρόνο, με το ξεκίνημα της 

παρακμής στα χέρια των πρώην τιμαριωτών, Ελλήνων και Τούρκων, που 

τα ιδιοποιούνται και τα μετατρέπουν σε τσιφλίκια τους. Οι όροι της καλλιέρ-

γειας και στη μια και στην άλλη κατάσταση ήταν πολύ σκληροί για τους α-

κτήμονες, και σε κάθε περίπτωση, «η μοίρα για τους απλούς χωρικούς ή-

ταν εξίσου δύσκολη».148  

 

2. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Με τον κοινωνικό χάρτη της Ελλάδας να παρουσιάζει αυτή περίπου 

την εικόνα εισέρχονται στον αγώνα για την ανεξαρτησία οι διάφορες κοινω-

νικές και παραγωγικές ομάδες που περιγράφηκαν παραπάνω. Με διαφορε-

τικά όνειρα, με διαφορετικές προσδοκίες και διαφορετικές ελπίδες να καλ-

λιεργούνται στο εσωτερικό κάθε μιας, «ανώτερος κλήρος, Φαναριώτες, 

πρόκριτοι-ας προσθέσουμε τους στρατιωτικούς[…]κι ακόμα τους κλέφτες, 

τους επικεφαλής των συντεχνιών και τους πλούσιους εμπόρους και τραπε-

ζίτες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό- σχηματίζουν στη διάρκεια 

του ιη΄ και του ιθ΄ αι. την ιθύνουσα τάξη του Έθνους, τάξη σύνθε-

τη[…]συνδεμένη απ’ τη γέννησή της με τις ξένες Δυνάμεις, που είχαν συμ-

βάλει στο σχηματισμό της. Παρά τις διαφορές ανάμεσα στα στοιχεία της, η 

τάξη αυτή παρουσιάζει κοινά συμφέροντα, τα συμφέροντα των κατεχόντων. 

                                            
147Πυργιωτάκης Ι.Ε.- Παπαδάκης Ν.Ε., Σημειώσεις, ό.π., σελ. 7. 
148 Πυργιωτάκης Ι.Ε.- Παπαδάκης Ν.Ε., Σημειώσεις, ό.π., σελ. 7. 
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Είναι η τάξη που αργότερα θα της δώσει ο ελληνικός λαός το όνομα ”τζά-

κια”».149  

Αν και ιστορικά, είναι τεκμηριωμένο και οι μελετητές όλοι συμφωνούν 

για την επιφυλακτική στάση τόσο των κοτζαμπάσηδων όσο και των νησιω-

τών εμπόρων, παραμονές της επανάστασης, να εισέλθουν σε αυτή,150 το 

σίγουρο είναι ότι μόλις συνειδητοποιούν πως «η επαναστατική ορμή είχε 

φουντώσει τόσο ώστε δεν μπορούσε να ανακοπεί, άλλαξαν άρδην στάση 

και προσχώρησαν στην εξέγερση[…] ελπίζοντας ότι θα την καθοδηγούν και 

θα την ελέγχουν  εκ των έσω».151 

Βασικό κριτήριο για τη στάση κάθε ομάδας έναντι της επανάστασης, 

καθώς και των επιλογών που υιοθετούνται διαρκούσης αυτής, είναι η δια-

φύλαξη των κεκτημένων κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Έτσι, ο έ-

λεγχος και η ηγεσία της επανάστασης γίνεται σημείο τριβής και θα επιφέρει 

τις εμφύλιες διαμάχες που παρά λίγο να οδηγήσουν σε αποτυχία την επα-

νάσταση. Πιο οργανωμένοι, από την πρώτη στιγμή της επανάστασης δεί-

χνουν να κινούνται οι προεστοί και οι πρόκριτοι. Αμφισβητώντας την ηγε-

μονία των Φιλικών, οι οποίοι, πράγματι, αμέσως μετά το ξέσπασμα της ε-

πανάστασης χάνουν τον καθοδηγητικό έλεγχο, καταφέρνουν, από την 

πρώτη εθνοσυνέλευση να περιθωριοποιήσουν τον Υψηλάντη καθώς και να 

περιορίσουν την εκπροσώπηση των λαϊκών στρωμάτων152 σε αυτή. Η εκτί-

μηση ότι «ο λαός που πραγματοποίησε την Επανάσταση και διεξήγαγε 

τους αιματηρούς αγώνες της, βγαίνει από την επαναστατική διαδικασία ως 

ο μεγάλος ηττημένος»153 μάλλον δεν απέχει και πολύ από την πραγματικό-

τητα αν αναλογιστούμε τις εξελίξεις που ακολουθούν αμέσως μετά τη σύ-

σταση του νέου ελληνικού κράτους.  

 

                                            
149 Σβορώνος Ν., ό.π,., σελ. 55. 
150 Βλ. σχετ. Διαμαντούρος Ν., ό.π., σελ. 100, Σβορώνος Ν.Γ., όπ. σελ. 68, Βουρνάς Τ., ό.π., 

σελ. 
151 Διαμαντούρος Ν., ό.π., σσ. 108-109. 
152 Βουρνάς Τ., ό.π., σελ.  
153 Φίλιας Β.Ι., Κοινωνία και εξουσία στην Ελλάδα, 1. Η νόθα αστικοποίηση 1800-1864, εκδ. 

Gutenberg, Αθήνα 1996, σελ. 89. 
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3. ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ 
 

Με τη ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827154 και την άφιξη του πρώτου 

κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ι. Καποδίστρια, αρχίζει η πρώτη προσπάθεια 

για τη δημιουργία κεντρικής εξουσίας στην Ελλάδα. «Η άφιξη του Καποδί-

στρια ορίζει νέα περίοδο στη νεότερη ελληνική ιστορία: τη μετάβαση από το 

κεφάλαιο της επανάστασης σ’ εκείνο της εν δυνάμει συγκροτούμενης Ελλη-

νικής Πολιτείας».155 Οι πρώτοι που αντιτίθενται στη συγκεντρωτική πολιτική 

του Καποδίστρια είναι οι κοτζαμπάσηδες. Παρόλο που καταφέρνουν να 

πάρουν στην κατοχή τους το μεγαλύτερο μέρος των γαιών,156 αφού ήδη 

προεπαναστατικά κατέχουν το ένα τρίτο της καλλιεργήσιμης γης στην Πε-

λοπόννησο, η πρόθεσή τους «ν’ αντικαταστήσουν στην ελεύθερη Ελλάδα 

τους Τούρκους αξιωματούχους»157 συναντά τη σθεναρή αντίσταση του κυ-

βερνήτη, η δολοφονία του οποίου ανοίγει το δρόμο, ώστε, στο νέο κρατίδιο 

που οικοδομείται «στα ερείπια της Επανάστασης θεμελιώνεται η συνέχιση 

της εξουσίας των κατεστημένων κοινωνικών δυνάμεων, που μπορούν ανε-

νόχλητες, αν φυσικά εξαιρεθεί η περίοδος του Καποδίστρια, να διαμορφώ-

σουν τη μετεπαναστατική κατάσταση».158  

Η εθνικοποίηση των γαιών που πραγματοποιείται από τον Καποδί-

στρια δεν αποτελεί μια επιλογή που οδηγεί σε μια κατάσταση που παραπέ-

μπει σε φεουδαρχικές ή ημιφεουδαρχικές σχέσεις ιδιοκτησίας, με το κράτος 

να υποκαθιστά τον ιδιώτη159 σε μια διαδικασία προκαπιταλιστικού τύπου, 

                                            
154 Να θυμίσουμε ότι της ναυμαχίας του Ναυαρίνου προηγείται η συνθήκη του Λονδίνου της 6 

Ιουλίου 1827 με την οποία οι μεγάλες δυνάμεις αναγνωρίζουν περιορισμένη αυτονομία στην 

Ελλάδα, στοιχείο που ενισχύει την άποψη ότι η βύθιση του τουρκικού στόλου δεν οφείλεται σε 

τυχαίο γεγονός. Επίσης, τον ίδιο χρόνο, το Μάιο του 1827 είχε πραγματοποιηθεί η εθνοσυνέ-

λευση της Τροιζήνας με την οποία ανατέθηκε στον Καποδίστρια η ευθύνη για τη διακυβέρνη-

ση της χώρας. 
155 Μπαμπούνης Χ., Η εκπαίδευση κατά την Καποδιστριακή περίοδο, Σύλλογος προς διάδο-

σιν ωφελίμων βιβλίων, Αθήνα 199, σελ. 102. 
156 Βλ. σχετ., Σβορώνος Ν.Γ., ό.π., σελ.72. 
157 Σβορώνος Ν.Γ., ό.π., σελ.73. 
158 Φίλιας Β.Ι., ό.π., σελ. 81. 
159 Τσουκαλάς Κ. Κοινωνική ανάπτυξη και κράτος, Η συγκρότηση του δημοσίου χώρου 

στην Ελλάδα, ε΄ έκδ., Θεμέλιο, Αθήνα 1993, σελ. 277. 
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αλλά αποτελεί το ”τίμημα” μιας «λυσσαλέας μάχης που σημαδεύει ολόκλη-

ρη την επανάσταση και τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια»160  καθώς 

προσδιορίζει καταλυτικά όλη «την κοινωνική ιστορία της χώρας και […] 

σφραγίζει την εξέλιξη των ταξικών σχέσεων στην Ελλάδα».161 Η μάχη αυτή 

αναδεικνύει, ιστορικά, νικητές και ηττημένους: νικητής, πρόσκαιρος όμως, 

είναι ο Καποδίστριας που καταφέρνει να ”περισώσει” μεγάλο μέρος των 

εθνικών γαιών, ηττημένοι είναι οι κοτζαμπάσηδες που βλέπουν τα ενδεχό-

μενα να μετατραπούν σε μεγαλογαιοκτήμονες να ακυρώνονται. 

Με την απώλεια της όποιας προοπτικής να αποτελέσουν τη διάδοχη 

κατάσταση των αγάδων και των μπέηδων, οι πρόκριτοι και οι προεστοί, έ-

χοντας χάσει στο γαιοκτητικό πεδίο, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους με 

την κεντρική διοίκηση, σε μια κίνηση αναδίπλωσης, η δεύτερη ιστορικά, σε 

σύντομο σχετικά χρόνο μετά από αυτή της συμμετοχής τους στην επανά-

σταση, αλλάζουν στόχο και προσανατολίζονται στο «να χρησιμοποιήσουν 

για ίδιο όφελος τον κρατικό μηχανισμό»162 αξιοποιώντας στην ουσία την 

εμπειρία τους από την περίοδο της τουρκοκρατίας. Η στροφή αυτή κυρίως 

μετά την άφιξη του Όθωνα θα εντάξει προεστούς και προύχοντες και στο 

συνταγματικό στρατόπεδο και θα τους φέρει αντιμέτωπους με την απολυ-

ταρχία η οποία ουσιαστικά στέκεται εξαρχής εχθρική απέναντι στην τοπική 

εξουσία. 

Η επιβολή στην Ελλάδα, από τις προστάτιδες δυνάμεις, της «ελέω θε-

ού μοναρχίας», ύστερα από μια ταραχώδη διετία που ακολουθεί τη δολο-

φονία του Καποδίστρια, δεν είναι καν η φωτισμένη δεσποτεία της δύσης, 

που και εκείνη ακόμη τέθηκε υπό αμφισβήτηση από μερίδα των Διαφωτι-

στών. Πρόκειται για μια μορφή απόλυτης μοναρχίας που αναζητά να στηρι-

χτεί σε εκείνα τα στοιχεία του εθνικισμού τα οποία ευνοούν τη διατήρησή 

της στην εξουσία. Αυτή η λογική εξουσίας φέρνει σε πλήρη διάσταση τη νέα 

πολιτική κατάσταση με την ιδεολογία που οδήγησε στην επανάσταση και 

τελικά στην απελευθέρωση γιατί: 

                                            
160 Τσουκαλάς Κ., όπ., σελ. 277. 
161 Τσουκαλάς Κ., όπ., σελ. 278. 
162 Τσουκαλάς Κ., ό.π., σελ. 283. 
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α) θέτει στο περιθώριο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής τα στρώμα-

τα εκείνα που κινητοποιήθηκαν για την απελευθέρωση 

β) αναστέλλει τη θεμελιώδη αρχή, το αυτεξούσιο, που είναι η αφετηρία 

για τη διεκδίκηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης το οποίο επίσης πλήτ-

τεται άμεσα. 

γ) παρατείνει την οργάνωση προαστικού τύπου η οποία θεμελιώνεται 

στη ακαμψία των κοινωνικών δομών και λειτουργεί ανασταλτικά σε κάθε 

προσπάθεια ανανέωσης του κοινωνικού γίγνεσθαι. 

δ) παγιώνει αντιλήψεις και πεποιθήσεις και καλλιεργεί μύθους που 

τροφοδοτούν τα λαϊκά στρώματα τα οποία παραμένουν στο έλεος της πα-

ραμυθίας, της ανέχειας και της αμορφωσιάς. 

Με την εγκαθίδρυση της μοναρχίας στην Ελλάδα υποχωρεί αισθητά  η 

εξουσία και η δύναμη παρέμβασης των τοπικών ηγετικών ομάδων163 αφού 

ο έλεγχος από την κεντρική εξουσία περιορίζει τα δικαιώματά τους και το 

πεδίο δράσης τους. Η κεντρική εξουσία, όπως επιτάσσει η ιδεολογική α-

φόρμηση της εθνογένεσης, επιζητεί να επιβάλλει τη θέλησή της θεωρώντας 

εαυτήν μοναδικό νόμιμο διαχειριστή των υποθέσεων του κράτους στα πολι-

τικά όρια της κυριαρχίας του. Μόνο που αυτό επιχειρείται στο πεδίο της ε-

κτελεστικής αποκλειστικά  εξουσίας και ιδιαίτερα στο πεδίο των μηχανι-

σμών ελέγχου και καταστολής και όχι στο πεδίο της κοινωνικής αναδιάρ-

θρωσης και των εκπαιδευτικών σχηματισμών.  

Βέβαια, η πρώτη αμφισβήτηση της εξουσίας των τοπικών ηγετών επι-

χειρείται από τον πρώτο κυβερνήτη της χώρας, τον Ι. Καποδίστρια και έχει 

ως συνέπεια τη δολοφονία του. Η δεύτερη αμφισβήτηση της τοπικής εξου-

σίας οδηγεί στη σύγκρουση του 1843 και στην παραχώρηση συντάγματος 

από τον Όθωνα. Η τρίτη αμφισβήτηση της τοπικής εξουσίας164 οδηγεί στο 

σύνταγμα του 1864 και στην υιοθέτηση της καθολικής ψηφοφορίας η οποία 

ισχυροποιεί τα ερείσματα των τοπικών ηγετών μέσα από τη διεύρυνση της 

εκλογικής βάσης τους. 

 
                                            
163 Πυργιωτάκης Ι.Ε., Η οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος, ό.π., σελ 88. 
164 Σχετίζεται με τις παρεμβάσεις του Όθωνα και το ρόλο του κοινοβουλίου σε σχέση με την 

κυβέρνηση και το παλάτι. Ουσιαστικά συνδέεεται με την ελλειμματική λειτουργία του κοινο-

βουλευτισμού, όπως θα δούμε σε επόμενη ενότητα. 
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4. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 

Ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων, αν και ουσιαστικά δεν μπορούμε να μι-

λάμε για πολιτικά κόμματα γι αυτή την περίοδο, με τη σημερινή σημασία του 

όρου, από την έναρξη της επανάστασης μέχρι και τη δεύτερη συνταγματική 

μεταβολή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το ρόλο και την προώθηση των 

συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων στην Ελλάδα. Οι ρίζες της δημιουργίας 

των πολιτικών κομμάτων χρονολογούνται από τα μέσα της επανάστασης και 

«μορφοποιήθηκαν οριστικά κατά την πρώτη περίοδο ομαλής διακυβέρνησης, 

δηλαδή την εποχή του Καποδίστρια»165 και καταγράφονται ιστορικά με το ό-

νομα της προστάτιδας δύναμης, με την οποία ταυτίζουν εν πολλοίς τους πολι-

τικούς τους στόχους, ως ”αγγλικό”, ”γαλλικό” και ”ρωσικό” κόμμα. Το λεγόμενο 

”συνταγματικό” κόμμα κάνει την εμφάνισή του την περίοδο του Καποδίστρια 

θεωρείται όμως ότι αποτελούσε συγκυριακή συμμαχία του ”αγγλικού” με το 

”γαλλικό” κόμμα, απέναντι στο λεγόμενο «καποδιστριακό» που ταυτιζόταν 

ουσιαστικά με το ”ρωσικό” κόμμα.166  

Η προεπαναστατική δομή της ελληνικής κοινωνίας, με το ρόλο της οικογέ-

νειας καθώς και των συμπράξεων με άλλες οικογένειες, να είναι κυρίαρχος, 

παρείχε το ασφαλές πλαίσιο προστασίας ώστε οι φορείς αυτοί «να προστα-

τεύουν και να προωθούν τα ιδιωτικά, συλλογικά συμφέροντα»167 με αποτελε-

σματικό τρόπο. Έχει ενδιαφέρον το πώς αυτές οι συμπράξεις των οικογενειών 

εντάσσονται σε μια ισχυρότερη οικογένεια και σχηματίζουν τη λεγόμενη ”φα-

τρία”, γιατί τα κόμματα, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1830 

δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά συσπειρώσεις φατριών168 που εκπροσω-

πούν μεν συλλογικά συμφέροντα, πάντα όμως σε τοπικό ή αποκλειστικά οι-

κογενειακό επίπεδο. 

 Σε μια κοινωνία από την οποία απουσιάζουν οι διαφοροποιήσεις στις 

συλλογικές και ατομικές δραστηριότητες των μελών της «το άτομο προτιμούσε 

να ανήκει σε μια ομάδα που επιτελούσε ποικίλες λειτουργίες σε πολλούς το-
                                            
165 Petropoulos J.A., ό.π., σελ. 11. 
166 Petropoulos J.A., ό.π., σελ. 16, επίσης, Πετρόπουλος Ι.Α.-Κουμαριανού Αικ., Η θεμελίωση 

του ελληνικού κράτους, 1833-1843, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1982, σελ. 58 κ.ε. 
167 Πετρόπουλος Ι.Α.-Κουμαριανού Αικ.,ό.π., σελ. 65. 
168 Βλ. σχετ., Πετρόπουλος Ι.Α.-Κουμαριανού Αικ.,ό.π., σελ. 67. 
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μείς και κάλυπτε όλες του τις ανάγκες».169 Θεωρούσε δηλαδή ότι ανήκε σε ένα 

κόμμα, το οποίο ήταν η προέκταση της φατρίας του η οποία φατρία αντιπρο-

σώπευε μια συλλογικότερη ομάδα στην οποία συμμετείχε η οικογένειά του. Η 

λογική της συμμετοχής του στο κόμμα εξυπηρετούσε τις ανάγκες που λίγα 

μόλις χρόνια νωρίτερα κάλυπτε η οικογένειά του. Αν λάβουμε ακόμη υπόψη 

την παντελή απουσία άλλων συλλογικών φορέων και τον περιορισμό της το-

πικής και εκκλησιαστικής αυτονομίας, την περίοδο της απόλυτης μοναρχίας, 

μένουν «μόνο τα κόμματα ως μη κυβερνητικοί εκπρόσωποι των ομάδων συμ-

φερόντων»170 τα οποία χρησιμοποιούν «ως μεσολαβητές στο παλάτι για τη 

διεκπεραίωση υποθέσεων των ψηφοφόρων τους, τις ξένες διπλωματικές α-

ποστολές»,171 γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της εξάρτησης των πολι-

τικών αυτών σχηματισμών από τις μεγάλες δυνάμεις και την παρέμβασή τους 

στα καθημερινά πολιτικά πράγματα της Ελλάδας.  

Έτσι, σε αδρές γραμμές, τα πρώτα χρόνια της ύπαρξης του νεοελληνικού 

κράτους σχηματοποιείται ο ένας πόλος εξουσίας, η τοπική εξουσία, η οποία 

ηγεμονεύεται από τους κοτζαμπάσηδες και θα βρεθεί απέναντι στον άλλο ι-

σχυρό πόλο, το παλάτι. Ανάμεσά τους τοποθετούνται οι ξένες δυνάμεις που 

αναγορεύονται σε ρυθμιστές των σχέσεων και μοιράζουν την εύνοιά τους με 

κριτήριο τα εθνικά τους συμφέροντα και τις μεταξύ τους αντιθέσεις.  

Ο λαός είναι από την αρχή στο περιθώριο, και θα παραμείνει για όλο το 

19ο αιώνα, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, ώστε, αν αναζητήσει κανείς να βρει δια-

φοροποιήσεις στο σύνολο της κοινωνίας, δύσκολα θα διακρίνει περισσότερες 

από δύο ομαδώσεις: τους κυβερνώντες και τους κυβερνώμενους. Κι όσο η 

πρώτη ομάδα παραμένει ελεγχόμενα ”κλειστή” και ελέγχει απόλυτα όλα τα 

πεδία δράσης και τους μηχανισμούς του κράτους άλλο τόσο η δεύτερη παρα-

μένει στάσιμη και καθηλωμένη σε προαστικά επίπεδα οργάνωσης, παραγω-

γής, παρέμβασης. Το ιστορικό δε παράδοξο είναι ότι οι δυο αυτές ομάδες ου-

δέποτε αναμετρήθηκαν, τουλάχιστον αποφασιστικά. 

                                            
169 Petropoulos J.A., ό.π., σελ. 624. 
170 Petropoulos J.A., ό.π., σελ. 629. 
171 Petropoulos J.A., ό.π., σελ. 628. 
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Το πρώτο κόμμα που «μπόρεσε να λειτουργήσει σε επίπεδο εθνικό, κα-

λύπτοντας γεωγραφικά ολόκληρη την επικράτεια»172 έχοντας την εμπιστοσύ-

νη σημαντικών φατριών σε Πελοπόννησο, Στερεά και νησιά, είναι το κόμμα 

του Καποδίστρια. Από εκεί και μετά τα κόμματα αρχίζουν να δομούνται σε ευ-

ρύτερο γεωγραφικό περιβάλλον ξεπερνώντας τα όρια μιας στενής τοπικής 

εκπροσώπησης και «αποκτούν υπόσταση και συνοχή μεγαλύτερη από τα 

προηγούμενα χρόνια»,173 χωρίς να αποβάλλουν αδυναμίες του παρελθόντος, 

οι οποίες θα κληρονομηθούν και στο μέλλον, όπως η «μεταπήδηση»174 ορι-

σμένων κομματαρχών και τοπικών ηγετών από το ένα κόμμα στο άλλο. Ση-

μαντικότερη, εγγενής αδυναμία των κομμάτων της περιόδου αυτής, με άμεσες 

κοινωνικές επιπτώσεις και πολιτικές προεκτάσεις, είναι ότι θεμελιώνουν «ένα 

σύστημα πελατειακών σχέσεων που βασιζόταν στη διευρυμένη συγγένεια, 

στις στενές και συναισθηματικές διαπροσωπικές σχέσεις[…]τις κουμπαριές, τη 

θετή συγγένεια και άλλα»175 με αποτέλεσμα να λειτουργούν ως μηχανισμοί 

ανάσχεσης  στη συσπείρωση οργανωμένων ομάδων συμφερόντων με σαφή 

και ξεκάθαρα ιδεολογικά, οικονομικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. 

 

5. «ΥΠΟΤΥΠΩΔΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ» 176 1844-1862 
 

Με την εγκαθίδρυση της συνταγματικής μοναρχίας μετά την επανά-

σταση του 1843 κοτζαμπάσηδες και προεστοί θα πετύχουν την «ουσιαστι-

κότερη πολιτική νίκη[…] που αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό την ήττα τους 

όσον αφορά το ζήτημα της γαιοκτησίας»177 και θα βρουν την ευκαιρία να 

ξεκαθαρίσουν και το άλλο ανοιχτό, από την περίοδο της επανάστασης ζή-

τημα, αυτό των «ετεροχθόνων» πετυχαίνοντας τον δραστικό  περιορισμό 

                                            
172 Πετρόπουλος Ι.Α.-Κουμαριανού Αικ.,ό.π., σελ. 69. 
173 Πετρόπουλος Ι.Α.-Κουμαριανού Αικ.,ό.π., σελ. 71. 
174 Πετρόπουλος Ι.Α.-Κουμαριανού Αικ.,ό.π., σελ. 71 
175 Διαμαντούρος Ν., ό.π., σσ. 258-259. 
176 Βλ. σχετ. Δημητρόπουλος Α.Γ., Η γένεση του κοινοβουλευτικού συστήματος και η ανάδειξη 

της κυβέρνησης στην Ελλάδα, Το κοινοβουλευτικό σύστημα και η ανάδειξη της κυβέρνησης 

στην Ελλάδα (1844-1875). Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1988, σελ. 84. Ο όρος χρησιμο-

ποιείται από το συγγραφέα με αναφορά στον Α. Σβώλο. 
177 Τσουκαλάς Κ., όπ., σελ. 287. 
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της συμμετοχής των στα δημόσια αξιώματα και τη σταδιακή πολιτική περι-

θωριοποίησή τους. Η διαμάχη μεταξύ «αυτοχθόνων» και «ετεροχθόνων» 

χρονολογείται ήδη από την περίοδο της επανάστασης, κορυφώνεται όμως 

διαρκούσης της εθνοσυνέλευσης για το σύνταγμα του 1844, όταν τέθηκε το 

ζήτημα του προσδιορισμού της ιδιότητας του Έλληνα. 

Η αντιπαράθεση, που δομείται στη βάση μιας ιδεολογικής σύγκρουσης 

για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του Έλληνα, ειδικά σε μια περίοδο 

που αμφισβητείται έντονα η άμεση προέλευση των νεοελλήνων από τους 

αρχαίους Έλληνες, οπότε και το στοιχείο της «αυτοχθονίας» ενισχύει τα ε-

πιχειρήματα (γλώσσα, θρησκεία, γη κλπ.) του ελληνικού εθνικού αυτο-

προσδιορισμού, υποκρύπτει μάλλον ιδιοτελή συμφέροντα ορισμένων ομά-

δων παρά βαθύτερη επιθυμία για απάντηση στο πρόβλημα της εθνικής 

ταυτότητας. Ο στόχος είναι ευδιάκριτος, ένας και μοναδικός: ο εξοστρακι-

σμός από τα δημόσια αξιώματα των ετεροχθόνων, κυρίως Φαναριωτών, 

για τους οποίους ο Όθωνας «είχε καθιερώσει την πολιτική να τους προτιμά 

για την επάνδρωση της κυβερνητικής γραφειοκρατίας»178 είτε επειδή ήταν 

περισσότερο μορφωμένοι είτε επειδή δεν ανήκαν σε κάποιο από τα υπάρ-

χοντα κόμματα. 

Εκείνοι που ιστορικά ωφελούνται από την πολιτειακή μεταβολή του 

1843 και επανακάμπτουν δυναμικά στο παιχνίδι της νομής και διαχείρισης 

της εξουσίας «είναι τα παραδοσιακά πολιτικά και κοινωνικά άρχοντα στρώ-

ματα που από την εποχή του αγώνα της ανεξαρτησίας, του Καποδίστρια 

και της Βαυαροκρατίας είχανε αποκλειστεί από την ουσιαστική εξάσκηση 

της εξουσίας, δηλ. κατ’ εξοχήν οι κοτζαμπάσηδες της Πελοποννήσου, οι 

αρματολοί της Ρούμελης, καθώς και οι νοικοκυραίοι των νησιών».179 Μάλι-

στα, μετά τη διατύπωση της ”Μεγάλης Ιδέας” από τον κατοπινό πρώτο ε-

κλεγμένο πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Κωλέττη, και την αποδοχή  που 

αυτή έχει από το σύνολο του ελληνισμού, θεμελιώνεται το ιδανικό πολιτικό 

άλλοθι για μια ασύδοτη διαχείριση της εξουσίας, συνοδευόμενη από πλήρη 
                                            
178 Petropoulos J.A., Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό Βασίλειο (1833-1843) 

Α΄, β΄ έκδοση, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997, σελ. 612. 
179 Διαμαντούρος Ν., Η εγκαθίδρυση του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα και η λειτουργία 

του κατά τον 19ο αιώνα, στο Δ.Γ. Τσαούση, Όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα, 

εκδ. «Εστία» Ι.Δ.Κολλάρου, Αθήνα 1984, σελ.61.  
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αδιαφορία για την οργάνωση και την ανάπτυξη της χώρας, στο όνομα ακρι-

βώς αυτής της «Μεγάλης Ιδέας»180 που χρησιμοποιείται κατά κόρον για να 

αποπροσανατολίσει τον απλό λαό από τα σημαντικά και για χρόνια άλυτα 

εσωτερικά προβλήματα του.  

Έτσι, ο κοινοβουλευτικός βίος στην Ελλάδα, εκκινεί ως προϊόν της α-

ντιπαράθεσης μεταξύ της κεντρικής διοίκησης με την παλαιότερη τοπική 

εξουσία. Τα κόμματα έχουν αποκτήσει πλέον «ένα μερίδιο ουσιαστικής πο-

λιτικής δύναμης»181 χωρίς όμως να προηγηθούν οι στοιχειώδεις εκείνες 

διεργασίες που αντανακλούν μια κοινωνική οργάνωση βασισμένη σε  δια-

φοροποιήσεις, συνασπισμούς, διεκδικήσεις, συλλογικές και ταξικές απαιτή-

σεις. Στην Ελλάδα του 1844 απουσιάζουν παντελώς οι συνθήκες αυτές. Κι 

όσο κι αν η παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα προτάσσεται ιστο-

ρικά από ορισμένους ως λαϊκή απαίτηση και κατάκτηση, η διαχείριση της 

επιτυχίας αυτής μάλλον για λογαριασμό ολίγων, συντεταγμένων ομάδων 

λειτούργησε παρά στην κατεύθυνση της εδραίωσης και εξυπηρέτησης των 

συμφερόντων ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων.  

Η ”άλωση” του δημοσίου γίνεται πλέον θέμα χρόνου. Εγκαινιάζεται έ-

τσι μια νέα περίοδος του ελληνικού πολιτικού βίου που εμφανίζει μια πρω-

τοφανή σταθερότητα στην αναπαραγωγή και στην εναλλαγή προσώπων 

από συγκεκριμένες οικογένειες, στην εξουσία η οποία κυριαρχείται από τα 

λεγόμενα «πολιτικά τζάκια»182 με αποτέλεσμα «από το 1843 μέχρι το 1878, 

57% των ηγετών και 77,5% των υπουργών που παρελαύνουν στην ελληνι-

                                            
180 Βλ. σχετ. Σβορώνος Ν.Γ., ό.π., σελ. 84. Χαρακτηριστικά ο Ν. Σβορώνος σημειώνει για τον 

Κωλέττη: «Η ”Μεγάλη Ιδέα” του έδινε το πρόσχημα. Η μόνη θεραπεία στις δυστυχίες της Ελ-

λάδας, έλεγε, ήταν η εδαφική εξάπλωση του βασιλείου, ο δρόμος προς την Κωνσταντινούπο-

λη και η κυριαρχία στην Ανατολή. Με τέτοια πολιτική ο Κωλέττης εμφανίζεται στην πολιτική 

ιστορία της Ελλάδας ως ο τύπος του τυχοδιώκτη πολιτικού, που εισήγαγε όσο κανείς άλλος τη 

διαφθορά στην άσκηση της εξουσίας». 
181 Δερτιλής Γ., Η αυτονομία της πολιτικής από τις κοινωνικές αντιθέσεις στην Ελλάδα του 

19ου αιώνα, στο Κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, επιμ. Κοντογιώργης Γ.Δ., 

εκδ. Εξάντας 1977, σελ. 48 
182 Βλ. σχετ. Τσουκαλάς Κ., ό.π. , σελ. 289. 
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κή πολιτική ζωή ανήκουν σε ”πολιτική οικογένεια” ενώ στην περίοδο 1878-

1910 τα ποσοστά αυτά ανέρχονται σε 91,7% και 58,3% αντίστοιχα».183 

Η κυριαρχία είναι καθολική σε βαθμό που να μη θεωρείται υπερβολικό 

ότι οι κοτζαμπάσηδες μέσα από την πολιτειακή μεταβολή κατάφεραν να 

πετύχουν ό,τι δεν είχαν καταφέρει με το τέλος της επανάστασης αφού προ-

εστοί και προύχοντες μετέτρεψαν τις περιοχές που καταπίεζαν, πριν, σε 

εκλογική τους περιφέρεια. Οι παλαιοί φοροεισπράκτορες γίνονται τώρα 

βουλευτές και υπουργοί και οι πρώην φορολογούμενοί των, οι καταπιεσμέ-

νοι επί τουρκοκρατίας, καθώς και οι παλαιοί ακτήμονες και μισθωτές της 

γης εκείνων που την απέκτησαν ως στελέχη της οθωμανικής διοίκησης, γί-

νονται τώρα οι ψηφοφόροι τους, η εκλογική τους πελατεία. 

Ο πολιτικός έλεγχος, επόμενο ήταν να επεκταθεί και στη δημόσια διοί-

κηση. Υπουργεία υπηρεσίες και οργανισμοί στελεχώνονται από πρόσωπα 

οικεία των πολιτικών οικογενειών. Δήμαρχοι, νομάρχες, δικαστές και ανώ-

τεροι κρατικοί λειτουργοί, πρόσωπα σημαίνοντα στις κοινωνίες που δρα-

στηριοποιούνται, με αυξημένες δυνατότητες παρέμβασης και επιρροής, εί-

ναι οι γιοι, οι γαμβροί και οι ανηψιοί των ισχυρών.184 Συνιστούν αυτό που 

και σήμερα ακόμα αποκαλείται ”κομματάρχης” ή τοπικός ”παράγοντας” και 

παίζουν το ρόλο του μεσολαβητή ανάμεσα στον πολίτη και την κεντρική ε-

ξουσία. Είναι τα πρόσωπα εκείνα που εκτρέφουν, συντηρούν και αναπαρά-

γουν το πελατειακό σύστημα στις σχέσεις πολίτη-κράτους με μοναδικό 

στόχο να διαιωνίζουν την παραμονή τους στην εξουσία, αντιστεκόμενοι σε 

κάθε προσπάθεια μεταβολής που θα έπληττε τυχόν τα συμφέροντά τους.  

Όσο κι αν η συνταγματική μεταρρύθμιση του 1844 αποτελεί μια σημα-

ντική ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, με τη σύσταση του κοινοβουλίου 

«που αποτέλεσε τη βάση της δημιουργίας και εξέλιξης του ελληνικού κοι-

νοβουλευτισμού»185 οι αρνητικές επιπτώσεις στο δημόσιο βίο είναι τόσο 

πολλές που οδηγούν πολλούς μελετητές να κάνουν λόγο για «πρώιμη ε-

                                            
183 Τσουκαλάς Κ., ό.π. , σελ. 288. Ο Κ. Τσουκαλάς επικαλείται, για τα στοιχεία αυτά την εργα-

σία του Keith Legg, “Politics in modern Greece”, Stanford, 1969. 
184 Τσουκαλάς Κ., ό.π. , σελ. 289. 
185 Δημητρόπουλος Α.Γ., Η γένεση… ό.π., σελ. 83. 
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γκαθίδρυση του κοινοβουλευτικού συστήματος στην Ελλάδα»186 στο οποίο 

αποδίδουν πολλές από τις δυσλειτουργίες του δημόσιου βίου. 

Πράγματι, με «νόθες εκλογές και βασιλικές κυβερνήσεις»187 ο ρόλος του 

κοινοβουλίου και της γερουσίας σαφώς περιορίζονται. Με παρεμβάσεις, ο 

Όθωνας, υπέρ της εκάστοτε κυβέρνησης που αυτός είχε διορίσει, όποτε προ-

έκυπτε διάσταση απόψεων μεταξύ νομοθετικού και εκτελεστικού, αφαιρούσε 

ουσιαστικά αρμοδιότητες από το κοινοβούλιο (καταργούσε τη βουλή ή τη γε-

ρουσία αντί για την κυβέρνηση, και προκήρυσσε εκλογές) για να τις μεταφέρει 

στο παλάτι188 επιλογή που στάθηκε εμπόδιο στη δημιουργία υγιούς κοινοβου-

λευτικού συστήματος.  

Το στοιχείο αυτό σε σχέση με την επεκτατική πολιτική του που τον έφεραν 

σε σύγκρουση με τις μεγάλες δυνάμεις φαίνεται ότι αποτελούν σημαντικές 

παραμέτρους που επηρέασαν τις πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες που ο-

δήγησαν τελικά στην έξωσή του. Ο κύκλος της ζωής των κομμάτων με τη 

μορφή αυτή θα αρχίσει να κλείνει με αφετηρία τα γεγονότα του Κριμαϊκού πο-

λέμου (1854-1856)189 και τον ακόλουθο αποκλεισμό του Πειραιά από Γαλλία 

και Αγγλία, που οδηγούν σε αδιέξοδο το παλάτι και την πολιτική του μεγαλοϊ-

δεατισμού, ενώ σηματοδοτούν ταυτόχρονα την αρχή του τέλους της βασιλείας 

του Όθωνα.  

Το τέλος όμως του Κριμαϊκού πολέμου συμπίπτει με μια σημαντική καμπή 

για τον ελληνικό πολιτικό και πνευματικό κόσμο: τη συμπλήρωση της γραμμής 

της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού, που όπως τη διατυπώνει ο Παπαρ-

ρηγόπουλος, δίνει λυτρωτική απάντηση στο θέμα του εθνικού αυτοπροσδιο-

ρισμού και, στο πλαίσιο της Μεγάλης Ιδέας, επιφέρει «ενοποίηση, οικονομική 

και πολιτισμική όλων των τμημάτων του Ελληνισμού[…]κι επιδιώκει τους ί-

διους σκοπούς[…]άλλοτε ακολουθώντας κι άλλοτε προετοιμάζοντας το φιλε-

λεύθερο και μεταρρυθμιστικό κίνημα, που διαγράφεται όλο και πιο καθα-

                                            
186 Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα, Οι διαλεκτικές σχέσεις και οι 

αδιάλλακτες συγκρούσεις, εκδ. Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 2001, σελ. 58. 
187 Δημητρόπουλος Α.Γ., Η γένεση… ό.π., σελ. 107. 
188 Βλ. σχετ. Σβώλος Α., Η συνταγματική ιστορία της  Ελλάδος, Τα ελληνικά συντάγματα 

1822-1975/1986, εκδ. Στοχαστής 1998, σελ. 79. 
189 Petropoulos J.A., ό.π., σελ. 12. 
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ρά».190 Σηματοδοτεί όμως και κάτι ακόμη η ίδια αυτή περίοδος: τη στροφή της 

ελληνικής οικονομίας προς την εκβιομηχάνιση με επενδύσεις κυρίως «στον 

τομέα των διατροφικών βιομηχανιών και αφ’ ετέρου στα ορυχεία».191 

 

6. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ 
 

Η οικονομία στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος βασίζεται στην αγροτική κυ-

ρίως παραγωγή και οι στατιστικές της εποχής, αμέσως μετά την απελευθέρω-

ση, αν και περισσότερο βασίζονται σε εκτιμήσεις παρά σε αυστηρές καταγρα-

φές, υπολογίζουν192 σε 60 έως 64% το ποσοστό των πολιτών που ασχολού-

νται με τη γεωργία, στο οποίο πρέπει να προσθέσουμε και ένα ποσοστό 12% 

που ασχολούνται με τη κτηνοτροφία.193 Την ίδια στιγμή η βιομηχανία είναι α-

νύπαρκτη και περιορίζεται στο πεδίο των παραδοσιακών αγροτικών κατα-

σκευών. Σε όλα τούτα να προσθέσουμε ότι τεράστιο μέρος των καλλιεργήσι-

μων εκτάσεων ανήκει στο κράτος ή στους πρώην κοτζαμπάσηδες. Αποτέλε-

σμα αυτών των ισορροπιών είναι να υπάρχει ένα μικρό μόνο μέρος μικροκαλ-

λιεργητών με μικρούς κλήρους και ένα μεγάλο ποσοστό ακτημόνων οι οποίοι 

συνεχίζουν, όπως και επί τουρκοκρατίας, να ενοικιάζουν τη γη.  

Το μέγεθος και η σημαντικότητα που καταλαμβάνει η γεωργία στο σύνολο 

της ελληνικής οικονομίας γίνεται φανερό από τη συμμετοχή των αγροτικών 

φόρων στο σύνολο των άμεσων και έμμεσων φόρων που εισπράττει το ελλη-

νικό δημόσιο. Έτσι, το 1849 η φορολόγηση γεωργών και κτηνοτρόφων καλύ-

πτει πάνω από τα 2/3 των εσόδων του κράτους ενώ το υπόλοιπο 1/3 καλύ-

πτεται από έμμεσους φόρους.194  

Τα ποσά σε απόλυτους αριθμούς παραμένουν αδιαφοροποίητα, στοιχείο 

ενδεικτικό της στασιμότητας που παρατηρείται στην ανάπτυξη της γεωργίας 

                                            
190 Σβορώνος Ν.Γ., ό.π., σελ. 91. 
191 Βεργόπουλος Κ., Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, η κοινωνική ενσωμάτωση της γεωργί-

ας, εκδ. Εξάντας, Θεσσαλονίκη 1975, σελ. 353. 
192 Πετρόπουλος Ι.Α.-Κουμαριανού Αικ.,ό.π., σελ. 259. Οι συγγραφείς επικαλούνται ως πηγές 

των στοιχείων τις στατιστικές του Thiersch και του Strong 
193 Πετρόπουλος Ι.Α.-Κουμαριανού Αικ.,ό.π., σελ. 259. 
194 Ψυχογιός Δ.Κ., Προίκες φόροι σταφίδα και ψωμί, Οικονομία και οικογένεια στην αγροτική 

Ελλάδα του 19ου αιώνα, έκδ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 1987, σελ. 86. 
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εξαιτίας των παραδοσιακών τρόπων παραγωγής αλλά και του μικρού ή ανύ-

παρκτου αγροτικού κλήρου, και μέχρι το 1871 ισοσκελίζονται με τους έμμε-

σους φόρους που διαρκώς αυξάνονται για να φτάσουμε στο 1895 οπότε, 

πλέον, τα έσοδα του δημοσίου από τα αγροτικά εισοδήματα περιορίζονται στο 

1/5 των συνολικών, άμεσων και εμμέσων φορολογικών εσόδων του κρά-

τους.195 

Ο φόρος της δεκάτης, που αποτελεί για δεκαετίες τον κορμό των άμεσων 

φόρων, και ισοδυναμεί με την καταβολή στο δημόσιο του 1/10 της αγροτικής 

παραγωγής, σύμβολο της οικονομικής υποδούλωσης για αιώνες, επανέρχεται 

το 1832196 για τους ιδιοκτήτες γης, ενώ για όσους ενοικιάζουν κρατικά κτήματα 

ο φόρος ανέρχεται στο 25% με το αιτιολογικό ότι «η διαφορά των 15% κάλυ-

πτε το ενοίκιο της δημόσιας γης».197 Το ελληνικό κράτος, δηλαδή, συνεχίζει τη 

φορολογική παράδοση που ισχύει από την εποχή τουρκοκρατίας, ενοικιάζει 

την είσπραξη των φόρων σε πλειοδότες, και μάλιστα τους «εξοπλίζει με μια 

σειρά δημόσιες εξουσίες»198 με τις οποίες κρατούν υπό ομηρία τους παραγω-

γούς των αγροτικών προϊόντων. 

Οι ενοικιαστές των φόρων γίνονται σταδιακά οι δυνάστες του λαού με την 

πίεση που ασκούν στους παραγωγούς αλλά και η ανοιχτή πληγή για τα οικο-

νομικά του δημοσίου με τη μη καταβολή του ενοικίου στο κράτος,199 που δη-

μιουργεί σωρευτικά σε βάθος χρόνου τεράστιες απώλειες εσόδων –η Οικονο-

μική Επιθεώρησις του 1881 εκτιμά τα ποσά αυτά σε 88.632.178 δρχ μέχρι το 

1878- τα οποία οικειοποιούνται συγκεκριμένες οικογένειες κοτζαμπάσηδων 

και καπεταναίων200 που έπαιρναν μέρος στις δημοπρασίες.  

Η συγκέντρωση των ποσών αυτών, στα χέρια ορισμένων προσώπων, εί-

ναι ιδιαίτερα σημαντική αφού αντιστοιχούν σε ένα ετήσιο μέσο όρο 2.000.000 

                                            
195Αναλυτικά στοιχεία με πίνακες στο: Δ.Κ. Ψυχογιός, ό.π., σελ. 86. Ο συγγραφέας επικα-

λείται ως πηγή των στοιχείων του τον Σίδερι. 
196 Η καταβολή της δεκάτης συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της επανάστασης μόνο που 

«η ενοικίαση δεν δινόταν στον τελευταίο πλειοδότη, αλλά στην ισχυρότερη ένοπλη ομά-

δα», Δημήτρης Κ. Ψυχογιός ό.π., σελ. 86. 
197 Πετρόπουλος Ι.Α.-Κουμαριανού Αικ.,ό.π., σελ. 260. 
198 Ψυχογιός Δ.Κ., ό.π.,  σελ. 73. 
199 Βλ. σχετ. Ψυχογιός Δ.Κ., ό.π., σελ. 84. 
200 Βλ. σχετ. Ψυχογιός Δ.Κ., ό.π., σελ. 77. 
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δρχ., και όπως εκτιμά ο Σίδερις,201 μαζί με τους εμπόρους, τους ασχολούμε-

νους με τη ναυτιλία και τους ομογενείς θα συνθέσουν προοδευτικά τους πυ-

ρήνες για την ανάπτυξη της ελληνικής αστικής τάξης, που κινείται στα όρια του 

πολιτικού συστήματος και το ελέγχει, εκτίμηση που είναι πολύ κοντά  στην 

άποψη του Τσουκαλά ότι «στην Ελλάδα η αστική ενηλικίωση ταυτίζεται με την 

πολιτική ενηλικίωση».202  

Το εμπόριο και η ναυτιλία γνωρίζουν σοβαρή ανάπτυξη την πρώτη περίο-

δο της ζωής του νεοελληνικού κράτους κυρίως επειδή οι Έλληνες έμποροι και 

πλοιοκτήτες αναλαμβάνουν σημαντικό μέρος «του εμπορίου μεταξύ Ανατολής 

και Δύσεως»203 ιδιαίτερα  στο διαμετακομιστικό τομέα. Η άνοδος του εμπορι-

κού στόλου είναι αξιόλογη και τα νησιά του Αιγαίου κατέχουν τη μερίδα του 

λέοντος στην εμπορική κίνηση. Ειδικά μετά το 1855, όταν υπογράφεται εμπο-

ρική συμφωνία ανάμεσα στην Πύλη και την Ελλάδα, αλλά κυρίως μετά «το 

Χάτι Χουμαγιούν του 1856, που θεωρητικά τοποθετούσε τους ραγιάδες στο 

ίδιο επίπεδο με τους Μουσουλμάνους»,204 στην οικονομία του ελληνικού βα-

σιλείου μπαίνουν οι βάσεις για πραγματική οικονομική πρόοδο. 

Μια δραστηριότητα που προωθείται παράλληλα είναι και η ναυπηγία που 

αναπτύσσεται σε υψηλό επίπεδο στα λιμάνια των νησιών και της ηπειρωτικής 

χώρας βασισμένη στα κεφάλαια των εμπόρων και των πλοιοκτητών. Ο εμπο-

ρικός στόλος αυξάνεται θεαματικά205 σε μια εικοσαετία, το διάστημα από το 

1838 μέχρι το 1858, κατά 314%.Το εσωτερικό εμπόριο, εξαιτίας του ελλιπούς 

οδικού δικτύου παρουσιάζει μικρότερη ανάπτυξη.206  

Ένα βασικό, πάντως πρόβλημα, που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, 

από το ξεκίνημά της και μέχρι τη δεκαετία του 1870, είναι η απουσία των κε-

φαλαίων εξαιτίας του ελλιπούς χρηματοπιστωτικού συστήματος –από το 1841 

μέχρι το 1873 λειτουργεί ένα πιστωτικό ίδρυμα στη χώρα, η Εθνική Τράπεζα- 

                                            
201 Βλ. σχετ. Ψυχογιός Δ.Κ., ό.π., σελ. 88. 
202 Τσουκαλάς Κ. ό.π.,  σελ. 297, σημ. 65. 
203 Πετρόπουλος Ι.Α.-Κουμαριανού Αικ.,ό.π., σελ. 275. 
204 ΣβορώνοςΝ.Γ., ό.π., σελ.89. 
205 Βλ. σχετ. ΣβορώνοςΝ.Γ., ό.π., σελ.90. 
206 Πετρόπουλος Ι.Α.-Κουμαριανού Αικ.,ό.π., σελ. 282. 
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που «έχει ως αποτέλεσμα να φτάνουν οι τόκοι σε 30 με 40%, ενώ ταυτόχρονα 

οι τραπεζικές πιστώσεις ήταν σχεδόν άγνωστες».207 

Η αστική τάξη στην Ελλάδα την περίοδο αυτή ανδρώνεται και μεγεθύνεται 

μέσα από δραστηριότητες, που άπτονται των σχέσεων με τον κρατικό τομέα, 

ενίοτε δε έκνομες. Ενώ στη Δυτική Ευρώπη «ο αστισμός είχε εμφανισθεί ως 

μια διαδικασία προοδευτικού αποχωρισμού του πεδίου των ιδιωτικών σχέσε-

ων από το Κράτος»208 στην Ελλάδα ακολουθεί μια εντελώς αντίθετη πρακτική. 

Προσκολλάται στο δημόσιο τομέα (ενοικιαστές φόρων, πολιτικοί, δημόσιοι 

υπάλληλοι κλπ.) και καταγράφεται ιστορικά με τον όρο του μικροαστισμού 

που ταυτίζεται με τη δυνατότητα για «πρόσβαση σε κάποια θέση του δημοσί-

ου»209 η οποία για την πλειοψηφία των κατώτερων στρωμάτων  αποτελεί πι-

στοποιητικό κοινωνικής ανόδου. Έτσι, μια θέση στο δημόσιο, που εξασφαλίζε-

ται στο πλαίσιο της συναλλαγής του πελατειακού συστήματος αποτελεί τον 

κατεξοχήν μηχανισμό κοινωνικής κινητικότητας που εξασφαλίζει την ένταξη 

ενός ατόμου σε ανώτερο κοινωνικό στρώμα.  

Αυτό που στην Ελλάδα αποκαλείται αστικός πληθυσμός είναι οι κάτοικοι 

των πόλεων με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους που το 1830 αντιπρο-

σωπεύει ένα 10 με 15% του συνολικού πληθυσμού210 την ίδια εποχή που ο 

αγροτικός πληθυσμός εκτιμάται σε 80-85%. Η μεταβολή, 60 χρόνια μετά, όταν 

έχει αρχίσει η διαδικασία συγκρότησης των πόλεων, εμφανίζει μειωμένο τον 

αγροτικό πληθυσμό στο 70% τον αστικό να ανέρχεται στο 21% και τον ημια-

στικό στο 10%.211 Τα ποιοτικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτή την αστική 

συγκέντρωση πληθυσμού,212 προσδιορίζονται από την άμεση εξάρτηση και 

                                            
207 Τσουκαλάς Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή, Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μη-

χανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), στ΄ έκδ., Θεμέλιο 1992, σελ. 246. 
208 Βεργόπουλος Κ., Κράτος και οικονομική πολιτική στον 19ο αιώνα, εκδ. Εξάντας 1978, σελ. 

20. 
209 Βεργόπουλος Κ., ό.π., σελ. 22. 
210 Βλ. σχετ. Τσουκαλάς Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή, ό.π., σελ. 165. Ο συγγραφέας εμ-

φανίζει στατιστικό πίνακα που περιλαμβάνει απογραφές του πληθυσμού, εκτός του 1830, μέ-

χρι και το 1908. 
211 Βλ. σχετ. Τσουκαλάς Κ., ό.π., σελ. 165. 
212 Τα ποσοστά της αστικής συγκέντρωσης δεν πρέπει να ταυτίζονται με αυτά της αστικής 

τάξης. Οι μετακινούμενες από την επαρχία στα αστικά κέντρα, ομάδες που εντάσσονται στην 

αγορά εργασίας, ως εργάτες ή υπηρέτες, αποτελούν περιθώριο της οικονομικής και κοινωνι-
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τον εναγκαλισμό του δημοσίου τομέα παρά από την «ιδιωτική επιχειρηματική 

οικονομία»213 που οδηγεί σε μια αστικοποίηση του πληθυσμού, η οποία όμως 

εντάσσει την πλειοψηφία του στην κατηγορία του μικροαστού, ουσιαστικά δη-

λαδή στην κατηγορία του μη παραγωγικού πληθυσμού. 

 

7. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ  
 

Η συνταγματική μεταβολή που προκύπτει μετά την έξωση του Όθωνα το 

1862, που ιστορικά δεν καταγράφεται ως «επισφράγιση της νίκης κάποιας α-

στικής τάξης πάνω στη μεγάλη γαιοκτησία[…]θα σημάνει στην πραγματικότη-

τα την τελική επιβολή της αδιαμφισβήτητης κυριαρχίας της κοτζαμπάσικης ι-

δεολογίας, κυρίως με τη μορφή της ”βουλευτοκρατίας”, πάνω στις τοπικές 

λαϊκές μάζες».214 Ο λαός συνεχίζει να εκλέγει του αντιπροσώπους του ανάμε-

σα σε «κοινώς ευϋπόληπτους άνδρας»215 και όχι ανάμεσα σε εκείνους που θα 

μπορούσαν να εξυπηρετήσουν περισσότερο αξιόπιστα τα συμφέροντά του. 

Με δεδομένη τη συνέχιση της οικογενειοκρατίας στην πολιτική, η δεύτερη 

γενιά, οι ”επίγονοι” των κοτζαμπάσηδων, η οποία δεν είναι πλέον η τάξη των 

φοροεισπρακτόρων της τουρκοκρατίας αλλά οι πολιτικοί αντιπρόσωποι των 

τοπικών κοινωνιών, είναι εκείνη που με τη στήριξη «της ελληνικής πλουτοκρα-

τικής τάξης»216 αποκτά τον έλεγχο του κοινοβουλευτικού συστήματος.  

Θα μπορέσει έτσι να μετατοπίσει μέρος της εξουσίας από το παλάτι στο 

κοινοβούλιο και ειδικά από το 1875 και μετά, με την αρχή της δεδηλωμένης, 

θα περιορίσει ακόμη περισσότερο την παρεμβατική δύναμη του βασιλιά και θα 

ενισχύσει το ρόλο των κομμάτων που δομούνται, ήδη πριν από το 1864 σε 

νέα βάση. 

                                                                                                                             
κής ζωής και συνεχίζουν να συντηρούνται «με το ψωμοτύρι που τους στέλνει το χωριό…». 

Μοσκώφ. Κ., Κίνημα εργατικής τάξης, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1988, σελ. 123. 
213 Βεργόπουλος Κ., ό.π., σελ. 23. 
214 Κοντογιώργης Γ.Δ., Κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, ό.π., σελ. 38. 
215 Σωτηρέλης Γ.Χ., ό.π., σημ. 24, σελ. 39. Το παράθεμα είναι από το Β΄ εδάφιο του εκλογικού 

νόμου ΙΖ΄ της 9ης Νοεμβρίου 1822, το οποίο ουσιαστικά ήταν ”φωτογραφικό” για την εκλογή 

των προεστώτων και των δημογερόντων ως παραστατών στην Εθνοσυνέλευση. 
216 Σβορώνος Ν.Γ., ό.π., σελ. 96. 
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 Δύο είναι τα κόμματα που θα κυριαρχήσουν στο πολιτικό προσκήνιο και 

θα πρωταγωνιστήσουν την περίοδο αυτή:το ”Νεωτερικόν”, του Χ. Τρικούπη, 

που έχει εκσυγχρονιστικό στόχο και θα συσπειρώσει γύρω του τους πλού-

σιους Έλληνες της παροικίας, ξένους επιχειρηματίες καθώς και τα προοδευτι-

κά στοιχεία μιας νέο-σχηματιζόμενης ελληνικής διανόησης217 και το  ”Εθνικόν”, 

του Κουμουνδούρου αρχικά και του Δεληγιάννη αργότερα που συγκεντρώνει 

τις παραδοσιακές οικογένειες των κοτζαμπάσηδων και τους δυσαρεστημένους 

ή αντιπάλους της πολιτικής του Τρικούπη, και έχει ως προγραμματικό στόχο 

την υλοποίηση της ”Μεγάλης Ιδέας”.218 Παρά τις αντιθέσεις και τις συγκρού-

σεις των δύο κομμάτων, η περίοδος αυτή, του πολιτικού και οικονομικού βίου 

του νεοελληνικού κράτους είναι ιδιαίτερα σημαντική και παραγωγική.  

Στην αγροτική οικονομία δύο είναι οι σημαντικές πολιτικές παρεμβάσεις 

που επηρεάζουν την άρθρωση της αγροτικής παραγωγής και δίνουν ώθηση 

στη γεωργική οικονομία. Η διανομή των εθνικών γαιών σε ακτήμονες που 

πραγματοποιείται από τον Κουμουνδούρο το 1871 ο οποίος «είχε πάντα υ-

ποστηρίξει την μικρή οικογενειακή εμπορευματική παραγωγή στην γεωργία 

και αντιταχθεί στα τσιφλίκια»219. Συνολικά θα διανεμηθούν «2.650.000 στρέμ-

ματα, σε 357.217 κλήρους»220 που σημαίνει ότι το σύνολο των Ελλήνων γε-

ωργών γίνονται ιδιοκτήτες γης «δεδομένου ότι αγροτικός πληθυσμός στο 

1879 δεν ξεπερνούσε τις 254.000 οικογένειες».221 Το δεύτερο σημαντικό μέ-

τρο για τη γεωργία λαμβάνεται από το Χ. Τρικούπη, το 1880, με την κατάργη-

ση του αγροτικού φόρου της δεκάτης που λυτρώνει το γεωργό από το ανελέη-

το κυνηγητό του ενοικιαστή των φόρων.  

Τα δύο αυτά μέτρα θα έχουν ως παρεπόμενο την εντατικοποίηση των 

κερδοσκοπικών καλλιεργειών που σωρεύουν υπεραξίες στους αγρότες και 

αποφέρουν πολύτιμο για το κράτος συνάλλαγμα καθώς και τη δειλή είσοδο 

μέρους του αγροτικού πληθυσμού στη λογική της αγοράς. Ο ρόλος όμως των 

                                            
217 Βλ. σχετ., Πυργιωτάκης Ι.Ε.- Παπαδάκης Ν.Ε., Σημειώσεις, ό.π., σελ. 17. 
218 Βλ. σχετ., Πυργιωτάκης Ι.Ε.- Παπαδάκης Ν.Ε., Σημειώσεις, ό.π., σελ. 17. 
219 Βεργόπουλος Κ., Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, η κοινωνική ενσωμάτωση της γεωργί-

ας, εκδ. Εξάντας, Θεσσαλονίκη 1975, σελ. 161. 
220 Βεργόπουλος Κ., ό.π., σελ. 110. 
221 Βεργόπουλος Κ., ό.π., σελ. 110. 
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αγροτών στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο παραμένει περιθωριακός, και θεω-

ρείται τέτοιος από κυρίαρχες αναλυτικές προσεγγίσεις.222  

Από το 1870 και μετά, παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στην 

οικονομική δράση στον ελλαδικό χώρο, που σηματοδοτούνται από την 

είσοδο μεγάλων κεφαλαίων των Ελλήνων της διασποράς που 

κατευθύνονται κυρίως στον τριτογενή τομέα της οικονομίας με αποτέλεσμα  

τη μεγέθυνση του χρηματοπιστωτικού συστήματος με τη λειτουργία νέων 

τραπεζών.223  Η οικονομική πολιτική του Τρικούπη στοχεύει στρατηγικά στην εξυπηρέ-

τηση και ενθάρρυνση των μεγάλων κεφαλαιούχων. Η φορολογική πολιτική 

του, που ενισχύει τους έμμεσους φόρους αφήνει όλο και περισσότερο χώρο 

δράσης στο ιδιωτικό μεγάλο κεφάλαιο.  

Η κατεύθυνση των δημοσίων επενδύσεων που ευνοούν την εκτέλεση 

μεγάλων έργων υποδομών, όπως για παράδειγμα η διάνοιξη του Ισθμού 

της Κορίνθου,224 έχουν στόχο αυτό ακριβώς το μεγάλο κεφάλαιο να διευκο-

λύνουν.  

Η εξάπλωση του οδικού δικτύου, των λιμανιών και των σιδηροδρομι-

κών γραμμών σαφώς ευνοεί τη νέα επιχειρηματική τάξη που όχι μόνο διευ-

κολύνεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και πρώτων υλών από τα μεταλ-

λεία στα οποία επενδύει,225 αλλά ταυτόχρονα τροφοδοτείται από την ίδια 

την κατασκευή των έργων αυτών226 αφού η  εκτέλεση μεγάλου μέρους των 

                                            
222 Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη που υποστηρίζει ο Βεργόπουλος Κ. στην εργασία του Το 

αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, ό.π., σσ.364-365, όπου αναφέρει ότι η αστική ανάλυση «ορίζει 

τον αγρότη ως έναν ”καθυστερημένον” έναντι του αστικού πολιτισμού, ως κάποιον που δεν 

εκπολιτίστηκε ακόμη. Έτσι, ο αγρότης δεν δύναται να έχει ιδιαίτερο λόγο κοινωνικής ύπαρξης, 

παρά, τρέχοντας πίσω απ’ τον αστικό πολιτισμό, ν’ αγωνίζεται να καλύψει τα ”κενά” 

του».Ούτε όμως η μαρξιστική ανάλυση, κατά το συγγραφέα, τοποθετεί στο επίκεντρο της 

δράσης τους αγρότες τους οποίους αντιμετωπίζει «ως μία μη τάξη, ένα κοινωνικό απολίθωμα, 

το οποίο δεν έχει ακόμα κοινωνικώς ταχθεί», ό.π., σελ. 365 που σημαίνει ότι στερείται κάθε 

επαναστατικής δυναμικής, άρα και παρεμβατικής δυνατότητας.. 
223 Βλ. σχετ., Τσουκαλάς Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή, ό.π., σελ. 248. 
224 Βλ. σχετ., Τσουκαλάς Κ., ό.π., σελ. 248.  
225 Βλ. σχετ., Τσουκαλάς Κ., ό.π., σελ. 247. 
226 Βλ. σχετ., Τσουκαλάς Κ., σσ. 248-250. Όπως σημειώνει ο συγγραφέας, «το σιδηροδρομι-

κό δίκτυο είχε μήκος 70 χιλιομέτρων το 1884, 916 χιλιομέτρων το 1894 και 1.280 χιλιομέτρων 
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ανατίθενται σε Έλληνες χρηματιστές. Με μόνη διαφορά, ότι αυτές οι δρα-

στηριότητες είναι αντιαναπτυξιακές, σε μια περίοδο που ο δευτερογενής 

τομέας της οικονομίας υστερεί σημαντικά, ενώ ο πρωτογενής τομέας πα-

ραμένει καθηλωμένος σε παραδοσιακά πρότυπα.  

Η μεγαλοαστική ελληνική τάξη, που είχε οικονομικά ανδρωθεί στο ε-

ξωτερικό,227 όταν αποφασίζει να μεταφέρει τις δραστηριότητές της στον ελ-

λαδικό χώρο, θα επιφέρει σημαντικές μεταβολές στην οικονομική και κοι-

νωνική ζωή με αποτέλεσμα να αρχίσει «να συγκεκριμενοποιείται και στην 

Ελλάδα μια διαδικασία κοινωνικής διαστρωμάτωσης[…] (και να) εκδηλώνο-

                                                                                                                             
το 1904. Το 1875, το οδικό δίκτυο της παλαιάς Ελλάδας δεν ξεπερνάει τα 450 χιλιόμετρα. Ως 

το 1909 κατασκευάζονται ακόμη 2.750 χιλιόμετρα δρόμου». 
227 Για τις συνθήκες ανάπτυξης του παροικιακού ελληνισμού συνολικά, αλλά και για το ρόλο 

που διαδραματίζουν ειδικά οι Έλληνες μεγαλοαστοί στο χώρο των Βαλκανίων και ιδιαίτερα 

στα όρια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, και για την περίοδο που εξετάζουμε και στον ελλα-

δικό χώρο, βλ. σχετ., Τσουκαλάς Κ, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, ό.π., σσ. 267-371.Να ση-

μειώσουμε εδώ, ότι το πρωτόκολλο του Λονδίνου, το 1830, που αναγνώρισε την ανεξαρτησία 

του ελληνικού κράτους, προέβλεπε στο άρθρο 4, ότι «οι υπήκοοι αμφοτέρων των κρατών ό-

σον αφορά τα δικαιώματα της εμπορίας και της ναυτιλίας εξομοιωθήσονται αμοιβαίως 
προς του υπηκόους των άλλων κρατών των εν ειρήνη διατελούντων μετά της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας και της Ελλάδος», το οποίο σήμαινε ότι «οι τε πρόξενοι της Ελλάδος και οι 

υπήκοοι Έλληνες α π ή λ α υ ο ν  α δ ι α λ ε ί π τ ω ς  π α σ ώ ν  τ ω ν  α τ ε λ ε ι ώ ν  κ α ι  τ 

ω ν  π ρ ο ν ο μ ι ώ ν, αίτινες είχον δι’ ιδιαιτέρων συνθηκών χορηγηθή υπό της Τουρκίας εις 

τους προξένους και εις τους υπηκόους των άλλων ευρωπαϊκών κρατών των μεγάλων δυνά-

μεων», Φιλάρετος Γ.Ν., Προνομίαι και ατέλειαι Ελλήνων εν Τουρκία, εκδ. Τυπογραφείον εφη-

μερίδος «Το Κράτος», εν Αθήναις 1903, σσ. 18-19. Το σίγουρο είναι ότι, μετά την ανεξαρτη-

σία του ελληνικού κράτους καταγράφεται ένα ρεύμα μετακίνησης Ελλήνων προς τα παράλια 

της Μικράς Ασίας και εκτιμάται «ότι οι από του 1840 μεταναστεύσαντες εκ των νήσων ανέρ-

χονται εις 200.000. ΤΟ κίνημα εξακολουθεί», Κοντογιάννη Π.Μ., Η ελληνικότης των νομών 

Προύσσης και Σμύρνης, εκδ. Ν. Σιδέρη, εν Αθήναις 1919, σελ. 57. Στατιστικά στοιχεία για τη 

μετανάστευση αυτή δεν υπάρχουν, γεγονός που δεν επιτρέπει να διερευνηθεί αν αυτοί που 

μεταναστεύουν είναι χωρικοί, ακτήμονες, έμποροι, αμόρφωτοι ή οι απόφοιτοι του γυμνασίου, 

και του πανεπιστημίου ακόμη, οι οποίοι είναι σε θέση να υπηρετήσουν ως μεσαία στελέχη τη 

διαρκώς αυξανόμενη εμπορική συναλλαγή της Δύσης με την Ανατολή. Ένα τέτοιο ενδεχόμε-

νο, σαφώς και θα αποκάλυπτε πτυχές της περιόδου στασιμότητας στην ελληνική κοινωνία, 

καθώς και του ρόλου του εκπαιδευτικού συστήματος σε αυτήν.  
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νται οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες για τον αποχωρισμό και τη συγκρό-

τηση μιας ιδιωτική κοινωνίας έξω από το Κράτος».228  

Όπως επισημάνθηκε, η επένδυση του εισαγόμενου ελληνικού παροι-

κιακού κεφαλαίου κατευθύνθηκε σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες, χρημα-

τιστικές επιχειρήσεις ή δημόσια έργα, και «σπάνια συμμετείχε στη χρημα-

τοδότηση καθαρά βιομηχανικών επιχειρήσεων»229 εξαιτίας και της έλλειψης 

κινήτρων από το κράτος για τέτοιες δραστηριότητες. Παρόλα αυτά η βιομη-

χανία που μέχρι το 1875 διάγει τη δική της περίοδο στασιμότητας, την αμέ-

σως επόμενη τριετία παρουσιάζει αύξηση της ιπποδύναμης κατά 30%,230 

με τους αλευρόμυλους και τα ελαιοτριβεία να κατέχουν τη μερίδα του λέο-

ντος της δραστηριότητας.231 Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι δημιουργούνται 

προϋποθέσεις για σοβαρές παραγωγικές επενδύσεις ώστε η βιομηχανία να 

αξιοποιήσει πλουτοπαραγωγικούς πόρους της χώρας και να ενεργοποιήσει 

μέρος από το ανθρώπινο δυναμικό. 

Οι μεταβολές που συνοδεύουν τις νέες οικονομικές δράσεις ενισχύουν 

την αστική συγκέντρωση η οποία αποτυπώνεται στην αύξηση του ενεργού 

πληθυσμού του απασχολούμενου με τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, το εμπό-

ριο τις μεταφορές και τα ελεύθερα επαγγέλματα.232 Ανεξάρτητα από την πι-

στότητα των απογραφικών στοιχείων της περιόδου από το 1861 μέχρι το 

τέλος του αιώνα, το σίγουρο είναι ότι παρατηρείται μια ορατή ποσοστιαία 

μείωση του αγροτικού πληθυσμού, καθώς και μια ποσοστιαία αλλά και σε 

                                            
228 Βεργόπουλος Κ., Κράτος και οικονομική πολιτική στον 19ο αιώνα, ό.π., σελ. 24. 
229 Τσουκαλάς Κ., ό.π., σελ. 265. 
230 Βλ. σχετ. Κωφός Ευ., ό.π., σελ. 44.  
231 Βλ. σχετ. Κωφός Ευ., Ο ελληνισμός στην περίοδο 1869-1881, Από το τέλος της κρητικής 

επαναστάσεως στην προσάρτηση της Θεσσαλίας, ανάτυπο από τον ΙΓ΄ τόμο της Ιστορίας του 

Ελληνικού Έθνους της Εκδοτικής Αθηνών, Εκδοτική Αθηνών 1981, σελ. 44. Σε ένα σύνολο 

1.967 ίππων κινητήριας δύναμης το 1875, πάνω από τα 2/5 κατανέμονται σε αλευρόμυλους 

(οι 658) και ελαιοτριβεία (οι 184), σχετίζονται δηλαδή άμεσα με την αγροτική οικονομία. 
232 Βλ. σχετ. Τσουκαλάς Κ., ό.π., σελ. 183. Ο συγγραφέας επικαλείται ως πηγή για τους πίνα-

κες του ενεργού πληθυσμού που παραθέτει, τον Χ. Ευελπίδη, διατυπώνοντας σοβαρές επι-

φυλάξεις ως προς τις διορθωτικές επεμβάσεις και επεξεργασίες στις οποίες είχε υποβάλλει τα 

επίσημα δεδομένα 



 91

απόλυτους αριθμούς ενίσχυση των ασχολούμενων με το δευτερογενή αλλά 

κυρίως με τον τριτογενή τομέα της οικονομίας.233 

Η έλλειψη των υποδομών και των επενδύσεων στη βιομηχανία, που 

θα έθετε τις βάσεις για υγιή αστική ανάπτυξη, σύμφωνα με τα δυτικά πρό-

τυπα, είναι εμφανής. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει ένα μέρος του πληθυ-

σμού που εγκαταλείπει την αγροτική ζωή, να ενταχθεί είτε στην τάξη «των 

υπηρετών και των προσωπικών υπηρεσιών»234 είτε να πλαισιώσει τη δη-

μόσια διοίκηση είτε να κατευθυνθεί στα ελεύθερα επαγγέλματα τα οποία 

παρουσιάζουν αύξηση μετά τη δεκαετία του 1870.235  

Η ιδιαιτερότητα της αστικής συγκέντρωσης εντοπίζεται, επίσης, στο ότι 

η  συντριπτική πλειοψηφία του μετακινούμενου πληθυσμού συγκεντρώνεται 

σε ένα αστικό κέντρο, την Αθήνα, «αφού οι 36.000 κάτοικοι που είχε το 

1853, αυξήθηκαν σε 60.000 το 1870 και σε 149.000 το 1889»236 με σημα-

ντικές επιπτώσεις «στον τρόπο μεταβολής των οικονομικών και κοινωνικών 

δομών της χώρας».237 Έτσι, ενώ ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της 

πρωτεύουσας μεταξύ 1861 και 1870 είναι 0,8%, ανεβαίνει στο 4,3% τη δε-

καετία 1870-1879 και στο 5,3% τη δεκαετία 1879-1889.238  

Αντίστοιχα, οι απογραφές του πληθυσμού των μεγάλων πόλεων της 

Ελλάδας παρόλο που το διάστημα 1853-1879 συγκεντρώνουν σημαντική 

αύξηση του πληθυσμού σε σχέση με την πρωτεύουσα, την αμέσως επόμε-

νη περίοδο, 1889-1907, το ποσοστό της αστικής συγκέντρωσης που απο-

σπούν είναι μικρότερο του 7% από ένα σύνολο 109.000 κατοίκων που με-

τακινείται με την Πάτρα και την Καλαμάτα, που είναι λιμάνια εξαγωγικού 

εμπορίου, να αποτελούν εξαίρεση.239 

                                            
233 Βλ. σχετ., Τσουκαλάς Κ., ό.π., πίν. 25-26, σσ. 184-187. 
234 Τσουκαλάς Κ., ό.π., σελ. 191. 
235 Βλ. σχετ., Τσουκαλάς Κ., ό.π., πίν. 25-26, σσ. 184-187. 
236 Πυργιωτάκης Ι.Ε.- Παπαδάκης Ν.Ε., Σημειώσεις, ό.π., σελ. 20. 
237 Τσουκαλάς Κ., ό.π., σελ. 180. 
238 Βλ. σχετ., Τσουκαλάς Κ., ό.π., σελ. 178. Ο συγγραφέας επικαλείται ως πηγή τη «Μεγάλη 

Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια», τόμ. 2, σελ 278. 

 
239 Βλ. σχετ., Τσουκαλάς Κ., ό.π., σσ. 178-179. 
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Οι συνθήκες αυτές, εντελώς επιγραμματικά, είναι προσδιοριστικές της 

δόμησης και της εξέλιξης του αστικού χώρου στην Ελλάδα. Η μετάβαση, 

εξελικτική για την περίοδο που μελετούμε, από τη μια κατάσταση, την προ-

αστική στην άλλη, την αστική, συντελείται με διαδικασίες μικροαστικής 

προοπτικής.240 Ο αγροτικός πληθυσμός που μεταβαίνει στα αστικά κέντρα, 

της Αθήνας και των πρωτευουσών των νομών είναι, με βάση τα επίσημα 

στατιστικά στοιχεία, κατά πλειοψηφία αναλφάβητος, μάλλον ανειδίκευτος 

και έχει ελάχιστες πιθανότητες να ενταχθεί στο παραγωγικό δυναμικό της 

πόλης. Αυτό που του μένει να αναζητήσει είναι εκείνο που του στερεί η ε-

παρχία και δυνάμει το διαθέτει η πόλη. Την προοπτική ένταξης των παι-

διών του στο αστικό σύστημα. Και κυρίαρχος μηχανισμός για την υλοποίη-

ση αυτού του εγχειρήματος είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Μόνο που η 

υποδομή του ελάχιστα βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα δούμε 

γιατί. 

 

8. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
 

Το σχολικό έτος 1855-1856 σε πληθυσμό στο σύνολο της Ελλάδας 

1.043.153 κατοίκων, αντιστοιχεί ένα πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτούν 590 

φοιτητές241 από το οποίο τη χρονιά εκείνη αποφοιτούν μόλις 59 πτυχιού-

χοι.∗ Την ίδια χρονιά, σε όλη τη χώρα λειτούργησαν συνολικά 11 γυμνάσια 

στα οποία φοίτησαν 1.182 μαθητές, εξετάστηκαν 808, προβιβάστηκαν οι 

644 και αποφοίτησαν οι 102, ενώ στα 93 ελληνικά σχολεία φοίτησαν 4.992 

μαθητές, εξετάστηκαν 3.718, προβιβάστηκαν 2.635 και αποφοίτησαν 560. 

Οι αριθμοί είναι πράγματι πολύ μικροί για να συμπεριληφθούν σε αυτούς τα 

παιδιά του 74% του ελληνικού πληθυσμού. 

                                            
240 Βλ. σχετ., Τσουκαλάς Κ., ό.π., σελ. 208. 
241 ΦΕΚ 8/3.4.1857, Γενική έκθεσις , προς την Α.Μ. τον Βασιλέα περί της καταστάσεως της 

Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κατά το λήξαν σχολιακόν έτος 1855-1856, πίναξ της εκπαιδεύσεως 

κατ’ είδος, σελ. 18. 
∗ Για αποφυγή των επαναλήψεων, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε αυτή την παρά-

γραφο είναι από τον ίδιο πίνακα και το ίδιο ΦΕΚ. 
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Δεκαπέντε σχεδόν χρόνια αργότερα, στην έκθεση που καταθέτει το 

1870 ως υπουργός Παιδείας ο Α.Δ. Αυγερινός, για τη δημόσια εκπαίδευση, 

αναφέρεται ότι στο πανεπιστήμιο φοίτησαν, για το 1869, 1205 φοιτητές.242 

Το εντυπωσιακότερο όμως στοιχείο που καταθέτει ο Α.Δ. Αυγερινός είναι 

ότι από συστάσεως του πανεπιστημίου το 1837, έχουν φοιτήσει, μέχρι το 

1869, 5.245 φοιτητές αλλά έχουν αποφοιτήσει, σε 32 χρόνια λειτουργίας 

του μόλις 1383243 που αντιστοιχεί σε μια σημαντική διαρροή φοιτητικού 

πληθυσμού σε ποσοστό εντυπωσιακά υψηλό. Τα γυμνάσια την ίδια χρονιά 

έχουν αυξηθεί σε 15 για όλη τη χώρα στα οποία φοίτησαν 1982 μαθητές και 

πήραν απολυτήριο 229 ενώ τα ελληνικά σχολεία έχουν αυξηθεί σε 114 με 

6543 μαθητές από τους οποίους προβιβάστηκαν μόλις οι 2375 και 788 πή-

ραν απολυτήριο.244 

Πέντε χρόνια μετά, το 1875, όταν ο πληθυσμός της Ελλάδας έχει αυ-

ξηθεί σε 1.437.026 κατοίκους, υπουργός Παιδείας είναι ο Ι. Βαλασόπουλος, 

και στην έκθεση που καταθέτει, αναφέρει ότι οι φοιτητές του πανεπιστημίου 

είναι 1352, τα γυμνάσια έχουν αυξηθεί σε 18, στα οποία φοιτούν 2460 μα-

θητές και τα ελληνικά σχολεία είναι 136 και φοιτούν σε αυτά 1646 μαθη-

τές.245 

Στατιστικά, 246 σε σύγκριση με την αύξηση του πληθυσμού, οι μαθητι-

κοί πληθυσμοί  των τεσσάρων βαθμίδων της εκπαίδευσης από το 1860 μέ-

χρι το 1874, παρουσιάζουν διαφορετικές διακυμάνσεις. Για μία αύξηση του 

πληθυσμού, αυτή τη δεκαπενταετία, κατά 32,6% αντιστοιχεί αύξηση των 

φοιτητών του πανεπιστημίου κατά 124,6%, αύξηση των μαθητών του  γυ-

μνασίου κατά 90,8%, αύξηση των μαθητών των ελληνικών σχολείων μόνο 

                                            
242 Παράρτημα της εφημερίδος της Κυβερνήσεως του αριθμού 26 του έτους 1870, πίναξ κα-

ταστατικός της ανωτέρας και μέσης εκπαιδεύσεως κατά το 1869, σελ. 3. 
243 Παράρτημα της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ό.π., σελ. 3. 
244 Παράρτημα της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ό.π., σσ. 4-7. 
245 ΦΕΚ 16/26.3.1875, πίναξ καταστατικός της εν Ελλάδι ανωτέρας, μέσης και κατωτάτης Εκ-

παιδεύσεως κατά το έτος 1874, σελ. 108. 
246 Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς αυτούς βρίσκονται στο ΦΕΚ 

16/26.3.1875, ό.π., σελ. 108 και στο, Μανσόλας Α., Πολιτειγραφικαί πληροφορίαι περί Ελλά-

δος, εν Αθήναις 1867, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σελ. 8. 
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κατά 33,2%, ενώ η αύξηση των μαθητών του δημοτικού, αγοριών και κορι-

τσιών είναι 45,8%. 
Τα ποσοστά αυτά αναδεικνύουν μια εμφανή υστέρηση στο ρυθμό ανάπτυξης των 

δύο κατώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης, στα δημοτικά και τα ελληνικά σχολεία 

που βρίσκεται σε ευθεία αναλογία με την υστέρηση που παρατηρείται στα πεδία, 

που κατά συνθήκη αποδεχόμαστε ότι οδηγούν στον αστικό μετασχηματισμό. Αν οι 

δείκτες εκβιομηχάνισης, αξιωματικά, έχουν άμεση σχέση με την αστικοποίηση,247 

οι δείκτες της εκπαίδευσης αντανακλούν σε υψηλό βαθμό την ανεπάρκεια των μη-

χανισμών κοινωνικής κινητικότητας. 

                                            
247 Βλ. σχετ. Τσουκαλάς Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή, ό.π., σελ. 199. 
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Δεν υπάρχει έρευνα 

 χωρίς αντενδείξεις… 
T.S. Kuhn     

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

 
1. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 

 
1.1. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Μετά την άλωση της Πόλης, τα εκπαιδευτικά πράγματα, στο γεωγρα-

φικό χώρο που καλύπτει το σύγχρονο ελληνικό κράτος, ακολουθούν την 

αναγκαστική φορά που ακολουθούν και οι υπόλοιποι τομείς δράσης της 

καθημερινής ζωής. Η διάκριση των πληθυσμών που επιβάλλουν οι Οθω-

μανοί κατακτητές, ανάμεσα σε μουσουλμάνους και σε λοιπές θρησκευτικές 

κοινότητες1 προσδιορίζει την καθημερινή κοινωνική και οικονομική ζωή. 

 Η εκκλησία, με τα προνόμια που παραχωρούνται  από το σουλτάνο 

προς τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, αποκτά τη δυνατότητα να 

έχει τον πρώτο λόγο στην κοινωνική οργάνωση των υπόδουλων ελληνικών 

κοινοτήτων και κατ’ επέκταση και στην εκπαιδευτική διαδικασία, εξυπηρε-

τώντας πρωτίστως τις δικές της οργανικές ανάγκες με «την κατάρτιση ιε-

ρέων, ψαλτάδων και στελεχών του κλήρου γενικότερα».2  Δημιουργείται έ-

                                            
1 Σβορώνος Ν.Γ., Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, ιγ΄ εκδ., Θεμέλιο, Αθήνα 1999, σελ. 

44. 
2 Πυργιωτάκης, Ι.Ε., Η οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλο-

νίκη 1992, σελ. 142. 
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τσι  σταδιακά, με το πέρασμα του χρόνου, το μοντέλο του παπα-δάσκαλου3 

που υπήρξε κυρίαρχο για μεγάλο διάστημα στη δημοτική μας εκπαίδευση.  

Σαφή και αξιοποιήσιμα στατιστικά στοιχεία για την ύπαρξη και τη λει-

τουργία των σχολείων πριν την επανάσταση δεν υπάρχουν. Είναι όμως σί-

γουρο πως, λίγο πριν τον απελευθερωτικό αγώνα, τα κηρύγματα των Ελ-

λήνων διαφωτιστών, ότι για να ελευθερωθεί το Γένος πρέπει να μορφωθεί, 

ασκούν άμεση επίδραση, με αποτέλεσμα να συσταθούν και στην Ελλάδα, 

κατά το πρότυπο της Δύσης «κοινά σχολεία[…] ή γραμματοδιδασκαλεία και 

ελληνικά σχολεία, αποκαλούμενα φροντιστήρια ή γυμνάσια».4 Στα κοινά 

σχολεία διδάσκονταν ανάγνωση από το Ψαλτήρι και την Οκτώηχο, γραφή 

και λίγη αριθμητική, αν και μερικές φορές περιοριζόταν «εις ανάγνωσιν εκ 

του Ψαλτηρίου και γραφήν, μαθήματα προχείρως διδασκόμενα˙ ταύτα ήσαν 

τα λεγόμενα κολλυβογράμματα…».5 Ο μύθος, πάντως, του –υπαρκτού για 

πολλούς, ή μη- κρυφού σχολείου αντανακλά  σε μεγάλο βαθμό την άμεση 

σχέση της εκπαίδευσης με την εκκλησία την περίοδο αυτή. 

 

1.2. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
 

Την περίοδο της Επανάστασης παρατηρείται σημαντική κινητικότητα 

και έντονο θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση6. Αυτό 

γίνεται φανερό και αποτυπώνεται τόσο στα πρώτα πολιτικά κείμενα των 

επαναστατημένων Ελλήνων, όσο και σε επιστολές ιδιωτών ή και συλλογι-

κών φορέων προς την Προσωρινή Διοίκηση, στις οποίες εκδηλώνεται το 

ιδιαίτερο ατομικό και συλλογικό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση. Αν και οι 

ανάγκες του Αγώνα οδηγούν σε αναστολή της εκπαίδευσης σε πολλά μέρη, 

όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξαν πολλές περιοχές όπου η εκπαίδευση, 

                                            
3 Πυργιωτάκης, Ι.Ε.,ό.π. σελ. 144. 
4 Μπελιά Ε., Η εκπαίδευσις εις την Λακωνίαν και την Μεσσηνίαν κατά την καποδιστριακήν 

περίοδον (1828-1832), εκδ. Χ. Παπούλια, εν Αθήναις 1970, σελ.13. 
5 Μπελιά Ε., ό.π., σελ. 13. 
6 Βουλή των Ελλήνων, Η εκπαίδευση κατά την ελληνική Επανάσταση 1821-1827, τεκμηριωτι-

κά κείμενα, τόμ. α΄, έρευνα-παρουσίαση Αντωνίου Δ., Αθήνα 2002, σελ. 13. 
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όπως θα δούμε παρακάτω, όχι μόνο διατηρήθηκε αλλά έγινε προσπάθεια 

«ιδρύσεως και άλλων σχολείων».7

Στο πρώτο Σύνταγμα της Επιδαύρου δε γίνεται καμιά αναφορά για την 

εκπαίδευση. Όμως, στις 27 Φεβρουαρίου 1822, η Προσωρινή Διοίκησις της 

Ελλάδος, στο διάταγμα «περί των καθηκόντων του Μινίστρου των Εσωτε-

ρικών», αναθέτει σε αυτόν να «ενασχολείται μετ’ επιμελείας εις την είσαξιν 

και διάδοσιν των φώτων, των τόσων αναγκαίων δια την επίδοσιν του Ελλη-

νικού Έθνους, προβάλλων εις την Διοίκησιν την μέθοδον και τους τρόπους 

δια την ανέγερσιν πανεπιστημίων, λυκείων, σχολείων και λοιπών διδακτη-

ρίων και ιδιαιτέρως σχολείων του μεν Ναυτικού, του δε Πολεμικού».8  

Είναι ορατή η διάκριση της εκπαίδευσης σε τρεις βαθμίδες, όπως και 

μια σχετική νύξη για την τεχνική εκπαίδευση –και λοιπών διδακτηρίων ανα-

φέρει το διάταγμα- η οποία, σε πρώτη φάση περιορίζεται στη σύσταση 

σχολών του εμπορικού και πολεμικού ναυτικού. Η αμέσως επόμενη ανα-

φορά, στην ίδια παράγραφο, η οποία μάλλον στη στοιχειώδη εκπαίδευση 

απευθύνεται περιγράφει αδρά το πλαίσιο των διδασκομένων μαθημάτων, 

«τα κοινά γράμματα και τα πρώτα εις τον βίον αναγκαία μαθήματα», ενώ 

ταυτόχρονα προσδιορίζει και ως μέθοδο διδασκαλίας αυτών, την αλληλοδι-

δακτική9. 

Τον Ιούλιο του 1824, μεσούσης της επανάστασης, με εντολή του Βου-

λευτικού συστήνεται επιτροπή αποτελούμενη από τους «Άνθιμον Γαζήν, 

Πανούτσον Νοταράν, Μ. Κάββαν, Σ. Τρικούπην και Κ. Λιβέριον, δια να με-

λετήση και προβάλη σχέδιον περί της Κοινής Παιδείας του Έθνους».10 

Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση για την οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος η οποία πήρε την έγκρισή της τόσο από το 

Βουλευτικό όσο και από το Εκτελεστικό,11 ανεξάρτητα αν αυτή δεν υλο-

ποιήθηκε ποτέ. 

Το σχέδιο της Επιτροπής Γαζή όπως ονομάστηκε κινείται στο ίδιο 

πνεύμα του διατάγματος που αναφέρθηκε παραπάνω και προτείνει «τρία 
                                            
7 Μπελιά Ε., ό.π., σελ. 14. 
8 Βουλή των Ελλήνων, ό.π. σελ. 41. 
9 ό.π. σελ. 41. 
10 Βουλή των Ελλήνων, ό.π., τόμ. Α΄σελ 208. 
11 Βουλή των Ελλήνων, ό.π., τομ. Β΄ σελ. 333. 
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είδη σχολείων να συστηθώσιν εις την Ελληνικήν επικράτειαν  δια την ευτυ-

χή πρόοδον και την εκείθεν ευδαιμονίαν του γένους. Το πρώτον είδος να 

εμπεριλαμβάνη τα ανάλογα σχολεία δια την προκταρκτικήν και δημώδην 

αγωγήν, δια της οποίας ο μαθητής να διδάσκεται μόνον το να διαβάζη, 

γράφη, και λογαριάζη. Το δεύτερον να εμπεριλαμβάνη τα λύκεια, των ο-

ποίων η σύστασις να γένη εις την πρωτεύουσαν εκάστης επαρχίας, […] το 

τρίτον και τελευταίον, να συστηθή εν τουλάχιστον πανεπιστήμιον εις την 

Ελλάδα […].12  

Η επιτροπή, έχοντας επίγνωση της κατάστασης, συνειδητοποιεί ότι 

ένα τέτοιο σχέδιο δεν είναι του παρόντος να τεθεί σε εφαρμογή και προ-

τάσσει τη σύσταση, στο Άργος ενός αλληλοδιδακτικού σχολείου με στόχο 

την εκπαίδευση δασκάλων «όθεν θέλουν εκρεύσει νάματα της αλληλοδιδα-

σκαλίας εις όλην την Ελληνικήν επικράτειαν […] εωσού εκάστη επαρχία της 

Ελλάδος λάβη απ’ αυτό το σχολείον ένα διδάσκαλον».13  

Έφορος της παιδείας διορίζεται ο Γρηγόρης Κωνσταντάς ο οποίος αναλαμ-

βάνει την πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων, να επισκεφθεί όσα περισσότερα 

σχολεία μπορεί, να καταγράψει τα σχολεία που λειτουργούν στην επικρά-

τεια και να ενημερώσει τη Διοίκηση. Σε επιστολή του, ένα χρόνο μετά την 

ανάληψη των καθηκόντων του, προς τον κόμη Giuseppe Pecchio, συνοδό 

της τελευταίας δόσης του αγγλικού δανείου στην Ελλάδα, αναφέρει ότι η 

αλληλοδιδακτική σχολή στο Άργος «ήδη ακμάζει» και απαριθμεί ένα προς 

ένα τα αλληλοδιδακτικά και τα δημοτικά σχολεία τα οποία βρίσκονται ήδη 

σε λειτουργία. Ακόμη επισημαίνει ότι υπάρχει προγραμματισμός για την ί-

δρυση πανεπιστημίου στο Άργος.14

Γίνεται φανερό, ότι η Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδος παρά τον 

φόρτο των προβλημάτων που αντιμετώπιζε στην πορεία εξέλιξης του Αγώ-

να και παρά τα εσωτερικά προβλήματα, με κριτήριο τις συνθήκες κάτω από 

                                            
12 Βουλή των Ελλήνων, ό.π., τόμ. Α΄ σελ. 209. 
13 Βουλή των Ελλήνων, ό.π., τόμ. Α΄ σελ. 209. 
14 Βουλή των Ελλήνων, ό.π., τόμ. Α΄ σελ. 498. Απολογισμό των λειτουργούντων σχολείων, το 

1828, πραγματοποιεί ο Γάλλος νομικός Dutrone, o οποίος περιοδεύει σε νησιά του Αργοσα-

ρωνικού, των Κυκλάδων και στις Βόρειες Σποράδες όπου διαπιστώνει ότι συνολικά λειτουρ-

γούσαν τότε 92 σχολεία στα οποία φοιτούσαν 2.333 μαθητές, από τα οποία μόνο τα 13 λει-

τουργούσαν πριν την επανάσταση, ό.π., τόμ. Β΄, σελ. 293. 
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τις οποίες λειτουργούσε, δεν παρέλειψε να στρέψει την προσοχή της στην 

εκπαίδευση. Τα μηνύματα του Διαφωτισμού συνεχίζουν να ασκούν ακόμα 

επίδραση και ο Κοραής συνεχίζει να πυρπολεί με τα μηνύματά του τις ψυ-

χές των επαναστατημένων Ελλήνων.  

Η πρώτη συνταγματική επιταγή για την εκπαίδευση διατυπώνεται στη 

Β΄ Εθνοσυνέλευση, στο Άστρος, το 1823, όπου στην ουσία επιβεβαιώνεται 

η ισχύς του «νόμου της Επιδαύρου», και στο άρθρο λζ΄ ορίζεται, ότι « η 

δημόσιος εκπαίδευσις είναι υπό την προστασίαν του Βουλευτικού  

σώματος15 […]. Επόμενη συνταγματική αναφορά γίνεται κατά τη Γ΄ Εθνο-

συνέλευση της Τροιζήνας οπότε συστήνεται, με το άρθρο 126 και η γραμ-

ματεία «επί του Δικαίου και της Παιδείας».16 Επίσης, στο άρθρο 85, γίνεται 

ξανά μια γενική αναφορά, αφού ορίζεται ότι η Βουλή «επαγρυπνεί εις την 

δημόσιον παιδείαν, και προστατεύει αυτήν17 […].  

Με την ευκαιρία, ας αναφερθούμε και στα υπόλοιπα Συντάγματα της 

περιόδου που μας απασχολεί στην εργασία αυτή. Στο πρώτο Σύνταγμα της 

ελεύθερης πλέον Ελλάδας, το άρθρο 11, αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στην 

εκπαίδευση και ορίζεται σε αυτό ότι «η ανωτέρα εκπαίδευσις ενεργείται 

δαπάνη του Κράτους˙ εις δε την δημοτικήν συντρέχει και το Κράτος κατά το 

μέτρον της ανάγκης των δήμων. Έκαστος έχει το δικαίωμα να συσταίνη εκ-

παιδευτικά καταστήματα, συμμορφούμενος με τους Νόμους του Κρά-

τους».18 Όπως γίνεται φανερό, η πολιτεία αναλαμβάνει την οικονομική ευ-

θύνη, μόνο για την ανώτερη εκπαίδευση, η οποία βέβαια αφορά, ενδεχομέ-

νως, στη συντήρηση των εκπαιδευτηρίων, ή και στη μισθοδοσία, αφού αυτή 

δεν παρέχεται δωρεάν στους φοιτητές, ενώ για την πρωτοβάθμια εκπαί-

δευση, όπου οι απαιτήσεις και το κόστος της ίδρυσης και συντήρησης των 

σχολείων καθώς και η μισθοδοσία είναι αυξημένα, η ευθύνη ανατίθεται 

στους δήμους και στην ιδιωτική πρωτοβουλία.  

Είκοσι χρόνια αργότερα, κατά τη συνταγματική αναθεώρηση του 1864, 

το άρθρο 11 του Συντάγματος του 1844 μεταφέρεται αυτούσιο στο νέο 
                                            
15 Σβώλου, Αλ., Η συνταγματική ιστορία της Ελλάδος, Τα ελληνικά Συντάγματα 1822-

1975/1986, πρόλ.-εισαγ. Ευ. Βενιζέλος, εκδ. Στοχαστής, ιγ΄ έκδοση, Αθήνα 1998, σελ. 126. 
16 ό.π. σελ. 147. 
17 ό.π. σελ. 144. 
18 ό.π. σελ. 154. 
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Σύνταγμα19, ωσάν να μην υπήρχαν λόγοι μεταβολής της γενικής στάσης 

της πολιτείας στο εκπαιδευτικό πρόβλημα. Στην ίδια συντακτική συνέλευση, 

για οικονομικούς λόγους, καταργείται και το Διδασκαλείο αφού η πρόβλεψη 

για τις δαπάνες του δεν εγγράφεται καν στον προϋπολογισμό του επόμε-

νου έτους, με το σκεπτικό από τον αρμόδιο υπουργό ότι η λειτουργία του 

«εις ουδέν άλλο συντελεί ειμή να παράγη θέσεων απαιτητάς λίαν ενοχλητι-

κούς, ενώ αι θέσεις πάσαι εισί πλήρεις»,20 γεγονός που οι αντιπρόσωποι 

του έθνους το κάνουν σιωπηρά αποδεκτό21. 

 

1.3. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 
 

Η πρώτη συστηματική προσπάθεια για την οργάνωση εκπαιδευτικού 

συστήματος στην Ελλάδα ανήκει στον Ι. Καποδίστρια. Αμέσως μετά τη λήξη 

της Δ΄ Εθνικής Συνέλευσης, τον Οκτώβριο του 1829, προχωρεί στην οργάνω-

ση της «Γραμματείας των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσε-

ως»22 και εκδίδει εγκύκλιο με την οποία επιχειρεί την καταγραφή του ανθρώ-

πινου δυναμικού και των υποδομών, καθώς και των οικονομικών πόρων 

στους οποίους μπορεί να βασιστεί η εκπαίδευση.  

Δεύτερη σημαντική πράξη του κυβερνήτη για την εκπαίδευση θεωρείται η 

ανάθεση στην επί της «Προπαιδείας Επιτροπήν», με το διάταγμα της 16 Ο-

κτωβρίου 1829,23 της ευθύνης για την οργάνωση των αλληλοδιδακτικών και 

των ελληνικών σχολείων, της σύνταξης των κατάλληλων διδακτικών βιβλίων 

και της επιλογής της κατάλληλης μεθόδου διδασκαλίας.24  Ως μέθοδος διδα-

                                            
19 ό.π. σελ. 172. 
20 Δημαράς, Κ.Θ., Η ιδεολογική υποδομή του νέου ελληνικού κράτους, η κληρονομιά των πε-

ρασμένων, οι νέες πραγματικότητες και οι νέες ανάγκες, στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 

τόμ. ΙΓ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, σελ. 489. 
21 Λέφας Χρ., Ιστορία της εκπαιδεύσεως, ΟΕΣΒ, Αθήνα 1942, σελ, 217, επίσης, Μπουζάκη Σ., 

Τζήκα Χρ., Η κατάρτιση των δασκάλων-διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών στην Ελλάδα, 

τόμ. Α΄, η περίοδος των διδασκαλείων 1834-1933, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1996, σελ. 25. 
22 Κούκκου Ε.Ε., Ο Καποδίστριας και η παιδεία, 1827-1832, Β΄ τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

Αιγίνης, [χ.ε], Αθήναι 1972, σελ. 15. 
23 Μπελιά Ε., ό.π., σελ.19. 
24 Βλ. σχετ., ό.π., σελ.19.  
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σκαλίας επιλέγεται τελικά, με διάταγμα της 12 Ιουλιου 1830, «η αλληλοδιδα-

κτική μέθοδος κατά τη μορφή και πρακτική που εισηγήθηκε ο Σαραζίνος»25

Την ίδρυση των σχολείων της στοιχειώδους εκπαίδευσης αναλαμβάνει  

επίσημα η Πολιτεία βασιζόμενη περισσότερο σε εκούσιες προσφορές των πο-

λιτών και σε εισφορές της εκκλησίας παρά σε θεσμοθετημένους οικονομικούς 

πόρους προορισμένους για το σκοπό αυτό. Εξαιτίας όμως της υπάρχουσας 

οικονομικής δυσκολίας αναγκάζεται να λάβει οικονομικά μέτρα για τη στήριξη 

της προσπάθειας αυτής με τη φορολόγηση «των εκ των επιτοπίων πόρων 

προερχομένων εσόδων υπέρ κοινωφελών ιδρυμάτων γενικώς και ειδικώτερον 

υπέρ των σχολείων της επικρατείας».26

Έτσι, η στοιχειώδης εκπαίδευση στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος αρχίζει 

κάτω από δύσκολες οικονομικά συνθήκες και δομείται, για λόγους οικονομίας, 

στη βάση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Σαφής προσδιορισμός του χρόνου 

φοίτησης δεν υπάρχει αφού η διάρκεια για την ολοκλήρωση των οκτώ κλάσε-

ων που προβλέπει η αλληλοδιδακτική μέθοδος δεν είναι σταθερή. Οι απόφοι-

τοι του αλληλοδιδακτικού σχολείου συνεχίζουν τις σπουδές τους, μετά από 

εισηγητική πρόταση των διδασκάλων τους, στο ελληνικό σχολείο στο οποίο η 

φοίτηση είναι τριετής.27 Ανώτερο σχολείο της χώρας θεωρείται το Κεντρικό 

σχολείο, στο οποίο φοιτούν, για τρία επίσης χρόνια, κατόπιν εξετάσεων, οι 

απόφοιτοι των προτύπων σχολείων που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπου-

δές τους. 

Η έμφαση που δίνει ο Καποδίστριας στην εκπαίδευση γίνεται αντιληπτή 

από την ίδρυση του Ορφανοτροφείου της Αίγινας. Σε αυτό συγκεντρώνονται 

τα ορφανά και άπορα παιδιά των αγωνιστών του ’21 όπου τυγχάνουν φροντί-

δας, στέγης, σίτισης και εκπαίδευσης. Στο απόγειο της λειτουργίας του το Ορ-

φανοτροφείο συγκεντρώνει σχεδόν 500 παιδιά. Πρόκειται στην ουσία για ένα 

πολυδύναμο εκπαιδευτικό κέντρο στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι βαθμί-

δες της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στο χώρο αυτό λειτουργούν αλληλοδιδα-

κτικά σχολεία, πρότυπα ή ελληνικά σχολεία και το Κεντρικό σχολείο.28  
                                            
25 Μπαμπούνης Χ., Η εκπαίδευση κατά την Καποδιστριακή περίοδο, Σύλλογος προς διάδοσιν 

ωφελίμων βιβλίων, Αθήνα 199, σελ. 207. 
26 Μπελιά ΕΕ., ό.π., σελ.19. 
27 Κούκκου Ε.Ε., ό.π., σελ. 51. 
28 Βλ. σχετ. Κούκκου Ε., ό.π., σσ. 58 κέ. 
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Ενδιαφέρον, ειδικά για την παρούσα εργασία, παρουσιάζει το πρόγραμ-

μα σπουδών του αλληλοδιδακτικού σχολείου γιατί είναι ενδεικτικό της κατεύ-

θυνσης και του χαρακτήρα που επιχειρεί να προσδώσει στη στοιχειώδη εκ-

παίδευση ο Καποδίστριας. Σύμφωνα με ένα σχέδιο που συνέταξε ο Γρ. Κων-

σταντάς, ως ένας από τους τρεις επιτρόπους του Ορφανοτροφείου, το  οποίο 

υιοθετείται από τον  Ιωάννη Βενθύλο, «τα μαθήματα του αλληλοδιδακτικού 

σχολείου διαιρούνται εις τέσσαρας περιόδους».29 Στην τέταρτη περίοδο, εκτός 

των άλλων θεωρητικών μαθημάτων διδάσκονται η ξυλουργική, η τορνευτική, η 

γεωργία και η αρχιτεκτονική. Για τις ανάγκες της διδασκαλίας των μαθημάτων 

αυτών «εντός του Ορφανοτροφείου ωργανώθη η λειτουργία εργαστηρίων, 

ώστε εξερχόμενοι του ιδρύματος οι μαθηταί να έχουν ήδη εκμάθει βιοποριστι-

κήν τινα τέχνην ανάλογον προς την κλίσιν και τας ικανότητάς των, δια να είναι 

εις θέσιν να αντιμετωπίσουν την ζωήν».30 Τα πρώτα στοιχεία επαγγελματικού 

προσανατολισμού και τεχνικής, για την εποχή, εκπαίδευσης σε μια περίοδο 

που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών είναι αγρότες παρέχονται στους 

μαθητές από την ηλικία των δέκα ετών. Μάλιστα δε με «την αποφοίτησή τους 

οι μαθητές του ορφανοτροφείου της Αίγινας έπαιρναν ως δώρο τα απαραίτητα 

εργαλεία, έτσι ώστε να μπορούν να ασκούν πραγματικά αμέσως το επάγγελ-

μα που είχαν μάθει».31

Ο αρχικός σχεδιασμός θέλει το πρότυπο σχολείο να λειτουργεί ως σχο-

λείο-πιλότος για την ίδρυση παρόμοιων σχολείων τα οποία θα αντικαθιστού-

σαν τα ελληνικά σχολεία που λειτουργούσαν, από την περίοδο της τουρκο-

κρατίας, στις μεγάλες ελληνικές πόλεις. Στην πορεία όμως χρησιμεύει για την 

κατάρτιση των ήδη υπηρετούντων δασκάλων στα αλληλοδιδακτικά σχολεία, 

ενώ ταυτόχρονα υπηρετεί και την ανάγκη εκπαίδευσης νέων δασκάλων αφού 

«οι μαθηταί μετά την αποφοίτησίν των θα διωρίζοντο διδάσκαλοι εις τα αλλη-

λοδιδακτικά σχολεία».32

                                            
29 Κούκκου Ε.Ε., ό.π., σελ. 75. 
30 Κούκκου Ε.Ε., ό.π., σελ. 75. 
31 Πυργιωτάκης Ι.Ε.-Παπαδάκης Ν.Ε., Σημειώσεις, ό.π., σελ. 54. 
32 Κούκκου Ε.Ε., ό.π., σελ. 104. 
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Πιο ασαφής33 είναι ο ρόλος που υπηρέτησε το Κεντρικό σχολείο. Το πιο 

πιθανό είναι ότι η λειτουργία του είχε ρόλο προπαρασκευαστικό για τη συνέ-

χιση των σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση, την οποία, σύμφωνα με εκτι-

μήσεις μελετητών του έργου του Καποδίστρια, ένας τέτοιος στόχος δεν μπορεί 

να ήταν έξω από τα σχέδια και τα οράματα του Κυβερνήτη για την εκπαίδευ-

ση.34 Σε πρώτη φάση πάντως το Κεντρικό σχολείο χρησιμεύει αρχικά για την 

προετοιμασία όσων θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις Εκκλησια-

στικές και Πολεμικές σχολές ή σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού.35

Όσο κι αν κατηγορήθηκε από τους αντιπάλους του για παραμέληση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η πρακτική του Καποδίστρια ήταν να προχωρά με 

βήματα σταθερά: δίνει προτεραιότητα στη στοιχειώδη εκπαίδευση, με την ορ-

γάνωση των αλληλοδιδακτικών σχολείων κατόπιν προχωρεί στην επόμενη 

βαθμίδα, τη μέση εκπαίδευση- η ίδρυση του προτύπου σχολείου, εξάλλου, 

αυτό καταδεικνύει- και μετά, σε εύθετο χρόνο, όπως εκτιμάται, υπολόγιζε να 

οργανώσει και την ανώτατη εκπαίδευση. 

Η διοίκηση της εκπαίδευσης, στην οποία ο ίδιος ο κυβερνήτης διατηρεί για 

τον εαυτό του σημαντικό ρόλο έχοντας την υψηλή εποπτεία αφού «είναι ο τε-

λικός αποδέκτης, κυρίως μέσω της Γραμματείας, των εντεταλμένων εισηγή-

σεων, των ποικίλων αναφορών, νομοσχεδίων, προτεινόμενων διαταγμάτων 

και των εγκυκλίων»36 παίρνει το ακόλουθο σχήμα: στην κορυφή τοποθετείται 

ο επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Παιδεύσεως Γραμματέας, με 

πρώτο να αναλαμβάνει το πόστο αυτό, τον Ν. Χρυσόγελο. Με την κατάτμηση 

του ελεύθερου κράτους αρχικά σε τμήματα –Πελοπόννησος σε επτά, νησιά 

του Αιγαίου σε έξη- αργότερα σε επαρχίες ανατίθεται στους προσωρινούς 

διοικητές των τμημάτων αυτών, τους έκτακτους επιτρόπους,37 η ευθύνη για το 

συντονισμό της εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο, η επέκτασή της, και η αναζή-

τηση των κατάλληλων προσώπων «εξ εντοπίων παραγόντων»38 που θα απο-

                                            
33 Πυργιωτάκης Γ., Προβλήματα στην ιστορία της εκπαιδεύσεως των δασκάλων τα πρώτα 

πενήντα χρόνια από την απελευθέρωση, Αθήνα 1981, σελ. 34. 
34 Βλ. σχετ. Κούκκου Ε.Ε., ό.π., σελ. 166. 
35 Βλ. σχετ. Κούκκου Ε.Ε., ό.π., σελ. 52. 
36 Μπαμπούνης Χ., ό.π. σελ. 126. 
37 Μπαμπούνης Χ., ό.π., σελ. 127. 
38 Κούκκου Ε.Ε., ό.π., σελ. 29. 
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τελέσουν τις τοπικές Σχολικές Εφορίες ή επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές έχουν 

ενεργό ανάμειξη  στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα αφού είναι υπεύ-

θυνες για τη λειτουργικότητα και χρηστικότητα των υλικοτεχνικών υποδομών, 

για τον έλεγχο της διαγωγής των δασκάλων, για την εξοικονόμηση πόρων για 

ίδρυση και συντήρηση σχολικών κτιρίων, για την ανεύρεση εποπτικών μέσων 

και άλλων αναγκαίων υλικών για τα σχολεία, και τέλος, με τη συμμετοχή των 

στη διαδικασία των εξετάσεων εποπτεύουν άμεσα την όλη διαδικασία της εκ-

παίδευσης.39

Ένας τελευταίος παράγοντας που έχει λόγο και ασκεί επιρροή, ενίοτε δε 

πολύ σημαντική, στη διοίκηση της εκπαίδευσης την περίοδο αυτή, είναι ο θε-

σμός της δημογεροντίας, που δείχνει ότι και κατά την περίοδο του Καποδί-

στρια κατορθώνει να συγκρατήσει πολλά από τα παραδοσιακά προνόμια που 

είχε αποκτήσει από την περίοδο της τουρκοκρατίας και διαδραματίζει σημα-

ντικό ρόλο στην οργάνωση και στον έλεγχο των αλληλοδιδακτικών σχολείων. 

Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια η συμμετοχή τους στην εποπτεία των 

σχολείων είναι ενεργότερη.40  

Το έργο του Καποδίστρια στην εκπαίδευση θα περιθωριοποιηθεί από τις 

διάδοχες πολιτικές καταστάσεις και ειδικά η προσπάθεια στο Ορφανοτροφείο 

της Αίγινας θα οδηγηθεί στο μαρασμό και τελικά στο κλείσιμο.41

 

1.4. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1834 
 

Το 1834, η αντιβασιλεία του Όθωνα υπογράφει το νόμο περί δημοτι-

κών σχολείων42 ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση για την οργάνωση της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σύγχρονο ελληνικό κράτος. Με το διάταγ-

μα της 31 Δεκεμβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837 «περί του κανονισμού των 

Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων» και την ίδρυση του πανεπιστημίου 

του Όθωνα43, όπως ονομάστηκε το πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας, η εκ-

παίδευση στην Ελλάδα χωρίζεται σε τέσσερις βαθμίδες: δημοτικό σχολείο, 
                                            
39 Βλ. σχετ. Μπαμπούνης Χ., ό.π., σελ. 135. 
40 Βλ. σχετ. Μπαμπούνης Χ., ό.π., σελ. 136. 
41 Βλ. σχετ. Κούκκου Ε., ό.π., σελ. 102. 
42 ΦΕΚ. 11/3-3-1834, σελ. 27. 
43 ΦΕΚ 16/24.4.1837, Διάταγμα περί συστάσεως του πανεπιστημίου. 
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ελληνικό σχολείο ή σχολαρχείο, γυμνάσιο και πανεπιστήμιο. Η μετάβαση 

από τη μία βαθμίδα στην άλλη γίνεται με εξετάσεις44 εκτός από τους απο-

φοίτους του γυμνασίου των οποίων η είσοδος  στο πανεπιστήμιο είναι ε-

λεύθερη.  

Η δημοτική εκπαίδευση δεν προσφέρεται δωρεάν45 αφού ορίζεται ετή-

σια συνεισφορά των γονέων, το ποσό της οποίας θα καθορίσουν οι δήμοι, 

μεταξύ 10-50 λεπτών με εξαίρεση των οικογενειών που είναι «όλως διόλου 

ενδεείς».46 Είναι όμως υποχρεωτική για όλα τα παιδιά ηλικίας 5 έως 12 

χρονών, με την προϋπόθεση ότι στο δήμο τους λειτουργεί σχολείο, και μά-

λιστα προβλέπονται ποινές για τους γονείς τα παιδιά των οποίων δεν φοι-

τούν κανονικά, αφού στο άρθρο 6 αναφέρεται ότι «όλοι  οι εις δήμον, έχο-

ντα σχολείον δημοτικόν, ανήκοντες παίδες από του 5 συμπεπληρωμένου 

μέχρι του 12 συμπεπληρωμένου έτους της ηλικίας των, χρεωστούν να φοι-

τώσιν εις το σχολείον. Εις γονείς μη υποχρεούντας τας τοιαύτης ηλικίας τέ-

κνα των να φοιτώσιν εις το σχολείον, επιβάλλεται, δι εκάστην ώραν απου-

σίας του παιδός από το σχολείον, πρόστιμον όχι ολιγώτερον των δέκα λε-

πτών, μη υπερβαίνον δε τας πεντήκοντα δραχμάς».47  

Με βάση το παραπάνω άρθρο η διάρκεια της δημοτικής εκπαίδευσης 

προβλέπεται επτάχρονη. Όμως, στην πράξη η φοίτηση στα δημοτικά σχο-

λεία δεν ξεπερνά τα τέσσερα χρόνια, αφού ο νομοθέτης δίνει το δικαίωμα 

στον απόφοιτο της τετάρτης τάξης48 του δημοτικού σχολείου να εγγραφεί 

στο ελληνικό σχολείο. Εξάλλου, η προαγωγή των μαθητών δε γινόταν από 

τάξη σε τάξη, όπως ισχύει σήμερα, αλλά ανά κλάσεις, όπως όριζε η αλλη-

λοδιδακτική μέθοδος, με αποτέλεσμα, κάθε μαθητής να ολοκληρώνει την 

εκπαίδευσή του στο χρόνο που ο δάσκαλός του έκρινε ότι κατείχε τις απα-

                                            
44 Οι εξετάσεις για τη μετάβαση από το δημοτικό σχολείο στο ελληνικό σχολείο διεξάγονται 

στα δημοτικά σχολεία, και μάλιστα δημόσια, σε μια επίσημη και λαμπρή τελετή. Βλ. σχετ. Πα-

παδημητρίου Σ.Ν., Η ιστορία του δημοτικού μας σχολείου, ό.π., σελ. 44. 
45 Τα δίδακτρα που πληρώνουν οι γονείς για τη φοίτηση των παιδιών του στο δημοτικό σχο-

λείο θα καταργηθούν τελικά με το νόμο ΑΣΞΓ΄ του 1885. 
46 ΦΕΚ. 11/3-3-1834, άρθρ. 26, σελ. 29. 
47 ΦΕΚ. 11/3-3-1834, σελ. 27. 
48 Μπουζάκης, Σ., Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-1985), εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2000, σελ. 

38. 
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ραίτητες γνώσεις και ο οποίος χρόνος ήταν διαφορετικός για κάθε 

μαθητή49. Με κατατακτήριες, μάλιστα, εξετάσεις έχει το δικαίωμα ένας μα-

θητής να εγγραφεί σε ανώτερη τάξη του ελληνικού σχολείου «όταν ούτος 

γνωρίζη ακριβώς τα εις τας κατωτέρας τάξεις του ελληνικού σχολείου διδα-

σκόμενα».50  

Με το νόμο του 1834 προσδιορίζονται, σε γενικές γραμμές, τα μαθή-

ματα που πρέπει να διδάσκονται, θεσμοθετείται η λειτουργία του Διδασκα-

λείου για την εκπαίδευση και αξιολόγηση των δασκάλων, συστήνονται οι 

επιθεωρητικές επιτροπές, ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

δασκάλων, καθορίζονται οι μισθοί των και τίθενται γενικά οι βάσεις για την 

οικοδόμηση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα. 

Γενικά, το διάστημα 1833-1837 θεσμοθετούνται ακόμα και οι τελευταί-

ες λεπτομέρειες των εκπαιδευτικών λειτουργιών ορισμένες από τις οποίες 

ισχύουν απαράλλακτες μέχρι τις μέρες μας.51 Παρακάτω θα παρουσιάσου-

με συνοπτικά τι ίσχυσε για κάθε τομέα της εκπαίδευσης από το 1834 και 

μετά, πώς μεταβλήθηκε και συμπληρώθηκε με το χρόνο ο χάρτης της εκ-

παίδευσης το 19ο αιώνα και στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε αναλυτικότερα 

πώς και τι ήταν αυτό που επιχειρήθηκε να μεταρρυθμιστεί το 1889. 

 

                                            
49 Βλ. Λέφας, Χρ., ό.π., σελ. 64. Από τα επτά χρόνια που προέβλεπε ο νόμος ορισμένοι κρί-

νονταν ότι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε μόλις τρία χρόνια. 
50 Άρθρο 19, του διατάγματος της 31 Δεκεμβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837, περί του κανονι-

σμού των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων, στο Μπουζάκης Σ., Εκπαιδευτικές μεταρρυθ-

μίσεις στην Ελλάδα, εκδ. Gutenberg, τόμ. Α΄, Αθήνα 2002, σελ. 102. 
51 Δημαράς, Κ.Θ., ό.π., σελ. 487. Χαρακτηριστικά ο Κ.Θ. Δημαράς αναφέρει στο σημείο αυτό: 

«Ακόμα και λεπτομέρειες[…]της καθημερινής σχολικής ζωής έχουν εδώ τις ρίζες τους: η συ-

νήθεια να αρχίζει η ημέρα με προσευχή, ο κυριακάτικος εκκλησιασμός, ο χωρισμός του σχο-

λικού έτους σε δυο μεγάλες περιόδους, η στήριξη της βαθμολογίας και σε «πρόχειρα διαγω-

νίσματα», το πλήθος και το είδος των βιβλίων που τηρούνται στα σχολεία, όλα αυτά έχουν τις 

πρώτες νομοθετικές ρυθμίσεις τους στα κείμενα του 1833-1837». 
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1.4.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Στο νόμο του 1834 δεν ορίζεται σκοπός της δημοτικής εκπαίδευσης. 

Αυτό θα επιχειρήσει να το πράξει πολύ αργότερα η κυβέρνηση μέσα από 

διατάγματα και εγκυκλίους. Σε γενικές γραμμές, όμως, οι πρώτες εγκύ-

κλιοι52 περιορίζονται στη διατύπωση οδηγιών περί της ηθικής και 

πνευματικής ανάπτυξης της νεολαίας. Πρώτη αναφορά ότι οι «εν τω πρα-

κτικώ βίω αναγκαίαι στοιχειώδεις γνώσεις»53 μπορούν να αποκτηθούν μέ-

σα στο σχολείο, γίνεται από τον επιθεωρητή των σχολείων Δ.Γ. Πετρίδη σε 

έκδοση του 1880 με τίτλο «στοιχειώδεις πρακτικαί οδηγίαι της διδασκαλίας 

των μαθημάτων εν τοις δημοτικοίς σχολείοις». Οι απόψεις του Πετρίδη υιο-

θετούνται από το υπουργείο Παιδείας.54  

Ο πρώτος νόμος στον οποίο αποτυπώνεται με σαφήνεια ο σκοπός της 

στοιχειώδους εκπαίδευσης είναι ο ΒΤΜΘ΄ του 189555 ο οποίος στο πρώτο 

άρθρο κάνει λόγο για την «ηθικήν και θρησκευτικήν μόρφωσιν των παίδων 

και προς διδασκαλίαν των εις τον βίον χρησίμων στοιχειωδών γνώσεων».56

Σαφέστερη αναφορά για το σκοπό της δημοτικής εκπαίδευσης γίνεται 

στο «νομοσχέδιον περί δημοτικής εκπαιδεύσεως» που καταθέτει στη Βουλή 

το 1899 ο Αθ. Ευταξίας. Στο πρώτο άρθρο ορίζεται ότι «η δημοτική εκπαί-

δευσις θρησκευτικόν, ηθικόν και εθνικόν  έχουσα τον χαρακτήρα προτίθεται 

να αναδείξη τους δι’ αυτής παιδευομένους πολίτας χρηστούς και επιτηδεί-

ους εις τον πρακτικόν βίον, αναπτύσσουσα αρμονικώς τας ψυχικάς και 

σωματικάς δυνάμεις και μεταδίδουσα αυτοίς τας προσήκουσας γνώσεις και 

δεξιότητας».57 Τα νομοσχέδια καταψηφίστηκαν από τη Βουλή. Να αναφέ-

                                            
52 Λέφας, Χρ., Ιστορία της εκπαιδεύσεως, ΟΕΣΒ, Αθήνα 1942, σελ. 13. Πρόκειται για τις εγκυ-

κλίους 155/10 Ιανουαρίου 1856 και 8207/9 Οκτωβρίου 1878. 
53 Ό.π. σελ. 14.  
54 Δημαράς Κ.Θ., Η ιδεολογική υποδομή του νέου ελληνικού κράτους, ό.π., σελ. 490. 
55 Το νόμο εισηγείται στη Βουλή, ως υπουργός επί των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκ-

παιδεύσεως, ο πρώην επιθεωρητής Δ.Γ. Πετρίδης. 
56 Νόμος ΒΤΜΘ΄, περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως, ΦΕΚ 37/ 3 Σεπτεμβρίου 

1895, σελ 169. 
57 Παράρτημα της Εφημερίδος της Βουλής, της Α΄ συνόδου της, ΙΕ΄ βουλευτικής περιόδου, 

αριθ. 124/ 15-5-1899, σελ. 346. 
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ρουμε ότι το 1889, στα νομοσχέδια του Θεοτόκη για τη στοιχειώδη εκπαί-

δευση δεν αναφέρεται ο σκοπός της εκπαίδευσης. 

 

1.4.2. Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

Με το άρθρο 4 του νόμου του 1834 που αναφέρει ότι «εις έκαστον δή-

μον θέλει συστηθή ολίγον κατ’ ολίγον ανά εν σχολείον δημοτικόν, διατη-

ρούμενον, κατά τα οριζόμενα εις τον περί δήμων νόμον»58, η αρμοδιότητα 

της ίδρυσης και συντήρησης των δημοτικών σχολείων ανατίθεται στους δή-

μους, από όπου προέκυψε και το όνομα που μέχρι σήμερα φέρει το δημο-

τικό σχολείο. 

Το «ολίγον κατ’ ολίγον» που αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο πε-

ρισσότερο διοικητική παραίνεση προς τους δήμους συνιστά, παρά ρητή 

υποχρέωση αυτών έναντι της κεντρικής διοίκησης αλλά και των πολιτών. 

Το κατά πόσο βέβαια οι δήμοι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαι-

τήσεις και κατά πόσο πράγματι ανταποκρίνονται στην προτροπή του νό-

μου, μπορούμε να το κατανοήσουμε αν αναλογιστούμε ότι το χειμώνα του 

1834, στην Αθήνα, δε λειτούργησε ούτε ένα δημοτικό σχολείο, γεγονός που 

είχε ως αποτέλεσμα την απόλυση, από την αντιβασιλεία, του πρώτου υ-

πουργού των εκκλησιαστικών και της δημόσιας εκπαίδευσης, του Κ. Σχινά, 

«με τη βαριά κατηγορία, ότι δε φρόντισε να ενδιαφερθεί για την εκπαίδευ-

ση».59  

Τρία χρόνια αργότερα, το 1837, ο υπουργός Παιδείας στέλνει προς 

τους νομάρχες της χώρας παραινετική εγκύκλιο με την οποία τους καλεί 

«να προτρέπητε τους δήμους να θέτωσιν εις τους προϋπολογισμούς των 

ποσότητά τινα ανάλογον της καταστάσεώς των προς επισκευήν των υπαρ-

χόντων ή και οικοδομήν νέων δημοτικών σχολείων».60 Πάλι η πολιτεία πα-

ρεμβαίνει προτρεπτικά. Η άθλια οικονομική κατάσταση των δήμων, αντα-

νάκλαση της γενικότερης οικονομικής καχεξίας της χώρας μετά τον απε-

λευθερωτικό αγώνα, δεν επιτρέπει στους κυβερνώντες να απαιτήσουν από 
                                            
58 Νόμος 6/18 Φεβρουαρίου 1834,  ΦΕΚ 11/3.3.1834, περί δημοτικών σχολείων, άρθρ. 4. 
59 Παπαδημητρίου, Σ.Ν., Η ιστορία του δημοτικού μας σχολείου, μέρος Α΄ 1834-1895, Αθήνα 

1950, [χ.ε.], σελ. 15. 
60 Λέφας, Χρ., ό.π. σελ. 22, απ’ όπου και το παράθεμα. 
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τους δήμους ή να επιβάλουν τα περισσότερα, τη στιγμή που οι ίδιοι είναι σε 

θέση να πράξουν τα ελάχιστα μόνο για την  πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η αδυναμία του νεοσύστατου κράτους να υπηρετήσει βασικούς ρό-

λους σε ένα θεμελιώδη τομέα της δικής του ευθύνης είναι πασιφανής. Η 

εκπαίδευση, ως κατεξοχήν μηχανισμός εδραίωσης και εμπέδωσης αυτής 

ακόμα της υπόστασης του αναδυόμενου οργανισμού, του νέου έθνους-

κράτους, ανατίθεται στους δήμους και στους ιδιώτες.  

Ενάντια στις αρχές της ιδεολογίας που ώθησε στο σχηματισμό του, το νεο-

ελληνικό κράτος φέρεται να απεμπολεί, για οικονομικούς πρώτιστα λόγους, 

το κυρίαρχο δικαίωμά του να οργανώσει και να λειτουργήσει  την εκπαί-

δευση στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των δικών του ιδεολογικών και 

πρακτικών συμφερόντων. Συνολικά, από το ξεκίνημά του και για όλη τη 

διάρκεια του 19ου αιώνα «οι προσπάθειες του νεοσύστατου ελληνικού κρά-

τους για τη θέσπιση ενός εκπαιδευτικού συστήματος βασικής εκπαίδευσης 

δεν μπορούν να χαρακτηριστούν επιτυχείς».61

Βέβαια, όπως θα δούμε παρακάτω, μέσα από το συγκεντρωτικό62 μο-

ντέλο που επιβάλλει ο εκπαιδευτικός νόμος του 1834, με την τοποθέτηση 

στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας του υπουργού των εκκλησιαστικών 

και της δημοσίας εκπαιδεύσεως, η πολιτεία δείχνει να αρκείται στο να ασκεί 

έλεγχο και εποπτεία στους μηχανισμούς που υπηρετούν και στηρίζουν το 

εκπαιδευτικό σύστημα, όχι όμως και στο περιεχόμενό του. Θέτει έτσι τις 

προϋποθέσεις για τη δημιουργία των δομών που θα οδηγήσουν ιστορικά 

σε ένα σταθερό, άκαμπτο, δυσλειτουργικό και αμετάβλητο εκπαιδευτικό 

σύστημα με αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία. 

Η επιλογή της διατύπωσης του άρθρου 4, εξάλλου, μας παραπέμπει 

σε μια φιλοσοφία του νομοθέτη η οποία δεν έχει ως στόχο μια καθολική και 

                                            
61 Πυργιωτάκης, Ι.Ε. ό.π., σελ. 49. 
62 Συγκεντρωτικός θεωρείται ο χαρακτήρας του νόμου του 1834 για την εκπαίδευση, γιατί, 

παρόλο που αναθέτει στους δήμους τη σύσταση και λειτουργία των δημοτικών σχολείων και 

το κράτος απέχει από κάθε διαδικασία και κάθε οικονομική συνεισφορά, σταδιακά, με τις 

προσλήψεις, τις απολύσεις τις μεταθέσεις και τις προαγωγές των εκπαιδευτικών, όπως και με 

την ανάληψη της «υπερτάτης εποπτείας» της διοίκησης από το υπουργείο, καθώς και με το 

περιεχόμενο των σπουδών, ενιαίο για δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, ελέγχει τους μηχανι-

σμούς της εκπαίδευσης. 
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γενικευμένη δημοτική εκπαίδευση, γεγονός που και 60 χρόνια μετά παρα-

μένει ακόμα ζητούμενο, αλλά μια υποδομή η οποία τελικά μέλλεται να βα-

σιστεί στη δυναμική των κοινωνικών ομάδων εκείνων οι οποίες από μόνες 

τους θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν το δικαίωμα στη στοιχειώδη εκπαί-

δευση. Αυτό γίνεται φανερό από τη σύσταση και λειτουργία των γραμματο-

διδασκαλείων, αλλά, ακόμα και από τα κριτήρια για το διορισμό των δα-

σκάλων και το είδος του σχολείου για το οποίο αυτοί επιλέγονται να διδά-

ξουν. 

 

1.4.3. ΕΙΔΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ- ΤΥΠΟΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 
 

Ο νόμος του 1834 αν και δεν προσδιορίζει με σαφήνεια τα είδη των σχο-

λείων τα οποία προβλέπει να ιδρυθούν ανά την επικράτεια, δίνει ακριβή περι-

γραφή του τύπου του δασκάλου ο οποίος επρόκειτο να διδάξει σε αυτά, γεγο-

νός που προσδιορίζει άμεσα και το είδος του σχολείου.63 Με βάση το άρθρο 

8, «κατά τας γνώσεις και την περί διδασκαλίαν ικανότητα, θέλουν διαιρείσθαι 

οι διδάσκαλοι των δημοτικών σχολείων εις τρεις τάξεις: 

1) Εις διδασκάλους νομών και επαρχιών ˙ 

2) Εις διδασκάλους δήμων α΄ τάξεως ˙ 

3) Εις διδασκάλους δήμων β΄ και γ΄ τάξεως».64 

Τα προσόντα που οφείλει να διαθέτει κάθε τύπος δασκάλου ορίζονται με 

ακρίβεια από αντίστοιχα άρθρα. Για την πρώτη κατηγορία, τους δασκάλους 

νομών και επαρχιών65 προβλέπεται ότι66 «η πρώτη τάξις σύγκειται από διδα-

σκάλους, έχοντας ήδη όλην την προς απαρτισμόν τελείου διδασκάλου δημοτι-

κού σχολείου απαιτούμενην ικανότητα, και τας ακολούθους γνώσεις, δια την 

πρόσκτησιν των οποίων χρεωστεί να σπουδάζη ενδελεχώς έκαστος διδάσκα-

λος ˙ 

1) Ακριβής γνώσις της χριστιανικής κατηχήσεως ˙ 

                                            
63 Αυτό δεν ίσχυε πάντα γιατί υπήρχαν περιοχές με μικρό πληθυσμό που διέθεταν πολυτάξιο 

δημοτικό σχολείο και περιοχές με μεγάλο πληθυσμό που διέθεταν γραμματοδιδασκαλείο 
64 ΕτΚ, αριθ. 11, νόμος περί δημοτικών σχολείων, 6/18 Φεβρουαρίου 1834, σελ. 27. 
65 Προφανώς προορίζονται να διδάξουν στις μεγάλες πόλεις και κωμοπόλεις, στις πρωτεύου-

σες των νομών και στις πρωτεύουσες των επαρχιών. 
66 ΕτΚ, ό.π. άρθρ. 9 σελ. 28. 
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2) Ορθή, ευκρινής και εμφαντική ανάγνωσις ˙ 

3) Καλλιφραφία με κρητίδα, πετροκόνδυλον και κονδύλι ˙ 

4) Η κατά θεωρίαν και πράξιν γνώσις της Ελληνικής γραμματικής, ορθο-

γραφίας, και εγγράφου εκθέσεως των ιδεών ˙ 

5) Γνώσις και έξις του από στήθους και δι' αριθμητικών χαρακτήρων υπο-

λογισμούֹ  

6) Ιδέα ζωγραφικής ˙ 

7) Γνώσις της ιεράς και της ελληνικής ιστορίας ˙ 

8) Γνώσις των στοιχείων της γεωγραφίας ˙ 

 9) Των της γεωμετρίας και μηχανικής ˙ 

10) Των δια των λαών αναγκαιοτέρων εκ των φυσικών επιστημών ˙ 

11) Της παιδαγωγικής διδακτικής ˙ 

12) Της γυμναστικής ˙ 

13) Της φωνητικής μουσικής, και έξις εις αυτήν ˙ 

14) Πρακτικαί γνώσεις της αγρονομίας, κηπουρικής, δενδροκομίας, βομβυ-

κοτροφίας και μελισσοτροφίας».   

Σαφώς πιο περιορισμένα ορίζονται τα προσόντα των διδασκάλων δή-

μων β΄ τάξεως συγκριτικά με αυτά των διδασκάλων νομών και επαρχιών, 

μιας και αυτοί προορίζονται να διδάξουν σε σχολεία έξω από τα αστικά και 

επαρχιακά κέντρα, σε απομακρυσμένους δήμους.67 Γι αυτή την κατηγορία 

προβλέπεται ότι «αι προς απαρτισμόν διδασκάλου β΄ τάξεως, ή υποδιδα-

σκάλου εις σχολείον α΄ τάξεως απαιτούμεναι γνώσεις και η ικανότης του 

τοιούτου είνε: 

1) Γνώσις της ελληνικής κατά τοσούτον, ώστε να ορθογραφή, και να εκθέτη 

καθαρώς και ορθώς τας ιδέας του, να δύναται δε να διδάξη αυτά ταύτα και 

στους μαθητάς ˙ 

2) Γνώσις των στοιχείων της γεωγραφίας ˙ 

3) Της ιεράς και της ελληνικής ιστορίας ˙ 

4) Της κατηχήσεως ˙ 

5) Ιδέα της ζωγραφικής και της φωνητικής μουσικής ˙ 
                                            
67 Υπάρχει μια σχετική ασάφεια στο νόμο. Για να γίνει κατανοητό τι είδους προσόντα απαι-

τούνται για κάθε τύπο δασκάλων πρέπει να θεωρηθεί ότι και οι δάσκαλοι νομών και επαρχιών 

θεωρούνται δάσκαλοι α΄ τάξεως μόνο που αυτοί διορίζονται στις πρωτεύουσες των νομών και 

των επαρχιών. 
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6) Γνώσεις πρακτικές αγρονομίας, κηπουρικής, δενδροκομίας, βομβυκο-

τροφίας και μελισσοτροφίας».68

Ακόμα λιγότερα προσόντα απαιτούνται για το διορισμό κάποιου ως 

δασκάλου γ΄ τάξεως, αφού το άρθρο 11 απαιτεί από αυτούς τα ελάχιστα, 

προβλέποντας  ότι «ο διδάσκαλος τρίτης τάξεως χρεωστεί τουλάχιστον ν’ 

αναγιγνώσκη, να γράφη και να αριθμή ελευθέρως, να εξηγή την κατήχησιν, 

να γνωρίζη οπωσούν την φωνητικήν μουσικήν, και να εχη πρακτικάς γνώ-

σεις της αγρονομίας, κηπουρικής, δενδροκομίας, βομβυκοτροφίας και με-

λισσοτροφίας».69

Για την αξιολόγηση και κατάταξη των δασκάλων στις  τρεις70 κατηγο-

ρίες που προβλέπει ο νόμος, σε άλλο άρθρο, ορίζεται πως αυτή θα γίνεται 

από επιτροπή71 αποτελούμενη από τα μέλη του Διδασκαλείου, του οποίου 

επίσης τη σύσταση όριζε ο νόμος του 1834. Το Διδασκαλείο τελικά άρχισε 

να λειτουργεί στο Ναύπλιο την 2/14 Απριλίου του 1834, η αξιολόγηση όμως 

των υποψηφίων θα γίνει από δύο επιτροπές που συστήθηκαν γι αυτό ακρι-

βώς το λόγο «η μία στην Αίγινα με μέλη το διδακτικό προσωπικό του Κε-

ντρικού και Προκαταρκτικού Σχολείου και η άλλη στο Ναύπλιο με μέλη το 

προσωπικό του Ελληνικού Σχολείου και του Γυμνασίου».72

                                            
68 ό.π., άρθρ. 10, σελ. 28. 
69 ό.π., αρθ. 11, σελ. 28. 
70 Μισθολογικά, οι δάσκαλοι εμφανίζονται να κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες. Το άρ-

θρο 23 του νόμου του 1834 προβλέπει ότι «Οι μισθοί των δημοδιδασκάλων θέλουν προσδιο-

ρισθή, καθ’ όσον τα εισοδήματα των δήμων επιτρέπουσι τούτο, αξίως των γνώσεων και της 

εμβρίθειας του επιτηδεύματος αυτών. 

Ο ελάχιστος όρος των μηνιαίων διδασκαλικών μισθών είναι: 

1) Των κατά νομούς δημοδιδασκάλων 100 δρχ. 

2) Των κατ’ επαρχίας 90 δρχ. 

3) Των δημοδιδασκάλων β΄ τάξεως και των υποδιδασκάλων 80 δρχ. 

4) Των δημοδιδασκάλων γ΄ τάξεως, 50 δρχ. Αυτό σημαίνει ότι διαφοροποίηση μισθολογική 

υπήρχε και μεταξύ των δασκάλων που έφεραν το βαθμό α΄ ανάλογα με το αν αυτοί δίδασκαν 

σε σχολείο της πρωτεύουσας του νομού ή της πρωτεύουσας της  επαρχίας.  
71 Για την κάλυψη θέσεων πριν συσταθεί το Διδασκαλείο ετίθετο και το ζήτημα πού θα απο-

κτούσαν οι υποψήφιοι τα απαιτούμενα προσόντα. Βλ., Παπαδημητρίου, Σ.Ν., ό.π., σελ. 56.  
72 Παπακωνσταντίνου Π.- Ανδρέου Απ., Τα διδασκαλεία και  η ανάπτυξη της παιδαγωγικής 

σκέψης 1875-1914, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1992, σελ. 66. 
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Το ξεκίνημα, λοιπόν, της δημοτικής εκπαίδευσης της χώρας, και το λαμβά-

νουμε ως ξεκίνημα, μιας και ο νόμος του 1834 έμελλε να ισχύσει, με μικρές 

μόνο αλλαγές, για εκατό περίπου χρόνια, συνδέθηκε με την επίσημη θεσμοθέ-

τηση άνισων όρων μεταξύ των γεωγραφικών και κατ΄ επέκταση των κοινωνι-

κών ομάδων της χώρας. Ο τύπος του δασκάλου, προσδιόρισε ιστορικά το εί-

δος του σχολείου το οποίο με τη σειρά του αντιστοιχούσε σε διαφορετικά γεω-

γραφικά και κοινωνικά όρια. Έτσι, θα φτάσουμε στο τέλος του αιώνα όπου τα 

σχολεία θα παίρνουν επίσημα το όνομά τους από τον αριθμό των δασκάλων 

που θα υπηρετούν σε αυτό.73

 
1.4.3.1. ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ 

 

Μία ακόμη κατηγορία δασκάλων, αυτή των γραμματοδιδασκάλων είναι 

που συμπληρώνει το ανάγλυφο των τύπων των δασκάλων του 19ου αιώνα 

στην Ελλάδα. Κι όχι μόνο το συμπληρώνει αλλά το σημαδεύει με τα χειρό-

τερα ίσως χρώματα. Πρόκειται για την κατηγορία εκείνη των δασκάλων για 

την οποία οι επιθεωρητές της εκπαίδευσης ομιλούν με τα πλέον απαξιωτικά 

λόγια. Η αφετηρία για την καθιέρωση αυτού του τύπου του δασκάλου πρέ-

πει να αναζητηθεί σε δύο κυρίως περιοχές: στην ανεπάρκεια των υπαρχό-

ντων δημοδιδασκάλων σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες στα απο-

μακρυσμένα από τα αστικά κέντρα χωριά και κωμοπόλεις, και στην αδυνα-

μία της κεντρικής διοίκησης να ενισχύσει και να επεκτείνει τη λειτουργία του 

διδασκαλείου ώστε να καλύψει τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Αντ’ αυτού , το υπουργείο παροτρύνει τους δήμους «να προσλαμβάνονται 

ως δάσκαλοι γραμματείς κοινότητας, συμβολαιογράφοι και γενικά άτομα 

που δεν θα ήταν εξαρτημένα από το χαμηλό μισθό του δημοδιδασκά-

λου».74 Αποτέλεσμα των επιλογών αυτών είναι να εισέλθουν στο 

διδασκαλικό επάγγελμα άνθρωποι χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον προς 

αυτό και κυρίως άνθρωποι χωρίς ουσιαστικά προσόντα αφού 

καταγράφονται «περιπτώσεις δημοδιδασκάλων, που ήταν απλώς 

                                            
73 Η αντίληψη αυτή επικρατεί και σήμερα, γεγονός που μάλλον αρνητικά φορτίζει τον τύπο και 

το τίτλο του δημοτικού σχολείου. 
74 Πυργιωτάκης, Ι.Ε. ό.π., σελ. 150. 
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πτώσεις δημοδιδασκάλων, που ήταν απλώς απόφοιτοι του Δημοτικού σχο-

λείου».75  

Επόμενο είναι η ύπαρξη και λειτουργία, κατά το 1856, σε όλη τη χώρα, 

300 γραμματοδιδασκαλείων76 στελεχωμένα από τον ανάλογο αριθμό 

γραμματοδιδασκάλων. Όμως, σχολεία τέτοιου είδους δεν προέβλεπε ο νό-

μος του 1834, στον οποίο γίνεται λόγος μόνο για δημοτικά σχολεία. Ούτε 

και κατοπινός νόμος ή διάταγμα έκανε λόγο για σύσταση και λειτουργία 

γραμματοδιδασκαλείων. Η ύπαρξή των πρέπει να αποδοθεί στην προσπά-

θεια που καταβάλλουν οι κάτοικοι των «κατά τους μάλλον απωκισμένους 

δήμους και τα αραιώς κατωκημένα κωμύδρια και τας αγροικίας, και ενιαχού 

των πόλεων…»77, με άλλα λόγια οι ξεχασμένοι και αφημένοι στην τύχη 

τους πολίτες της ελληνικής επικράτειας, για να αποκτήσουν πρόσβαση στο 

αγαθό της παιδείας. Και όπως γίνεται κατανοητό, αυτό πραγματοποιείται με 

τρόπο ημιτελή, αφού, ακόμα και το 1889, με τα νομοσχέδια του Θεοτόκη, η 

μόνη δυνατότητα που δίνεται στους αποφοίτους των γραμματείων-παρόλο 

που σε αυτά επρόκειτο να διδάσκουν, πλέον, υποδιδάσκαλοι- είναι να συ-

νεχίσουν τις σπουδές τους στο δημοτικό και μάλιστα μετά από κατατακτή-

ριες εξετάσεις. 

 Η αντίθεση είναι ορατή και σε αυτήν ακόμη την πρωτεύουσα στην 

οποία, το 1889, ο υπουργός των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαι-

δεύσεως, Γ. Θεοτόκης  με την πρότασή του για μεταρρύθμιση της πρωτο-

βάθμιας εκπαίδευσης προβλέπει πλήρη δημοτικά σχολεία για το αστικό κέ-

ντρο της Αθήνας και γραμματείο78 γ΄ τάξεως για τα Σεπόλια, που ελάχιστα 

απέχουν από το κέντρο της πόλης. Η ανισότητα, στην κατανομή του σχολι-

κού δικτύου, στην υποδομή και στη στελέχωσή του, συνοδεύει το εκπαιδευ-

τικό σύστημα της Ελλάδας από τα πρώτα του βήματα και θα το ακολουθή-

σει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της περιόδου που εξετάζουμε εδώ. Δεν είναι 

                                            
75 Πυργιωτάκης, Ι.Ε. ό.π., σελ. 148. 
76 Αναφέρονται στην έκθεση του υπουργού των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύ-

σεως, Χ. Χριστόπουλου για την κατάσταση της εκπαίδευσης το σχολικό έτος 1856-1857, ΦΕΚ 

8/3.4.1857, σελ. 18. 
77 Ό.π., σελ.15. 
78 Ο απόφοιτος του γραμματείου, τη μόνη επιλογή που έχει, είναι να καταταγεί, κατόπιν εξε-

τάσεων στο δημοτικό σχολείο! 
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τυχαίο το γεγονός ότι στους απογραφικούς πίνακες που καταθέτει το 1889 

ο Θεοτόκης στη Βουλή, πάνω από τα 2/3 των χωριών με πληθυσμό μικρό-

τερο των 600 κατοίκων, σε ένα σύνολο 3586 οικισμών μένουν χωρίς δά-

σκαλο και σχολείο.79

Το πρόβλημα των γραμματοδιδασκάλων θα επιχειρηθεί να λυθεί με  

νομοθετική παρέμβαση το 1884, δια του νόμου ΑΡΠΕ΄, ο οποίος στην πρά-

ξη δεν εφαρμόστηκε ποτέ.80 Τα υποδιδασκαλεία που συστήνονται το 1892 

με το νόμο ΒΟΘ΄, παρά την ανεπάρκεια των προσόντων των διδασκόντων 

σε αυτά (ήταν απλοί δάσκαλοι, απόφοιτοι του Διδασκαλείου), προσφέρουν 

μονοετείς σπουδές στους υποψηφίους υποδιδασκάλους, οι οποίοι προορί-

ζονται να αντικαταστήσουν τους γραμματοδιδασκάλους, «παρ’ όλην την α-

τέλειάν των συνετέλεσαν κάπως εις την βελτίωσιν του προσωπικού των 

δημοτικών σχολείων, δια της εν τινι μέτρω ελαττώσεως της πληθώρας των 

τελείως αγραμμάτων γραμματοδιδασκάλων»81

Με το νόμο ΒΤΜΘ΄ του  1895, η ανισότητα νομιμοποιείται και παγιώ-

νεται, αφού ο νόμος αυτός προβλέπει δύο είδη σχολείων, τα κοινά δημοτι-

κά σχολεία στα οποία η φοίτηση είναι τετραετής, και τα πλήρη δημοτικά 

σχολεία στα οποία η φοίτηση είναι εξαετής. Ο ΒΤΜΘ΄ νόμος ανέτρεψε τον 

ΒΠΕ΄ νόμο του 1892, ο οποίος εξίσωνε τη δημοτική εκπαίδευση προς τα 

κάτω, ορίζοντας ως τετραετή τη διάρκεια της δημοτικής εκπαίδευσης σε 

όλη τη χώρα. 

 
1.5.  ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 

 

Αν η ιστορία του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι συνδεδεμένη στενά 

με την πολιτική ιστορία του τόπου μας, τότε η εκπαίδευση των δασκάλων είναι 

ταυτισμένη με την όλη ιστορία του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Κι αν η 

πορεία εξέλιξης του εκπαιδευτικού συστήματος υπήρξε πολυτάραχη και περι-

πετειώδης, το ίδιο συμβαίνει και με την ιστορία της εξέλιξης του διδασκαλικού 

επαγγέλματος στη χώρα μας. 
                                            
79 Παράρτημα της εφημερίδος των Συζητήσεων της Βουλής, περ. ΙΑ΄, συν. Δ΄, 4 Δεκεμβρίου 

1889, σελ.233. Αναλυτική παρουσίαση στο πέμπτο κεφάλαιο. 
80 Λέφας Χρ., ό.π., σελ 255. 
81 Λέφας Χρ., ό.π., σελ 257. 
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Η πρώτη συστηματική προσπάθεια για την εκπαίδευση και κατάρτιση των 

δασκάλων αρχίζει κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον Κα-

ποδίστρια, με την ίδρυση του «Τυπικού Σχολείου» και του «Κεντρικού Σχολεί-

ου» στην Αίγινα,82 που όπως είδαμε λειτούργησαν στην κατεύθυνση κατάρτι-

σης δασκάλων για τη δημοτική εκπαίδευση. 

 
 1.5.1. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 

 

Ο νόμος του 1834 αποτελεί την ιστορική αφετηρία για την εκπαίδευση 

των δασκάλων. Συγκριτικά με το Κεντρικό σχολείο του Άργους και το «Τυ-

πικό Σχολείον» της Αίγινας, η σύσταση του Διδασκαλείου σηματοδοτεί  ου-

σιαστικά την απαρχή της εξέλιξης του διδασκαλικού επαγγέλματος στη χώ-

ρα μας, που στις μέρες μας συνεχίζεται στα Παιδαγωγικά Τμήματα.  

Ο σκοπός της σύστασης του Διδασκαλείου, ορίζεται στο νόμο του 

1834 εξαρχής διπλός: «να σχηματίζη ικανούς διδασκάλους και διδασκαλίσ-

σας» και «να εξετάζη τους υποψηφίους διδασκάλους και τας διδασκαλίσ-

σας…».83 Πριν απ’ αυτό όμως, το Διδασκαλείο καλείται να υπηρετήσει και 

ένα άλλο σκοπό: να αποτελέσει παράγοντα διάδοσης και εξάπλωσης της 

δημοτικής εκπαίδευσης. Έτσι στο άρθρο 65 του νόμου διατυπώνεται ότι 

«δια να κατορθωθή η ολίγον κατ’ ολίγον ανέγερσις δημοτικών σχολείων εις 

έκαστον δήμον, θέλει συστηθή εις την πρωτεύουσαν της Κυβερνήσεως εν 

διδασκαλείον ή διδασκαλοδιδακτήριον»84, ρύθμιση που πάλι -όπως και 

στην περίπτωση του άρθρου 4- περισσότερο ισοδυναμεί με ευχολόγιο της 

αντιβασιλείας παρά με νομική διάταξη, αφού πρακτικά το Διδασκαλείο δεν 

είναι δυνατόν να συμβάλει στην ανέγερση δημοτικών σχολείων, διαδικασία 

αμιγώς οικονομική. 

                                            
82 Μπουζάκη Σ., Τζήκα Χρ., Η κατάρτιση των δασκάλων-διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών 

στην Ελλάδα, τόμ. Α΄, η περίοδος των διδασκαλείων 1834-1933, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 

1996, σελ. 19. 
83 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρ. 66, σελ 32. 
84 ό.π., σελ 32. 
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Μαζί με το διδασκαλείο ιδρύεται και πρότυπο σχολείο για την πρακτική 

εξάσκηση των υποψηφίων δασκάλων,85 ενώ διατυπώνεται και η πρόθεση 

«αν ήναι δυνατόν να συντεθή το διδασκαλείον με εν σχολείον κορασίων 

[…] προς γύμνασιν των διδασκαλισσών»86 το οποίο ουδέποτε θα υλοποιη-

θεί όπως και το διδασκαλείο δε θα δεχθεί ποτέ δασκάλες να φοιτήσουν σε 

αυτό και θα εξελιχθεί σε «διδασκαλείον αρρένων, εις το οποίον υφίσταντο 

μόνον πτυχιακάς εξετάσεις αι επιθυμούσαι ν’ ασκήσουν το έργον της διδα-

σκαλίσσης γυναίκες»87, έδιναν δηλαδή εξετάσεις στο Διδασκαλείο για να 

αναγνωρίσουν ή, αργότερα, να εξισώσουν το πτυχίο που αποκτούσαν από 

άλλες σχολές. Το Διδασκαλείο στελεχώνουν ένας διευθυντής και δύο καθη-

γητές από τους οποίους ο ένας πρέπει να είναι ιερωμένος.88   

Τα προσόντα του διευθυντή και των διδασκόντων δεν προσδιορίζονται 

επακριβώς. Το βέβαιο, πάντως είναι, ότι ο εκάστοτε διευθυντής του Διδα-

σκαλείου έχει αυξημένο ρόλο συνολικά στη δημοτική εκπαίδευση αφού φέ-

ρει και τον τίτλο του γενικού επιθεωρητή των σχολείων. 

Το Διδασκαλείο άρχισε τις εργασίες του, όπως προέβλεπε ο νόμος,  

στις 2/14 Απριλίου 183489 στο Ναύπλιο, για να μεταφερθεί τον επόμενο 

χρόνο, μαζί με την πρωτεύουσα, στην Αθήνα. Για το περιεχόμενο και τη 

διάρκεια των σπουδών καθώς και για τα προσόντα των υποψηφίων να φοι-

τήσουν αλλά και να διδάξουν σε αυτό, ο νόμος του 1834 παραπέμπει σε 

ιδιαίτερες οδηγίες «οι οποίες θέλουν συντεθή παρά της επί των εκκλησια-

στικών κτλ. Γραμματείας».90 Η διάρκεια των σπουδών, πάντως, σύμφωνα 

με τους μελετητές της ιστορίας της εκπαίδευσης, ήταν διετής και είχαν δι-

                                            
85 Στο άρθρο 67 του νόμου του 1834 ορίζεται ότι «πλησίον του διδασκαλείου θέλει συστηθή 

και σχολείον πρότυπον, εις το οποίον οι εν τω διδασκαλείω θέλουν γυμνάζεσθαι πρακτικώς 

το σχολαρχείν», ΦΕΚ 11/3.3.1834, σελ.33. 
86 ό.π. άρθρ. 68, σελ. 33. 
87 Λέφας Χρ., ό.π., σελ 257. 
88 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρ. 65, σελ. 32. 
89 Παπακωνσταντίνου Π.- Ανδρέου Α., Τα διδασκαλεία και η ανάπτυξη της παιδαγωγικής 

σκέψης 1875-1914, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1992, σελ. 66. Ο Λέφας αναφέρει ότι το διδασκα-

λείο άρχισε τη λειτουργία του το Φθινόπωρο του 1834., ό.π., σελ. 215. 
90 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρ. 69, σελ. 33. 
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καίωμα εγγραφής σε αυτό οι απόφοιτοι της β΄ τάξης του ελληνικού σχολεί-

ου.91

 Τον πρώτο κανονισμό λειτουργίας του Διδασκαλείου καταθέτει ο 

πρώτος διευθυντής του, o Γερμανός Korck, υποστηρικτής της συνδιδακτι-

κής μεθόδου92 ο οποίος τελικά δεν θα εγκριθεί και ο ίδιος θα απολυθεί για 

να πάρει τη θέση του ο Ι. Κοκκώνης, ο εισηγητής της αλληλοδιδακτικής με-

θόδου στην Ελλάδα από την περίοδο του Καποδίστρια, που θα είναι και ο 

συντάκτης του πρώτου κανονισμού λειτουργίας που θα τεθεί σε λειτουργία 

στο Διδασκαλείο,93 ο οποίος θα  τροποποιηθεί, με μικρές διαφοροποιήσεις, 

το 1856.  

Το Διδασκαλείο θα σταματήσει τη λειτουργία του το 1864, διαρκούσης 

της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, έχοντας συγκεντρώσει από παντού τις χειρότερες 

κριτικές οι περισσότερες των οποίων εστιάζονται στην έλλειψη κατάρτισης 

των διδασκόντων σε αυτό αλλά και στη μορφωτική ανεπάρκεια των φοιτη-

τών, καθώς και τα γενικότερα παιδαγωγικά και οργανωτικά εσωτερικά 

προβλήματα94 που αντιμετώπισε στα τριάντα χρόνια της λειτουργίας του. 

Ικανοποιητικότερη πρέπει να θεωρηθεί η προσέγγιση ότι το αδιέξοδο 

που δημιουργούσε στην εκάστοτε κυβέρνηση η αποφοίτηση των δασκάλων 

που έρχονταν να προστεθούν στη λίστα των ήδη υπαρχόντων ανέργων 

δασκάλων της εποχής δυσχέραινε περισσότερο τα πράγματα. Αντί η κυ-

βέρνηση να λύσει το πρόβλημα με τη διεύρυνση του σχολικού δικτύου α-

ναστέλλει τη λειτουργία του Διδασκαλείου υιοθετώντας την αντίληψη ότι αυ-

τό παράγει «θέσεων απαιτητάς λίαν ενοχλητικούς».95  

Ο απολογισμός της πρώτης περιόδου του Διδασκαλείου της Αθήνας 

δεν μπορεί να θεωρηθεί θετικός σε ό,τι αφορά κυρίως το επίπεδο της κα-

τάρτισης των δασκάλων,96 αφού υπήρχαν «πολλά κενά ως προς τη διαδι-

κασία επιλογής, τη διάρκεια και τον τρόπο εκπαίδευσης των δημοδιδασκά-

                                            
91 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 215. 
92 Μπουζάκη Σ.- Τζήκα Χρ., ό.π., σελ. 23. 
93 «Οι κανονισμοί λειτουργίας του διδασκαλείου του Ι.Π. Κοκκώνη, παραμένουν αδημοσίευ-

τοι». Βλ. Μπουζάκη Σ., Τζήκα Χρ., ό.π., υποσημ. 52, σελ. 23. 
94 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 216. 
95 Βλ. κεφ. 1.2. σχετική υποσημ. 
96 Μπουζάκη Σ., Τζήκα Χρ., ό.π., σελ.25. 
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λων»97 γεγονός για το οποίο θα πρέπει να αναζητηθούν βαθύτεροι λόγοι 

πέρα από τις αδυναμίες του ίδιου του Διδασκαλείου. Στο διάστημα της λει-

τουργίας του, ωστόσο, καταρτίστηκαν περίπου 1200 δημοδιδάσκαλοι,98 

αποτέλεσμα που κατατάσσεται στα θετικά του απολογισμού, ιδιαίτερα αν το 

δούμε συγκριτικά με τα προσόντα και την ανεπάρκεια της άλλης μεγάλης 

κατηγορίας δασκάλων της εποχής, των γραμματοδιδασκάλων. 

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκοπό της ίδρυσης του Διδασκαλείου, να ε-

ξετάζει δηλαδή του υποψήφιους δασκάλους και δασκάλες ο απολογισμός 

μάλλον περισσότερο αρνητικός πρέπει να θεωρηθεί. Οι μεγάλες ανάγκες 

σε διδακτικό προσωπικό και η ανεπάρκεια του μοναδικού Διδασκαλείου για 

να καλύψει αυτές τις ανάγκες απέδωσαν «σ’ αυτό περισσότερο το χαρα-

κτήρα του εξεταστικού οργάνου, που απονέμει πτυχία, παρά το χαρακτήρα 

του ιδρύματος το οποίο εκπαιδεύει δασκάλους […] Η αποστολή αυτή απο-

δείχθηκε ολέθρια για τη στοιχειώδη εκπαίδευση και μοιραία για την τύχη 

του Διδασκαλείου»99. 

Παρατηρούμε ότι ο νομοθέτης, στην προκειμένη περίπτωση η αντιβα-

σιλεία, αντιμετωπίζει την ίδρυση του διδασκαλείου και την εκπαίδευση των 

δασκάλων με την ίδια χαλαρότητα θα λέγαμε που αντιμετωπίζει την ίδρυση 

των δημοτικών σχολείων. Το κράτος από τη μια απέχει από τα οικονομικά 

και λειτουργικά έξοδα και από την άλλη κρατεί για λογαριασμό του τη διοι-

κητική ευθύνη. Η λειτουργία του διδασκαλείου γίνεται με το ελάχιστο πράγ-

ματι δυνατό κόστος αφού η διδασκαλία γίνεται μόνο από δύο καθηγητές και 

το διευθυντή, ενώ οι περισσότεροι σπουδαστές του είναι υπότροφοι είτε 

του εκκλησιαστικού ταμείου είτε των δήμων είτε πληρώνουν από μόνοι τα 

έξοδα των.100

 Το  γεγονός της ισχνής οικονομικής κατάστασης του νεοσύστατου 

κράτους δεν επαρκεί από μόνο του για να ερμηνεύσει ικανοποιητικά αυτή 

την επιλογή. Πρόκειται όπως διαφαίνεται για μια πάγια πολιτική του κρά-

τους έναντι της στοιχειώδους εκπαίδευσης, που διατρέχει όλο το μήκος του 
                                            
97 Πυργιωτάκης Ι.Ε., Η οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλο-

νίκη 1992, σελ. 29. 
98 Μπουζάκη Σ., Τζήκα Χρ., ό.π., σελ.25. 
99 Πυργιωτάκης Ι.Ε., ό.π., σελ. 32. 
100 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 216. 
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19ου αιώνα, ακόμα και την περίοδο των μεγάλων οικονομικών ανακατατά-

ξεων101 και η οποία αντανακλά, με κριτήριο τις επιλογές των κομμάτων που 

διαχειρίζονται την εξουσία, την αντίληψη των κυρίαρχων ομάδων για το ρό-

λο της δημοτικής εκπαίδευσης.  

Αν οι δαπάνες, πράγματι περιορίζονται στο 0,6%102  του προϋπολογι-

σμού, ανεξαρτήτως του κόμματος που βρίσκεται στην εξουσία, κι αν όπως 

θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο τα 2/3 των μικρών οικισμών, με το τελείω-

μα του 19ου αιώνα παραμένουν χωρίς δάσκαλο και το υπόλοιπο 1/3 στελε-

χώνεται με δασκάλους που μόνο αρνητικά μπορούν να προσφέρουν, κατά-

σταση γνωστή στις πολιτικές ηγεσίες, η μη παρέμβαση των τελευταίων συ-

νιστά σκόπιμη πράξη παρά πολιτική αμέλεια ή εγγενή οικονομική αδυναμί-

α.  

Τα πρώτα κονδύλια για τη δημοτική εκπαίδευση που εγγράφονται 

στον προϋπολογισμό του κράτους είναι μόλις το 1844, μετά τη σχετική α-

ναφορά για συνδρομή των αδύναμων οικονομικά δήμων από την πολιτεία,  

όπως ορίζεται από το Σύνταγμα.103  

 
1.5.1.2. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 

 

Η επανεξέταση ή δεύτερη εξέταση των δημοδιδασκάλων, όπως προ-

βλέπεται από το νόμο του 1834104, διενεργείται από το Διδασκαλείο και ε-

ξυπηρετεί τρεις στόχους: 

α) να αξιολογεί την επάρκεια των δημοδιδασκάλων για το μόνιμο διο-

ρισμό των 

β) να αξιολογεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, την ικανότητα των δασκά-

λων κάθε κατηγορίας 
                                            
101  
102 Παπαδημητρίου, Σ.Ν., ό.π., σελ. 17. Ο συγγραφέας παραθέτει συγκριτικό πίνακα με τις 

δαπάνες του προϋπολογισμού για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα ποσοστά για τη 

δημοτική εκπαίδευση (σχολεία, διδασκαλεία, διοίκηση) κυμαίνονται για τα έτη 1849-1889 σε 

ένα μέσο όρο γύρω στο 0,6%. Το αντίστοιχο διάστημα οι δαπάνες για τη μέση εκπαίδευση 

είναι σχεδόν τριπλάσιες και τετραπλάσιες του μέσου όρου της δημοτικής, για την ανώτερη 

τουλάχιστον διπλάσιες. 
103 Βλ. κεφ. τέταρτο, παρ.1.2. 
104 Βλ. άρθρ. 13, 14, 58, 66, 71,72 του νόμου του 1834, ΦΕΚ 11/3.3.1834. 
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γ) να κρίνει τη βαθμολογική και κατ’ επέκταση τη μισθολογική εξέλιξή 

των. 

Ως προς την πρώτη περίπτωση η δεύτερη εξέταση προσδιορίζεται 

χρονικά δύο χρόνια μετά το διορισμό των ή δύο χρόνια μετά τη λήψη του 

πτυχίου των105 και όσοι επιτύχουν σε αυτή κατοχυρώνουν οριστικά τη θέση 

των. Οι αποτυχόντες στη δεύτερη αυτή εξέταση δε μένουν χωρίς συνέπειες 

αφού ορίζεται ότι «εις τον μη ευδοκιμήσαντα εις την δευτέραν εξέτασιν, μη 

προοδεύσαντα ή χρήζοντα έτι τελειοποιήσεως θέλουν επιβληθή δια ρητόν 

χρόνον νέαι μελέται˙ ο δε οπισθοδρομήσας θέλει επιστρέψει εις το διδα-

σκαλείον. 

Εις την εσχάτην ταύτην περίπτωσιν, διαγραφόμενος από των εις τα άρθρα 

13 και 14 ρηθέντων καταλόγων, δεν θέλει αναλαμβάνει πάλιν θέσιν διδα-

σκάλου, είτε εις δημοσυντήρητον σχολείον είτε εις ιδιωτικόν κατάστημα ή 

οικοδιδασκαλείον ειμή μόνον αφ’ ου καταγραφή εκ νέου εις ένα των τριών 

καταλόγων.» 

 Η β΄ περίπτωση πρόκειται για έκτακτη αξιολόγηση και διενεργείται κα-

τά περίσταση για κάθε δάσκαλο όταν «περί της ικανότητος και αξιότητος 

του οποίου υπάρχουν αμφιβολίαι».106

Η τρίτη περίπτωση μπορεί και αυτή να θεωρηθεί ως δεύτερη εξέταση 

αφού αφορά σε δασκάλους που  από την πρώτη εξέταση ή ενδεχομένως 

μετά την αποφοίτησή τους από το Διδασκαλείο έχουν καταταγεί107 σε κατη-

γορία διδασκάλου κατώτερης τάξης και επιθυμούν να προβιβασθούν σε 

                                            
105 Βλ. ΦΕΚ 11/3.31834, άρθρ. 72, σελ. 33, όπου ορίζεται ότι «θέλουν καθυποβάλλεσθαι εις 

δευτέραν εξέτασιν δύο έτη μετά τον διορισμόν των και οι διορισθέντες ήδη δημοδιδάσκαλοι˙ οι 

δε διδάσκαλοι ιδιωτικών καταστημάτων και οι οικοδιδάσκαλοι, δύο έτη μετά την πρώτην εξέ-

τασίν των κατά τα άρθρα 13, 14, 58, 61 και 46. Εις αυτήν θέλουν εξετάζεσθαι αι πρόοδοί των 

και η προσκτηθείσα έξις των. Ο ευδοκιμήσας εις την δευτέραν ταύτην εξέτασιν καταγράφεται 

οριστικώς εις ένα των εις τα άρθρα 13 και 14 ειρημένων καταλόγων, και, αν ήνε ήδη διωρι-

σμένος, επικυρούται εις την θέσιν του˙ υπόκειται δε τουντεύθεν μόνον εις τας εις το άρθρον 

71 αριθ. 3 αναφερομένας εκτάκτους εξετάσεις». 
106 Ό.π., άρθρο 71, σελ. 33. 
107 Το άρθρο δεν διευκρινίζει αν συμπεριλαμβάνονται και οι απόφοιτοι του Διδασκαλείου. 
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άλλη ανώτερη108, η οποία ισοδυναμεί με ταυτόχρονη βελτίωση και της οι-

κονομικής θέσης τους. 

 
1.5.1.3. ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 

 

Το διάστημα από το 1864 μέχρι το 1878 δε λειτουργεί Διδασκαλείο 

στην Ελλάδα. Για την αξιολόγηση και το διορισμό δασκάλων για την κάλυ-

ψη των αναγκών της εκπαίδευσης συστήνονται εξεταστικές επιτροπές σε 

κάθε νομό.109 Αυτό είχε ολέθριες επιπτώσεις στη δημοτική εκπαίδευση α-

φού οι «αποτυχόντες εις οιονδήποτε άλλο επάγγελμα, προσήρχοντο εις τας 

επιτροπάς ταύτας και εχρίοντο διδάσκαλοι»110 με αποτέλεσμα το επίπεδο 

του διδακτικού προσωπικού να πέσει ακόμα πιο χαμηλά και η κατάσταση 

της δημοτικής εκπαίδευσης να χειροτερεύει διαρκώς. Οι δάσκαλοι που ει-

σήλθαν στην εκπαίδευση το διάστημα αυτό, οι επονομαζόμενοι «δάσκαλοι 

των επιτροπών»111 θεωρήθηκαν ως οι χειρότεροι από κάθε άλλη κατηγορία 

δασκάλων.112  

Η μόνη αντίδραση της κυβέρνησης ήταν να συστήσει στην Αθήνα μια 

μόνιμη και διαρκή εξεταστική επιτροπή113 με στόχο να περιορίσει τα φαινό-

μενα των ρουσφετολογικών μηχανισμών που εξυπηρετούσαν οι κατά νο-

μούς επιτροπές.  Η επιτροπή αυτή αντί να αμβλύνει το πρόβλημα οδήγησε 

σε ακόμα χειρότερη κατάσταση τα πράγματα αφού και αυτή λειτούργησε 

στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των πολιτικών αναγκών των βουλευτών 

και «τα πτυχία δίνονταν χαριστικά».114  

Κάθε έλεγχος είχε πλέον χαθεί από την κυβέρνηση, με αποκορύφωμα 

την κατάθεση, από τον υπουργό των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκ-

                                            
108 Βλ. ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρο 14 όπου ορίζεται ότι «ο επιθυμών να προβιβασθή από κατω-

τέρας εις ανωτέραν τάξιν, καθυποβάλλεται εις νέαν εξέτασιν».  
109 Παπακωνσταντίνου Π.- Ανδρέου Απ., ό.π., σελ. 76. 
110 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 217. 
111 Μπουζάκη Σ., Τζήκα Χρ., ό.π., σελ.29. 
112 Μπουζάκη Σ., Τζήκα Χρ., ό.π., σελ.29. 
113 ΦΕΚ 52/31.12.1872, Διάταγμα της 12.9.1872, περί διορισμού διαρκούς εν Αθήναις επι-

τροπής προς εξέτασιν δημοδιδασκάλων. 
114 Μπουζάκη Σ., Τζήκα Χρ., ό.π., σελ.29. 
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παιδεύσεως, νομοσχεδίου στη Βουλή, το Νοέμβριο του 1874, όπου  πρό-

τεινε την ανάθεση της δημοτικής εκπαίδευσης στην εκκλησία.115  

Η ανάγκη για την επανασύσταση του Διδασκαλείου έδειχνε επιβεβλη-

μένη. Έτσι, το 1878, με το νόμο ΧΘ΄, μπαίνει τέλος στην ολισθηρή αυτή 

περίοδο με την ίδρυση Διδασκαλείου στην Αθήνα.116 Μάλιστα, η εκπαίδευ-

ση των δασκάλων δομείται σε νέες βάσεις, γίνεται τριετής, δέχεται απόφοι-

τους της α΄ τάξης του γυμνασίου και όχι της β΄ τάξης του ελληνικού σχολεί-

ου και εισάγεται η διδασκαλία της γραφής και ανάγνωσης της νέας ελληνι-

κής γλώσσας.117  

Τα προγράμματα διδασκαλίας συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα του 

προηγουμένου Διδασκαλείου κρίνεται ότι «παρουσιάζουν αναμφισβήτητον 

υπεροχήν και είναι προσηρμοσμένα προς τας τότε κρατούσας θεωρίας της 

παιδαγωγικής επιστήμης».118 Οι δάσκαλοι, όμως, και πάλι διακρίνονται σε 

τρεις κατηγορίες, α΄, β΄, γ΄ τάξεως119, ανάλογα με το βαθμό του πτυχίου 

των και διορίζονται αντίστοιχα σε πρωτεύουσες νομών οι της α΄ τάξεως, 

πρωτεύουσες επαρχιών οι της β΄ τάξεως, σε χωριά και λοιπούς δήμους οι 

της γ΄ τάξεως.120

Με το νόμο ΧΘ΄ δίνεται επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 7, η δυνατότητα 

στους ήδη διορισμένους δασκάλους, πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους, 

να καταταγούν στην α΄ και στη β΄ τάξη αντίστοιχα του Διδασκαλείου, μια 

απόφαση προπομπός για τη μετεκπαίδευση των δασκάλων, η οποία βέ-

βαια θα ξεκινήσει πολύ αργότερα. Η δεύτερη εξέταση των διδασκάλων συ-

νεχίζει να ισχύει για τις τρεις περιπτώσεις όπως όριζε ο νόμος του 1834 και 

επικυρώνεται με νέο διάταγμα το 1878.121  

Η επανίδρυση του Διδασκαλείου της Αθήνας εγκαινιάζει μια νέα περί-

οδο στην εξελικτική πορεία της δημοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Δύο 

                                            
115 Μπουζάκη Σ., Τζήκα Χρ., ό.π., σελ.30. 
116 ΦΕΚ 7/24.1.1878, Νόμος ΧΘ΄, περί συστάσεως του Διδασκαλείου εν Αθήναις. 
117 Ως νέα ελληνική γλώσσα νοείται η καθαρεύουσα σε αντιδιαστολή με τον όρο «ελληνική 

γλώσσα» που χρησιμοποιείται την εποχή αυτή και αντιστοιχεί στα αρχαία ελληνικά. 
118 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 219. 
119 ΦΕΚ 7/24.1.1878, άρθρο 9, σελ. 42. 
120 ό.π., άρθρο 10, σελ. 42. 
121 Μπουζάκη Σ., Τζήκα Χρ., ό.π., σελ. 35. 
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χρόνια αργότερα, με το νόμο ΩΝΘ΄ του 1880 θα συσταθούν δύο ακόμη Δι-

δασκαλεία, στην Πελοπόννησο και τα Επτάνησα.122 Ένα ακόμη Διδασκα-

λείο θα ιδρυθεί στη Θεσσαλία αμέσως μετά την προσάρτησή της στην Ελ-

λάδα.123 Μετά την οδυνηρή εμπειρία της αναστολής λειτουργίας του Διδα-

σκαλείου η κεντρική εξουσία δείχνει να αντιλαμβάνεται την έκταση του 

προβλήματος της εκπαίδευσης των δασκάλων και να επιχειρεί, με διαδικα-

σίες υπερκομματικές θα λέγαμε στη σημερινή πολιτική πρακτική να ενισχύ-

σει τον ευαίσθητο αυτό για την παιδεία τομέα. Ταυτόχρονα, την ίδια περίο-

δο, καταργείται η αλληλοδιδακτική μέθοδος και καθιερώνεται η συνδιδακτι-

κή.124 Ένας άνεμος εκσυγχρονισμού και ανανέωσης δείχνει να πνέει στο 

χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η πορεία αυτή δεν είναι αποκομμένη από γενικότερες μεταβολές που 

συντελούνται στο πολιτικό, οικονομικό και ευρύτερο κοινωνικό πεδίο. Η 

περίοδος αυτή, εκκινεί από τη φιλελεύθερη συνταγματική μεταρρύθμιση του 

1864 σφραγίζεται από την καθιέρωση της αρχής της δεδηλωμένης το 1875 

και ταυτίζεται, ιστορικά, με την εμφάνιση στην κεντρική πολιτική σκηνή του 

Χ. Τρικούπη. 

 Στα ζητήματα της παιδείας τα κόμματα που κυριαρχούν στην πολιτική 

σκηνή το διάστημα αυτό μπορεί να είναι φορείς διαμετρικά αντίθετης πολι-

τικής φιλοσοφίας. Την ευθύνη για την επανίδρυση του Διδασκαλείου, για 

παράδειγμα, έχει αναλάβει η παράταξη του Δηλιγιάννη, ο οποίος υπογρά-

φει το νόμο ΧΘ΄. Από την άλλη μεριά ο Ν. Μαυροκορδάτος θα υπογράψει 

το νόμο για την ίδρυση των Διδασκαλείων στην Πελοπόννησο και τα Επτά-

νησα ˙ είναι όμως ο ίδιος που έχει υπογράψει, οκτώ χρόνια νωρίτερα, το 

διάταγμα για τη σύσταση των διαρκών εξεταστικών επιτροπών.  

Τα όρια του συντηρητικού από το προοδευτικό και του εκσυγχρονιστι-

κού από το αναχρονιστικό δεν είναι πάντα ευδιάκριτα. Ίσως επειδή απου-

σιάζουν από την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων οι ιδεολογικές 

και πολιτικές σταθερές που θα επιτρέψουν ή θα επιβάλλουν τη συνέπεια 

και την απόλυτη προσήλωση σε αρχές και ιδέες. Και, όπως επισημάνθηκε 
                                            
122 ΦΕΚ 52/12.5.1880, περί συστάσεως διδασκαλείων εν Πελοποννήσω και Επτανήσω. 
123 ΦΕΚ 53/23.6.1882, νόμος ΑΙΒ΄, περί συστάσεως Διδασκαλείου εν Θεσσαλία. 
124 ΦΕΚ 97/15.9.1880, Διάταγμα της 27.8.1880, περί μεθόδου διδασκαλίας εν τοις δημοτικοίς 

σχολείοις, σελ. 471-472. 
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στο δεύτερο κεφάλαιο, η κυρίαρχη ιδεολογία, κάτω από την οποία υποτάσ-

σονται οι επί μέρους ιδέες, είναι ο εθνικισμός. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον 

να μελετήσει κανείς τις διαφοροποιήσεις που συναντώνται στο εσωτερικό 

των δύο μεγάλων κομμάτων και κατά πόσο αυτές αντιστοιχούν στην κοινω-

νικοοικονομική προέλευση των βουλευτών και πολιτευτών κάθε παράταξης 

και των συμφερόντων που αυτοί τελικά εκπροσωπούν, σε σχέση μάλιστα 

με τις θέσεις και τις απόψεις που διατυπώνουν για την κατεύθυνση που 

πρέπει να έχει η εκπαίδευση. 

 
1.5.2. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΩΝ 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Διδασκαλείο λειτούργησε στην 

πράξη μόνο για την εκπαίδευση των δασκάλων. Για την εκπαίδευση των 

γυναικών είχε ρόλο μονάχα αξιολογικό και νομιμοποιητικό των σπουδών 

τους. Μοιραία, λοιπόν, η εκπαίδευση των διδασκαλισσών ακολουθεί μια 

πορεία λίγο πολύ διαφορετική από εκείνη των δασκάλων. Με δεδομένη την 

αδυναμία του κράτους να ιδρύσει και να συντηρήσει διδασκαλείο θηλέων, 

την εκπαίδευση των διδασκαλισσών αναλαμβάνει ουσιαστικά η Φιλεκπαι-

δευτική Εταιρεία η οποία συστήνεται το 1836 με σκοπό τη μόρφωση και την 

επαγγελματική εκπαίδευση των κοριτσιών,125   καθώς και άλλα ιδιωτικά ι-

δρύματα τα οποία έχουν και τη στήριξη της πολιτείας αφού «παρέσχε πάσι 

τοις ανά τω Κράτει λειτουργούσιν είτε υπό ιδιωτών είτε υπό εταιρειών συ-

ντηρουμένοις παρθεναγωγείοις το δικαίωμα του μορφώνειν διδασκαλίσ-

σας».126  

Με το διάταγμα της 13 Οκτωβρίου 1861 αναγνωρίζεται το σχολείο της 

Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας «ως συμπληρούν το Διδασκαλείον καθ’ όσον 

αφορά την μόρφωσιν και εξέτασιν των διδασκαλισσών»,127 το Διδασκαλείο, 

όμως, συνεχίζει να έχει, μαζί με τους δασκάλους της ανώτερης τάξης του 

σχολείου, τον έλεγχο των εξετάσεων, μέχρι την κατάργησή του, οπότε, με 

το διάταγμα της 11.5.1867 ανατίθεται στο Αρσάκειο Παρθεναγωγείο της 

                                            
125 Μπουζάκη Σ., Τζήκα Χρ., ό.π., σελ. 27. 
126 Λέφας Χρ., ό.π. σελ. 259. Το παράθεμα είναι από το διάταγμα της 27 Οκτωβρίου 1892. 
127 ΦΕΚ 66/1.11.1861, σελ. 161. 
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Αθήνας η ευθύνη για «την μόρφωσιν και εξέτασιν των διδασκαλισσών»128 

αναπληρώνοντας το ρόλο του Διδασκαλείου. Το Διδασκαλείο της Φιλεκπαι-

δευτικής Εταιρείας αναγνωρίζεται επίσημα ως ανεξάρτητο το 1866.129

Στο νόμο ΧΘ΄ του 1878 για την επανασύσταση του Διδασκαλείου,130 

παρόλο που δε γίνεται διάκριση μεταξύ των δύο φύλων, ουσιαστικά, συνε-

χίζεται η κατάσταση ως είχε πριν την αναστολή του 1864. Σε αυτό δε φοι-

τούν γυναίκες. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και με το νόμο ΩΝΘ΄ του 1880 με 

τον οποίο συστήνονται διδασκαλεία στην Πελοπόννησο και στα Επτάνη-

σα.131 Αξιοποιείται όμως η περίσταση για την αναβάθμιση των παρθενα-

γωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας σε Αθήνα και Κέρκυρα, και με το 

διάταγμα της 24 Απριλίου 1881, θεωρούνται «ως ισόβαθμα με τα δημόσια 

διδασκαλεία»132 με την προσθήκη, για το σκοπό αυτό, ορισμένων παιδα-

γωγικών μαθημάτων στις δυο τελευταίες τάξεις του παρθεναγωγείου. 

Το ζήτημα της εκπαίδευσης των διδασκαλισσών θα διευθετηθεί αργό-

τερα, στις αρχές του 20ου αιώνα, με την ίδρυση δυο δημοσίων διδασκαλεί-

ων θηλέων το 1914 σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες133 και από το 1931 λύνεται 

οριστικά το θέμα της κοινής εκπαίδευσης των δασκάλων και των δύο φύ-

λων με τη λειτουργία των δημόσιων διδασκαλείων ως μικτών.134

 
1.6. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Με το νόμο του 1834 σχηματοποιείται η πυραμίδα της διοίκησης της 

εκπαίδευσης, στην κορυφή της οποίας τοποθετείται ο εκάστοτε υπουργός 

επί των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως135 και ασκεί τη 
                                            
128 ΦΕΚ 33/26.5.1867. 
129 Μπουζάκης Σ-τζήκας Χρ., ό.π. σελ. 28. 
130 ΦΕΚ 7/24.1.1878. 
131 ΦΕΚ 52/12.5.1880. 
132 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 258. 
133 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 263. 
134 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 263. 
135 Το άρθρο 51 του νόμου του 1834 ορίζει ότι «η υπερτάτη εποπτεία εφ’ όλων των επιθεωρη-

τικών επιτροπών των διδασκάλων και των σχολείων γενικώς εναπόκειται εις τον αρμόδιον 

έπαρχον και νομάρχην, και εις την επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματείαν της Επικρατεί-

ας». 
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διοίκηση μέσω τριών θεσμικών προσώπων που διορίζονται, και επομένως 

ελέγχονται, από την κεντρική διοίκηση: των επάρχων, των νομαρχών και 

του διευθυντή του Διδασκαλείου, ο οποίος εκτός αυτού «είνε ενταυτώ και 

γενικός επιθεωρητής όλων των εν Ελλάδι δημοτικών σχολείων»136 υπαγό-

μενος απευθείας στο υπουργείο και έχοντας αυξημένες αρμοδιότητες. Η 

διάταξη αυτή πυραμίδας της διοίκησης, παρά τις επιμέρους προσπάθειες 

που καταβάλλονται137 κατά καιρούς, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το 1892 

οπότε, με το νόμο ΒΠΕ΄ θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο συγκεντρωτι-

κός χαρακτήρας της διοίκησης με τη σύσταση του εποπτικού συμβουλίου, 

για το οποίο θα γίνει συστηματικότερη παρουσίαση στο επόμενο κεφάλαιο. 

Ο ρόλος του γενικού επιθεωρητή προσδιορίζεται περισσότερο ως 

παιδαγωγικός, αφού ελέγχει και αξιολογεί τους δασκάλους για την παιδα-

γωγική τους επάρκεια επί της οποίας έχει σημαντικό ρόλο η άποψή του, 

επηρεάζει, όμως, άμεσα τη βαθμολογική και μισθολογική των κατάστα-

ση,138 ενώ για θέματα διαγωγής και κακής συμπεριφοράς «θέλει εξετάζει 

την διαγωγήν των διδασκάλων και αναφέρει περί αυτών εις τας κατ΄ επαρ-

χίας ή κατά νομόν επιθεωρητικάς επιτροπάς, ή κατ’ ευθείαν εις την επί των 

Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματείαν δια να τιμωρώνται, ή και να αποπέμπω-

νται».139 Ο γενικός επιθεωρητής, δηλαδή, δεν επιβάλλει ο ίδιος ποινές, ει-

σηγείται όμως την επιβολή των τόσο στις επιθεωρητικές επιτροπές νομών 

και επαρχιών όσο και στον υπουργό των εκκλησιαστικών και της δημοσίας 

εκπαιδεύσεως. 

Ο νομάρχης και ο έπαρχος είναι επικεφαλής των κατά νομό και κατά 

επαρχία αντίστοιχα επιθεωρητικών επιτροπών. Αυτές αποτελούνται, οι μεν 

κατά νομό επιτροπές «από τον Νομάρχην ως πρόεδρον, από τον πρόε-

δρον του κατά την πρωτεύουσαν του νομού επαρχιακού δικαστηρίου και 

τον επίτροπον της επικρατείας, από ένα των εντός του νομού ιερωμένων 

του ανωτέρου ή κατωτέρου κλήρου, τον οποίον η επί των Εκκλησιαστικών 

κτλ. Γραμματεία της επικρατείας θέλει διορίζει εις την επιτροπήν ταύτην, 

από ένα παρά της αυτής γραμματείας διοριστέον καθηγητήν (professeur) 
                                            
136 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρο 70, σελ. 33. 
137 Λέφας, Χρ., ό.π., σελ. 279. 
138 Βλ. παράγραφο 1.7.2.2, αυτού του κεφαλαίου. 
139 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρο 71, παρ. 3, σελ. 33. 
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γυμνασίου ή πανεπιστημίου, αν γυμνάσιον ή πανεπιστήμιον ευρίσκεται εις 

την πρωτεύουσαν του Νομάρχου, και από 2-4 κατοίκους του νομού, διορι-

στέους παρά του νομαρχιακού συμβουλίου».140  

Οι επιθεωρητικές επιτροπές των επαρχιών αποτελούνται «από τον 

έπαρχον ως πρόεδρον, από τον κατά την πρωτεύουσαν της επαρχίας ειρη-

νοδίκην, από ένα των κατά την επαρχίαν ιερωμένων, διοριστέον παρά του 

Νομάρχου, από ένα παρά του Νομάρχου διοριστέον διδάσκαλον Ελληνικού 

σχολείου, αν υπάρχη τοιούτον εντός της επαρχίας, και από 2-4 επαρχιώ-

τας, διοριστέους παρά επαρχιακού συμβουλίου».141

Η πυραμίδα της εποπτείας της εκπαίδευσης συμπληρώνεται με τη λει-

τουργία των δημοτικών –ας τις ονομάσουμε έτσι –  εφορευτικών επιτρο-

πών, οι οποίες συστήνονται σε κάθε δήμο και απαρτίζονται από «τον δή-

μαρχον ως πρόεδρον, τον εφημέριον του τόπου, και, […] από 2-4 δημότας 

εκ του δημοτικού συμβουλίου»142 και ασκούν έλεγχο και εποπτεία στα σχο-

λεία που λειτουργούν στα όρια του δήμου των.  

Εποπτικό και επιθεωρητικό έργο ασκούν επίσης οι κατά νομό και κατ’ 

επαρχία δημοδιδάσκαλοι τους οποίους ο νόμος, κατά κάποιο τρόπο, ανα-

γορεύει σε δυνάμει προϊσταμένους των δασκάλων του νομού ή της επαρχί-

ας αντίστοιχα. «Ο κατά νομόν δημοδιδάσκαλος είναι έφορος του εις την κα-

θέδραν του νομού δημοτικού σχολείου, και έχει ενταυτώ την υπερτάτην επι-

τήρησιν εφ’ όλων των εν τω νομώ δημοτικών σχολείων»143 ενώ «ο κατ’ ε-

παρχίαν δημοδιδάσκαλος προϊσταται του εις την καθέδραν της επαρχίας 

δημοτικού σχολείου, και επιτηρεί όλα τα εν τη επαρχία δημοτικά σχολεί-

α».144 Καθένας από αυτούς περιοδεύει ανά εξάμηνο στα σχολεία τα οποία 

υπάγονται στα γεωγραφικά όρια του νομού ή της επαρχίας αντίστοιχα «και 

αναφέρει περί της στάσεως αυτών προς τον διευθυντήν του διδασκαλείου. 

Κατά την περιοδείαν θέλουν εξετάζει προ πάντων την ικανότητα, δραστη-

ριότητα και ακρίβειαν του διδασκάλου και τας προόδους των μαθητών».145

                                            
140 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρο 39, σελ. 30. 
141 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρο 40, σελ. 30. 
142 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρο 34, σελ. 29. 
143 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρο 21, σελ. 29. 
144 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρο 21, σελ. 29. 
145 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρο 21, σελ. 29. 
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Στη βάση της διοικητικής πυραμίδας τοποθετούνται οι δάσκαλοι και οι 

μαθητές. Όπως γίνεται φανερό, σε καμία βαθμίδα της διοίκησης δε συμμε-

τέχει με ενεργό ρόλο στην εποπτεία της δημοτικής εκπαίδευσης ο δάσκα-

λος. Ο νομοθέτης επιφυλάσσει για το λειτουργό της εκπαίδευσης ρόλο ε-

κτελεστικό, σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, απόλυτα ελεγχόμενο από το δήμαρ-

χο, τον παπά, τον έπαρχο και το νομάρχη, πρόσωπα «άσχετα με την εκ-

παίδευση»146 οι οποίοι όμως έχουν δικαίωμα παρέμβασης ακόμα και στο 

εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο του διδασκάλου. Η επιλογή αυτή παρά-

γει «ένα πολυδαίδαλο και δυσκίνητο σχήμα, η λειτουργία του οποίου δεν 

ήταν δυνατό να αποδώσει»147 και,  όπως θα δούμε παρακάτω, δημιουργεί 

τις ιδανικές συνθήκες για την υποταγή του δασκάλου στο πελατειακό σύ-

στημα που ανθεί για όλο το 19ο αιώνα στη νεοφώτιστη κοινοβουλευτικά ελ-

ληνική κοινωνία.148  

 

1.6.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 

Ας δούμε όμως τώρα ποιες είναι επακριβώς οι αρμοδιότητες και ποιος 

ο ρόλος των επιθεωρητικών επιτροπών στην εκπαίδευση. Οι κατά νομό και 

κατά επαρχία επιθεωρητικές επιτροπές ορίζεται ότι «έχουσι το δικαίωμα και 

το χρέος να επιτηρώσιν όλας τας επιθεωρητικάς επιτροπάς των επιτοπίων 

σχολείων και τα κατά τον νομόν ή την επαρχίαν των δημοτικά σχολεία».149 

Στο ίδιο άρθρο προσδιορίζονται με ακρίβεια τα καθήκοντα των επιτροπών 

αυτών τα οποία είναι: 

 «1)Να επιθεωρώσι τουλάχιστον άπαξ καθ’ εξαμηνίαν δι’ ενός απεσταλμέ-

νου μέλους των όλα τα δημοτικά σχολεία και τας επιθεωρητικάς επιτροπάς 

των επιτοπίων σχολείων και να επιφέρουν την απαιτούμενην θεραπείαν.  

2)Να επιβάλλουν επανορθωτικάς ποινάς εις διδασκάλους, τους οποίους 

ήθελον κρίνει έχοντας κακήν διαγωγήν και κακά ήθη, ή μη επιμελουμένους, 

ή τους οποίους άλλοι διδάσκαλοι νομών ή επαρχιών ήθελον κατηγορήσει 

ως τοιούτους. 
                                            
146 Πυργιωτάκης, Ι.Ε., Η οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος, ό.π., σελ. 41. 
147 ,Πυργιωτάκης, Ι.Ε., ό.π., σελ. 41. 
148 Βλ.,Πυργιωτάκης, Ι.Ε., ό.π., σσ. 88 κ.έ. 
149 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρο 41, σελ. 30. 
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3)Εις την εις το άρθρ. 37 αριθ. 8 εκτεθείσαν περίπτωσιν, ή να επικυρώ-

νουν, ή να ακυρώνουν, ή και να επαυξάνουν την ποινήν της παύσεως ε-

ντός 24 ωρών, αφ’ ης ημέρας λάβωσι την περί αυτής είδησιν».150

Μετά την εξέταση των υποψηφίων δασκάλων από την επιτροπή που, 

όπως είδαμε, συστήνεται από μέλη του Διδασκαλείου, η επιτροπή αυτή συ-

ντάσσει καταλόγους «εις τους οποίους θέλουν καταγραφή όλοι οι εξετασθέ-

ντες υποψήφιοι κατά τάξεις, κατ’ όνομα και παρώνυμον, κατά τόπον δια-

τριβής και καθ’ ηλικίαν».151 Οι διορισμοί των δασκάλων γίνονται από αυ-

τούς  τους καταλόγους είτε από το νομάρχη είτε απευθείας από τον υπουρ-

γό.«Οι διδάσκαλοι β΄ και τρίτης τάξεως, και όλοι οι υποδιδάσκαλοι, εκλεγό-

μενοι παρά του κατά τόπου Νομάρχου […] θέλουν επικυρούσθαι παρά της 

επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματείας της Επικρατείας. Οι διδάσκαλοι 

α΄ τάξεως θέλουν εκλέγεσθαι παρά της επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμ-

ματείας της Επικρατείας από τους αυτούς καταλόγους».152 Πλην, λοιπόν, 

των δασκάλων νομών και επαρχιών, και των μεγάλων αστικών κέντρων, 

των οποίων ο αριθμός είναι περιορισμένος, αρμόδιος για το διορισμό της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των δασκάλων είναι ένας τοπικός παράγοντας, 

ο νομάρχης. 

Στα καθήκοντα των επιθεωρητικών επιτροπών των νομών και των ε-

παρχιών είναι και η επιβολή «επανορθωτικών ποινών», όπως ονομάζονται 

οι τιμωρίες που επιβάλλονται σε δασκάλους, σύμφωνα με την παράγραφο 

αριθ. 2 του προηγουμένου άρθρου. Αυτές είναι: η επίπληξη, πρόστιμο 1-20 

δρχ., παύση των καθηκόντων για 8 μέρες μέχρι έξι μήνες.153 Οι επιτροπές 

αυτές δεν έχουν δικαίωμα οριστικής απόλυσης του δασκάλου, δικαίωμα το 

οποίο ο νομοθέτης εκχωρεί μόνο στις εφορευτικές επιτροπές των δήμων, 

όπως θα δούμε παρακάτω, γεγονός που τελικά μετατρέπει τη διοικητική 

σχέση των επιτροπών αυτών με τους δασκάλους σε σχέση εργοδότη-

εργαζόμενου και αναδεικνύει τελικά το δήμαρχο σε θεματοφύλακα και το-

ποτηρητή της δημοτικής εκπαίδευσης.  

                                            
150 ό.π., άρθρο 41, σελ. 30. 
151 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρο 14, σελ. 28. 
152 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρο 16, σελ. 28. 
153 ό.π., άρθρο 42, σελ. 30. 
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Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, σε μια εποχή, που όπως είδαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, η κυρίαρχη αντίθεση στην πολιτική και κοινωνική 

ζωή του τόπου είναι η σύγκρουση της κεντρικής διοίκησης με τις τοπικές 

ηγεσίες. Έχοντας αποκτήσει, δια νόμου μάλιστα, ισχύ και εξουσία στο χώ-

ρο της δημοτικής εκπαίδευσης, οι τοπικοί παράγοντες δύσκολα θα δεχτούν 

να απεμπολήσουν τα κυριαρχικά δικαιώματά τους στις τοπικές κοινωνίες, 

αντίληψη που αναμενόμενο είναι ότι έρχεται σε αντίθεση με την όποια επι-

χειρούμενη προσπάθεια για οργάνωση της διοίκησης της εκπαίδευσης σε 

διαφορετικές βάσεις.  

Η εφορευτική επιτροπή, τώρα, που λειτουργεί σε κάθε δήμο,  αναλαμ-

βάνει, σύμφωνα με το νόμο, το  ρόλο «να εμψυχώνει και να διευθύνει το 

επιτόπιον σχολείον», να διαχειρίζεται και να επιμελείται για τις κτιριακές 

υποδομές μέχρι και να ελέγχει, ακόμα και να τιμωρεί ή να παύει το δάσκα-

λο -δυνατότητα που ουδείς άλλος διαθέτει πλην του ιδίου του υπουργού154 

-όταν κρίνει ότι δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του. Αναλυτικά, για κάθε 

εφορευτική επιτροπή, ο νόμος ορίζει  ότι «ιδιαίτερα καθήκοντα αυτής είναι 

τα εξής: 

1)Να προμηθεύη τα απαιτούμενα δια το σχολείον και τους διδασκάλους˙ 

2)Να φροντίζη περί ευρέσεως και διατηρήσεως του οικοδομήματος του 

σχολείου και των κατοικιών των διδασκάλων˙ 

3)Να επαγρυπνή εις την κατάστασιν της υγείας εις τα σχολεία. 

4)Να αποφασίζη ποίαι οικογένειαι είναι τόσον πτωχαί, ώστε να μην υπο-

χρεούνται προς τας εις τα αρθρ. 24 και 26 προσδιοριζομένας πληρωμάς. 

5)Να βεβαιώνεται ότι τω όντι γίνεται φροντίς και περί της ανεξόδου διδα-

σκαλίας των όλως πτωχών παίδων. 
                                            
154 Για να γίνει κατανοητό πόσο ισχυρός ήταν ο ρόλος των επιτόπιων εφορευτικών επι-

τροπών, και κατ’ επέκταση του δημάρχου, στη διοίκηση της δημοτικής εκπαίδευσης αρκεί 

να διαβάσουμε προσεκτικά τη διατύπωση του άρθρου 54 που αναφέρεται στις επανορθω-

τικές ποινές που η επί των Εκκλησιαστικών κλπ. Γραμματεία της Επικράτειας επιβάλλει 

στους δασκάλους και οι οποίες είναι: «Αι παρά της επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμμα-

τείας της Επικρατείας επιβλητέαι επανορθωτικαί ποιναί είνε αι εις το άρθρ. 42 ρηθείσαι», 

όπως δηλαδή και οι επιτροπές νομών και επαρχιών, αλλά «δύναται και να παύση διδά-

σκαλον, αλλά μόνον εις την περίπτωσιν του άρθρ. 41 αριθ. 2.» (η επισήμανση δική μας), 

ό.π. άρθρο 54, σελ. 31. 
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6)Να σημειώνει τα ονόματα των γονέων, των οποίων οι παίδες δεν φοιτώ-

σιν ουδέ εις άλλην τινά δημοσίαν ή ιδιωτικήν σχολήν, ουδέ παιδεύονται εις 

την οικίαν των ή εις παιδαγωγείον. Το σημείωμα τούτο θέλουν πέμπει εις 

τον παρά τω αρμοδίω αστυνομικώ δικαστηρίω δημόσιον κατήγορον. 

7)Να φροντίζη περί της διατηρήσεως της εσωτερικής του σχολείου πειθαρ-

χίας, να επαγρυπνή ιδίως εις την εκτέλεσιν των χρεών του διδασκάλου, και, 

παρατηρήσασα εις αυτήν ελλείψεις να τας αναφέρη εις την επιθεωρητικήν 

επιτροπήν των κατ’ επαρχίας ή κατά νομούς σχολείων, διαφυλαττομένου 

πάντοτε εις τας αρμοδίους επιτοπίους πολιτικάς αρχάς, ή την αστυνομίαν, 

του δικαιώματος να ενεργήσωσι τα καθήκοντά των. 

8)Εις κατεπειγούσας περιστάσεις να παύη τον διδάσκαλον, αλλ’ επί ρητή 

υποχρεώσει να αναφέρη εις την κατά την επαρχίαν ή τον νομόν επιθεωρη-

τικήν επιτροπήν εντός 24 ωρών περί της παύσεως ταύτης και των αιτιών 

αυτής. 

9)Να διέπη την ακίνητον περιουσίαν της επιτοπίου σχολής κατά τους ιδιαι-

τέρους όρους του περί δήμων νόμου. 

10)Να επιθεωρή τουλάχιστον άπαξ κατά μήνα την σχολήν, και ν’ αναφέρη 

προς τον ανήκοντα έπαρχον περί ελλείψεων, όσας παρετήρησε, και περί 

των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων».155  

Τα εδάφια 7 και 8, που αναφέρονται στις αρμοδιότητες που ο νομοθέτης 

αναθέτει στις εφορευτικές επιτροπές των επιτόπιων δημοτικών σχολείων ανα-

γορεύει αυτές σε θεματοφύλακες και ισχυρούς διοικητικούς παράγοντες της 

εκπαίδευσης. Είναι δε ενδεικτικά των εξαρτήσεων και των δυσκολιών που συ-

ναντά το διδασκαλικό επάγγελμα στην Ελλάδα από την αφετηρία της άσκησής 

του. Χρειάστηκε να περάσουν πάνω από πενήντα χρόνια, όταν θα καταργηθεί 

«το εδάφιον 8 του 37 άρθρου»156 με το νόμο ΑΦΝΗ΄ του 1887 και οι επιτρο-

πές αυτές να χάσουν το θλιβερό για την εκπαίδευση προνόμιο που κατείχαν 

μέχρι τότε. 

Το δικαίωμα στην παύση του δασκάλου που έχει η εφορευτική επιτροπή 

σταδιακά «εξελίχθηκε σε πανίσχυρο όπλο στα χέρια της (στην ουσία στα χέ-

                                            
155 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρο 37, σελ. 30. 
156 ΦΕΚ 216/7.8.1887, νόμος ΑΦΝΗ΄, περί πειθαρχικών ποινών, παύσεως και μεταθέσεως 

των δημοδιδασκάλων αμφοτέρων των φύλων, άρθρο 9, σελ.867. 
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ρια του δημάρχου) όπως προκύπτει από σωρεία αναφορών στο υπουργεί-

ο».157 Όχι μόνο ο γενικός επιθεωρητής, ο νομάρχης και ο έπαρχος μα περισ-

σότερο απ’ όλους ίσως ο δήμαρχος, ο οποίος από τη μια έχει αμεσότερη ε-

παφή με τη σχολική μονάδα, από την άλλη καταβάλλει το μισθό στο δημοδι-

δάσκαλο, αλλά ακόμη και ο παπάς και οι απλοί πολίτες του δήμου «είχον το 

δικαίωμα να τον τιμωρούν, να τον μεταθέτουν, να τον απολύουν, δεδομένου, 

ότι η παρεχόμενη αυτώ υπό του νόμου προστασία ήτο όλως σκιώδης, εφ’ ό-

σον ούτε δικαίωμα απολογίας τω εδίδετο, ούτε ένδικόν τι μέσον ηδύνατο να 

χρησιμοποιήσει».158  

Το φαινόμενο αυτό θα εξελιχθεί σε διαρκή πληγή του διδασκαλικού επαγ-

γέλματος και συνακόλουθα του εκπαιδευτικού συστήματος, και, καθώς απο-

δεικνύεται από έρευνες159 οι δάσκαλοι θα μετατραπούν στα «κυριότερα θύμα-

τα της μικροκομματικής εκμετάλλευσης και της εξουσιαστικής αλαζονείας των 

κομματικών αρχηγών και των τοπικών τους εκπροσώπων».160 Μια πρώτη 

προσπάθεια για ανάσχεση της ασύδοτης και ανεξέλεγκτης δράσης των επι-

τροπών θα επιχειρήσει να θέσει ο νόμος ΥΗ΄ του 1871 ο οποίος ορίζει ότι 

«ουδείς καθηγητής και ουδείς ή ουδεμία διδάσκαλος μετατίθεται από σχολείου 

εις σχολείον, διαρκούντος του σχολικού έτους…»,161  

Εκτός όμως από αυτό, οι εφορευτικές επιτροπές έχουν ενεργό ανάμιξη και 

στη σχολική ζωή αφού ο νόμος του 1834 στο Ε΄ κεφάλαιο «περί εξετάσεως 

των μαθητών» θεσμοθετεί τη συμμετοχή των εφορευτικών επιτροπών σε αυ-

τές ορίζοντας ότι «μετά πάσαν εξαμηνίαν καθυποβάλλεται η σπουδάζουσα 

νεολαία εις εξέτασιν, και διορίζεται επί τούτω παρά της επί των Εκκλησιαστι-

κών κλπ. Γραμματείας της Επικρατείας επιτροπή εξεταστική, και προγράφεται 

ο καιρός και ο τόπος αυτής. Η εξέτασις είναι δημοσία και ουδείς αποκλείεται 

                                            
157 Πυργιωτάκης Ι.Ε., ό.π., σελ. 41. 

Μν67  
158 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 275. 
159 Ενδιαφέρουσα και πλήρως αποκαλυπτική της κατάστασης είναι η έρευνα από τον Ι.Ε. 

Πυργιωτάκη που περιέχεται στο βιβλίο του «Η οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος», 

όπου καταγράφονται 7.858 περιπτώσεις απόλυσης δασκάλων μέσα σε είκοσι δύο χρόνια. 
160 Πυργιωτάκης Ι.Ε., Η οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος, ό.π., σελ. 100.   
161 Νόμος ΥΗ΄, περί της μη μεταθέσεως καθηγητών και διδασκάλων διαρκούντος του σχολι-

κού έτους, άρθρο 1, σελ. 149. 
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της εις αυτήν εισόδου».162 Μέλη της εξεταστικής αυτής επιτροπή «διωρίζονταν 

οι σχολικοί επίτροποι ή έφοροι […] ύστερα από πρόταση των τοπικών διοικη-

τικών αρχών».163  

Ο ρόλος της επιτροπής αυτής δεν είναι τυπικός αφού όχι μόνο ελέγχει τη 

διαδικασία της εξέτασης και συντάσσει σχετική έκθεση προς το υπουργείο αλ-

λά παρεμβαίνει και στη διαδικασία της εξέτασης αφού μπορεί, όπως και ό-

ποιος άλλος από τους παρευρισκόμενους πολίτες «να απευθύνει στα παιδιά 

όποιες ερωτήσεις, σχετικές πάντα με τα μαθήματά τους, αυτή θεωρούσε κα-

τάλληλες για το σκοπό της».164

Το σύστημα αυτό των εξετάσεων που «το πνεύμα αυτού δεν ήτο δυνατόν 

να είναι διάφορον από το πνεύμα της όλης εκπαιδεύσεως κατά την εποχήν 

εκείνην, ξηρόν και επιδεικτικόν»165 θα ισχύσει μέχρι το 1892, οπότε με διά-

ταγμα που εκδίδεται το Μάιο166 θα αντικατασταθούν τα μέλη των εξεταστικών 

επιτροπών και θα συμμετάσχουν σε αυτές, κατά προτεραιότητα «οι εκ του ιε-

ρού κλήρου, οι επιστήμονες οι φέροντες δίπλωμα ημεδαπού ή αλλοδαπού 

Πανεπιστημίου, οι ελληνοδιδάσκαλοι και οι χρηματίσαντες βουλευταί, δήμαρ-

χοι και υπάλληλοι».167  

Ο δήμαρχος, πάντως, συνεχίζει να έχει τον πρώτο λόγο για τη σύνθεση 

των επιτροπών αυτών αφού «τα μέλη της εξεταστικής επιτροπείας διορίζονται 

παρά της διοικητικής αρχής δια των δημάρχων»,168 τα καθήκοντα της οποίας 

είναι περισσότερο αυξημένα αφού όχι μόνο παρευρίσκεται στις εξετάσεις και 

κανονίζει αυτές μαζί με το διευθυντή και τους άλλους δασκάλους αλλά επίσης 

έργο της είναι «να εξετάζη τους μαθητάς και βαθμολογή αυτούς […] να ορίζη 

μετά των διδασκάλων τους απολυτέους των μαθητών και συνυπογράφη τα 

απολυτήρια αυτών […] να υποβάλλη […] εις το Υπουργείον έκθεσιν περί των 

εξετάσεων, της γενομένης προόδου και να προτείνη τα μέσα της διορθώσεως 

                                            
162 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρο 56, σελ. 32. 
163 Παπαδημητρίου Σ.Ν., ό.π., σσ.44-45. 
164 Παπαδημητρίου Σ.Ν., ό.π., σελ. 45. 
165 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 166. 
166 ΦΕΚ 154/9.5.1892, διάταγμα περί εξετάσεων, διακοπών και εξεταστικών επιτροπειών των 

δημοτικών σχολείων. 
167 ΦΕΚ 154/9.5.1892, άρθρο 16, σελ. 546. 
168 ό.π., άρθρο 17, σελ. 546. 
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των κακώς εχόντων, να συντάττη πρωτόκολλον εις διπλούν της ενάρξεως και 

λήξεως των εξετάσεων».169 Με άλλα λόγια δηλαδή, έχει τον πλήρη έλεγχο 

των εξετάσεων στα σχολεία. 

Με το πέρασμα του χρόνου, οι εφορευτικές επιτροπές ή ατονούν αδιαφο-

ρώντας για το θεσμικό ρόλο των ή, το χειρότερο, μετατρέπονται σε άβουλα 

εκτελεστικά όργανα των δημάρχων και απολύουν τους δασκάλους «αρκεί ν’ 

απαιτήση τούτο παρ’ αυτών ο δήμαρχος».170 Η κεντρική διοίκηση επιχειρεί 

αλλεπάλληλες προσπάθειες «συγκρατήσεως των εφορευτικών επιτροπών»171 

χωρίς ωστόσο χειροπιαστό αποτέλεσμα. Οι δημοτικές εφορευτικές επιτροπές 

θα παραμείνουν στα χαρτιά, αδρανείς ή δραστήριες, ανάλογα με τα πρόσωπα 

που τις αποτελούσαν, μέχρι το 1914, οπότε αναδιατάσσονται και ο ρόλος τους 

περιορίζεται μόνο σε οικονομικά διαχειριστικά ζητήματα του σχολείου.172  

 

1.7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων δεν προβλέπεται 

από το νόμο του 1834. Αυτό σχετίζεται άμεσα με την επιλογή της αλληλο-

διδακτικής ως μεθόδου διδασκαλίας, αφού η ίδια η μέθοδος, εν πολλοίς, 

δεν το επέτρεπε, ούτε  προϋπέθετε173 την ύπαρξή των για να υλοποιηθεί 

μέσα στην τάξη. Έτσι, η διδασκαλία γινόταν από κάθε δάσκαλο, όπως εκεί-

νος ήθελε και όποτε ήθελε με τα γνωστά αποτελέσματα για την εκπαίδευ-

ση, τα οποία θα δούμε αναλυτικά σε επόμενη ενότητα. Σ’ αυτό θα πρέπει 

να προσθέσουμε και μια σχετική αδιαφορία174 της κεντρικής διοίκησης, η 

οποία αντανακλά, όπως προαναφέρθηκε, τη γενικότερη αδιαφορία της για 

τη δημοτική εκπαίδευση.  

Τα πρώτα προγράμματα διδασκαλίας θα έρθουν στο προσκήνιο μετά 

την αντικατάσταση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου από τη συνδιδακτική, το 

                                            
169 ό.π., άρθρο 19, σελ. 546. 
170 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 277. (Αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργού Θ. Κανακάρη του έτους 

1877). 
171 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 277. 
172 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 473. 
173 Για τη δομή της μεθόδου και τα στάδια εκτέλεσής της, βλ. Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 145 κέ. 
174 Βλ. Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 90. 
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1880, οπότε και η διάρκεια σπουδών στα δημοτικά σχολεία γίνεται οριστικά 

πλέον τετραετής, όταν η κυβέρνηση θα υιοθετήσει τον τόμο «Στοιχειώδεις 

πρακτικαί οδηγίαι της διδασκαλίας των μαθημάτων εν τοις δημοτικοίς σχο-

λείοις», που εκδίδει ο γενικός επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων, 

Δ.Γ.Πετρίδης, και οι οποίες θα αποτελέσουν το πρώτο επίσημο πρόγραμμα 

διδασκαλίας των μαθημάτων για τα δημοτικά σχολεία.175 Έχει προηγηθεί, 

βέβαια, στα μέσα της δεκαετίας του 1850, εγκύκλιος του υπουργείου προς 

τους δασκάλους για τη σύνταξη ενός ωρολογίου προγράμματος εργασίας 

στο δημοτικό σχολείο, από κοινού με τις εφορευτικές επιτροπές, η οποία 

όμως περισσότερο είχε στόχο να οργανώσει «τας ώρας εργασίας των δι-

δασκάλων παρά το πρόγραμμα».176  

Η πρώτη απόπειρα για νομοθετική ρύθμιση που συνιστά μια πλέον 

συστηματική προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά της πολιτείας για την 

κατάρτιση προγραμμάτων διδασκαλίας, όπως θα δούμε στο επόμενο κε-

φάλαιο, είναι ουσιαστικά εκείνη του 1889, η οποία, αν και αποτυγχάνει, α-

ποτυπώνει με σαφήνεια το αίτημα των καιρών για τη σύνταξη ωρολογίων 

και αναλυτικών προγραμμάτων, αίτημα το οποίο θα αρχίσει να υλοποιείται 

μερικά χρόνια αργότερα.177

 

1.8. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Για τη μέθοδο διδασκαλίας αν και δεν είναι αντικείμενο της παρούσας 

εργασίας μια αναλυτική παρουσίασή της έχει ενδιαφέρον να παρουσιαστεί 

συνοπτικά μιας και η επιλογή της αλληλοδιδακτικής, ήδη από τον Καποδι-

στρία, και η υιοθέτησή της αργότερα από τη μοναρχία, έχει σημαντικές επι-

                                            
175 Βλ. Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 91. 
176 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 90. 
177 Βλ. ΦΕΚ 28/21.3.1894, διάταγμα περί προγραμμάτων των μαθημάτων των τετραταξίων 

δημοτικών σχολείων των αρρένων. Θεωρούμε ως αφετηρία για τη σύνταξη αναλυτικών προ-

γραμμάτων διδασκαλίας αυτή του 1894 επειδή  αυτή συνιστά νομοθετική παρέμβαση της πο-

λιτείας, σε σχέση με τον οδηγό του Πετρίδη στον οποίο επίσης γίνεται αναλυτική αναφορά για 

το τι και το πώς της διδασκαλίας, πρόκειται όμως για την υιοθέτηση από την πολιτεία των α-

πόψεων του γενικού επιθεωρητή και όχι για νομοθετική πράξη. 
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πτώσεις στην οργάνωση των σχολικών μονάδων και στην εκπαίδευση των 

δασκάλων. Η αλληλοδιδακτική, έτσι όπως εφαρμόστηκε στο ξεκίνημα της 

δημοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, πρόκειται για μια μετάφραση και 

προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα με βάση τον οδηγό του Γάλλου Σαρα-

ζίνου178 από τον Ι. Κοκκώνη. Η σχολική μονάδα οργανώνεται στα πρότυπα 

της μεθόδου και αρκεί ένας δάσκαλος με τους βοηθούς του, που είναι σε 

πολλές περιπτώσεις οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές του και κα-

τατάσσονται, ανάλογα με το ρόλο που έχουν στην ομάδα, σε «πρωτόσχο-

λους», σε «υπαγορευτές» σε «ερμηνευτάδες»179 για να διδάξει πολλές δε-

κάδες μαθητών στον ίδιο χώρο ο οποίος διαμορφώνεται και εξοπλίζεται κα-

τάλληλα.  

Η εικόνα της σχολικής τάξης, όπως περιγράφεται από τους μελετη-

τές,180 παραπέμπει περισσότερο σε εικόνα στρατοπέδου εκπαίδευσης πα-

ρά εκπαιδευτικού ιδρύματος, με το δάσκαλο σε ρόλο διοικητού, να δίνει ε-

ντολές, να επιπλήττει και να τιμωρεί και τους βοηθούς σε ρόλο υπαξιωματι-

κών να εποπτεύουν την εκτέλεση των εντολών. Η πειθαρχία και η αυστηρή 

τήρηση των κανόνων ήταν τα κυρίαρχα στοιχεία. Το παιδαγωγικό πνεύμα 

ήταν απόν. 

Μια πρώτη, μερική τροποποίηση της αλληλοδιδακτικής θα πραγματο-

ποιηθεί το 1856 κατά την οποία μάλιστα, μεταξύ των άλλων, θα οριστεί ότι 

«γραμματική της ελληνικής γλώσσης δια τα δημοτικά σχολεία ορίζεται η της 

αρχαίας και μόνη».181

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες γίνεται κατανοητό ότι δεν μπορούσε να 

υπάρξει αξιόλογο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς 

ότι κάθε δάσκαλος προσάρμοζε τη μέθοδο στα δικά του μέτρα, αν βέβαια 

την ώρα της διδασκαλίας βρισκόταν και ο ίδιος μέσα στην τάξη, αφού σε 

                                            
178 Βλ. Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εισαγωγή στην Παιδαγωγική επιστήμη, εκδ. Ελληνικά γράμματα, 

Αθήνα 1999, σελ. 85 κέ. 
179 Πυργιωτάκης Ι.Ε., ό.π., σελ. 87. 
180 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 115 κέ. 
181 ΦΕΚ 38/17.8.1856, σελ. 234. 
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πάρα πολλές περιπτώσεις ο ίδιος απουσίαζε απασχολούμενος με άλλες 

επαγγελματικές δραστηριότητες.182

Πρακτικά, η μόνη περιοχή στην οποία έδινε απάντηση η αλληλοδιδα-

κτική μέθοδος, η μόνη πληγή που θεράπευε, το μόνο πρόβλημα το οποίο 

έλυνε, ήταν αυτό της οικονομίας της εκπαίδευσης. Από τη μια λοιπόν η α-

νεπάρκεια των οικονομικών πόρων για τη δημοτική εκπαίδευση, από την 

άλλη η ανεπάρκεια σε εκπαιδευτικό προσωπικό και η εν πολλοίς απροθυ-

μία της κεντρικής διοίκησης να δώσει αποτελεσματική λύση στα δύο αυτά 

βασικά αιτήματα της δημοτικής εκπαίδευσης, παρόλο που στην υπόλοιπη 

Ευρώπη εγκαταλείπεται από πολύ νωρίς, στην Ελλάδα, διατηρείται, η αλ-

ληλοδιδακτική, σε ισχύ για πενήντα ακόμη χρόνια, με αποτελέσματα ολέ-

θρια τόσο για το εκπαιδευτικό σύστημα όσο και για την ελληνική κοινωνία. 

Με την αντικατάσταση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου από τη 

συνδιδακτική183 ανακύπτουν νέα προβλήματα και επικρατεί καινούρια ανα-

στάτωση στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι ήδη διορισμένοι δάσκαλοι, οι ο-

ποίοι έχουν εκπαιδευτεί με βάση την αλληλοδιδακτική, καλούνται σε ταχύ-

ρυθμα σεμινάρια, ένα είδος μετεκπαίδευσης, διάρκειας 6 εβδομάδων,184  με 

στόχο να εξοικειωθούν με τη νέα μέθοδο. Αυτό, ασφαλώς, δεν μπορούσε 

να έχει σπουδαία αποτελέσματα ως προς την κατάρτιση των δασκάλων, 

εξαιτίας τόσο της σύντομης διάρκειας όσο και της ανεπάρκειας των γνώ-

σεων εκείνων που ανέλαβαν τη μετεκπαίδευση των αφού «η θεωρητική και 

πρακτική άσκησή τους είχε ανατεθεί κυρίως σε πρωτοβάθμιους δασκάλους, 

πτυχιούχους του αθηναϊκού διδασκαλείου, ακατάλληλους φυσικά για μια 

τόσο σοβαρή και σπουδαία αποστολή».185 Έτσι, αναγκαστικά, η νέα μέθο-

δος ορίζεται να εφαρμόζεται στα σχολεία στα οποία «διορίζονται δημοδι-

δάσκαλοι ανεγνωρισμένοι δια πτυχίων των νέων διδασκαλείων, ή δημοδι-

                                            
182 Βλ. σχ. Πυργιωτάκης Ι.Ε. Η οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος, ό.π., Λέφας Χρ., 

Ιστορία της εκπαιδεύσεως  όπ., Παπαδημητρίου Σ.Ν., Η ιστορία του δημοτικού μας σχολείου 

ό.π. 
183 Βλ. ΦΕΚ 97/15.9.1880, διάταγμα περί διδασκαλίας εν τοις δημοτικοίς σχολείοις. 
184 Βλ. σχετ. Παπαδημητρίου Σ.Ν., ό.π., σελ. 38. 
185 Παπαδημητρίου Σ.Ν., ό.π., σελ. 38. 
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δάσκαλοι, ασκηθέντες επαρκώς εν προτύποις […] ώστε να δύνανται να δι-

δάσκωσι συνδιδακτικώς…».186  

Αποτέλεσμα των επιλογών αυτών είναι να δημιουργηθεί ένα μεθοδο-

λογικό αλαλούμ στη δημοτική εκπαίδευση το οποίο διαπιστώνουν και επι-

σημαίνουν με εύγλωττο τρόπο στις εκθέσεις τους οι έκτακτοι επιθεωρητές 

που το 1883 διενεργούν επιθεώρηση των σχολείων σε διάφορες περιοχές 

της Ελλάδας.187 Η πολιτική ηγεσία δείχνει μετά απ’ αυτό να αναζητεί τη λύ-

ση μέσα από την ίδρυση των τριών νέων διδασκαλείων σε Πελοπόννησο, 

Επτάνησα και Θεσσαλία. 

 

1.9. ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 

Το πρώτο άρθρο του νόμου του 1834 αναφέρεται στα μαθήματα που 

πρέπει να διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο ορίζοντας ότι «εις έκαστον 

δημοτικόν ή του λαού σχολείον, θέλουν διδάσκεσθαι τα εξής: Κατήχησις, 

στοιχεία της ελληνικής,188 ανάγνωσις, γραφή, αριθμητική, η γνώσις των κα-

τά τους νόμους παραδεδεγμένων σταθμών και μέτρων, η γραμμική ιχνο-

γραφία και η φωνητική μουσική εί δυνατόν δε, και στοιχεία της γεωγραφίας, 

της ιστορίας, και εκ των φυσικών επιστημών τα αναγκαιότερα».189  

Στο αμέσως επόμενο άρθρο προβλέπεται ότι «εκτός τούτου, θέλουν 

γίγνεσθαι υπό την εποπτείαν του διδασκάλου δις της εβδομάδος σωματικαί 

γυμνασίαι (σωμασκίαι), και θέλει διδάσκεσθαι πρακτικώς η αγρονομία, η 

κηπουρική και κυρίως η δενδροκομία, βομβυκοτροφία και μελισσοτροφία. 

Εις κορασίων σχολεία (άρθ. 58) θέλει γίνεσθαι γύμνασις εις γυναικεία εργό-

χειρα».190 Για τη διδασκαλία των  πρακτικών μαθημάτων, (αγρονομία κλπ.) 

«θέλει παραχωρείται εις έκαστον διδάσκαλον […] δύο στρέμματα τουλάχι-

στον κήπου ή καλλιεργησίμου γης»191 των οποίων ο δημοδιδάσκαλος δια-

τηρεί την επικαρπία όσο ασκεί τα καθήκοντά του. 

                                            
186 ΦΕΚ 97/15.9.1880, ό.π., άρθρο 1, σελ.472. 
187 Βλ. σχετ. Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 126 κέ. 
188 Ως ελληνική γλώσσα εννοείται η αρχαία ελληνική. 
189 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρο 1, σελ. 27. 
190 ό.π. άρθρο 2, σελ. 27. 
191 ό.π. άρθρο 24, σελ. 29. 
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Οι κριτικές για την αρτιότητα του περιεχομένου διδασκαλίας συγκλί-

νουν ότι επρόκειτο για ένα σπουδαίο πρόγραμμα192 και ότι τα «μαθήματα 

είναι τοιαύτα, ώστε και τώρα ακόμη (σσ. υπενθυμίζουμε ότι το βιβλίο του 

Λέφα εκδόθηκε το 1942) να θεωρούνται ως παρέχοντα πλήρη την στοι-

χειώδη μόρφωσιν».193  

Το ίδιο συγκλίνουσες, όμως, είναι και οι κριτικές για την αποτυχία του 

οι οποίες αποδίδονται είτε στην ανεπαρκή μόρφωση των δασκάλων (Λέ-

φας) είτε στην έλλειψη οργάνωσης και αυτονομίας του δημοτικού σχολείου 

(Παπαδημητρίου). Και τα δύο επιχειρήματα  είναι ορθά και εύστοχα. Δεν 

επαρκούν όμως, ιδιαίτερα δε από μόνο του το καθένα,  για να ερμηνεύσει 

αξιόπιστα το αδιέξοδο και το αποτυχημένο αποτέλεσμα στο οποίο οδηγή-

θηκε, από πολύ νωρίς η δημοτική εκπαίδευση.  

Η διατήρηση και μόνο του αυτού εκπαιδευτικού συστήματος για εκατό 

σχεδόν χρόνια πρέπει να μας οδηγήσει σε σκέψεις για αναζήτηση κι άλλων 

παραμέτρων, κι άλλων συνιστωσών δυνάμεων που κράτησαν για τόσα 

χρόνια σε ισχύ ένα σύστημα που όλοι συνειδητοποιούν τις αδυναμίες του, 

ουδείς όμως κατορθώνει να το μεταρρυθμίσει. 

Αναπροσαρμογή του κύκλου των μαθημάτων πραγματοποιείται το 

1878, με το νόμο ΧΘ΄ για την ανασύσταση του Διδασκαλείου, και επιφέρει 

αλλαγές στην παρεχόμενη γνώση με βασικότερη την αντικατάσταση της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας από τη νέα ελληνική194 και σηματοδοτεί μια 

στροφή «επί το πρακτικώτερον»195 στα διδασκόμενα μαθήματα του δημοτι-

κού σχολείου. Αναλυτικά, ορίζεται ότι196 «η στοιχειώδης εκπαίδευσις απο-

τελείται από την διδασκαλίαν των εξής γνώσεων ˙ 

α.) Της ιεράς ιστορίας και της κατηχήσεως ˙ 

β.) Της αναγνώσεως και της γραφής της νέας Ελλ. γλώσσης ˙ 

γ.) Της αριθμητικής και των αναγκαίων ειδήσεων περί των εν χρήσει 

μέτρων, σταθμών και νομισμάτων ˙ 

δ.) Των πρακτικών ορισμών των γεωμετρικών σχημάτων ˙ 
                                            
192 Παπαδημητρίου Σ.Ν., ό.π., σελ. 26. 
193 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 68. 
194 Ως νέα ελληνική νοείται η καθαρεύουσα. 
195 Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 73. 
196 ΦΕΚ 7/24.1.1878, νόμος ΧΘ΄, άρθρο 1, σελ. 41. 
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ε.) Της στοιχειώδους γεωγραφίας (φυσικής, μαθηματικής και πολιτι-

κής) και ακριβέστερον της γεωγραφίας της Ελλάδος και των Ελληνικών 

χωρών ˙ 

στ). Της στοιχειώδους ιστορίας, και ιδίως της Ελληνικής ˙ 

        ζ.) Της στοιχειώδους ζωολογίας, της ορυκτολογίας και της στοιχειώ-

δους βοτανικής ˙ 

η.) Της στοιχειώδους ανθρωπολογίας ˙ 

θ.) Της στοιχειώδους φυσικής και των αναγκαίων πρακτικών οδηγιών 

γεωργίας και δενδροκομίας ˙ 

ι.) της γραμμικής ιχνογραφίας ˙ 

ια.) Της φωνητικής μουσικής και της ωδικής ˙ 

ιβ.) Της γυμναστικής». 

Είναι φανερή «η επίδραση της μεγάλης προόδου των φυσικών επι-

στημών»197 με αποτέλεσμα την ενίσχυση των πρακτικών μαθημάτων, της 

φυσικής και των μαθηματικών και τον περιορισμό, συγκριτικά πάντα με τα 

μαθήματα που ορίζονται στο νόμο του 1834, των νέων ελληνικών. Η ρύθ-

μιση αυτή δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφού και το νέο πρό-

γραμμα σκόνταψε στο επίπεδο της πρακτικής υλοποίησής του198 και τελικά 

θα ανατραπεί, με το νόμο ΒΤΜΘ΄ του 1895, ο οποίος επαναφέρει τη διδα-

σκαλία της αρχαίας ελληνικής καθώς και διαφορετικό πρόγραμμα μαθημά-

των για τις δύο κατηγορίες σχολείων που προβλέπει να συσταθούν: τα 

πλήρη σχολεία και τα γραμματοδιδασκαλεία. 

 

1.10. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Η δημοτική εκπαίδευση, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παρά-

γραφο, δεν παρεχόταν δωρεάν από το κράτος. Οι δήμοι, στους οποίους ο 

νομοθέτης αναθέτει την ευθύνη για τη σύσταση και συντήρηση των δημοτι-

κών σχολείων ορίζουν κάθε χρόνο «το ποσόν της μηνιαίας συνεισφοράς 

των γονέων […] κατά τας τοπικάς περιστάσεις, από 10-50 λεπτά».199 Από 

                                            
197 Παπαδημητρίου Σ.Ν., ό.π., σελ. 28. 
198 Παπαδημητρίου Σ.Ν., ό.π., σελ. 28. 
199 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρο 26, σελ. 29. 
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τη συνεισφορά αυτή απαλλάσσονται «μόνον οι όλως διόλου ενδεείς οικογέ-

νειες».200 Το επίσημο κράτος απέχει από κάθε οικονομική δραστηριότητα 

που αφορά στη δημοτική εκπαίδευση˙ επιφυλάσσει μόνο για τον εαυτό του 

«το δικαίωμα της από του γενικού εκκλησιαστικού ταμείου συστάσεως και 

διατηρήσεως και άλλων σχολείων δημοτικών εις όσους δήμους κρίνει ανα-

γκαίον».201  

Στον επίσημο προϋπολογισμό του κράτους, πάντως, δεν εγγράφεται 

κονδύλιο για τη δημοτική εκπαίδευση, μέχρι την πρώτη πολιτειακή μεταβο-

λή, το 1844, οπότε γίνεται, όπως είδαμε και η πρώτη επίσημη αναφορά για 

οικονομική συνδρομή της πολιτείας στη δημοτική εκπαίδευση. Τα ποσά 

που διατίθενται είναι μηδαμινά και είναι όσα απομένουν από τα έξοδα της 

διοίκησης των σχολείων και του Διδασκαλείου πάλι, όμως, η όποια χρημα-

τοδότηση είναι επιλεκτική, προσδιοριζόμενη από τα προσωπικά συμφέρο-

ντα υπουργών, βουλευτών και κομματαρχών202 και διοχετεύονται περισσό-

τερο σε μεγάλους δήμους «για να ευνοηθεί κάπως η σχολική ανάπτυξη στα 

μεγάλα κέντρα. Για τους μικρούς δήμους και τα απόμακρα χωριά, όπου οι 

ανάγκες ήταν άπειρα πιο σοβαρές και πιο επιτακτικές, μια και δεν είχαν τα 

μέσα ν’ ανταποκριθούν ούτε στις πιο απλές απαιτήσεις της λαϊκής παιδεί-

ας, δεν έγινε καμιά σχετική προσπάθεια».203  

Η πρακτική αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν επέτρεψε να αναπτυ-

χθεί μια ίση και ομοιόμορφη κατανομή του σχολικού δικτύου με αποτέλε-

σμα χιλιάδες μικρά χωριά να παραμένουν για όλη τη διάρκεια του 19ου αιώ-

να χωρίς σχολείο.204 Η ανισότητα στην κατανομή του σχολικού δικτύου και 

η έλλειψη σχεδιασμού γίνεται εντονότερη στις περιπτώσεις όπου μεγάλες 

πληθυσμιακές ομάδες περιορίζονται σε αυτοσυντηρούμενα γραμματοδιδα-
                                            
200 ό.π. 
201 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρο 59, σελ. 32. 
202 Βλ. Παπαδημητρίου Σ.Ν., ό.π., σελ. 17. Ο συγγραφέας υποστηρίζει, σε πίνακα που παρα-

θέτει, ότι τα ποσά που διατίθενται για τη δημοτική εκπαίδευση, μέσω του προϋπολογισμού 

από το 1849 μέχρι το 1889 κυμαίνονται από 0,49% μέχρι 0,80% τη στιγμή που για τη μέση 

εκπαίδευση, τα αντίστοιχα ποσοστά βρίσκονται μεταξύ του 1,80% και 3%. Ο συγγραφέας δεν 

παραθέτει την πηγή από όπου αντλεί τα στοιχεία του. 
203 Παπαδημητρίου Σ.Ν., ό.π., σελ. 17. 
204 Βλ. σχετ. τις εισηγητικές εκθέσεις και τους απογραφικούς πίνακες των νομοσχεδίων του 

1889. 
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σκαλεία σε αντίθεση με περιοχές με μικρότερο πληθυσμό στις οποίες λει-

τουργεί δημοτικό σχολείο, όχι τόσο για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών 

αναγκών όσο για την εξυπηρέτηση των προσωπικών συμφερόντων των 

τοπικών πολιτικών παραγόντων.205

 

1.10.1. Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 
 

Ένα καίριο ζήτημα της οικονομίας της εκπαίδευσης το οποίο επηρεάζει σε 

σημαντικό βαθμό την πορεία της είναι και αυτό της πληρωμής των μισθών 

των δασκάλων. Οι δάσκαλοι, με το νόμο του 1834 κατατάσσονται σε τέσσερις 

κατηγορίες και οι μισθοί των «θέλουν προσδιορισθή, καθ’ όσον τα εισοδήματα 

των δήμων επιτρέπουσι τούτο, αξίως των γνώσεων και της εμβρίθειας του ε-

πιτηδεύματος αυτών. 

Ο ελάχιστος όρος των μηνιαίων διδασκαλικών μισθών είναι: 

1)Των κατά νομούς δημοδιδασκάλων 100 δρχ. 

2)Των κατ’ επαρχίας 90 δρχ. 

3)Των δημοδιδασκάλων β΄ τάξεως και των υποδιδασκάλων 80 δρχ. 

4)Των δημοδιδασκάλων γ΄ τάξεως, 50 δρχ.».206

Οι δάσκαλοι α΄ τάξεως, που διαθέτουν και τα περισσότερα τυπικά προσό-

ντα που ορίζει ο νόμος, αμείβονται περισσότερο όταν διδάσκουν σε σχολεία 

των πρωτευουσών των νομών και των επαρχιών και λιγότερο όταν διδάσκουν 

σε δήμους α΄ τάξεως. Πρέπει να συνυπολογιστεί όμως ότι ασκούν εποπτικό 

ρόλο στα υπόλοιπα σχολεία του νομού ή της επαρχίας. Διαφορετικό μισθολό-

γιο υπάρχει για τους δασκάλους των δήμων β΄ τάξεως και ακόμα μικρότερο 

για τους δασκάλους που επιλέγονται να διδάξουν σε δήμους γ΄ τάξεως. Οι μι-

σθοί, σε κάθε περίπτωση  καταβάλλονται από το δήμο. 

 Εκτός από το μισθό «θέλει παραχωρείται εις έκαστον δημοδιδάσκαλον 

ανέξοδος κατοικία, και δύο στρέμματα τουλάχιστον κήπου ή καλλιεργήσιμου 

γης, προς επικαρπίαν του˙ δι’ έκαστον δε παίδα θέλουν τω δίδεσθαι μηνιαίως 

                                            
205 Βλ. Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 35. 
206 ΦΕΚ 11/3.3.1834, άρθρο 23, σελ. 29. 
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από το δημοτικόν ταμείον 10- 50 λεπτά. Οι γονείς των παιδιών θέλουν αποδί-

δει εις το δημοτικόν ταμείον τα δίδακτρα ταύτα…».207

Για να εισπράξει το ποσό αυτό ο δήμος, ο δάσκαλος κάθε μήνα κατα-

θέτει κατάσταση των μαθητών του στον εισπράκτορα του δήμου ο οποίος 

είναι αρμόδιος να εισπράξει το ποσό της εισφοράς από τους γονείς των 

μαθητών και να πληρώσει το μισθό του δασκάλου.208

Βέβαια όχι μόνο οι συνθήκες  δεν ήταν οι ιδανικές αλλά, και οι ίδιοι οι 

δήμοι αποδείχτηκαν ανεπαρκείς να εκπληρώσουν το ρόλο τους έναντι της 

υποχρέωσης που τους είχε ανατεθεί.209 Λίγο η έλλειψη οργάνωσης λίγο η 

οικονομική ανέχεια, το αρνητικό αποτέλεσμα επόμενο ήταν να το εισπρά-

ξουν οι δάσκαλοι οι οποίοι «ήταν αναγκασμένοι πολλές φορές να εκλιπα-

ρούν τους δημάρχους για να τους πληρώσουν ή το χειρότερο να περιέρχο-

νται στα σπίτια των μαθητών τους προσπαθώντας να εισπράξουν οι ίδιοι 

τα δίδακτρα».210

Η κατάσταση αυτή είναι σε γνώση της κεντρικής διοίκησης η οποία ό-

ταν το 1850 διαπιστώνει πως «οι μισθοί των δημοδιδασκάλων και τ’ άλλα 

της δημοτικής εκπαιδεύσεως έξοδα δεν πληρόνονται εγκαίρως παρά των 

δημοτικών εισπρακτόρων»211 επιχειρεί να παρέμβει επικαλούμενη προγε-

νέστερα διατάγματα με τα οποία ενίσχυε τα οικονομικά των δήμων, κυρίως 

από τη φορολόγηση των επιτηδευμάτων και των οικοδομών, και καθιστά 

υπεύθυνους τους δημόσιους εισπράκτορες και τους επαρχιακούς ταμίες 

τόσο για την αποδεδειγμένη είσπραξη των δημοτικών φόρων όσο και για 

την απόδοση των εγγεγραμμένων στους προϋπολογισμούς των δήμων 

ποσών για τη μισθοδοσία των δασκάλων και τα έξοδα των σχολείων προ-

ειδοποιώντας τους (τους δημοτικούς εισπράκτορες) ότι «άλλως κανέν έ-

νταλμα δεν θέλει εκδίδεσθαι δια την μισθοδοσίαν των».212

                                            
207 Ό.π., άρθρο 24, σελ. 29. 
208 Βλ. σχετ., ό.π., άρθρα 27 και 30, σελ. 29. 
209 Βλ. σχετ. Πυργιωτάκης Ι.Ε., Η οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος, ό.π., σελ. 42. 
210 Πυργιωτάκης Ι.Ε., ό.π., σσ. 42-43. 
211 ΦΕΚ 36/14.10.1850, διάταγμα περί της τακτικής πληρωμής εκ μέρους των δημ. Εισπρα-

κτόρων των τε μισθών των δημοδιδασκάλων και των δαπανών των σχολείων, σελ. 23. 
212 Ό.π., σελ. 24. 
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 Το μέτρο φαίνεται να μην έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και η        

κυβέρνηση αναγκάζεται έξι χρόνια αργότερα, να επανέλθει στο θέμα των 

μισθών των δασκάλων και να ορίσει αυτοί «να προκαταβάλλονται υπό του 

δημοσίου ταμείου, το οποίον αυτοδικαίως απολαμβάνει αυτούς εκ των ει-

σπράξεων των δημοτικών εσόδων».213 Μάλιστα, το νομοθετικό πλαίσιο ε-

νισχύεται με νέο διάταγμα ένα μήνα αργότερα, με το οποίο προσδιορίζεται 

με ακρίβεια η διαδικασία για την προκαταβολή των μισθών των δασκά-

λων.214   

Όμως, το θέμα της πληρωμής των μισθών δεν είναι το μόνο πρόβλη-

μα που αντιμετωπίζουν οι δημοδιδάσκαλοι. Εξίσου σημαντικό ήταν το γε-

γονός ότι «ο μισθός τους ήταν πολύ χαμηλός και δεν επαρκούσε σε καμιά 

περίπτωση για την κάλυψη των αναγκών τους».215 Πράγματι, ο δάσκαλος, 

είναι από τους χαμηλότερα αμειβόμενους δημόσιους υπαλλήλους του κρά-

τους. Ο μισθός τους, μόνο με εκείνο του θυρωρού ή του κλητήρα των δια-

φόρων κεντρικών υπηρεσιών μπορεί να συγκριθεί. 

 Ενδιαφέροντα είναι τα συγκριτικά στοιχεία που μας δίνει ο πίνακας 

που περιέχεται στο νόμο ΦΛΣ΄ για την αύξηση των μισθών των δημοσίων 

υπαλλήλων που πραγματοποιείται το 1859, όπου διαπιστώνεται ότι ο μισ-

θός του «πρωτοβαθμίου δημοδιδασκάλου»216 ορίζεται σε 100 δραχμές -

ουσιαστικά όσο ήταν και το 1834- ίδιος με το μισθό του θυρωρού του γρα-

φείου διερμηνείας του υπουργείου εξωτερικών, ίδιος και με εκείνο «του 

βοηθού του επί της καταδιώξεως των πταισμάτων υπαστυνόμου».217  

Όσο για τους δημοδιδασκάλους γ΄ τάξεως, για τους οποίους δεν πα-

ρατίθενται στοιχεία στον εν λόγω πίνακα, με βάση το νόμο του 1834, οι 

μισθοί των είναι ίδιοι ή μικρότεροι από εκείνους των κλητήρων των υπουρ-

γικών γραφείων218 οι οποίοι το 1859 αμείβονται με 50-70 δραχμές το μήνα. 

                                            
213 ΦΕΚ 31/18.7.1856, νόμος ΤΛΗ΄ περί προκαταβολών των μισθοδοσιών των δημοδιδασκά-

λων και δημοδιδασκαλισσών, άρθρο 1, σελ. 33. 
214 ΦΕΚ40/25.8.1856, διάταγμα περί της από τα δημόσια ταμεία προκαταβολής μισθών των 

δημοδιδασκάλων. 
215 Πυργιωτάκης Ι.Ε., ό.π., σελ. 42. 
216 ΦΕΚ 22/30.5.1859, νόμος ΦΛΣ΄, σελ. 33. 
217 Ό.π., σελ. 32. (σσ. ο υπαστυνόμος της διοικητικής αστυνομίας έχει μισθό 200 δραχμές) 
218 Βλ. σχετ., ό.π., σσ. 30-31. 
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Όπως είναι εύλογο οι οικονομικές αυτές προϋποθέσεις, σε συνδυασμό 

και με τους άλλους παράγοντες της εκπαίδευσης που είδαμε παραπάνω, 

έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εικόνα του δασκάλου και λειτουργούν «αρνη-

τικά για την εξέλιξη του νέου επαγγέλματος»219 και, μοιραία, στην εξέλιξη 

όλου του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Η δεκαετία του 1850, αποτελεί ίσως την πρώτη, δειλή, έστω και σε 

περιορισμένη κλίμακα, εκσυγχρονιστική προσπάθεια στο χώρο της εκπαί-

δευσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά σε οικονομικά και μισθολογικά θέματα. 

Με την ευκαιρία όμως θίγονται δημόσια και βαθύτερα προβλήματα του συ-

στήματος που σχετίζονται με το περιεχόμενο σπουδών και την εξάπλωση 

του σχολικού δικτύου.220 Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής μπορεί 

ουσιαστικά να αποδεικνύονται μηδαμινά, όμως είναι η αφετηρία για να δια-

πιστωθεί, όχι σε όλη του την έκταση, με ανάγλυφο όμως τρόπο, η παθολο-

γία του χώρου της δημοτικής εκπαίδευσης, στοιχείο που θα αποτελέσει τη 

βάση για να καλλιεργηθεί τα επόμενα χρόνια μια νέα προβληματική για τα 

εκπαιδευτικά πράγματα.  

Ο εντοπισμός, για παράδειγμα, του προβλήματος από την ύπαρξη και 

λειτουργία των γραμματοδιδασκαλείων καθώς και των οικονομικών προ-

βλημάτων των δασκάλων, συνιστούν γόνιμο σπέρμα για την ανάδυση σκέ-

ψεων και ιδεών που θα εμφανιστούν αργότερα στο προσκήνιο. Η εμπειρία 

των είκοσι και πλέον ετών λειτουργίας της δημοτικής εκπαίδευσης φαίνεται 

αρκετή για μια πρώτη  διάγνωση των πρακτικών αδυναμιών της. Και τα 

προβλήματα που θίγονται αυτό το διάστημα αποτελούν μέρος των πραγμα-

τικών προβλημάτων της εκπαίδευσης, άλλο αν η μέθοδος αντιμετώπισής 

των και οι χειρισμοί αξιολογούνται, εκ του ασφαλούς κρίνοντας, σήμερα, ως 

οι μη κατάλληλοι. Εξάλλου, ιδωμένες με το πνεύμα της μακράς διάρκειας, 

οι εξελίξεις στο χώρο της δημοτικής εκπαίδευσης ακολουθούν την πορεία 

της ιστορικής εξέλιξης των δραστηριοτήτων που κοινωνία και πολιτισμός 

διαμορφώνουν και προσδιορίζουν. 

                                            
219 Πυργιωτάκης Ι.Ε., ό.π., σελ. 43. 
220 Βλ. σχετ. Παπαδημητρίου Σ.Ν., Η ιστορία του δημοτικού μας σχολείου, μέρος Α΄ (1834-

1895), [χ.ε.], Αθήνα 1950, σσ. 81-83. 
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Να μη μας διαφεύγει επίσης πως είναι η εποχή που η ελληνική πνευ-

ματική ηγεσία με ηγέτη τον Παπαρρηγόπουλο συμπληρώνει τη γραμμή της 

ιστορικής συνέχειας221 που γεφυρώνει το χάσμα των νεοελλήνων με τους 

αρχαίους προγόνους, δίνει ικανοποιητική απάντηση στην ανασφαλή ακόμη 

εθνική συνείδηση και, σε συνδυασμό με την εκπνοή της εποχής του κλασι-

κισμού, δείχνει το δρόμο για τη νέα συνταγματική μεταβολή και την έξωση 

του Όθωνα αφού αυτός πλέον δεν μπορούσε να εκφράσει και να υλοποιή-

σει τα ευγενή πλην αόριστα και ασαφή εθνικά οράματά των. 

Η συνέχεια στην επίλυση των οικονομικών προβλημάτων της εκπαί-

δευσης ακολουθεί την ίδια στασιμότητα222 που για είκοσι σχεδόν ακόμη 

χρόνια χαρακτηρίζει την εκπαιδευτική κατάσταση της χώρας με αποτέλε-

σμα το πρόβλημα της μισθοδοσίας των δασκάλων να παραμένει άλυτο. Η 

επόμενη νομοθετική πράξη που αφορά στα μισθολογικά των δασκάλων θα 

έρθει το 1884 με το νόμο ΑΡΠΔ΄, περί μισθών των δημοδιδασκάλων.  

Ο νόμος αυτός, ψηφίζεται λίγα χρόνια μετά την ίδρυση των Διδασκα-

λείων, δίνει αυξήσεις στους μισθούς των δημοδιδασκάλων και εξισώνει μι-

σθολογικά δασκάλους και δασκάλες αφού ορίζει ότι «οι μηνιαίοι μισθοί των 

δημοδιδασκάλων του Κράτους αμφοτέρων των φύλων ορίζονται ως εξής ˙ 

1) των πρωτοβαθμίων εις δραχμάς εκατόν τεσσαράκοντα ˙ 2) των 

δευτεροβαθμίων εις δραχμάς εκατόν 3) των τριτοβαθμίων εις δραχμάς ο-

γδοήκοντα».223  

Οι μισθολογικές αυξήσεις που προσφέρει ο νόμος φαίνεται να αποτε-

λούν το κίνητρο για τη μετεκπαίδευση και κατάρτιση των δασκάλων με τη 

συνδιδακτική μέθοδο. Έτσι, για όσους έχουν αποκτήσει πτυχία δημοδιδα-

σκάλων πριν από το 1880, χρονιά που αποφοιτά η πρώτη γενιά των δα-

σκάλων του Διδασκαλείου της Αθήνας, που έχει επανιδρυθεί από το 1878, 

προβλέπεται ότι τα νέα μισθολόγια θα ισχύσουν «μετά την εν τοις διδασκα-

λείοις ή σχολείοις πρωτευουσών νομών ή επαρχιών ευδόκιμον άσκησιν αυ-

τών περί την συνδιδακτικήν μέθοδον».224  

                                            
221 Βλ. σχετ. στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής της εγασίας. 
222 Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα, ό.π., σσ.56-63. 
223 ΦΕΚ 179/8.5.1884, νόμος ΑΡΠΔ΄, περί μισθών των δημοδιδασκάλων, άρθρο 1, σελ. 869. 
224 ΦΕΚ 179/8.5.1884, ό.π., άρθρο 3, σελ. 869. 
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Τον αμέσως επόμενο χρόνο νέα ρύθμιση, στο νόμο ΑΣΞΓ΄ περί κα-

ταργήσεως των διδάκτρων στα δημοτικά σχολεία, όπως τα προσδιόριζε ο 

νόμος του 1834, προβλέπει ότι «ο μηνιαίος μισθός των δημοδιδασκάλων 

αυξάνεται ανά πάσαν πενταετίαν κατά δέκα δραχμάς…».225

Το 1888, πενήντα τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη νομοθετική πράξη 

η δημοτική εκπαίδευση παραμένει οικονομικά μετέωρη. Τριάντα δύο χρόνια 

από την εφαρμογή του νόμου ΤΛΗ΄ η κεντρική διοίκηση αναγκάζεται να 

ψηφίσει νόμο226 με τον οποίο επιχειρεί να ρυθμίσει τα χρέη που είχε συσ-

σωρεύσει ο χρόνος από τη μη καταβολή από τα δημοτικά ταμεία προς το 

δημόσιο των προκαταβολών για την πληρωμή των δασκάλων. Το κράτος 

ακόμη επιμένει να αρνείται την οικονομική ευθύνη για τη λειτουργία της δη-

μοτικής εκπαίδευσης. Το έχει δείξει από την αρχή του χρόνου με την ψήφι-

ση του νόμου για τη σύσταση ταμείου για τη δημοτική εκπαίδευση, «άσχε-

τον όλως προς το δημόσιον ταμείον και αποκλειστικώς προωρισμένον ό-

πως, δια των παρεχομένων αυτώ δυνάμει του παρόντος νόμου πόρων, 

συντηρή τα συμφώνως προς τον νόμον περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως 

υπάρχοντα και τα κατ’ αυτόν συσταθησόμενα σχολεία»227 μέσω του οποίου 

επιχειρεί να δώσει λύση στο πρόβλημα, αποποιούμενο πάντα την ανάλη-

ψη, στο ακέραιο, των οικονομικών βαρών αφού η συνδρομή από το δημό-

σιο ταμείο ορίζεται ότι δεν πρόκειται να υπερβαίνει «το ποσόν δραχμών 

1,200,000 κατ΄έτος, καθοριζομένη εν τω προϋπολογισμώ των εξόδων του 

Κράτους»228.  

Η εισφορά των δήμων συνεχίζει να είναι υψηλή και ορίζεται «ίση προς 

δραχμήν μίαν καθ’ εκάστην ψυχήν του όλου πληθυσμού των δημοτών του 

δήμου»,229 γεγονός που ισοδυναμεί όπως περιγράφεται στην αμέσως επό-

μενη παράγραφο του ίδιου άρθρου με ποσοστό 15%-50% του «όλου πο-

                                            
225 Νόμος ΑΣΞΓ΄/ 30.7.1885, περί καταργήσεως των διδάκτρων εν τοις δημοτικοίς σχολείοις 

κτλ., άρθρο 2, σελ. 275. 
226 ΦΕΚ 329/27.12.1888, νόμος ΑΧΟΘ΄, περί πληρωμής των οφειλομένων τω Δημοσίω υπό 

των δήμων εκ προκαταβολών μισθών δημοδιδασκάλων. 
227 ΦΕΚ 8/11.1.1888, νόμος ΑΧΜΑ΄, περί συστάσεως ταμείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως, 

άρθρο 1, σελ. 42. 
228 Ό.π., άρθρο 2, σελ. 42. 
229 Ό.π., άρθρο 2, σελ. 42. 
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σού των εν γένει εξ αμέσων και εμμέσων δημοτικών φόρων εισοδημάτων 

του σχετικού έτους»230 στα οποία ποσά δεν περιλαμβάνονται εκείνα που 

διατίθενται για την «ίδρυσιν και συντήρησιν προσθέτων σχολείων, γραμμα-

τοδιδασκαλείων, νηπιαγωγείων, τεχνικών και νυκτερινών διδακτηρίων».231  

Η άλλη μεγάλη πηγή εισφοράς είναι ένα «ποσοστόν ίσον προς πέντε 

εκατοστά του όλου των εισοδημάτων των διατηρούμενων ιερών μονών του 

Κράτους…»232 όπως και «οι τόκοι των κεφαλαίων του ταμείου […] οι τόκοι 

των υπό την διοίκησιν του επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκ-

παιδεύσεως Υπουργού διατελούντων κληροδοτημάτων […] τα ήδη κατα-

βαλλόμενα ποσά από ιδιώτας, κληροδοτήματα, ιεράς μονάς και κοινότητας 

[…] τα δυνάμει του ΑΦΝΗ΄ νόμου και των περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως 

διατάξεων επιβαλλόμενα πρόστιμα και χρηματικαί ποιναί».233  

Τα έσοδα του ταμείου αυτού προορίζονται για την κάλυψη όλων των 

αναγκών της δημοτικής εκπαίδευσης˙ από την πληρωμή των μισθών των 

δασκάλων και των επιθεωρητών μέχρι τα ενοίκια και τα έξοδα για την ανέ-

γερση νέων σχολείων. Το εύρος πάντως της δραστηριότητας του ταμείου 

είναι αυστηρά πεπερασμένο μιας και ορίζεται ότι «ουδέποτε συνιστώνται 

νέα ή διατηρούνται σχολεία καθ’ υπέρβασιν των πραγματοποιουμένων ε-

τησίων εσόδων του ταμείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως. Η παράβασις του 

όρου τούτου ουδέν δικαίωμα κατά του ταμείου παρέχει εις τους δικαιού-

χους».234  Με τροποποίηση του νόμου ΑΧΜΑ΄ που πραγματοποιείται τρία 

χρόνια αργότερα απαλύνονται οι βαρείς όροι για τις εισφορές των δήμων, 

όπως επίσης προσδιορίζεται στο συνολικό ποσό των 150.000 ετησίως η 

εισφορά των ιερών μονών.235

                                            
230 Ό.π., άρθρο 2, σελ. 43. 
231 Ό.π., άρθρο 2, σελ. 43. 
232 Ό.π., άρθρο 2, σελ. 43. 
233 Ό.π., άρθρο 2, σελ. 43. 
234 Ό.π., άρθρο 14, σελ. 44. 
235 Βλ. σχετ., ΦΕΚ 88/29.3.1891, νόμος Α�ΜΑ΄, περί τροποποιήσεως του από 9 Ιανουαρίου 

1888 ΑΧΜΑ΄ νόμου περί ταμείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως. 
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Η μη συνεπής καταβολή των εισφορών από τους δήμους που δη-

μιούργησε σε πολύ σύντομο χρόνο τεράστια ελλείμματα236 οδηγεί την κε-

ντρική διοίκηση στην έκδοση διατάγματος με πίνακες στους οποίους προσ-

διορίζεται με ακρίβεια το μέγεθος της εισφοράς από κάθε δήμο της χώ-

ρας.237

Η σύσταση του ταμείου για την εκπαίδευση παρά τους όρους της λει-

τουργίας του αποτελεί θετική εξέλιξη για την εκπαίδευση. Ουσιαστικά, α-

παλλάσσει τους δήμους από την ευθύνη της ίδρυσης και συντήρησης των 

δημοτικών σχολείων, την οποία τώρα αναθέτει στον υπουργό Παιδείας, και 

θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία πιο σταθερών οικονομικών όρων στο 

χώρο της δημοτικής εκπαίδευσης.  

Βέβαια, οι εκάστοτε υπουργοί, ως διαχειριστές, θα χρησιμοποιήσουν 

το ταμείο για να εξυπηρετήσουν κομματικούς και προσωπικούς σκοπούς238 

γεγονός που, σε συνδυασμό με τη μη καταβολή των εισφορών από τους 

υπόχρεους του ταμείου, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία από τη μια με-

γάλων ελλειμμάτων τα οποία αναγκάζεται να καλύψει το κράτος από το δη-

μόσιο ταμείο και από την άλλη διαιωνίζει την ανισότητα στην κατανομή του 

σχολικού δικτύου, αφού τα σχολεία ιδρύονται πλέον κατόπιν παρεμβάσεων 

από και προς την κεντρική διοίκηση και, κυρίως,  για εξυπηρέτηση πολιτι-

κών συμφερόντων. 

Η κακοδιαχείριση των πόρων του ταμείου οδηγεί στη δημιουργία τε-

ράστιων οικονομικών ελλειμμάτων και αστάθεια στις πληρωμές των μισθών 

των δασκάλων και επιφέρει την έκδοση διατάγματος με το οποίο ορίζονται 

οι νομάρχες και οι έπαρχοι «επίτροποι της διοικούσης το ταμείον της δημο-

τικής εκπαιδεύσεως επιτροπής»,239 και ελεγκτές των καταστάσεων πληρω-

μών που επιμελούνται οι δήμοι, οι οποίες στο εξής είναι «ονομαστικαί κα-

                                            
236 Ο Λέφας αναφέρει ότι μέχρι το Μάιο του 1892 το έλλειμμα είχε φτάσει στα 5.723.247 δρχ., 

ό.π., σελ. 26. 
237 ΦΕΚ 243/31.8.1891, διάταγμα της 25.8.1891, περί εισφοράς των δήμων δια την δημοτικήν 

εκπαίδευσιν. 
238 Βλ. σχετ. Λέφας Χρ., ό.π., σελ. 25. 
239 ΦΕΚ 156/25.5.1891, διάταγμα περί αναθέσεως τοις νομάρχαις και επάρχοις του Κράτους 

της εκδόσεως των ενταλμάτων του μισθού των δημοδιδασκάλων, γραμματιστών κλπ., άρθρο 

1, σελ. 578. 
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ταστάσεις, δηλούσαι το είδος της προσενεχθείσης υπηρεσίας ή του κτηθέ-

ντος δικαιώματος, την πραγματικήν διάρκειαν και το οφειλόμενον ποσό»240 

τις οποίες πρέπει πλέον να καταθέτουν ενυπόγραφα, καθιστάμενοι συνυ-

πεύθυνοι για την καταβολή των εντελλομένων ποσών στους πραγματικούς 

δικαιούχους.  

Οριστικό τέλος στην οικονομική αταξία στην εκπαίδευση, τουλάχιστον 

σε ό,τι αφορά στη μισθοδοσία των δασκάλων θα μπει με την κατάργηση 

του ταμείου για τη δημοτική εκπαίδευση, τέσσερα μόλις χρόνια από την ί-

δρυσή του, και την ανάληψη από το κράτος της πληρωμής, μέσω του δη-

μοσίου ταμείου, των μισθών των δασκάλων. Πρόκειται για το νόμο ΒΠΕ΄ 

του 1892, περί διοργανισμού των σχολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύσε-

ως και καταργήσεως του ταμείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως,241  ο οποίος 

όμως δεν αναιρεί τις εισφορές όπως είχαν οριστεί από το νόμο ΑΧΜΑ΄, μό-

νο που τώρα τις εγγράφει ως τακτικά έσοδα του κράτους και εντάσσει στον 

ειδικό προϋπολογισμό του υπουργείου των Εκκλησιαστικών «το δια τα εν 

γένει έξοδα της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως απαιτούμενον ποσόν».242

Με το νόμο ΒΠΕ΄ επαναπροσδιορίζονται επίσης τα μισθολόγια των δα-

σκάλων μόνο που αυτή τη φορά, σε σχέση με το νόμο ΑΡΠΔ΄, επέρχεται μισ-

θολογική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων με τις γυναίκες να αμείβονται 

σαφώς λιγότερο. 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
240 ΦΕΚ 156/25.5.1891,ό.π., άρθρο 2, σελ. 578. 
241 ΦΕΚ 286/ 18.8.1892. 
242 Βλ. σχετ., ό.π., άρθρο 2 παρ. δ΄, σσ.1049-1050  
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Μεταπτυχιακή σπουδή 

είναι η πάλη του ερευνητή  

με το αντικείμενό του 
Σπ.Ι. Ασδραχάς  

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 

 

 
1. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 

 

Τα προβλήματα της στοιχειώδους εκπαίδευσης, όπως παρουσιάστη-

καν στο προηγούμενο κεφάλαιο, από το ξεκίνημά της μέχρι και την τελευ-

ταία περίοδο του 19ου αιώνα, περίοδο κατά την οποία κυριαρχεί στην πολι-

τική σκηνή της χώρας ο Χ. Τρικούπης, γίνονται αντιληπτά από τη συντρι-

πτική πλειοψηφία των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων της εποχής. Εί-

ναι λίγο ως πολύ σε όλους γνωστά. 

 Όσο όμως κι αν περιγράφεται και καταγγέλλεται από όλες τις πλευρές 

η ανεπάρκεια του συστήματος, όσο κι αν αποτελεί κοινή συνείδηση ότι η 

βασική εκπαίδευση υπολείπεται σε σημαντικούς τομείς των απαιτήσεων 

που οι καιροί επιβάλλουν, άλλο τόσο δύσκολο αποδεικνύεται στην πράξη 

να καρποφορήσει η οποιαδήποτε προσπάθεια για αλλαγή αυτού του συ-

στήματος. Γιατί ενώ «όλοι είναι σύμφωνοι στις επικρίσεις και στην περι-

γραφή των αδυναμιών του συστήματος, οι λύσεις όμως που προτείνονται 

είναι πολλές, ποικίλες και κάποτε αντιφατικές».243 Το θετικό βέβαια είναι ότι 

                                            
243 Δημαράς Κ.Θ., Η ιδεολογική υποδομή του νέου ελληνικού κράτους, η κληρονομιά των πε-

ρασμένων, οι νέες πραγματικότητες και οι νέες ανάγκες, στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 

τόμ. ΙΓ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, σελ. 490. 
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αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης είναι να διατυπωθεί με σαφήνεια το μή-

νυμα: «η δημοτική εκπαίδευση πρέπει να γενικευθεί, να οργανωθεί καλύτε-

ρα και να εκσυγχρονισθεί»244 γεγονός που θα επηρεάσει τις μελλοντικές 

εξελίξεις και η επίδραση αυτή θα γίνει περισσότερο ορατή τον 20ο αιώνα, 

μετά το κίνημα στο Γουδί το 1909, όταν θα αρχίσει η «περίοδος των αντι-

παραθέσεων»245 για τη στοιχειώδη εκπαίδευση. 

Το ερώτημα που προκύπτει είναι εύλογο. Αφού όλοι γνωρίζουν το 

πρόβλημα, όλοι το καταγγέλλουν, όλοι επιθυμούν την αλλαγή και βελτίωση 

της κατάστασης στην εκπαίδευση, γιατί τελικά  αδυνατούν να συναινέσουν 

σε μια κοινά αποδεκτή λύση. Η απάντηση δεν είναι εύκολη, και κυρίως δεν 

είναι μονοσήμαντη, αφού το αποτέλεσμα των επιλογών στην εκπαιδευτική 

πολιτική είναι διαδικασία πολυπαραγοντική και επιδέχεται πολλών διαφο-

ρετικών ερμηνευτικών προσεγγίσεων.  

Πριν επιχειρηθεί η αναλυτική παρουσίαση των νομοσχεδίων του 1889, 

καλό είναι να δούμε τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες εκείνες που προη-

γήθηκαν, οι οποίες, ανεξάρτητα αν προέρχονται από διαφορετικά κομματι-

κά και πολιτικά στρατόπεδα δείχνουν ότι συγκλίνουν σε αρκετά επιμέρους 

σημεία. Εξάλλου, είναι αρκετά δύσκολο να επισημάνει και να ξεχωρίσει κά-

ποιος το προοδευτικό από το συντηρητικό. Δεν είναι δε και λίγες οι περι-

πτώσεις όπου η απόρριψη ενός νομοσχεδίου από μια πολιτική παράταξη 

δεν εμποδίζει την μελλοντική υιοθέτηση, από αυτή την παράταξη, προτά-

σεων που λίγο καιρό πριν είχαν απορριφθεί. 

Ιστορικά, η πρώτη επιχείρηση ανατροπής του νόμου του 1834 είναι αυτή 

που πραγματοποιείται από τον υπουργό Παιδείας Θ. Δηλιγιάννη στις 11 

Δεκεμβρίου του 1877, με την κατάθεση στη Βουλή νομοσχεδίου «περί της 

στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως». Ταυτόχρονα, την ίδια μέρα κα-

τατίθεται επίσης στη Βουλή, από τον πρώην υπουργό Παιδείας, και απλό 

βουλευτή εκείνη τη χρονική στιγμή, Γ. Μίληση, ένα σχέδιο για αλλαγή του 

εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο είχε επεξεργαστεί πολυμελής επιτρο-

                                            
244 Δημαράς Κ.Θ., ό.π., σελ. 490. 
245 Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα, ό.π., σσ. 69 κέ. 
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επιτροπή246 πολιτικών και επιστημόνων κατόπιν εντολής του τον καιρό που 

ήταν υπουργός. 

Τα δύο σχέδια είναι συγκλίνουσας αντίληψης και φιλοσοφίας, αφού απο-

βλέπουν στην ίδρυση τριών τύπων σχολείων για την πρωτοβάθμια εκπαί-

δευση: γραμματοδιδασκαλεία με τρεις τάξεις, δημοτικά με τέσσερις τάξεις 

και αστικά σχολεία με έξη τάξεις. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό «τα 

γραμματοδιδασκαλεία προωρίζονταν για τις απόμακρες αγροτικές περιο-

χές, όπου ο αριθμός των κατοίκων ήταν πολύ περιωρισμένος, τα δημοτικά 

για τις κωμοπόλεις και τα χωριά, που είχαν πάνω από πενήντα οικογένειες, 

και τα αστικά για τις πρωτεύουσες των νομών και των επαρχιών».247

 Παρόλο που για τις δύο διαφορετικές προτάσεις υπάρχει ελαφρά διαφο-

ροποίηση στις πληθυσμιακές προϋποθέσεις για την ίδρυση του αντίστοιχου 

τύπου σχολείου, κοινή συνιστώσα και ισχυρό πλεονέκτημα και των δύο, 

αποτελεί το γεγονός ότι στοχεύουν σε μια καθολικότητα της εκπαίδευσης με 

την ίδρυση σχολείων σε όλη σχεδόν την επικράτεια. Ιδιαίτερα δε στα νομο-

σχέδια που υπογράφει ο Δηλιγιάννης, στα οποία προβλέπεται ότι τα γραμ-

ματοδιδασκαλεία επρόκειτο να λειτουργήσουν σε πολύ μικρά χωριά με 

πληθυσμό μέχρι 300 κατοίκους.248 Εκτός όμως από αυτό και στα δύο νο-

μοσχέδια είναι εμφανής η πρόθεση και των δύο συντακτών τους για εξυπη-

ρέτηση των αστικών πληθυσμών 249 της χώρας.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζεται, και στις δύο περιπτώσεις, στο θέμα των μαθη-

μάτων που προτείνεται να διδάσκονται στα δημοτικά σχολεία και ιδιαίτερα 

σε αυτό της γλώσσας αφού και οι δύο εισηγούνται την αντικατάσταση της 

αρχαίας ελληνικής από τη νέα ελληνική,250 εννοώντας βέβαια την καθαρεύ-

ουσα. Μάλιστα, όπως είδαμε και στην ενότητα για τα Διδασκαλεία, η νέα 

ελληνική θα εισαχθεί τελικά στα δημοτικά σχολεία, ένα περίπου μήνα αργό-

τερα, με το νόμο ΧΘ΄ της 24.1. 1878, για την επανίδρυση του διδασκαλείου 

της Αθήνας, τον οποίο υπογράφει ο Θ. Δηλιγιάννης.  

                                            
246 Βλ. σχετ. Παπαδημητρίου Σ.Ν., Η ιστορία του δημοτικού μας σχολείου, μέρος Α΄ (1834-

1895), [χ.ε.], Αθήνα 1950, σελ. 96. 
247 Παπαδημητρίου Σ.Ν., ό.π., σελ. 97. 
248 Βλ. σχετ. Παπαδημητρίου Σ.Ν., ό.π., σελ. 98. 
249 Βλ. σχετ. Παπαδημητρίου Σ.Ν., ό.π., σελ. 97. 
250 Βλ. σχετ. Παπαδημητρίου Σ.Ν., ό.π., σσ. 97-98. 
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Ένα άλλο αξιοπρόσεκτο σημείο των νομοσχεδίων του Γ. Μίληση είναι 

η πρόνοια για την οικονομική ενίσχυση των δασκάλων τους οποίους κατέ-

τασσε σε δύο κατηγορίες, α/βάθμιους και β/βάθμιους,251 όπως και ορισμέ-

νες τροποποιήσεις στη διοίκηση της εκπαίδευσης με στόχο την αποδυνά-

μωση των περιφερειακών εφορευτικών επιτροπών και την ενίσχυση του 

κεντρικού ελέγχου με την εισήγηση για καθιέρωση δύο νέων θεσμών, «το 

θεσμό του νομαρχιακού επόπτη (επιθεωρητή) και το θεσμό του 5μελούς 

Κεντρικού Συμβουλίου με έδρα την Αθήνα».252  

Για τα δύο νομοσχέδια δεν έγινε καμία συζήτηση στη Βουλή αφού με-

σολάβησε κυβερνητική αλλαγή «κι έτσι έμειναν σαν δυο απλές νομοθετικές 

απόπειρες με θεωρητική μονάχα σημασία».253

Η επόμενη ανατρεπτική του νόμου του 1834 πρωτοβουλία ανήκει στον 

Ανδρέα Αυγερινό, ο οποίος ως υπουργός Παιδείας, επιχείρησε να δώσει 

μια «συγχρονισμένη έκφραση στο πρόβλημα της λαϊκής αγωγής και παι-

δείας, ανάλογης με τις προοδευτικές τάσεις της εποχής του»254 με μια σει-

ρά πέντε νομοσχεδίων που καταθέτει  το Φεβρουάριο του 1880 στη Βουλή 

τα οποία αναφέρονται στη στοιχειώδη εκπαίδευση, στην εποπτεία των δη-

μοτικών σχολείων, στα διδασκαλεία, στη σύσταση παρθεναγωγείων και 

στην ίδρυση ταμείου της δημοτικής εκπαίδευσης.255

Η αντίληψη του Αυγερινού για τα είδη των σχολείων δε διαφέρει από 

εκείνη των Μίληση και Δηλιγιάννη αφού και αυτός προτείνει τρεις τύπους 

σχολείων: γραμματοδιδασκαλεία, κοινά σχολεία με τετραετή φοίτηση και 

πλήρη σχολεία με εξαετή φοίτηση. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Αντανακλά 

μάλιστα βαθύτερες πολιτικές αντιλήψεις της περιόδου για το ρόλο της δη-

μοτικής εκπαίδευσης, οι οποίες αποτυπώνονται στα άρθρα όλων των προ-

τεινόμενων για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση νομοσχεδίων, σε όσα κατα-

τίθενται στη Βουλή, σε όσα συζητούνται, σε όσα απορρίπτονται, σε όσα γί-

νονται νόμοι του κράτους. Είναι εύγλωττο το επιχείρημα του Αυγερινού 

                                            
251 Βλ. σχετ. Παπαδημητρίου Σ.Ν., ό.π., σσ. 97-98. 
252 Παπαδημητρίου Σ.Ν., ό.π., σελ. 98. 
253 Παπαδημητρίου Σ.Ν., ό.π., σελ. 99. 
254 Παπαδημητρίου Σ.Ν., ό.π., σελ. 99. 
255 Βλ. σχετ. Μπουζάκης Σ., Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, τομ., Α΄, μεταρρυθ-

μιστικές προσπάθειες, 19ος αιώνας, 1913, 1929, εκδ. Gutenberg, Αθήνα  2002, σσ. 121-171. 
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στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «περί σχολείων της στοιχειώδους 

ή δημοτικής εκπαιδεύσεως», όπου για να υποστηρίξει την επιλογή των 

τριών τύπων σχολείων που εισηγείται αναφέρει ότι αυτά «δύνανται να α-

νταποκριθώσιν εις τας κοινωνικάς ανάγκας των κατοίκων, δυνάμενων να 

διαιρεθώσιν ως προς αυτάς εις τρεις τάξεις, εις τους κατοίκους των μικρών 

αγροτικών κωμών, τους κατοίκους των μεγαλειτέρων κωμών και τους κα-

τοίκους των πόλεων».256 Ο ταξικός χάρτης, δηλαδή, της χώρας ταυτίζεται 

πλήρως με το γεωγραφικό της χάρτη.  

Υποστηρίζει και κάτι άλλο ακόμη στην αιτιολογική του έκθεση ο Α. Αυ-

γερινός, στην προσπάθειά του να καλύψει το έλλειμμα της κεντρικής διοί-

κησης και την οικονομική αδυναμία της λέγοντας ότι «αν η ευπορία εν πάσι 

τοις δήμοις ήτο επαρκής, ευχής έργον θα ήτο αν συνιστώντο πανταχού 

πλήρη δημοτικά σχολεία με εξαετή φοίτηση».257 Το απόσπασμα είναι εν-

δεικτικό των αντιλήψεων της πολιτικής ηγεσίας για τον παρεμβατικό ρόλο 

του κράτους στη δημοτική εκπαίδευση.  

Από τον κανόνα που διατυπώνεται με το νόμο του 1834, νόμος δά-

νειος από χώρες της Δύσης με άλλη προπαίδεια και άλλη κοινωνική και οι-

κονομική οργάνωση, ότι η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι δημοτική, διενερ-

γείται δηλαδή με ευθύνη, δαπάνη και εποπτεία των δήμων, δεν ξεφεύγει 

καμιά δημόσια διατυπωμένη πολιτική άποψη διαρκούντος του 19ου αιώνα. 

Κι αν λάβουμε υπόψη ότι πολλά γραμματοδιδασκαλεία λειτουργούν όχι με 

δημοτικές δαπάνες αλλά με έξοδα των ίδιων των γονέων, όπως επισημαίνει 

ο ίδιος ο Α. Αυγερινός, γίνεται κατανοητό γιατί θεωρεί, όπως και ο Θεοτό-

κης εννιά χρόνια αργότερα, ότι «δεν ήτο δίκαιον να επεκταθή το υποχρεω-

τικόν»258 της εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά της σχολικής ηλικίας. 

Στο επίπεδο της εποπτείας της εκπαίδευσης ο Αυγερινός προτείνει την 

αντικατάσταση της εφορευτικής επιτροπής από τη σχολειακή επιτροπή και 

σε μια εμφανή προσπάθεια περιορισμού της ανεξέλεγκτης εξουσίας του 

δημάρχου ορίζει, αντί αυτού, να συμμετέχει ο πρόεδρος του δημοτικού 

συμβουλίου στην επιτροπή. Εισηγείται επίσης το θεσμό του νομαρχιακού 
                                            
256 Αιτιολογική έκθεσις  Α. Αυγερινού επί του Νομοσχεδίου «Περί σχολείων της στοιχειώδους 

ή δημοτικής εκπαιδεύσεως», στο . Μπουζάκης Σ.,, ό.π., τόμ. Α΄, σελ. 137. 
257 Ό.π., σελ. 138. 
258 Ό.π., σελ. 139. 
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επιθεωρητή καθώς και των εκτάκτων επιθεωρητών. Για τη διοίκηση της εκ-

παίδευσης προτείνει τη σύσταση «κεντρικού Συμβουλίου της Δημοσίας Εκ-

παιδεύσεως, με επικεφαλής τον υπουργό Παιδείας το οποίο «διαιρείται εις 

δύο τμήματα, το της μέσης και ανωτέρας και το της δημοτικής Εκπαιδεύ-

σεως».259

Στα θετικά της προσπάθειας του Αυγερινού πρέπει να καταχωρηθεί το 

νομοσχέδιο για τη σύσταση διδασκαλείων στην Πελοπόννησο και τα 

Επτάνησα. Το νομοσχέδιο μπορεί να μην ψηφίστηκε, όμως, επτά από τα 

δεκαέξι άρθρα του, αυτούσια, θα αποτελέσουν το νόμο ΩΝΘ΄ με τον οποίο 

συστάθηκαν λίγους μήνες αργότερα τα δύο διδασκαλεία, μόνο που ο 

νόμος, αυτή τη φορά, φέρει την υπογραφή του Ν. Μαυροκορδάτου. 

 
2. ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ 1889 

 

Το ερώτημα αν η προσπάθεια του Θεοτόκη το 1889 για μεταρρύθμιση 

συνιστά πράγματι μεταρρυθμιστική προσπάθεια ή όχι και κατά πόσο η 

προσπάθεια αυτή αποτελεί τον πιλότο για άλλες επιλογές που τελικά θα 

επικρατήσουν στο μέλλον απαιτεί προσεκτική μελέτη των νομοσχεδίων αυ-

τών και αναλυτική παρουσίαση των συγκριτικά με την υφιστάμενη την επο-

χή εκείνη κατάσταση στη δημοτική εκπαίδευση. 

Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των νομοσχεδίων 

του Θεοτόκη κρίνεται σκόπιμο να συνοψίσουμε, σε συντομία, τα βασικά με-

γέθη του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος. 

• Στην Ελλάδα λειτουργούν δύο είδη σχολείων: τα 480 γραμματοδιδα-

σκαλεία και τα 1798 δημοτικά σχολεία στα οποία η φοίτηση είναι τέσ-

σερα χρόνια. 

• Στα σχολεία αυτά διδάσκουν οι εξής κατηγορίες δασκάλων:260 

►Γραμματοδιδάσκαλοι, οι οποίοι είναι αυτοδίδακτοι και με αμφισβη-

τούμενα προσόντα 

                                            
259 Ό.π., σελ. 172. 
260 Για τις κατηγορίες των διδασκάλων βλ. σχετ. Πυργιωτάκης Ι.Ε., Η οδύσσεια του διδασκαλι-

κού επαγγέλματος, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 60. 
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►Δημοδιδάσκαλοι με πτυχίο από τα Διδασκαλεία, κατόπιν φοίτησης 

σε αυτό (μέχρι το 1864) 

        ►Δημοδιδάσκαλοι με πτυχίο από το Διδασκαλείο, κατόπιν εξετάσεων 

σε αυτό (μέχρι το 1864) 

        ►Δημοδιδάσκαλοι των κατά νομό επιτροπών της περιόδου 1864-

1872 

        ►Δημοδιδάσκαλοι της διαρκούς επιτροπής εξετάσεων που συστήνε-

ται στην Αθήνα το 1872 

        ►Δημοδιδάσκαλοι απόφοιτοι των νέων, τριετών Διδασκαλείων που 

συστήνονται μετά το 1878 

        ►Δημοδιδάσκαλοι ”μετεκπαιδευθέντες” στα νέα Διδασκαλεία 

        ►Διδασκάλισσες, απόφοιτες των παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευ-

τικής Εταιρείας, με πτυχίο κατόπιν εξετάσεων στο Διδασκαλείο της Αθήνας 

(μέχρι το 1864) 

        ►Διδασκάλισσες, απόφοιτες των παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευ-

τικής Εταιρείας, με πτυχίο  κατόπιν εξετάσεων στο Αρσάκειο (μετά το 1867) 

        ►Διδασκάλισσες απόφοιτες του Αρσακείου (μετά το 1867) 

        ►Διδασκάλισσες απόφοιτες των παρθεναγωγείων της Φιλεκπαιδευτι-

κής Εταιρείας σε Αθήνα και Κέρκυρα, τα οποία το 1881 αναγνωρίζονται ως 

ισότιμα με τα Διδασκαλεία. 

• Οι νέοι δάσκαλοι, μετά το 1878, είναι απόφοιτοι των τεσσάρων, πλέ-

ον, τριτάξιων Διδασκαλείων που λειτουργούν στη χώρα, ωστόσο, το 

πρόβλημα με την ύπαρξη εκατοντάδων γραμματοδιδασκάλων παρα-

μένει. Εξίσου σημαντικό είναι και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 

οι διδασκάλισσες για την εκπαίδευση των οποίων δε λειτουργεί κα-

νένα κρατικό Διδασκαλείο. 

• Στο επίπεδο της προσφερόμενης γνώσης ισχύει το ορισμένο από το 

νόμο ΧΘ΄ του 1878 πρόγραμμα διδασκαλίας το οποίο έχει ενισχυθεί 

σοβαρά ”επί το πρακτικώτερον”, ωστόσο γλώσσα διδασκαλίας για το 

δημοτικό είναι η καθαρεύουσα. Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας 

δεν υπάρχει. 

• Η εποπτεία της εκπαίδευσης παραμένει όπως είχε διαρθρωθεί από 

το νόμο του 1834, με τις επιτόπιες εφορευτικές επιτροπές να έχουν 
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σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική πράξη και να διοικούν περισσό-

τερο παρά να εποπτεύουν τη δημοτική εκπαίδευση. 

• Ως μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η άνιση κατανομή του σχολικού 

δικτύου και η ταυτόχρονη εκπαιδευτική περιθωριοποίηση τμημάτων 

του πληθυσμού, κυρίως στις αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές. 

• Η οικονομία της εκπαίδευσης παραμένει επίσης σοβαρό πρόβλημα 

αφού οι διατιθέμενοι πόροι συνεχίζουν να είναι ανεπαρκείς. 

Είναι επίσης νωπές ακόμη οι εκθέσεις των εκτάκτων επιθεωρητών της 

εκπαίδευσης που το 1883 επισκέπτονται δημοτικά σχολεία στην επαρχία 

και καταγράφουν λεπτομερώς τις άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες συντελεί-

ται η εκπαίδευση. Ο Χαρίσιος Παπαμάρκος –υπήρξε ο συντάκτης261 των 

νομοσχεδίων του 1889- ένας από τους επιθεωρητές, συνοψίζοντας, στον 

απολογισμό της επιθεώρησης που διενεργεί, καταλήγει σε οδυνηρές διαπι-

στώσεις για τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτι-

κού συστήματος: «Καθόλου ειπείν οι δημοδιδάσκαλοι είναι αμαθείς του έρ-

γου όπερ επαγγέλλονται[…]αι εφορευτικαί επιτροπαί ακατάλληλοι και ά-

χρηστοι[…]αι διδακτικαί μέθοδοι εντελώς αψυχολόγητοι[…]οι διδακτικοί 

τρόποι ήκιστα παιδαγωγικοί[…]το θήλυ φύλον ουδαμώς φοιτά[…]του άρρε-

νος φύλου μόνον το δέκατον φοιτά[…]ουδεμίαν παιδευτικήν δύναμιν ασκεί 

το σχολείον επί των εις αυτό φοιτώντων μαθητών[…]ατελέστερος τύπος 

δημοτικών σχολείων δεν είναι δυνατός του παρ’ ημίν υπάρχοντος»262 είναι 

ένα μικρό απάνθισμα από το περιεχόμενο της αναφοράς του προς το 

υπουργείο Παιδείας. 

Το μέγεθος του αδιεξόδου, η αποτυχία ουσιαστικά  του εκπαιδευτικού 

συστήματος, αποτυπώνεται με τον πιο οδυνηρό τρόπο στα ποσοστά των 

αναλφάβητων κατοίκων, που ανέρχονται το 1870 στο 82%, για το σύνολο 

του πληθυσμού, πέφτουν το 1879 στο 81%, ενώ το 1893, όταν στο νεοελ-

ληνικό κράτος έχουν συμπληρωθεί δυο γενιές από την εφαρμογή του πρώ-

του νόμου για την εκπαίδευση, τα ποσοστά του αναλφάβητου ανδρικού 

                                            
261 Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα, ό.π., σελ. 66. 
262 Εκθέσεις των κατά το 1883 προς επιθεώρησιν των δημοτικών σχολείων αποσταλλέντων 

εκτάκτων επιθεωρητών, εν Αθήναις, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, σσ.21-22. 
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πληθυσμού, όπως καταγράφονται κατά την κατάταξη των νεοσύλλεκτων 

στρατευμένων στο στρατό, φτάνουν στο 70%.263

Με αυτή την εικόνα της εκπαίδευσης, σε γενικές γραμμές, στις 4 Δε-

κεμβρίου του 1889, επί πρωθυπουργίας Χ. Τρικούπη, ο υπουργός των Εκ-

κλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γ. Ν. Θεοτόκης, εισάγει για 

συζήτηση στη Βουλή μια σειρά νομοσχεδίων264 με τα οποία επιχειρείται 

συνολική μεταρρύθμιση της στοιχειώδους εκπαίδευσης265, όπως για πρώτη 

φορά ονομάζεται σε επίσημο κείμενο της πολιτείας η δημοτική εκπαίδευση, 

καθώς και της μέσης εκπαίδευσης.  

Πρόκειται για εννιά διαφορετικά νομοσχέδια συνοδευόμενα από σύντομες 

αιτιολογικές εκθέσεις, από τα οποία τα επτά που αναφέρονται στη στοιχειώδη 

εκπαίδευση, κατά σειρά, είναι τα εξής: 

• Περί του εξωτερικού διοργανισμού των σχολείων της στοιχειώδους εκ-

παιδεύσεως 

• Περί μεταρρυθμίσεως των διδασκαλείων του Κράτους 

                                            
263 Δερτιλής Γ.Β., Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση, 1880-1909, εκδ. 

Εξάντας, Αθήνα 1977, πίνακας ΙΙΙ, σελ. 235. Ο συγγραφέας επικαλείται ως πηγή των στοιχεί-

ων τη Στατιστική επετηρίδα του 1930. 
264 Παράρτημα αριθ. 101-109 της Εφημερίδος των συζητήσεων της Βουλής, του έτους 1889, 

περίοδος ΙΑ΄ -σύνοδος Δ΄,  σσ. 180-239. 
265 Η επιλογή του όρου «στοιχειώδης εκπαίδευσις» δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαία. Σε αντι-

παραβολή με τον όρο που επικρατούσε, «δημοτική εκπαίδευσις», ή και «προκαταρκτική εκ-

παίδευσις» σηματοδοτεί την τάση της Πολιτείας για μια γενικευμένη και ομοιογενή εκπαίδευ-

ση, σε όλη τη χώρα, ελεγχόμενη από την κεντρική διοίκηση, γεγονός που πράγματι, λίγο ως 

πολύ,  επιχειρείται από τα συγκεκριμένα νομοσχέδια. Όμως ο όρος «στοιχειώδης εκπαίδευ-

σις» επιδέχεται και μιας άλλης ερμηνείας αν τον προσεγγίσουμε με την λογική του ελαχίστου 

της γνώσης που οφείλει να παρέχει η υπεύθυνη Πολιτεία στον πολίτη, συλλογισμός που βέ-

βαια μας παραπέμπει σε ένα αυτόνομο σχολείο με διαφορετικό και αυτοτελή προορισμό. Αυ-

τό, δε διατυπώνεται με σαφήνεια και ακρίβεια στα συγκεκριμένα νομοσχέδια, ο τίτλος όμως 

που αυτά φέρουν είναι ενδεικτικός της φιλοσοφίας που διαπνέει τους συντάκτες των. Το επι-

χείρημα ενισχύεται και από το γεγονός  ότι η διάρκεια της εκπαίδευσης, όπως θα δούμε, ορί-

ζεται ως εξάχρονη από τετράχρονη που ήταν μέχρι τότε. Τον όρο «στοιχειώδης εκπαίδευσις» 

χρησιμοποιεί  και ο Γ. Μίλησης το 1877, όπως επίσης και ο Θ. Δηλιγιάννης, τον ίδιο χρόνο 

(11-11-1877) καθώς και ο Α. Δ. Αυγερινός στα νομοσχέδια που καταθέτει τη 1η Φεβρουαρίου 

1880 στη Βουλή. Όμως, και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις, τα νομοσχέδια δεν πρόλαβαν 

καν να συζητηθούν στη Βουλή γιατί ακολούθησε κυβερνητική μεταβολή. 
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• Περί διδασκαλείου των τεχνικών μαθημάτων266 

• Περί διδασκαλείου των θηλέων 

• Περί ανωτέρων παρθεναγωγείων 

• Περί ιδρύσεως μονοτάκτων διδασκαλείων 

• Περί υποδιδασκαλείων  

Τα δύο άλλα νομοσχέδια, τα οποία αναφέρονται στη μέση εκπαίδευση εί-

ναι: 

• Περί της μέσης εκπαίδευσης 

• Περί συμβουλίου επί της μέσης εκπαίδευσης. 

Τα νομοσχέδια συνοδεύονται από έναν απογραφικό πίνακα που περιλαμ-

βάνει, ανά πόλη και χωριό, τον αριθμό των δασκάλων και των μαθητών όλης 

της χώρας. Ένας δεύτερος πίνακας παρουσιάζει, αναλυτικά όλες τις περιοχές 

της χώρας όπου, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 πρόκειται να λειτουργήσουν 

σχολεία, καθώς και τον τύπο του σχολείου.267 Στον ίδιο πίνακα ορίζονται οι 17 

πόλεις όπου πρόκειται να ιδρυθούν τα ανώτερα παρθεναγωγεία.268 Ακολου-

                                            
266 Ως τεχνικά μαθήματα εννοούνται η γυμναστική, η ωδική, η ιχνογραφία και η καλλιγραφία 

όπως επακριβώς προσδιορίζονται στην αιτιολογική έκθεση επί του διδασκαλείου των τεχνι-

κών μαθημάτων. 
267 Για να γίνει περισσότερο κατανοητό πώς γινόταν γεωγραφικά η κατανομή των ειδών των 

σχολείων, στην Αθήνα, με καταγεγραμμένους 20.081 μαθητές, προβλέπεται να λειτουργή-

σουν 15 πλήρη σχολεία αρρένων και 10 θηλέων, κανένα πεντατάξιο, κανένα τετρατάξιο, ένα 

τριτάξιο και ένα μονοτάξιο. Το σύνολο των σχολείων που προβλέπονται για το νομό Αττικής 

και Βοιωτίας είναι: 49 μονοτάξια, 17 διτάξια, 9 τριτάξια, 3 τετρατάξια, 2 πεντατάξια και 33 

πλήρη. Εκτός από τον Πειραιά, με 7 πλήρη σχολεία και τα Μέγαρα με 1, πληρη σχολεία δε 

συστήνονται σε άλλη περιοχή στο νομό Αττικής και Βοιωτίας. Επίσης προβλέπεται η σύσταση 

41 γραμματείων στο νομό, ορισμένα από αυτά σε περιοχές όπως τα Σεπόλια και το Χαλάν-

δρι. Την ίδια χρονιά, στο νομό Αρκαδίας, για παράδειγμα, για ένα σύνολο 7.934 μαθητών, 

προβλέπεται να λειτουργήσουν 2 πλήρη σχολεία, στην Τρίπολη και τα δύο, κανένα πεντατά-

ξιο, 4 τριτάξια, 18 διτάξια, και 67 μονοτάξια, καθώς επίσης και 88 συνολικά γραμματεία α΄, β΄ 

και γ΄ τάξεως. Στη Λακωνία εξάλλου, για 5.817 μαθητές, δεν προβλέπεται κανένα πλήρες 

σχολείο, κανένα πεντατάξιο, 2 τετρατάξια αρρένων σε Σπάρτη και Γύθειο, 2 τριτάξια θηλέων 

σε Σπάρτη και Γύθειο, 7 διτάξια, και 65 μονοτάξια και 75 συνολικά γραμματεία α΄, β΄, και γ΄ 

τάξεως.   ό.π., σσ. 214-228. 
268 Πρόκειται για τις πόλεις: Μεσολόγγι, Άργος, Τρίπολη, Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Πύργος, 

Χαλκίδα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Αργοστόλι, Ερμούπολη, Λάρισα, Βόλος, Καλαμάτα, Φιλιατρά, 

Τρίκαλα, ό.π. σελ. 228.  
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θούν αναλυτικοί πίνακες που παρουσιάζουν  τον αριθμό των μαθητών που 

πρόκειται να φοιτήσουν σε κάθε είδος σχολείου, καθώς και τον αριθμό των 

δασκάλων που θα διδάξουν σε αυτά, όπως επίσης και αναλυτικοί πίνακες για 

το συνολικό κόστος των δαπανών σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη υποδομή. 

Ένας ακόμη πίνακας παραθέτει αναλυτικά τη βαθμολογική και μισθολογική 

θέση των δασκάλων. 

Τέλος, στο παράρτημα των νομοσχεδίων, επισυνάπτεται αναλυτικό ωρο-

λόγιο πρόγραμμα των μονοταξίων σχολείων, και η παιδευτική αξία αυτών, «εν 

ω εις διδάσκαλος θα διδάσκη εν τη αυτή αιθούση τους μαθητάς και των εξ τά-

ξεων».269

  
2.1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ 

 

Στη σύντομη, μόλις μια σελίδα, αιτιολογική έκθεση «επί του νομοσχεδίου 

περί της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως», ο υπουργός επισημαίνει με τα μελανό-

τερα χρώματα την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της δημοτικής εκπαί-

δευσης τονίζοντας ότι «ουδέν των στοιχείων, εκ του συνόλου των οποίων συ-

ναπαρτίζεται η στοιχειώδης εκπαίδευσις, έχει παρ’ ημίν υγιώς».270  

Διατυπώνοντας μια γενική αξιολογική κρίση επί των λειτουργικών αδυνα-

μιών, ο υπουργός, στηλιτεύει την ανεπάρκεια των υποδομών του εκπαιδευτι-

κού συστήματος, την ανυπαρξία και την ανικανότητα των διοικητικών μηχανι-

σμών, την αμάθεια των διδασκάλων καθώς και την έλλειψη και ακαταλληλότη-

τα των διδακτικών βιβλίων.  

Χαρακτηριστικά, αναφέρει, ότι «τα διδακτήρια είναι τέλεον ακατάλληλα 

προς τους σκοπούς τους παιδευτικούς και διδακτικούς […] τα όργανα τα δι-

δακτικά λείπουσι σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν […] οι διδάσκαλοι καθόλου ειπείν 

ήκιστα και λόγω μαθήσεως και λόγω αγωγής και συμπεριφοράς και λόγω ευ-

μεθοδίας κατάλληλοι για το παιδευτικόν και διδακτικόν έργον αυτών […] η 

διοίκησις της εκπαιδεύσεως χαλαρά, πολύμορφος και ήκιστα κατάλληλος και 

επιτηδεία προς το έργον αυτής […] ο ζήλος των διδασκόντων και η ελπίς της 

δια της προσωπικής προαγωγής αξίας αυτών πολύ υπολείπονται του πρέπο-

                                            
269Παράρτημα, 101 ό.π., σσ. 236-237. 
270 ό.π. σελ. 180. 
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ντος […] τα διδακτικά βιβλία, ούτε ως προς το φύλον ούτε ως προς τον σκο-

πόν της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως είναι κατάλληλα, ομοιόμορφα δε όντα 

αποβαίνουσιν ακαταλληλότατα δια τα διάφορα είδη των σχολείων».271

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα αναλυτικά προγράμματα, για τα οποία θα 

γίνει λόγος παρακάτω, μια και είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία επιχειρεί να 

παρέμβει θεσμικά σε αυτό το πεδίο, αντιλαμβανόμενη το μεγάλο κενό που 

δημιουργείται εξαιτίας της απουσίας των από την εκπαίδευση. 

 Ο εισηγητής συνειδητοποιεί με δραματικό πραγματικά τρόπο την έκταση 

του προβλήματος, οδηγούμενος στη διαπίστωση ότι κυριαρχεί κλίμα αυθαιρε-

σίας, γεγονός το οποίο, όπως γίνεται φανερό και στα άρθρα του νομοσχεδίου, 

ωθεί τον εισηγητή σε μια διοικητική πρόταση που οικοδομείται στη λογική ε-

νός ισχυρότερου ελέγχου από την κεντρική διοίκηση. Η διαπίστωση ότι «προ-

γράμματα αναλυτικά της διδασκαλίας, ώστε και έλλογος και λυσιτελής και ε-

νιαία καθ’ άπαν το έθνος να γένηται αύτη, δεν υπάρχουσιν. Έκαστος διδάσκει 

ό,τι θέλη, όπως θέλη και όταν θέλη»,272 καταλήγει στην εκτίμηση ότι η εκπαι-

δευτική κατάσταση είναι «όλως ασύμφορος εις το Κράτος και ήκιστα ανταξία 

των τριών εκατομμυρίων, των νυν δι’ αυτήν δαπανωμένων».273

Υπάρχει, όμως και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στην εκπαίδευση το οποίο 

γίνεται αντιληπτό και θίγεται από τον εισηγητή. Είναι το πρόβλημα του ελλι-

πούς σχολικού δικτύου, της άνισης κατανομής των σχολικών μονάδων στην 

επικράτεια, και το χαμηλό ποσοστό των φοιτώντων μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία, σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό, αφού η ίδρυση δημοτικών σχο-

λείων η οποία είχε ανατεθεί στους δήμους με το νόμο του 1834, είχε παραμεί-

νει σε πολύ χαμηλό επίπεδο. 

.Ο στόχος που τίθεται είναι αρκετά υψηλός αφού ο Θεοτόκης επισημαίνει 

στην αιτιολογική έκθεση ότι: «Η νυν αναλογία των φοιτώντων εις τα παρ’ ημίν 

δημοτικά σχολεία προς τον ολικόν αριθμόν των κατοίκων είναι 4,8% […] Πρέ-

πει η αναλογία του αριθμού των μαθητών προς τον των κατοίκων τουλάχιστον 

να γείνη 10/%. Είναι δε πολύ πιθανόν ότι θα διπλασιασθή ο αριθμός των μελ-

λόντων να φοιτήσωσι εις τα παρ’ ημίν σχολεία της στοιχειώδους εκπαιδεύσε-

                                            
271 ό.π. σελ. 180. 
272 ό.π. σελ. 180. 
273 ό.π. σελ. 180. 
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ως, διότι θα λείψωσιν, ως δια του παρόντος νομοσχεδίου επιδιώκεται, τα αίτια 

της ολιγότητος αυτών»,274 αφού «ουδεμία πόλις, ουδεμία κωμόπολις, ουδεμία 

κώμη του Κράτους, έχουσα ευάριθμον οπωσούν αριθμόν κατοίκων, μένει ά-

νευ του οικείου διδακτηρίου και άνευ του προσήκοντος αριθμού των διδασκό-

ντων[…] ώστε σύμπασα η ελληνική χώρα από των κωμών, των υπό 300 κα-

τοίκων κατοικουμένων, μέχρι της πρωτευούσης του Κράτους καλύπτεται υπό 

σχολείων εχόντων τον επαρκή αριθμόν των διδασκάλων και διδασκαλισ-

σών».275 Μάλιστα, λαμβάνεται μέριμνα και για περιοχές με λιγότερο αριθμό 

κατοίκων, αφού προβλέπεται η σύσταση γραμματείου σε μικρά χωριά όταν 

από τη συνένωση προκύπτει πληθυσμός που δικαιολογεί τη σύστασή του. Το 

υφιστάμενο όμως κενό του σχολικού δικτύου παραμένει, με τα χωριά μέχρι 

300 κατοίκους να μένουν χωρίς σχολείο και δάσκαλο. 

Το πρόγραμμα για την ανέγερση νέων διδακτηρίων που συνοδεύει τα νο-

μοσχέδια πρέπει να θεωρηθεί επίσης μεγαλόπνοο και πραγματικά φιλόδοξο. 

Σε μια εποχή που οι συνολικές δαπάνες για τη δημοτική εκπαίδευση μόλις 

που ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια δραχμές276 κατατίθεται πρόγραμμα το οποίο 

προβλέπει την ίδρυση 1173 δημοτικών σχολείων (802 μονοτάξια, 193 διτάξια, 

48 τριτάξια, 24 τετρατάξια, 22 πεντατάξια και 84 πλήρη) και 1141 γραμματεί-

ων (236 α΄ τάξεως, 380 β΄ τάξεως, 525 γ΄ τάξεως). Ο σχεδιασμός προϋποθέ-

τει μια συνολική δαπάνη που φτάνει τα 8.932.000 δρχ. Για να γίνει κατανοητό 

το μέγεθος της επένδυσης  που επιχειρείται να γίνει στις υποδομές της εκπαί-

δευσης, όπως προκύπτει από τον πίνακα των στοιχείων που καταθέτει ο Ν. 

Θεοτόκης στη Βουλή, η αξία των ήδη υπαρχόντων διδακτηρίων αποτιμάται σε 

2.079.000 δρχ.277

Είναι φανερή η πρόθεση της πολιτείας να καλύψει, με την επέκταση του 

σχολικού δικτύου και την ίδρυση νέων σχολείων, το μεγαλύτερο μέρος της ε-

πικράτειας. Εξήντα σχεδόν χρόνια από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους 

οι υποδομές της εκπαίδευσης παραμένουν ελλιπείς, ανομοιογενείς και κυρίως 

                                            
274 ό.π. σελ. 180. (Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι  την ίδια περίοδο στη Γερμανία το 

ποσοστό  φοίτησης είναι 17%, στην Ελβετία 15,9% και στη Ρωσία μόλις 1,6%) 
275 ό.π. σελ. 180. 
276 ό.π. σελ 232. Το ακριβές ποσό των εξόδων για τα δημοτικά σχολεία, τα διδασκαλεία, της 

κεντρικής αρχής και τα 2/3 της δαπάνης των Ελληνικών σχολείων είναι 4.084.166 δρχ.  
277 ό.π. σελ. 233. 
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ανεπαρκείς. Μάλιστα δε, οι περισσότερες ελλείψεις εμφανίζονται στην επαρ-

χία. Αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό αν αναλογιστούμε ότι από τα 2314 

σχολεία που προβλέπεται να συσταθούν, τα 1141 είναι γραμματεία, που ση-

μαίνει ότι θα αναγερθούν σε  περιοχές όπου ο πληθυσμός κυμαίνεται μεταξύ 

300 και 600 κατοίκων, δηλαδή, περιοχές κυρίαρχα αγροτικές και κτηνοτροφι-

κές, όπως επίσης  και τα 802 μονοτάξια σχολεία τα οποία μάλλον για μικρές 

επαρχιακές πόλεις προορίζονται παρά για μεγάλα αστικά κέντρα.  

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι σε όλη την επικράτεια την περίοδο εκείνη λει-

τουργούν 2.278 σχολεία278 από τα οποία τα 1.798 είναι δημοτικά σχολεία και 

τα 480 γραμματοδιδασκαλεία φαίνεται ότι με τον ανασχεδιασμό των σχολικών 

υποδομών επέρχεται μείωση, σε απόλυτους αριθμούς, των δημοτικών σχο-

λείων, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται και σε συγχωνεύσεις σχολείων, α-

φού οι δημοδιδάσκαλοι από 1641 που είναι, γίνονται «κατά το νέον σύστη-

μα»279 2.042, αυξάνονται δηλαδή κατά 401, ενώ την ίδια στιγμή, τα γραμμα-

τεία, από 480 αυξάνονται σε 1141 και οι «γραμματισταί»280 από 863 αυξάνο-

νται σε 1141. Συνολικά, εκτιμάται ότι θα ιδρυθούν 36 ακόμη νέα σχολεία ενώ 

θα χρειαστεί να απασχοληθούν, επιπλέον, 679 δημοδιδάσκαλοι και γραμματι-

στές για να στελεχώσουν τις νέες υποδομές. 

Εκείνο το στοιχείο που συμπληρώνει την εικόνα του εκπαιδευτικού χάρτη 

της Ελλάδας την εποχή αυτή και αναδεικνύει μια πολύ σημαντική πτυχή του 

εκπαιδευτικού προβλήματος, είναι η διαπίστωση ότι από ένα σύνολο 3.586 

κωμών281 που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, προβλέπεται να συσταθούν γραμ-

ματεία μόνο στα 1.141. Αυτό σημαίνει πως 2.445 χωριά σε όλη τη χώρα,  πά-

νω από τα 2/3 του συνολικού απόλυτου αριθμού282,  θα παραμείνουν χωρίς 

                                            
278 ό.π. σελ. 233. 
279 ό.π. σελ. 234. 
280 ό.π. σελ. 234. 
281 Ως κώμες χαρακτηρίζονται από τα νομοσχέδια τα χωριά με πληθυσμό μέχρι και 600 κατοί-

κους, στα οποία προβλέπεται η ίδρυση γραμματείων. 
282 Παράρτημα, ό.π. σελ. 233. Να επισημάνουμε ότι το άρθρο 8 των συγκεκριμένων νομοσχε-

δίων προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία γραμματείων σε κώμες όπου ο αριθμός των κατοί-

κων είναι πάνω από 300. Να θυμίσουμε ότι ο νόμος του 1834 προέβλεπε τη σύσταση ενός 

σχολείου σε κάθε δήμο.  
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σχολείο και χωρίς δάσκαλο. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 8 των 

νομοσχεδίων, τα χωριά αυτά έχουν πληθυσμό κατώτερο των 300 κατοίκων.  

Η έκταση και το μέγεθος του προβλήματος αυτού γίνονται αντιληπτά από 

ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που εμφανίζεται στους απογραφικούς πίνακες 

και είναι εκείνο της φοίτησης των μαθητών. Από τη μια δίνεται ο αριθμός των  

καταγεγραμμένων μαθητών, σύμφωνα με το υπάρχον σχολικό δίκτυο, ο οποί-

ος ανέρχεται σε 97.801 μαθητές από τους οποίους οι 77.815 είναι αγόρια και 

οι 18.986 κορίτσια. Από την άλλη, υπάρχει η εκτίμηση ότι, σύμφωνα με το νέο 

σχεδιασμό, ο συνολικός αριθμός των μαθητών που θα φοιτήσουν στα σχολεία 

ανέρχεται σε 174.808 από τους οποίους οι 106.865 είναι αγόρια και οι 67.943 

είναι κορίτσια.  

Υπολογιζόμενης της σχολικής διαρροής- «οι μέλλοντες να μην φοιτήσω-

σι»283 αναφέρει η έκθεση- σε ποσοστό 10%, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε 

157.328, που σημαίνει ότι αναμένεται αύξηση των μαθητών κατά 59.527, 

σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό, συγκριτικά με την επικρατούσα κατάσταση. 

Ο συνολικός όμως αριθμός των μαθητών που θα μείνουν χωρίς φοίτηση, 

όπως εμφανίζεται στους απογραφικούς πίνακες, ανέρχεται σε 55.916 επί συ-

νολικά, εκτιμώμενου αριθμού παιδιών που έχουν σχολική ηλικία, 213.328284, 

μη υπολογισμένων των οικισμών που έχουν πληθυσμό κατώτερο από τους 

20 κατοίκους, που δεν ελήφθησαν υπόψη στον καταρτισμό των απογραφικών 

πινάκων. Επίσης για τον υπολογισμό των αριθμών αυτών πρέπει να έχουμε 

υπόψη μας ότι η εκτίμηση γίνεται με βάση ότι από το συνολικό αριθμό τα 3/5 

είναι αγόρια και τα 2/5 κορίτσια, στοιχείο που μας οδηγεί στη σκέψη ότι ο 

πραγματικός αριθμός είναι αρκετά μεγαλύτερος. 

 Τα στοιχεία των απογραφικών πινάκων δεν είναι αναλυτικά. Έτσι, ο αριθ-

μός των μαθητών που κατοικούν σε χωριά με πληθυσμό μέχρι 300 κατοίκους 

εμφανίζεται να ανέρχεται σε 38.436. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο σύνολο 

των 2.445 χωριών που θα μείνουν χωρίς σχολείο. Αυτό μεταφράζεται σε ένα 

μέσο όρο 16 μαθητών ανά χωριό για την κατηγορία οικισμών με πληθυσμό 

μέχρι 300 κατοίκους, στοιχείο που δεν μπορεί να γίνει άκριτα αποδεκτό. Ο α-

ριθμός μαθητών, που εκτιμάται ότι θα μείνουν έξω από τον εκπαιδευτικό σχε-

                                            
283 ό.π., σελ. 233. 
284 ό.π., σελ. 233. 
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διασμό, μακριά από την πρόσβαση στην εκπαίδευση, μάλλον πολύ μεγαλύτε-

ρος θα πρέπει να θεωρηθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, με βάση τα επίσημα 

στοιχεία που καταγράφονται στους απογραφικούς πίνακες, οι 55.916 μαθητές 

που δεν πρόκειται να φοιτήσουν αντιπροσωπεύουν το 26,2% του συνολικού 

μαθητικού πληθυσμού. 

Προκύπτει όμως ένα ακόμη πρόβλημα από τους υπολογισμούς του Θεο-

τόκη για το μαθητικό πληθυσμό. Σε ένα σύνολο 1.141 γραμματείων που προ-

βλέπεται να λειτουργήσουν στις περιοχές με πληθυσμό μέχρι 600 κατοίκους, 

στις οποίες εκτιμάται ότι θα φοιτήσουν 47.512 μαθητές, οι οποίοι τη μόνη δυ-

νατότητα που προβλέπεται να έχουν είναι να συνεχίσουν στο πλησιέστερο 

δημοτικό σχολείο μετά την αποφοίτηση από το τετραετές γραμματείο. Με βά-

ση τα ισχύοντα μέχρι τότε, με την εξίσωση όλων των σχολείων στο επίπεδο 

της τετραετούς φοίτησης, η επιλογή φαίνεται να δημιουργεί σοβαρά προβλή-

ματα στους μαθητές των περιοχών αυτών αφού πρακτικά τους αποκλείει από 

την επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Κι αν σε αυτό τον αριθμό προσθέ-

σουμε και εκείνο των 55.916 ήδη αποκλεισμένων ο συνολικός αριθμός των 

μαθητών που δεν θα έχουν άμεση πρόσβαση στο γυμνάσιο ανέρχεται σε 

103.428, σε μια περίοδο μάλιστα που γίνεται προσπάθεια για διεύρυνση του 

σχολικού δικτύου. 

Πέραν όμως τούτων, οι αριθμοί που αναφέρονται από τον κ. Θεοτόκη 

αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μαθητών που πρόκειται, σύμφωνα με τον 

προτεινόμενο σχεδιασμό της εκπαίδευσης, να φοιτήσουν. Η πραγματική εικό-

να της εκπαίδευσης προβάλλει από τον καταγεγραμμένο αριθμό των μαθητών 

που φοιτούν σε δημοτικά σχολεία και γραμματεία ο οποίος είναι μόλις 97.801. 

Ο αριθμός αυτός συγκριτικά με το σύνολο των 213.328 μαθητών που εκτιμά-

ται ότι βρίσκονται σε σχολική ηλικία, αντανακλά μόλις στο 45,8% του συνολι-

κού μαθητικού πληθυσμού. Κι αν λάβουμε υπόψη ότι ο αριθμός των κορι-

τσιών που φοιτούν είναι αισθητά περιορισμένος συγκριτικά με τον αριθμό των 

αγοριών, καθώς επίσης και τη διακοπή της φοίτησης διαρκούντος του σχολι-

κού έτους αφού εκτιμάται «έλλειψις αληθούς ενδιαφέροντος της πλειονότητος 
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των κατοίκων προς το σχολείον»,285 το πραγματικό ποσοστό των φοιτούντων 

πιθανόν να είναι πολύ πιο μικρό.  

Εντυπωσιακά αυξημένες δείχνουν οι προσδοκίες για τον αριθμό των κορι-

τσιών που εκτιμάται ότι θα φοιτήσουν αφού υπολογίζεται σε τριπλάσιο από 

τον ήδη υπάρχοντα, γεγονός που αντανακλά, ασφαλώς, μια μεγαλύτερη ευ-

αισθησία στο ζήτημα της γενίκευσης της εκπαίδευσής των η οποία υπολείπε-

ται κατά πολύ από εκείνης των αγοριών.  Στην εισηγητική έκθεση επί των 

νομοσχεδίων «περί ανωτέρων παρθεναγωγείων» επισημαίνεται ότι 

«υπάρχουσι εν Ελλάδι 17 πόλεις, εν αις πρέπει να ιδρυθώσι πλήρη δημοτικά 

σχολεία θηλέων, τουτέστι σχολεία έχοντα 350-420 κοράσια και διδασκόμενα 

υπό εξ διδασκαλισσών».286 Προφανώς εννοεί τις 17 μεγάλες πόλεις, 

πρωτεύουσες νομών όπου προβλέπεται να ιδρυθούν τα ανώτερα 

παρθεναγωγεία που εισηγούνται τα συγκεκριμένα νομοσχέδια.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η καταληκτική αποστροφή του υπουργού στην 

εισηγητική έκθεσή του, όπου εμμέσως αναγνωρίζει το πεπερασμένο όριο της  

μεταρρυθμιστικής του προσπάθειας αφού κλείνει με τη φράση: «…δύναται να 

έχη τις την ελπίδα ότι ό,τι επί του παρόντος είναι δυνατόν να γείνη εν Ελλάδι 

ως προς την βελτίωσιν της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως δια του παρόντος νο-

μοσχεδίου δεν μένει ανεκτέλεστον».287

 
3. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Το αποτελούμενο από 111 άρθρα προτεινόμενο νομοσχέδιο για τη 

στοιχειώδη εκπαίδευση χωρίζεται σε επτά κεφάλαια με τα οποία προσεγγί-

ζονται όλοι οι βασικοί άξονες που συνθέτουν το εκπαιδευτικό σύστημα της 

εποχής: το σχολείο, ο δάσκαλος, η διοίκηση της εκπαίδευσης, η παρεχόμε-

νη γνώση. Η ταξινόμηση των ενοτήτων στις επτά κατηγορίες συνιστούν τα 

επιμέρους πεδία παρέμβασης στα οποία στοχεύει ο νομοθέτης και προσδί-

δουν μια αρτιότητα στα νομοσχέδια, στοιχείο το οποίο απουσιάζει από τις 

προηγούμενες ανάλογες προσπάθειες. Ιδιαίτερα τα δύο πρώτα κεφάλαια 
                                            
285 Γενική αιτιολογική έκθεσις των νομοσχεδίων Αυγερινού, στο Μπουζάκης Σ., Εκπαιδευτικέ 

μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, τομ, Α΄, εκδ. Gutenberg,  Αθήνα 1994, σελ. 127. 
286 ό.π., σελ. 194. 
287 ό.π., σελ. 180. 



 169

που αναφέρονται στα εξωτερικά και στα εσωτερικά χαρακτηριστικά θα απο-

τελέσουν και στο μέλλον το δυναμικό πεδίο παρέμβασης του κράτους πρό-

νοιας στην προσπάθειά του να προσφέρει ίσες ευκαιρίες στο σχολείο και 

στη γνώση σε όλα τα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα.288 Οι επτά θεμα-

τικές ενότητες του νομοσχεδίου του Θεοτόκη για τη στοιχειώδη εκπαίδευση 

είναι: 

Α΄:Περί του εξωτερικού διοργανισμού των σχολείων της στοιχειώδους 

εκπαιδεύσεως. 

Β΄:Περί του εσωτερικού διοργανισμού των σχολείων της στοιχειώδους 

εκπαιδεύσεως. 

Γ΄:Περί των διδασκάλων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. 

Δ΄:Περί διοικήσεως της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. 

Ε΄:Περί των πειθαρχικών ποινών των διδασκόντων εν τοις σχολείοις 

της στοχειώδους εκπαιδεύσεως. 

ΣΤ΄:Περί των ιδιοσυντήρητων σχολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύ-

σεως. 

Ζ΄:Προσωριναί διατάξεις. 

 
3.1.ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 

Στο πρώτο άρθρο του Α΄ κεφαλαίου, το οποίο φέρει τον τίτλο «περί 

του εξωτερικού διοργανισμού των σχολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύσε-

ως», ορίζεται ότι η δημοτική εκπαίδευση όλων των Ελλήνων, αγοριών και 

κοριτσιών είναι εξάχρονη. Πρόκειται για την πρώτη, μεταξύ άλλων, σοβαρή 

καινοτομία των νομοσχεδίων αφού στην πράξη η εκπαίδευση, μέχρι τότε 

διαρκούσε τέσσερα μόνο χρόνια289. 

 Με την ταυτόχρονη κατάργηση του ελληνικού σχολείου και την καθιέ-

ρωση ενός εξάχρονου γυμνασίου290 περιορίζεται η πολυδιάσπαση της εκ-

                                            
288 Βλ. σχετ. Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα, οι διαλεκτικές σχέσεις 

και οι αδιάλλακτες συγκρούσεις, εκδ. Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 2001, σελ. 81 κέ. 
289 Ο νόμος του 1834 προέβλεπε μεν επταετή τη διάρκεια της δημοτικής εκπαίδευσης, όμως, 

στην πράξη, η διάρκειά της περιοριζόταν στα τέσσερα χρόνια, αφού μετά την τετάρτη τάξη οι 

μαθητές, με κατατακτήριες εξετάσεις, μπορούσαν να εγγραφούν στο ελληνικό σχολείο. 
290 Βλ. σχετ. Παράρτημα 108, όπ., σσ. 201-205. 
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παιδευτικής πυραμίδας και μπαίνουν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός αυ-

τόνομου δημοτικού σχολείου το οποίο στοχεύει να προσφέρει πραγματική 

«στοιχειώδη παιδεία» στο λαό και όχι να λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο 

ως εφαλτήριο για το γυμνάσιο. Η προτεινόμενη αυτή δομή της εκπαιδευτι-

κής πυραμίδας, που στοχεύει στην εξυπηρέτηση των ανερχόμενων αστι-

κών στρωμάτων, είναι αποτέλεσμα των μεταβολών που συντελούνται στο 

πολιτικό και οικονομικό επίπεδο κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα.  

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την επέκταση του σχολικού δικτύ-

ου, όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, δημιουργεί τις προ-

ϋποθέσεις για γενίκευση και ενίσχυση  της βασικής εκπαίδευσης, κυρίως 

στα αγροτικά στρώματα, που αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψη-

φία του ελληνικού πληθυσμού. 

Το έβδομο και όγδοο άρθρο του Α΄ κεφαλαίου καταπιάνονται με τα εί-

δη των δημοτικών σχολείων. Η κατάταξη περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες 

σχολείων οι οποίες προσδιορίζονται από τον αριθμό των διδασκάλων που 

διδάσκουν σε κάθε σχολείο:291

α) τα πλήρη δημοτικά σχολεία, εν οις έξ τάξεων μαθηταί υπό έξ διδασκά-

λων εν έξ αιθούσαις διδάσκονται. 

β) τα πολυτάξια, εν οίς πέντε ή τέσσαρες ή τρεις διδάσκαλοι εν ισαρίθμοις 

αιθούσαις τους μαθητάς έξ τάξεων διδάσκουσιν. 

γ) τα διτάξια, εν οίς έξ τάξεων μαθηταί υπό δύο διδασκάλων εν δυσίν αι-

θούσαις διδάσκονται. 

δ) τα μονοτάξια, εν οίς έξ τάξεων μαθηταί μαθηταί υπό ενός και του αυτού 

διδασκάλου εν μια και τη αυτή αιθούση συνδιδάσκονται. 

ε) τα ημιημερήσια, εν οίς είς και ο αυτός διδάσκαλος διδάσκει τας μεν 

 μεσημβρινάς ώρας τους μαθητάς έξ τάξεων εν μια και τη αυτή αιθούση, 

τας δε μεταμεσημβρινάς τους μαθητάς άλλων έξ τάξεων. 

Εύλογο είναι ότι πλήρη δημοτικά σχολεία προβλέπεται να λειτουργή-

σουν στην πρωτεύουσα και στις μεγάλες επαρχιακές πόλεις - ουσιαστικά 

στις πρωτεύουσες των νομών - ενώ τα υπόλοιπα είδη των σχολείων σε πε-

ριοχές όπου ο αριθμός των μαθητών, αφού αυτό είναι το κριτήριο, δεν επι-

τρέπει τη λειτουργία πλήρων σχολείων. Ανεξάρτητα πάντως από τον αριθ-

                                            
291 ό.π., σελ. 181. 
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μό των διδασκάλων και το είδος του σχολείου η φυσιογνωμία του σχολείου 

παραμένει ομοιογενής αφού η εσωτερική δομή των πλήρων σχολείων δε 

διαφέρει από τη δομή των μονοταξίων, μιας και σε αυτά έξι τάξεων μαθητές 

από έξι δασκάλους σε έξι διαφορετικές αίθουσες διδάσκονται. Οι απόφοιτοι 

όλων των ειδών των σχολείων εγγράφονται κατόπιν εξετάσεων στην πρώ-

τη τάξη του εξαταξίου γυμνασίου.  

Εκεί που υπάρχει διαφοροποίηση, και μάλιστα αισθητή, είναι στην υ-

ποδομή και στη λειτουργία των γραμματείων.292 Η κατηγοριοποίηση γίνεται 

και εδώ με κριτήριο των αριθμό των κατοίκων, από όπου υπολογίζεται και 

ο αριθμός των μαθητών, μόνο που αναφέρονται σε περιοχές όπου οι κά-

τοικοι είναι από 300- 600. Όμως, οι απόφοιτοι των γραμματείων, όπως και 

εκείνοι των ημιημερησίων σχολείων293 δεν έχουν δικαίωμα να εγγραφούν 

κατόπιν εξετάσεων στο γυμνάσιο, όπως προβλέπεται για τους απόφοιτους 

των υπολοίπων ειδών σχολείου,  παρά υποβάλλονται σε κατατακτήριες δο-

κιμασίες και κατατάσσονται σε μια από τις τάξεις των δημοτικών σχολείων 

ανάλογα με τις γνώσεις τους. 

Τα είδη των σχολείων, όπως επανασχεδιάζονται από τα συγκεκριμένα 

νομοσχέδια επιχειρούν να απαντήσουν στο αίτημα των αστικών κέντρων 

για πληρέστερη δομή και ουσιαστικότερη παρεχόμενη γνώση. Στις μεγάλες 

πόλεις και στην πρωτεύουσα, όπου η σύνθεση του πληθυσμού είναι δια-

φορετική, η εκπαιδευτική δομή θεμελιώνεται στη βάση της εξυπηρέτησης 

εκείνων των στρωμάτων που διεκδικούν μέσα από την εκπαίδευση βελτίω-

ση της κοινωνικής, πνευματικής και οικονομικής τους επιρροής. Κάθε με-

γάλη πόλη διαθέτει παράλληλα και γυμνάσιο, γεγονός που καθιστά ευκολό-
                                            
292 ό.π., σελ 181. (Το άρθρο 8 ορίζει: Τα γραμματεία είνε τριών ειδών: πρώτης, δευτέρας 

και τρίτης τάξεως. Και τρίτης μεν τάξεως ιδρύονται πανταχού, ένθα οι κάτοικοι είνε 300-

400, δευτέρας δε τάξεως, ένθα οι κάτοικοι είνε 400-500, και πρώτης, ένθα οι κάτοικοι είνε 

500-600). 
293ό.π., σελ. 182. (Το άρθρο 25 ορίζει: Το απολυτήριον των ημιημερησίων σχολείων και το 

των γραμματείων δεν παρέχει τα εν τω ανωτέρω 24 άρθρω δικαιώματα. Δύνανται όμως οι 

έχοντες τοιαύτα ως και οι έχοντες ενδεικτικά εκ των διαφόρων τάξεων αυτών να καταγρα-

φώσι μετά προηγουμένην δοκιμασίαν εις τας προσήκουσας τάξεις των λοιπών δημοτικών 

σχολείων). 

 

 



 172

τερη την πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία με τη σειρά 

της οδηγεί στην ολοκλήρωση των σπουδών, στο πανεπιστήμιο. 

Μια τέτοια δομή αδικεί ασφαλώς τα παιδιά των μικρών χωριών και των 

απομακρυσμένων περιοχών, εισάγει όμως σε πρωτόλεια βέβαια μορφή, 

μια πρώτη ταξική διαφοροποίηση στην εκπαίδευση. Από τη μια οι αστικές 

περιοχές με τα πλήρη, τα πολυτάξια σχολεία και τα γυμνάσια και οι επαρ-

χιακές κώμες με τα ημιημερήσια και τα γραμματεία. Η απόσταση, βέβαια, 

που χωρίζει τα γραμματεία από τα δημοτικά σχολεία, μάλλον μεγαλύτερη 

πρέπει να θεωρηθεί από εκείνη που πρέπει να διανύσει ένας δωδεκαετής 

μαθητής, κάτοικος  ορεινού χωριού, απόφοιτος του γραμματείου για να συ-

νεχίσει τις σπουδές του στο δημοτικό σχολείο της πλησιέστερης κωμόπο-

λης ή επαρχιακής πόλης. 

 
3.2. ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Β΄ κεφαλαίου του νομοσχεδίου για τη στοι-

χειώδη εκπαίδευση «εις τα σχολεία της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως διδά-

σκονται τα εξής μαθήματα: 

 
1) Θρησκευτικά 

2) Μητρική γλώσσα 

3) Πρακτική αριθμητική 

4) Στοιχειώδης γεωμετρία 

5) Εθνική ιστορία 

6) Γεωγραφία 

7) Φυσική ιστορία 

8) Φυσική 

9) Ωδική 

10) Καλλιγραφία 

11) Ιχνογραφία 

12) Γυμναστική 

13) Εργόχειρα δια τα θήλεα»294

                                            
294 ό.π., σελ. 182. 
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Η δεύτερη και σημαντικότερη καινοτομία των νομοσχεδίων του 1889 

είναι η εισήγηση για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στη στοιχειώδη 

εκπαίδευση. Αν κάτι μπορεί να χαρακτηριστεί ως "επαναστατικό", με τα δε-

δομένα της εποχής, σε αυτά τα νομοσχέδια είναι ακριβώς αυτή η διάταξη. 

Είναι η πρώτη φορά στην εκπαίδευση που επιχειρείται η εισαγωγή της μη-

τρικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο.  

Ό,τι έχει προηγηθεί στην πολιτική και πνευματική ζωή του τόπου είναι 

προσδιοριστικό της επιλογής αυτής. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πολιτικό 

πεδίο έχει πραγματοποιηθεί η προσάρτηση της Θεσσαλίας πριν οκτώ μόλις 

χρόνια καθώς επίσης έχει εγκαινιαστεί το μακεδονικό πρόβλημα, μετά και 

τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, το 1878, που τροφοδότησε τα αλυτρωτικά 

όνειρα του βουλγαρικού εθνικισμού. Σε πνευματικό επίπεδο έχουμε μια νέα 

γενιά πνευματικών ανθρώπων που με επικεφαλής τον Παλαμά θα σχημα-

τίσουν τη Νέα Αθηναϊκή Σχολή και, το 1888, το Ταξίδι μου από τον Ψυχά-

ρη. Σημειωτέον ότι ο εισηγητής των νομοσχεδίων, ο Γ. Θεοτόκης, ανήκει 

στους δημοτικιστές. 

Όμως και το σύνολο των μαθημάτων αρθρώνεται σε πρακτική βάση. 

Βέβαια, τις επιδιωκόμενες μεταβολές στα διδασκόμενα μαθήματα πρέπει 

να τις δούμε συγκριτικά με τα ισχύοντα από το 1878 προγράμματα τα ο-

ποία έχουν κριθεί και έχουν αξιολογηθεί θετικά από τους μελετητές. Παρό-

λο που η κριτική προσέγγιση επιχειρείται επί των τίτλων και όχι επί του πε-

ριεχομένου των διδασκόμενων μαθημάτων, συγκριτικά με όσα ισχύουν από 

το 1878, δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε κάποια θεαματική μεταβολή 

στο επίπεδο τουλάχιστον, των πρακτικών μαθημάτων.  

Κρίνεται σημαντικό όμως το γεγονός ότι δεν παρατηρείται οπισθοδρό-

μηση, όπως θα γίνει μερικά χρόνια αργότερα με την ψήφιση του νόμου 

ΒΤΜΘ΄ του 1895 με τον οποίο η δημοτική εκπαίδευση «επανήλθεν εις τας 

προ του 1878 αντιλήψεις, εισαγαγών και αύθις την διδασκαλίαν της αρχαί-

ας Ελληνικής Γλώσσης»295 αφού παραμένουν στο επίκεντρο της διδασκα-

λίας τα μαθήματα πρακτικής αριθμητικής και στοιχειώδους γεωμετρίας, 

όπως επίσης της φυσικής και φυσικής ιστορίας καθώς και τα μαθήματα της 

Εθνικής ιστορίας και της γεωγραφίας. Ακόμη δε προβλέπονται εργόχειρα 

                                            
295 Λέφας Χρ., Ιστορία της εκπαιδεύσεως, έκδ. ΟΕΣΒ, εν Αθήναις 1942, σελ. 74. 
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για τα κορίτσια, για την εκπαίδευση των οποίων επιχειρείται η λήψη σημα-

ντικών μέτρων.  

Δίνεται επίσης έμφαση στα τεχνικά μαθήματα αφού όπως είδαμε σε 

προηγούμενη ενότητα σχεδιάζεται η σύσταση διδασκαλείου των τεχνικών 

μαθημάτων, στο οποίο, σημειωτέον, προορίζεται να φοιτούν μόνο οι αρι-

στούχοι απόφοιτοι των διδασκαλείων.  

Το σύνολο των προβλεπόμενων προς διδασκαλία μαθημάτων συνιστά 

ένα πλήρες πρόγραμμα εγκύκλιας γνώσης που προσδίδει γνωστική επάρ-

κεια στο δημοτικό, ενισχύει τον αυτοτελή γνωστικό χαρακτήρα του και δι-

καιολογεί σε μεγάλο βαθμό τον τίτλο «στοιχειώδης εκπαίδευσις» που επι-

χειρούν να εισάγουν τα νομοσχέδια στη μέχρι τότε αποκαλούμενη δημοτική 

εκπαίδευση. 

Πέραν τούτων κατατίθεται πλήρης οδηγός ωρών διδασκαλίας, που 

απαντά εν πολλοίς στο πρόβλημα που διαπιστώνεται στην αιτιολογική έκ-

θεση ότι «έκαστος διδάσκει ό,τι θέλη, όπως θέλη και όταν θέλη», με αναλυ-

τικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα ωρών διδασκαλίας για κάθε τάξη, από τα 

πλήρη και πολυτάξια σχολεία μέχρι τα ημιημερήσια και τα γραμματεία. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι σε ένα σύνολο 193 ωρών την εβδομάδα, και 

για τις έξι τάξεις του δημοτικού σχολείου, οι 60 ώρες, το 1/3 σχεδόν του συ-

νολικού χρόνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 των νομοσχεδίων, προ-

βλέπεται για τη διδασκαλία των τεχνικών μαθημάτων. Να υπενθυμίσουμε 

ότι με τον όρο τεχνικά μαθήματα εννοούνται το μάθημα της γυμναστικής, 

της Ωδικής, της ιχνογραφίας και της καλλιγραφίας. Για τη σημαντικότητα και 

το ρόλο των μαθημάτων αυτών στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

παιδιού δε χρειάζεται να γίνει λόγος στην εργασία αυτή. 

Κάθε σχολείο διαιρείται εσωτερικά σε τρία επίπεδα: το κατώτατον, που 

περιλαμβάνει τους μαθητές των δύο κατωτέρων τάξεων, το μέσον, που πε-

ριλαμβάνει τους μαθητές της τρίτης και τετάρτης τάξεως και το ανώτατον, 

που περιλαμβάνει τους μαθητές των δύο ανωτέρων τάξεων. Ο χωρισμός 

αυτός εξυπηρετεί τόσο στη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων όσο 

και στο διορισμό των διδασκάλων, αφού, όπως θα δούμε σε επόμενο κε-

φάλαιο, ο βαθμός αποφοίτησης από τα διδασκαλεία προσδιορίζει σε ποια 

τάξη πρόκειται να διδάξει ο νεοδιοριζόμενος δάσκαλος.  
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3.3. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ομοιογενούς και ενιαίου για όλη τη 

χώρα εκπαιδευτικού συστήματος, θέμα το οποίο επισημαίνεται στην ειση-

γητική έκθεση, πρέπει να θεωρηθεί η αναδιάρθρωση της διοικητικής πυρα-

μίδας της εκπαίδευσης που επιχειρείται με τα νομοσχέδια του 1889.  

Για το λόγο αυτό δημιουργείται τριμελές «Συμβούλιο της στοιχειώδους 

εκπαιδεύσεως»296 το οποίο διατελεί υπό την εποπτεία του υπουργού των 

εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως και απαρτίζεται από τον 

γενικό επιθεωρητή της δημοτικής εκπαίδευσης, ως πρόεδρο και από δύο 

μέλη, εκ των οποίων, στα προσόντα του ενός περιλαμβάνεται η θητεία για 

μια τετραετία σε θέση διευθυντή Διδασκαλείου ή καθηγητή των παιδαγωγι-

κών μαθημάτων στο πανεπιστήμιο, ενώ το δεύτερο μέλος μπορεί να είναι 

και γυμνασιάρχης297. 

Η επιλογή αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός 

περισσότερο συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού μοντέλου διοίκησης, γεγονός 

που σχολιάζεται ως ένα από τα αρνητικά σημεία των νομοσχεδίων, από 

τους κατοπινούς μελετητές,298 σε συνδυασμό όμως με την αποδυνάμωση 

των εφορευτικών επιτροπών και το νέο θεσμό των επιθεωρητών, εκτιμάται 

ότι αποτελεί θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του στόχου 

που καλείται να υπηρετήσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο: το γενικό και ε-

νιαίο της εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.  

Ο νέος αυτός θεσμός, του Συμβουλίου της εκπαίδευσης, που εισηγεί-

ται ο Θεοτόκης φαίνεται ότι δεν αποτελεί αποκλειστικά προσωπική επιλογή 

του ιδίου, αλλά μάλλον γενικευμένη πολιτική αντίληψη της εποχής αφού: 

                                            
296 ό.π. σελ.183. 
297 Βλ. σχετ. Παράρτημα, ό.π., σελ. 183. 
298 Ο όρος συγκεντρωτικό σύστημα εκπαίδευσης, πιθανόν, με τα σημερινά δεδομένα, να θε-

ωρείται αρνητική εξέλιξη. Και για την εποχή εκείνη θα μπορούσε να εκληφθεί ως τέτοια. Όμως 

δεν πρέπει να λησμονούμε το γεγονός που διαπιστώνεται στην εισηγητική έκθεση, ότι και το 

σχολικό δίκτυο ήταν ανεπαρκές, όντας αποκεντρωμένο και η λειτουργία των σχολείων ήταν 

ελλιπής. Ο στόχος για ομοιόμορφη εκπαίδευση που θέτουν τα νομοσχέδια του 1889 δεν 

μπορεί την εποχή εκείνη να υλοποιηθεί παρά με ένα συγκεντρωτικά ελεγχόμενο σύστημα.  
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• Θα γίνει νόμος του κράτους τρία χρόνια αργότερα στο νόμο ΒΠΕ΄ για 

τη στοιχειώδη εκπαίδευση299 τον οποίο υπογράφει ως υπουργός της 

Παιδείας ο Στ. Σκουλούδης. 

• Θα ”αποκεντρωθεί” με το νόμο ΒΤΜΘ΄ του 1895 και θα μετονομαστεί 

σε Εποπτικό Συμβούλιο της εκπαίδευσης με έδρα «εν τη πρωτευού-

ση εκάστου νομού».300  

• Θα ”περάσει” στα νομοσχέδια του Ευταξία το 1899 ως «πενταμελές 

εποπτικόν συμβούλιον της δημοτικής εκπαιδεύσεως».301 

• Θα μετεξελιχθεί σε εντεκαμελές «Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον» κοινό 

για τη δημοτική και τη μέση εκπαίδευση στα νομοσχέδια του 1913.302  

Το νέο αυτό όργανο διοίκησης προβλέπεται να είναι παντοδύναμο. 

Αρκεί να επισημανθεί ότι έχει ουσιαστικά όλη την ευθύνη της εκπαίδευσης: 

από τη σύνταξη των νόμων,  των διαταγμάτων και των εγκυκλίων  και την 

επιλογή των διδακτικών βιβλίων μέχρι τον έλεγχο των μητρώων σχολείων, 

μαθητών και δασκάλων,303 καθώς και για τις προαγωγές των υπηρετού-

ντων την εκπαίδευση, επιθεωρητών, δασκάλων και γραμματιστών. 

                                            
299 Βλ. σχετ. ΦΕΚ 286/18.8.1892, νόμος ΒΠΕ΄, Περί του διοργανισμού των σχολείων της 

στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και της καταργήσεως του ταμείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως, 

άρθρο 16, σελ. 1051. 
300 ΦΕΚ 37/5.10.1895, νόμος ΒΤΜΘ΄, Περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως, άρ-

θρο 34, σελ. 172. 
301 Παράρτημα αριθ. 124 της Εφημερίδος της Βουλής της Α΄ συνόδου της ΙΕ΄ βουλευτικής 

περιόδου, εν Αθήναις εκ του Εθνικού τυπογραφείου και λιθογραφείου 1899, άρθρο 80, σελ. 

352. 
302 Βλ. σχετ. Μπουζάκης Σ., ό.π., τόμ. Α΄, σελ. 595. 
303 Αναλυτικά, το άρθρο 60 των νομοσχεδίων ορίζει: Έργα του εκπαιδευτικού συμβουλίου 

είναι τα ακόλουθα. 

α΄)Συντάττει τους περί της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως νόμους και Β. Διατάγματα και ε-

γκυκλίους. Συντάττει τον προϋπολογσμόν των εσόδων και εξόδων της στοιχειώδους εκ-

παιδεύσεως του εκάστοτε επιόντος έτους και τον απολογισμόν του παρελθόντος. 

β΄) Συντάττει τα παντοδαπά προγράμματα των παντοειδών σχολείων και εγκρίνει και βελ-

τιοί και απορρίπτει τα μέχρι της συστάσεως αυτού συντεταγμένα. 

γ΄) Επαγρυπνεί επί της πιστής εφαρμογής αυτών.  

δ΄)Ορίζει τα εις έκαστον των παντοειδών σχολείων αναγκαία και προσήκοντα διδακτικά 

βιβλία. 

ε΄)Κρίνει τα διδακτικά βιβλία της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. 
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Στην αμέσως χαμηλότερη βαθμίδα της διοίκησης της εκπαίδευσης το-

ποθετούνται οι επιθεωρητές της εκπαίδευσης, «υπάλληλοι αμέσως εξαρ-

τώμενοι εκ του εκπαιδευτικού συμβουλίου».304 Ιδιαίτερα σημαντική για την 

αυτονόμηση της στοιχειώδους εκπαίδευσης και την απεξάρτησή της από τη 

μέση εκπαίδευση πρέπει να θεωρηθεί η προϋπόθεση που τίθεται στο άρ-

θρο 64 των νομοσχεδίων με την οποία ορίζεται πως «επιθεωρηταί γίνονται 

εκ των τελειοφοίτων των διδασκαλείων οι υπηρετήσαντες εν τοις σχολεί-

οις[…]».305  

Πρόκειται για μια πρόταση που κατατίθεται για πρώτη φορά και αντα-

νακλά, την αντίληψη ότι τα στελέχη της στοιχειώδους εκπαίδευσης πρέπει 

να προέρχονται από το χώρο της στοιχειώδους εκπαίδευσης, με διαδικασί-

ες που ορίζονται αναλυτικά στην ενότητα που περιγράφονται τα προσόντα 

των δασκάλων και οι προϋποθέσεις για την επαγγελματική τους εξέλιξη.  

                                                                                                                             
στ΄)Επαγρυπνεί επί της διαγωγής και της εργασίας των κατά τόπους επιθεωρητών και 

διευθύνει αυτάς. 

ζ΄)Εποπτεύει και διαρρυθμίζει πάντα τα κατά τα διδασκαλεία του Κράτους και προΐσταται 

των τε απολυτηρίων και προβιβαστικών αυτών εξετάσεων. 

η΄)Εποπτεύει τας παντοδαπάς εξετάσεις των διδασκάλων. 

θ΄)Κρατεί μητρώον των παντοειδών σχολείων, των διδακτηρίων, των οργάνων των διδα-

κτικών, των δημοδιδασκάλων, των γραμματιστών, των ιδιοσυντήρητων δημοτικών σχο-

λείων και των μαθητευόντων εις πάντα ταύτα. 

ι΄)Κατατοπίζει τους διδασκάλους εις τας αναλόγους του βαθμού και του χρόνου της υπη-

ρεσίας και των αποτελεσμάτων των προβιβαστικών και προαγωγικών αυτών εξετάσεων 

νενομισμένας θέσεις. 

ια΄)Διαχειρίζεται τα οικονομικά των σχολείων εν συμπράξει μετά του διευθυντού του γεν. 

λογιστηρίου. 

ιβ΄)Προτείνει την συνωδά τω άρθρω 9 και 14 εν τοις παντοδαποίς σχολείοις αύξησιν και 

ελάττωσιν του αριθμού των διδασκάλων, την μεταβολήν του είδους των καθέκαστα σχο-

λείων. 

ιγ΄)Επιθεωρεί επί τόπου τα τε διδασκαλεία του Κράτους, τους κατά τόπους επιθεωρητάς 

και τα διάφορα υπό την δικαιοδοσία αυτών σχολεία.  

ιδ΄)Προτείνει την παύσιν και τον διορισμόν των επιθεωρητών. 
304 Παράρτημα, ό.π., άρθρο, 62, σελ. 184. 
305 Ό.π., άρθρο 64, σελ. 184. 
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Οι επιθεωρητές είναι δύο ειδών, οι μόνιμοι306 και οι μεταβατικοί. Στην 

έδρα κάθε νομού τοποθετείται από ένας μόνιμος επιθεωρητής ο οποίος έ-

χει την εποπτεία των σχολείων όλου του νομού καθώς και την επίβλεψη 

της διαγωγής των δασκάλων που υπηρετούν σε αυτά. Στην αρμοδιότητά 

του εμπίπτει μεταξύ άλλων η σύνταξη των χρηματικών ενταλμάτων για την 

πληρωμή των διδασκάλων, ο έλεγχος των κτιριακών υποδομών και των 

διδακτικών οργάνων, και βέβαια, «επιβλέπουσι την διαγωγήν των διδασκό-

ντων» και τηρούν τα βιβλία με τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε δημοδιδάσκα-

λους και γραμματιστές. 

Οι μεταβατικοί επιθεωρητές307 είναι από δέκα μέχρι είκοσι και εδρεύ-

ουν όπου τους τοποθετήσει το εκπαιδευτικό συμβούλιο. Βρίσκονται ιεραρ-

                                            
306 Αναλυτικά, ως καθήκοντα των μόνιμων επιθεωρητών ορίζονται από το άρθρο 71 τα 

ακόλουθα: α΄.)Εκδίδουσι κατά μήνα επί των αρμοδίων επαρχιακών ταμείων τα χρηματικά 

εντάλματα της πληρωμής των μισθών των διδασκάλων και υπηρετούντων εν τοις σχολεί-

οις της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. 

β΄.)Επιμελούνται της εγκαίρου και ευκόλου πληρωμής των μισθών των διδασκόντων υπό 

των αρμοδίων ταμιών ή υποταμιών ή εισπρακτόρων. 

γ΄.)Παρέχουσιν αδείας αναρρωτικάς εις τους διδάσκοντας, όταν προσηκόντως ήναι δικαι-

ολογημένη η ανάγκη αυτών, αγγέλοντες τα περί τούτων εις το εκπαιδευτικόν συμβούλιον ˙ 

και φροντίζουσι περί της απροσκόπτου λειτουργίας των σχολείων, και εν αδεία αναρρωτι-

κή διατελούντων των διδασκάλων αυτών. 

δ΄.)Θεραπεύουσιν εκ του προχείρου και πάραυτα τας κατεπείγουσας ανάγκας των σχο-

λείων, διατάττοντες την επιδιόρθωσιν των διεφθαρμένων διδακτικών οργάνων και διδα-

κτηρίων, υποβάλλοντες συγχρόνως ή μετά την επιτέλεσιν αυτών τω εκπαιδευτικώ συμ-

βουλίω τους νενομισμένους απολογισμούς. 

ε΄.)Μεταβαίνουσιν εις τα διάφορα σχολεία, όπως εξ αμέσου αντιλήψεως καταμάθωσι και 

εκτιμήσωσι τας εκάστοτε υποδηλουμένας υπό των διδασκόντων ανάγκας των διδακτηρί-

ων και των οργάνων των διδακτικών, όταν γεννηθή εις αυτούς αμφιβολία τις περί της α-

ληθούς αξίας των υποδηλουμένων. 

στ΄.)Επιβλέπουσι την διαγωγήν των διδασκόντων και την ανελλιπή εκπλήρωσιν των κα-

θηκόντων αυτών. 

ζ΄.)Κρατούσι βιβλίον των επιβαλλομένων και εισπραττομένων προστίμων παρά των 

πλημμελούντων δημοδιδασκάλων και γραμματιστών. 
307 Αναλυτικά, ως καθήκοντα των μεταβατικών επιθεωρητών ορίζονται από το άρθρο74 τα 

ακόλουθα: α΄)Επιβλέπουσι τα καθήκοντα των μονίμων επιθεωρητών. 

β΄)Επιθεωρούσιν επί τόπου τα παντοειδή σχολεία. 

γ΄)Οδηγούσι τους διδάσκοντας εις τον ορθόν διαχειρισμόν του έργου αυτών. 
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χικά ένα σκαλοπάτι πάνω από τους μόνιμους επιθεωρητές του οποίους και 

εποπτεύουν. Ταυτόχρονα διατηρούν τον έλεγχο των επιθεωρήσεων των 

σχολείων όλων των ειδών καθώς και επιβλέπουν τη διαγωγή των διδασκό-

ντων εισηγούμενοι τον προβιβασμό των. 

Ο θεσμός των επιθεωρητών προβλέπεται αισθητά ενισχυμένος σε 

σχέση με το παρελθόν και θα εγκαινιάσει μια νέα περίοδο στην εποπτεία 

και στη διοίκηση της εκπαίδευσης η οποία μέλλεται να αποτελέσει μόνιμο 

θεσμό στο μέλλον. Διαφοροποιημένος, με τη μορφή του νομαρχιακού επι-

θεωρητή, θα εμφανιστεί ο θεσμός στο νόμο ΒΤΜΘ΄ του 1895, νόμο που 

καταφέρνει να ψηφίσει η αντίπαλη στον Θεοτόκη πολιτική παράταξη. Στα 

νομοσχέδια του 1899 η εισήγηση για τους επιθεωρητές διαφοροποιείται 

μόνο κατ’ όνομα αφού χωρίζονται πάλι σε δυο κατηγορίες «εις επιθεωρη-

τάς και εις ανωτέρους επιθεωρητάς»,308 με τις ίδιες περίπου αρμοδιότητες, 

ενώ λίγα χρόνια αργότερα, στα νομοσχέδια του 1913, θα εμφανιστούν με τη 

μορφή του περιφερειακού επιθεωρητή για τις 70 εκπαιδευτικές περιφέρειες 

εκπαίδευσης που προβλέπονται για όλη την επικράτεια, με συνδετικό κρίκο 

με την κεντρική διοίκηση αλλά και τη μέση εκπαίδευση, τους γενικούς επι-

                                                                                                                             
δ΄)Επιμελούνται της απαρεγκλίτου τηρήσεως των προγραμμάτων και των περί διδακτικών 

βιβλίων διατεταγμένων.  

ε΄)Επισκοπούσι την διαγωγήν των διδασκόντων και επιβάλλουσιν αυτοίς τη εγκρίσει του 

εκπαιδευτικού συμβουλίου τας νενομισμένας ποινάς. 

στ΄)Υποδεικνύουσι τω εκπαιδευτικώ συμβουλίω τας εκάστοτε επενεκτέας κατά τα σχολεία 

ματαβολάς και βελτιώσεις και την ανάγκην της ιδρύσεως ημιημερησίων σχολείων και 

γραμματεείων. 

ζ΄)Κανονίζουσι τας κατά τόπους αναγκαίας διακοπάς των μαθημαάτων και καθορίζουσι 

τον χρόνον των ενιαυσίων εξετάσεων πάντοτε τη εγκρίσει της προϊσταμένης αυτών αρ-

χής. 

η΄)Προτείνουσι τω εκπαιδευτικώ συμβουλίω τους παντοίους προβιβασμούς των δημοδι-

δασκάλων. 

θ΄)Μεταβαίνουσιν άμα και όπου διαταχθώσιν υπό του εκπαιδευτικού συμβουλίου.  

ι΄)Εποπτεύουσι τα ιδιοσυντήρητα δημοτικά σχολεία και επιμελούνται της πιστής εφαρμο-

γής των περί αυτών νομοθετημένων. 

ια΄)Ανακοινούσιν εις το εκπαιδευτικόν συνβούλιον παν το αφορών εις τον σχολικόν βίον. 
308 Παράρτημα 124 του έτους 1899, της Εφημερίδος τη Βουλής της Α΄ Συνόδου της ΙΕ΄ βου-

λευτικής περιόδου, εν Αθήναις , εκ του εθνικού τυπογραφείου και λιθογραφείου, άρθρο 94, 

σελ. 353. 
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θεωρητές που ορίζεται ότι είναι κοινοί και για τις δυο βαθμίδες εκπαίδευ-

σης.309

Αμέσως παρακάτω στη διοικητική βαθμίδα τοποθετούνται οι εφορευτι-

κές επιτροπές οι οποίες συστήνονται όπου λειτουργεί σχολείο ή γραμματείο 

και αποτελούνται από πέντε μέλη εκλεγμένα από το εκάστοτε δημοτικό 

συμβούλιο. Αν εξαιρέσουμε την εισαγωγή του νέου θεσμικού οργάνου, του 

Συμβουλίου της εκπαίδευσης και την αναδιάταξη του θεσμού των επιθεω-

ρητών, η επιχειρούμενη μεταβολή στη σύνθεση και ανάδειξη των εφορευτι-

κών επιτροπών αποτελεί την πιο σημαντική παρέμβαση στο επίπεδο της 

διοίκησης της εκπαίδευσης.  Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ως έλασσον το 

γεγονός ότι ο δήμαρχος, ως πρόεδρος, και ο ιερωμένος της περιοχής, ως 

πνευματικός άνθρωπος αλλά ουσιαστικά εκπρόσωπος της εκκλησίας στη 

δημοτική εκπαίδευση, πρόσωπα που συμμετέχουν ex officio στις εφορευτι-

κές επιτροπές, αδιαλείπτως από το 1834, και αποτελούν τη δεδομένη ιστο-

ρική περίοδο ισχυρούς τοπικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν εμμέ-

σως πλην σαφώς το ευρύτερο κοινωνικό, και κατ’ επέκταση και το πολιτικό 

περιβάλλον. 

   Ο ρόλος των εφορευτικών επιτροπών, αποδυναμώνεται δραστικά 

και περιορίζεται στο να καταγγέλλουν στους επιθεωρητές «ει τι επιλήψιμον 

παρατηρήσωσιν»,310 να παρίστανται στις εξετάσεις των παιδιών χωρίς ό-

μως να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, και να εκθέτουν στους επιθε-

ωρητές τα προβλήματα των διδακτηρίων. Κατ’ επέκταση, η εξουσία και η 

επιρροή που ασκούν στο χώρο της εκπαίδευσης οι τοπικοί παράγοντες και 

δη ο δήμαρχος, επόμενο είναι ότι περιορίζονται αφού παύουν πλέον να έ-
                                            
309 Βλ. σχετ. Μπουζάκης Σ., Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, ό.π., Αιτιολογική 

έκθεσις του νομοσχεδίου περί διοικήσεως της εκπαιδεύσεως, σελ.596. 
310 Αναλυτικά, ως καθήκοντα των εφορευτικών επιτροπών περιγράφονται από το άρθρο 

76 τα ακόλουθα: α΄)Καταμανθάνουσιν εξ αμέσου αντιλήψεως τα κατά το σχολείον του τό-

που αυτών και καταγγέλουσι τοις επιθεωρηταίς, μονίμοις τε και μεταβατικοίς, τοις εδρεύ-

ουσιν εν τω νομώ αυτών, ει τι επιλήψιμον παρατηρήσωσιν εις την επιμέλειαν και την δια-

γωγήν των διδασκάλων και μαθητών.  

β΄)Παρίστανται εις τας ενιαυσίους εξετάσεις και διαβιβάζουσι τοις επιθεωρηταίς εκθέσεις 

περί της καταστάσεως των διδακτηρίων και των διδακτικών οργάνων και περί του αριθ-

μού των εις το σχολείον φοιτώντων μαθητών των υφισταμένων τας ενιαυσίους εξετάσεις 

και των απολυομένων. 
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χουν λόγο σε θέματα ελέγχου, τιμωρίας, προσωρινής παύσης ή και από-

λυσης των δασκάλων. 

Η ιεραρχία της διοίκησης της εκπαίδευσης ολοκληρώνεται με το θεσμό 

των διευθυντών των σχολείων για τους οποίους ο νομοθέτης το μόνο που 

προβλέπει, στα άρθρα 38 και 39, είναι ότι τους χορηγείται ένα επιπλέον 

ποσό μηνιαίως, ανάλογα με το είδος του σχολείου «δια την γραφικήν ύλην 

και τα αναγκαιότατα μικροέξοδα του σχολείου και τας επιδιορθώσεις εκεί-

νας, αίτινες ουδεμίαν αναβολήν επιδέχονται· είναι δε αυτοί προσωπικώς 

υπεύθυνοι δια την θεραπείαν εκείνων των βλαβών των σχολείων, αίτινες 

προκύπτουσιν εκ της αμελείας αυτών και εκ της ακοσμίας των μαθητών αυ-

τών. Το αντίτιμον των τοιούτων βλαβών κρατείται εκ του μισθού αυτών»311. 

Επίσης διατηρούν το δικαίωμα, με προσωπική ευθύνη να διορίζουν, μέχρι 

και τα διτάξια σχολεία από έναν επιστάτη. Ουσιαστικά, ο διοικητικός ρόλος 

του διευθυντή του σχολείου είναι μηδαμινός. 

Να θυμίσουμε ότι ο νόμος του 1834 προέβλεπε τη σύσταση επιθεω-

ρητικών επιτροπών  σε επίπεδο σχολικής μονάδας- τις αντίστοιχες εφορευ-

τικές επιτροπές- σε επίπεδο επαρχίας και σε επίπεδο νομού. Γενικός επι-

θεωρητής όλων των σχολείων ήταν ο διευθυντής του Διδασκαλείου ο οποί-

ος υπαγόταν απευθείας στη Γραμματεία των Εκκλησιαστικών και της Δη-

μοσίας Εκπαιδεύσεως όπου και εναπόκειτο η ευθύνη όλων των δημοτικών 

σχολείων της χώρας. 

Δεν θα ήταν υπερβολή να αναφερθεί ότι με τα νομοσχέδια του 1889 

επιχειρείται μια πρώτη προσπάθεια για αναδιάρθρωση της διοίκησης της 

εκπαίδευσης. Ούτε μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι αποτελούν μια καλή 

πρώτη ύλη για τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που εκδηλώνονται μελ-

λοντικά, στοιχείο που καταγράφεται στα μεγάλα πλεονεκτήματα των νομο-

σχεδίων.  

Εκτός όμως από αυτό, επιτελείται και μια άλλη σημαντική πολιτική λει-

τουργία που ταράζει τη στασιμότητα των παραδοσιακών διοικητικών δομών 

της εκπαίδευσης. Στο βαθμό που η προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρεί να α-

φήσει στο περιθώριο της διαχείρισης της εκπαιδευτικής δράσης θεσμικά 

πρόσωπα, αιρετά ή διορισμένα, τα οποία ευθύνονται για πολλά αρνητικά 

                                            
311 ό.π., σελ 183. 
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της εκπαίδευσης οφείλουμε να δεχτούμε ότι αυτή συνιστά σημαντική με-

ταρρυθμιστική πράξη. Ο νομάρχης, ο έπαρχος, ο δήμαρχος, ο παπάς, 

πρόσωπα που με τη χρόνια συμμετοχή τους στα όργανα εποπτείας και 

διοίκησης της εκπαίδευσης έχουν αποκτήσει δικαιώματα στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. Σε συνδυασμό με τον ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό ρόλο 

που ασκούν στις κλειστές και μικρές κυρίως κοινωνίες ως κομματάρχες και 

πολιτικοί παράγοντες, δύσκολο είναι να πιστέψουμε ότι τους ήταν εύκολο 

να απεμπολήσουν τα κεκτημένα δεκαετιών. 

 
4. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ  

 

Το ζήτημα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των διδασκάλων απασχο-

λεί έντονα την ηγεσία το υπουργείου εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκ-

παιδεύσεως, το 1889, όπως αυτό γίνεται φανερό και από το κείμενο της ει-

σηγητικής έκθεσης. Μάλιστα, κατατίθεται ειδικό νομοσχέδιο για τη σύσταση 

και λειτουργία των διδασκαλείων  το οποίο θα παρουσιάσουμε αναλυτικά 

σε επόμενο κεφάλαιο.  

 Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούμε ειδικά με τα προσόντα των υ-

ποψηφίων για διορισμό διδασκάλων όπως αυτά περιγράφονται στα προ-

τεινόμενα νομοσχέδια και θα επισημάνουμε τις αλλαγές που επιχειρούνται,  

Εικοσιέξι άρθρα312 προσδιορίζουν τα προσόντα που πρέπει να έχουν 

οι δημοδιδάσκαλοι και οι γραμματιστές για να διοριστούν και ρυθμίζουν τα 

μισθολογικά και βαθμολογικά θέματα αυτών. Για να διοριστεί κάποιος δά-

σκαλος πρέπει οπωσδήποτε να είναι απόφοιτος των διδασκαλείων ή 

υποδιδασκαλείων313 του κράτους, όπως ορίζεται αυστηρά στο άρθρο 26 

των νομοσχεδίων. Η επιλογή αυτή για το διορισμό των δασκάλων διατυ-

πώνεται για πρώτη φορά με τόσο απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο χω-

ρίς να αφήνει παράθυρα σε εξεταστικές επιτροπές, και με βάση το σχεδια-

σμό για την εκπαίδευση των δασκάλων, όπως φαίνεται από τα αντίστοιχα 

νομοσχέδια που κατατίθενται ταυτόχρονα στη Βουλή, θεωρητικά τουλάχι-
                                            
312 Πρόκειται για τα άρθρα 26-51, ό.π., σελ. 182-183. 
313 Παρόλο που παρακάτω θα γίνει αναλυτικότερη παρουσίαση των διδασκαλείων και υποδι-

δασκαλείων, πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι οι απόφοιτοι των διδασκαλείων διορίζονταν ως 

δημοδιδάσκαλοι και οι απόφοιτοι των υποδιδασκαλείων ως γραμματιστές. 
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στον, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υλοποίησή της. Μόνη εξαίρεση 

αποτελεί η πρόβλεψη ότι μπορεί και κάποιος απόφοιτος «των εκτός του 

Κράτους διδασκαλείων»314 να διοριστεί ως δάσκαλος, πάντα όμως μετά 

από εξετάσεις ενώπιον εξεταστικής επιτροπής που συστήνεται γι αυτόν 

αποκλειστικά το λόγο, με τον όρο όμως ότι θα είναι ήδη κάτοχος πτυχίου το 

οποίο η επιτροπή πρόκειται να αναγνωρίσει. 

Με την αποφοίτηση από τα διδασκαλεία, οι δημοδιδάσκαλοι, ανάλογα 

με το βαθμό του απολυτηρίου τους κατατάσσονται και στο αντίστοιχο είδος 

του σχολείου.315 Κατ’ ανάλογο τρόπο πραγματοποιείται και η τοποθέτηση 

των γραμματιστών, πάλι με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους316 

από τα υποδιδασκαλεία.  

Μια άλλη ρύθμιση που αφορά στα προσόντα των δασκάλων είναι ε-

κείνη που αναφέρεται στις εξετάσεις τις οποίες κατά καιρούς αυτοί υποβάλ-

λονται. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές μορφές εξετάσεων: προβιβαστικές 

«προς βελτίωσιν του βαθμού αυτών»,317 δοκιμαστικές, που είναι αξιολογι-

κές για δημοδιδασκάλους και γραμματιστές αφού «υποβιβάζεται και αφαι-

ρείται ο βαθμός και ελαττούται ο μισθός και αποπέμπονται εκ των τάξεων 

των διδασκάλων αναλόγως της αποτυχίας αυτών εις τας εξετάσεις αυ-

τάς»318 και προαγωγικές. Οι τελευταίες αυτές είναι τριών ειδών: με την 

πρώτη εξέταση οι δάσκαλοι μπορούν να πάρουν θέση στο μέσο τμήμα των 

πολυταξίων σχολείων, με τη δεύτερη μεταβαίνουν στο ανώτατο τμήμα και 

με την τρίτη που έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφού «δια της τελευ-

ταίας, της διευθυντικής, καθίστανται οι προαγόμενοι επί τριετίαν μεν ως δι-

                                            
314 ό.π., σελ.182. 
315 Το άρθρο 27 ορίζει επακριβώς: Των αποφοίτων των διδασκαλείων οι μεν λαβόντες 

κατά την απολυτήριον αυτών δοκιμασίαν τον βαθμόν άριστα διορίζονται κατ’ αρχάς υπό 

του Υπουργείου των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως εις το μέσον τμήμα 

των πλήρων σχολείων, οι δε τον βαθμόν λίαν καλώς εις τα μονοτάξια, και οι τον βαθμόν 

καλώς εις τα ημιημερήσια ή ως διδάσκαλοι εις τα διτάξια. ό.π., σελ. 182. 
316 Το άρθρο 44 ορίζει επακριβώς: Των γραμματιστών οι μεν λαβόντες κατά την απολυτή-

ριον αυτών εξέτασιν παρά των υποδιδασκαλείων τον βαθμόν καλώς διορίζονται εις τας 

κώμας εχούσας 300-400 κατοίκους, οι δε τον βαθμόν λίαν καλώς εις τας εχούσας 400-

500, οι δε τον βαθμόν άριστα εις τας εχούσας 500-600. ό.π., σελ. 183. 
317 Παράρτημα 101, ό.π., άρθρο 28, σελ. 182. 
318 Παράρτημα 101, ό.π., άρθρο 42, σελ. 183. 
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ευθυνταί των πολυταξίων, επί πενταετίαν δε ως διευθυνταί των πλήρων, 

μεθ’ ό δύνανται να διορισθώσι καθηγηταί εν τε τοις διδασκαλείοις και τοις 

ανωτέροις παρθεναγωγείοις και τελευταίον και επιθεωρηταί».319  

Πρόκειται για πολύ σημαντική διάταξη, που επίσης συγκαταλέγεται 

στα θετικά των νομοσχεδίων, γιατί είναι η πρώτη φορά που λαμβάνεται 

πρόνοια για την εκπαίδευση και ανάδειξη ανώτερων στελεχών της δημοτι-

κής εκπαίδευσης από τους υπηρετούντες σε αυτήν δασκάλους, ενάντια 

στην πρακτική που υιοθετείται από το 1834 με τους διδάσκοντες στα Διδα-

σκαλεία και τους επιθεωρητές να επιλέγονται από το χώρο της μέσης εκ-

παίδευσης, με μάλλον αρνητικές επιπτώσεις για την εκπαίδευση αφού το 

γνωστικό αντικείμενο των ανθρώπων αυτών ήταν πολλές φορές ξένο με 

την παιδαγωγική και τις ανάγκες του δημοτικού σχολείου. 

Σε κάθε περίπτωση, ο μισθός των δημοδιδασκάλων και των γραμμα-

τιστών προσδιορίζεται από το βαθμό που οι απόφοιτοι των διδασκαλείων 

και υποδιδασκαλείων θα έχουν στο απολυτήριό τους, καθώς και από τα 

αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν. 

Αν και εκ πρώτης όψεως η σύνδεση του μισθού με τη βαθμολογική 

θέση φαίνεται να λειτουργεί ως κίνητρο για την εξέλιξη των δημοδιδασκά-

λων, στην ουσία πρόκειται για τη διατήρηση των επιλογών του 1834 που 

χώριζε μισθολογικά του δασκάλους σε τέσσερις κατηγορίες. Πρόκειται μάλ-

λον για ένα αρνητικό στοιχείο των νομοσχεδίων αφού προβλέπει διαφορές 

στη μισθοδοσία των δασκάλων που είναι αρκετά σημαντικές και δημιουρ-

γούν σοβαρές ανισότητες, οι οποίες, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιπτώσεις, 

ανάμεσα σε δημοδιδασκάλους και γραμματιστές φτάνουν και ξεπερνούν το 

διπλάσιο ποσό για  αρκετές κατηγορίες αποφοίτων.320

 

5. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 
 

Το 1889, όταν επιχειρείται η μεταρρυθμιστική προσπάθεια από τον 

Θεοτόκη, βρίσκονται ήδη σε λειτουργία σε όλη τη χώρα τέσσερα Διδασκα-
                                            
319 Παράρτημα 101, ό.π., άρθρο 29, σελ. 182. 
320 Για παράδειγμα, ο αριστούχος του διδασκαλείου παίρνει μισθό 150 δρχ, ο απόφοιτος 

με βαθμό λίαν καλώς, μισθό 130 δρχ, και ο απόφοιτος με βαθμό καλώς 110 δρχ. Οι αντί-

στοιχοι μισθοί των γραμματιστών περιορίζονται σε 70, 60 και 55 δρχ. το μήνα. 
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λεία, τα οποία στην πράξη λειτουργούν ως Διδασκαλεία αρρένων αφού σε 

αυτά δεν προσέρχονται κορίτσια να εκπαιδευτούν παρά το γεγονός ότι κάτι 

τέτοιο δεν απαγορεύεται. Η εκπαίδευση των διδασκαλισσών γίνεται στα 

παρθεναγωγεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας σε Κέρκυρα και Αθήνα και 

στο Αρσάκειο, τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα Διδασκαλεία 

του κράτους.321  Τα σχολεία όμως  την περίοδο αυτή στελεχώνονται από 

δασκάλους και δασκάλες που κατέχουν έντεκα διαφορετικά είδη πτυχίων, 

ορισμένοι δε τα έχουν αποκτήσει με όχι και τόσο διαφανείς διαδικασίες. 

Πέραν όμως τούτου, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η παιδαγωγική και εκ-

παιδευτική ανεπάρκεια αυτών των δασκάλων να προσφέρουν ουσιαστικά 

στην εκπαίδευση. Πιο προβληματική δείχνει να είναι η κατηγορία των 

γραμματοδιδασκάλων για τους οποίους έγινε λόγος στο προηγούμενο κε-

φάλαιο.  

Ο Θεοτόκης στοχεύει σε μια συνολική ρύθμιση του προβλήματος της 

εκπαίδευσης των δασκάλων και των δύο φύλων δείχνοντας όμως να έχει 

επίγνωση των πρακτικών δυσκολιών για την υλοποίηση αυτού του εγχει-

ρήματος αφού αναγνωρίζει, όπως θα δούμε στις εισηγητικές εκθέσεις, τις 

εγγενείς δυσκολίες και αδυναμίες του συστήματος οι οποίες δεν είναι εύκο-

λο να ανατραπούν.  Για το λόγο αυτό καταθέτει πέντε διαφορετικά νομο-

σχέδια στη Βουλή, συνοδευόμενα από σύντομες αιτιολογικές εκθέσεις τα 

οποία φέρουν του τίτλους: 

• Νομοσχέδιον περί μεταρρυθμίσεως των διδασκαλείων του κράτους 

• Σχέδιον νόμου περί διδασκαλείου των τεχνικών μαθημάτων 

• Σχέδιον νόμου περί διδασκαλείου των θηλέων 

• Νομοσχέδιον περί ιδρύσεως μονοτάκτων διδασκαλείων 

• Νομοσχέδιον περί υποδιδασκαλείων 

Στην ενότητα αυτή ο Θεοτόκης εντάσσει και την εκπαίδευση των κορι-

τσιών, η οποία όπως είδαμε, υπολείπεται κατά πολύ εκείνης των αγοριών, 

με την κατάθεση σχεδίου νόμου περί ανωτέρων παρθεναγωγείων. 

                                            
321 ΒΛ. σχετ. τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας. 
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5.1. Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ 

 

Η αιτιολογική έκθεση επί του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση των 

διδασκαλείων αρχίζει με μια σοβαρή και εύστοχη παρατήρηση από τον Θε-

οτόκη ότι «ενόσω το έργον των διδασκαλείων θα διαπεραίνηται δι’ ανθρώ-

πων αμοίρων φιλοσοφικής και παιδαγωγικής μαθήσεως και αδαών κατά τα 

δημοτικά σχολεία, τέλεια τα διδασκαλεία αδύνατον να αποβώσι».322 Θίγει 

με τον τρόπο αυτό ένα βασικό πρόβλημα της δημοτικής εκπαίδευσης που 

είναι ελλιπής γνώση εκείνων που αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των υπο-

ψηφίων δασκάλων.  

Πράγματι, η εκπαίδευση των διδασκάλων από την ημέρα ίδρυσης του 

πρώτου Διδασκαλείου μέχρι και την επανίδρυσή του το 1878, ανατίθεται σε 

καθηγητές γυμνασίου, διδάκτορες της φιλοσοφικής σχολής του πανεπιστη-

μίου με αποτέλεσμα να προσδώσουν σε αυτά «τον χαρακτήρα παιδευτηρί-

ων παιδείας μάλλον θεωρητικής ή τέχνης διδακτικής».323 Σε συνδυασμό με 

τη «διδασκαλία μαθημάτων εκ των προγραμμάτων των γυμνασίων αντι-

γραφέντων και ο τρόπος, καθ΄ ον αύτη γίνεται..»324 έχει ως αποτέλεσμα να 

μην καταρτίζονται σωστά στα μαθήματα εκείνα «άτινα δημοδιδάσκαλοι πο-

τε γενόμενοι εις τα δημοτικά σχολεία θα διδάξωσιν».325

Αν και οι διαπιστώσεις αυτές απηχούν μια σωστή αντίληψη για τα 

προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση των δασκάλων, στην πράξη, 

τα νομοσχέδια δεν ξεπερνούν ούτε ανατρέπουν τη νομοθετική βάση του 

1878. Ούτε τα κριτήρια για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού διαφο-

ροποιούνται σε σημαντικό βαθμό αφού «καθηγηταί του διδασκαλείου διορί-

ζονται διδάκτορες ο μεν του φυσικού ή μαθηματικού, ο δε του φιλολογικού 

τμήματος της φιλοσοφικής σχολής, έχοντες αποδείξεις της παιδαγωγικής 

αυτών μαθήσεως»,326 επιλογή που δε διαφέρει σε τίποτα από την αντίστοι-

χη του 1878 όπου ορίζεται ότι από τους τρεις διδάσκοντες καθηγητές «οι 
                                            
322 Παράρτημα 102 της Εφημερίδος των συζητήσεων της Βουλής, ό.π., σελ. 187. 
323 Παράρτημα 102, ό.π., σελ. 188. 
324 Παράρτημα 102, ό.π., σελ. 188. 
325 Παράρτημα 102, ό.π., σελ. 188. 
326 Παράρτημα 102, ό.π.,  άρθρο 12, σελ. 189. 
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μεν δύο απαιτείται να ήναι διδάκτορες της φιλολογίας, έχοντες του ετέρου 

τούτων απόδειξιν ειδικής σπουδής των παιδαγωγικών, ο δε τρίτος του φυ-

σικού τμήματος της Φιλοσοφικής σχολής».327  

Η μόνη διαφοροποίηση αφορά ουσιαστικά α) στους καθηγητές των 

φυσικομαθηματικών αφού προβλέπεται ότι «δύνανται να διορισθώσι και 

απόσχολοι των διδασκαλείων έχοντες τα απαιτούμενα προσόντα»328 και β) 

στο ειδικό κατά κάποιο τρόπο εκπαιδευτικό προσωπικό αφού ορίζεται ότι 

«διδάσκαλοι τακτικοί των τεχνικών μαθημάτων διορίζονται μόνον οι έχοντες 

παρά των αρμοδίων εκπαιδευτηρίων και των οικείων διδασκάλων αποδεί-

ξεις σπουδής τακτικής και τελείας των μαθημάτων τούτων, άτινα αναδέχο-

νται να διδάξωσιν»329 εργασία την οποία όπως τονίζεται στο ίδιο άρθρο 

μπορούν να αναλάβουν «και απόσχολοι των διδασκαλείων, όταν έχωσι τα 

απαιτούμενα προσόντα». 

Ούτε στο επίπεδο των προσόντων που απαιτούνται για να γίνει δεκτός 

κάποιος στα Διδασκαλεία επέρχεται ουσιαστική μεταβολή αφού για να λά-

βει κάποιος μέρος στις εξετάσεις πρέπει να έχει «γνώσεις ας κέκτηνται μό-

νον οι καλοί τελειόφοιτοι της α΄ τάξεως των παρ’ ημίν γυμνασίων»330 ρύθ-

μιση που δε διαφοροποιείται από την ήδη υπάρχουσα του νόμου ΧΘ΄.  

Εκείνο που αναμένεται με βεβαιότητα να αλλάξει είναι οι έδρες των Δι-

δασκαλείων τα οποία ορίζεται ότι «μετατίθενται το μεν εν Αθήναις εις Πό-

ρον, το δε εν Πελοποννήσω εις Κόρινθον και το εν Επτανήσω εις Καστελ-

λάνους της Κερκύρας»331 και αυτό όχι στο πλαίσιο κάποιου σχεδίου απο-

κέντρωσης αλλά επειδή «εθιζόμενοι οι μαθηταί εις τον βίον των μεγάλων 

πόλεων[…]είτα αναστρέφονται εις μικράς κώμας και πόλεις, και έτι δυσχε-

ρέστερον επιτελούσι το εαυτών μονότονον διδασκαλικόν έργον».332 Προς 

επίρρωση των προηγουμένων «οι μαθηταί του διδασκαλείου ενδύονται ο-

                                            
327 ΦΕΚ 7/24.1.1878, νόμος ΧΘ΄ άρθρο 14, σελ. 42. 
328 Παράρτημα 102, ό.π.,  άρθρο 12, σελ. 189. 
329 Παράρτημα 102, ό.π.,  άρθρο 13, σελ. 189. 
330 Παράρτημα 102, ό.π.,  άρθρο 29, σελ. 190. 
331 Παράρτημα 102, ό.π.,  άρθρο 2, σελ. 188. 
332 Παράρτημα 102, ο.π., Αιτιολογική έκθεσις επί του νομοσχεδίου περί της μεταρρυθμίσεως 

των ήδη υπαρχόντων διδασκαλείων, σελ. 187. 
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μοιομόρφως και ενδιαιτώνται εντός του διδακτηρίου προκαταβάλλοντες τα 

εκ 500 δραχμών ετήσια θρέπτρα αυτών εις τρεις ίσας δόσεις».333  

Με τις ρυθμίσεις αυτές, παρά τις ορισμένες επίκαιρες εκτιμήσεις που 

διατυπώνονται στην αιτιολογική έκθεση, κυρίως επί της παιδαγωγικής δυ-

ναμικής των λειτουργούντων Διδασκαλείων, τα οριζόμενα από τα 38 άρθρα 

του νομοσχεδίου μπορούμε να πούμε ότι δεν δικαιολογούν τον τίτλο «περί 

μεταρρυθμίσεως των διδασκαλείων του Κράτους» που αυτά φέρουν. Πρό-

κειται περισσότερο για «εξωσυστημικές»334 παρεμβάσεις ήσσονος σημασί-

ας χωρίς να θίγουν το περιεχόμενο της παρεχόμενης γνώσης. 

 
5.2. ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ 

 

Στο ίδιο πνεύμα που διέπει το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση των 

Διδασκαλείων κινείται και το σχέδιο νόμου «περί διδασκαλείου των θηλέ-

ων». Με τη μόνη διαφορά ότι δημόσιο Διδασκαλείο για την εκπαίδευση δι-

δασκαλισσών δε λειτουργεί στη χώρα αφού «το Κράτος εξεδήλωσε κατά 

πρώτον την προσπάθειάν του προς ίδρυσιν δημοσίων διδασκαλείων θηλέ-

ων δια των νομοσχεδίων του 1889».335 Την απουσία της πολιτείας από την 

εκπαίδευση των διδασκαλισσών επισημαίνει και ο Θεοτόκης, τη χρεώνει 

μάλιστα στο κράτος το οποίο στο ξεκίνημά του «απαλλοτριωθέν του εαυτού 

δικαιώματος της μορφώσεως των διδασκαλισσών και αναθέμενον τούτο το 

μέγα καθήκον αυτού εις ιδιώτας[…]είχε πως λόγον τινά, όταν η απορία 

χρημάτων ή απορία διδασκάλων ή έλλειψις σοφίας διδακτικής και σχολικής 

ή έλλειψις ικανότητος προς διαμόρφωσιν τοιούτων πραγμάτων ήτο το αί-

τιον τούτου˙ αλλά το γε νυν ουδέν τούτων υφίσταται˙ χρημάτων ευπορεί το 

κράτος…».336  

Ο Θεοτόκης με αυτή την αποστροφή του λόγου του καταγράφει με χα-

ρακτηριστικό τρόπο τις εγγενείς αδυναμίες παρέμβασης του νεοσύστατου 

                                            
333 Παράρτημα 102, ό.π.,  άρθρο 32, σελ. 190 
334 Για το περιεχόμενο του όρου Βλ. σχετ. Πυργιωτάκης Ι.Ε., Εκπαίδευση και κοινωνία στην 

Ελλάδα, ό.π., σσ. 81 κέ. 
335 Λέφας Χρ., Η ιστορία της εκπαιδεύσεως, εκδ. ΟΕΣΒ, Αθήνα 1942, σελ. 241. 
336 Παράρτημα 104, ό.π., Αιτιολογική έκθεσις επί του νομοσχεδίου περί της ιδρύσεως διδα-

σκαλείου των θηλέων, σελ.192. 
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ελληνικού κράτους στο χώρο της δημοτικής εκπαίδευσης. Για τους ίδιους ή 

αντίστοιχους λόγους η δημοτική εκπαίδευση παραμένει δημοτική, και η εκ-

παίδευση των δασκάλων περιορισμένη, για τους ίδιους ή αντίστοιχους λό-

γους η στασιμότητα που παρατηρείται στην εκπαίδευση για δεκαετίες, τελι-

κά δημιουργεί ένα οργανισμό τον οποίο οι μηχανισμοί συμφερόντων που 

τον ελέγχουν τον καθιστούν αδρανή, δεν του επιτρέπουν να μεταβληθεί, 

τον εμποδίζουν να μεταρρυθμιστεί όταν ”ευπορεί το κράτος” όταν πια αυτό  

δεν έχει λόγο «να μη επανακτήση πλέον το απαλλοτριωθέν αυτού δικαίωμα 

και να μη αναλάβη παρά των ιδιωτών το εις αυτούς ανατεθέν ίδιον και ύψι-

στον αυτού καθήκον της μορφώσεως των οργάνων της δημοσίας αγωγής 

και μορφώσεως…».337  

Το Διδασκαλείο προβλέπεται να ιδρυθεί στο Μεσολόγγι, οι σπουδές 

είναι τριετούς διάρκειας και μπορούν να φοιτήσουν σε αυτό, κατόπιν εξετά-

σεων, «αι καλαί απόφοιτοι των ανωτέρων παρθεναγωγείων του Κράτους, ή 

οι καλοί μαθηταί της α΄ τάξεως των παρ’ ημίν γυμνασίων».338

Ο σκοπός της σύστασης του Διδασκαλείου των θηλέων είναι προσαρ-

μοσμένος στην κοινή αντίληψη της εποχής για την εκπαίδευση των κορι-

τσιών. Τις ίδιες κοινές αντιλήψεις για το ρόλο τόσο της γυναίκας στην κοι-

νωνία όσο και για τα δικαιώματα και το ρόλο των διαφόρων κοινωνικοοικο-

νομικών στρωμάτων απηχούν οι απόψεις του Θεοτόκη ότι στόχος της σύ-

στασης του Διδασκαλείου των θηλέων είναι «η μεταβίβασις του ευγενούς 

επαγγέλματος των διδασκαλισσών μάλλον εις τα κοράσια της μέσης τάξε-

ως των ελλήνων, εις τα κοράσια των αστών, παρά εις τα κοράσια της βα-

ναύσου τάξεως των πλυντριών και των μαγειρισσών και των τροφών και 

των υπηρετριών, των δυσφημοτάτων εξαιρουμένων, εξ ων ως επί το πολύ 

στρατολογούνται νυν αι επαγγελόμεναι να διαπλάσωσι το ήθος και να ε-

ξευγενίσωσι τους τρόπους των θυγατέρων ημών».339  

Αν στη λογική των φορέων της εκπαιδευτικής εξουσίας είναι ότι ”τα 

κοράσια της βαναύσου τάξεως” δε θα πρέπει να γίνονται δασκάλες σε συν-

δυασμό με την ”ευπορία του κράτους” μας δίνει το δικαίωμα να υποθέσου-
                                            
337 Παράρτημα 104, ό.π., 
338 Παράρτημα 104, ό.π., άρθρο 22, σελ. 194. 
339 Παράρτημα 104, ό.π., Αιτιολογική έκθεσις επί του νομοσχεδίου περί της ιδρύσεως διδα-

σκαλείου των θηλέων, σελ.192. 
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με ότι η επιλογή για την ίδρυση ενός τύπου σχολείου, με κριτήρια γεωγρα-

φικά και πληθυσμιακά, δεν αντανακλά μόνο την ύπαρξη στενών οικονομι-

κών προβλημάτων αλλά ένα πλαίσιο ιδεολογίας το οποίο εξυπηρετεί τις 

ομάδες που διαχειρίζονται την εξουσία. Γίνεται έτσι περισσότερο κατανοητό 

γιατί οι μικρές και απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές παραμένουν χωρίς 

σχολείο, γιατί οι οικισμοί μέχρι 600 κατοίκους δεν ”δικαιούνται” δημοτικά 

σχολεία αλλά γραμματεία. Όσο περισσότερο στάσιμο παραμένει το εκπαι-

δευτικό σύστημα, τόσο η κεντρική εξουσία διατηρεί το αποκλειστικό προνό-

μιο να αναπαράγεται. 

Η πολιτική αυτή θέση διατυπωμένη από ένα βασικό εκφραστή (δέκα 

χρόνια αργότερα, το 1899, μετά το θάνατο του Τρικούπη, θα είναι πρωθυ-

πουργός της χώρας) της παράταξης που ευαγγελίζεται τον εκσυγχρονισμό 

στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, πρέπει να εκληφθεί ως ενδεικτική των από-

ψεων που φέρουν τα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, τα οποία 

τελικά και διαχειρίζονται την εξουσία, καθώς και της μεγάλης απόστασης 

που χωρίζει τα ανώτερα στρώματα από τη συντριπτική πλειοψηφία του 

πληθυσμού η οποία παραμένει αγροτική, ανειδίκευτη επαγγελματικά, α-

νεκπαίδευτη και τελικά ανοργάνωτη, στάσιμη οικονομικά και κοινωνικά και 

στερημένη πολιτικά. 

Παραπλήσια είναι η  αντίληψη για το περιεχόμενο σπουδών αφού α-

ναφέρεται ότι η εκπαίδευση των κοριτσιών «δεν είναι, ως έδει, το ευαγγέ-

λιον, η οικιακή οικονομία, η οικιακή παιδαγωγική, η υγιεινή, η ωδική, τα ερ-

γόχειρα, η γυμναστική και η ιχνογραφία, αλλ’ είναι η πασών ήκιστα προσή-

κουσα˙ είναι η ζωολογία, η χημεία, η αριθμητική και μάλιστα η γραμματική 

και η τεχνολογία[…]άτινα εισι παιδεύματα βαθύτατα της θηλείας φύσεως 

απτόμενα».340  

Έτσι, το πρόγραμμα των μαθημάτων δομείται σ’ αυτή τη φιλοσοφία και 

περιλαμβάνει, εκτός της μητρικής γλώσσας- που και σε αυτό το νομοσχέδιο 

ορίζεται ως γλώσσα διδασκαλίας- και τα παιδαγωγικά μαθήματα, τη 

διδασκαλία της υγιεινής και της οικιακής οικονομίας και τα τεχνικά 

μαθήματα, ωδική, κλειδοκύμβαλον, ιχνογραφία, καλλιγραφία, γυμναστική 

και χειροτεχνήματα, που μαζί με τον κύκλο των πρακτικών μαθημάτων, 

γεωγραφίας και φυσικής ιστορίας κλείνουν τον αριθμητικής, γεωμετρίας,                                             
340 Παράρτημα 104, ό.π., σελ.192. 
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γεωμετρίας, γεωγραφίας και φυσικής ιστορίας κλείνουν τον κύκλο των δι-

δακτέων μαθημάτων.341 Και πάντα, βέβαια, όπως σε όλα τα προγράμματα 

διδασκαλίας, τα θρησκευτικά και το ευαγγέλιο. 

Τα διαδικαστικά ζητήματα στη λειτουργία της σχολής δε διαφέρουν 

πολύ από τα αντίστοιχα των υπολοίπων Διδασκαλείων αφού ορίζεται ότι 

«οι καθηγηταί του διδασκαλείου των θηλέων και οι διδάσκαλοι των τεχνι-

κών μαθημάτων έχουσι τα αυτά προσόντα, οία και οι καθηγηταί και οι δι-

δάσκαλόι των διδασκαλείων των αρρένων».342 Ο εσωτερικός κανονισμός 

επιβάλλει, και εδώ, το ομοιόμορφο ντύσιμο και την ενδιαίτηση στο χώρο 

του διδακτηρίου έναντι 600 δραχμών ετησίως.343

 

5.2.1. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ 
 

Αν από τα νομοσχέδια που καταθέτει ο Θεοτόκης υπάρχει ένα το ο-

ποίο στοχεύει περισσότερο από τα υπόλοιπα στην άμεση εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων της μέσης τάξης, όπως την ονομάζει, και είναι προσαρμο-

σμένο στις ανάγκες της είναι το σχέδιο νόμου περί ανωτέρων παρθεναγω-

γείων. Η συγκέντρωση του πληθυσμού στην πρωτεύουσα και τις άλλες ε-

παρχιακές πόλεις έχει οδηγήσει στο σχηματισμό κοινωνικών ομάδων οι 

οποίες εντοπίζονται «εις τους αυτόθι παρεπιδημούντας υπαλλήλους και εις 

τους στρατιωτικούς»344 και συνθέτουν κατά τον Θεοτόκη ”την μέσην τάξιν 

των πολιτών”. Η διαπίστωση αυτή τον οδηγεί στο συμπέρασμα ότι «η κοι-

νωνική θέσις πάντων τούτων απαιτεί αναγκαίως, όπως τα κοράσια αυτών 

παιδευθώσιν παιδείαν ανωτέραν ρης εν τοις δημοτικοίς σχολείοις παρεχο-

μένης, ίνα ούτω εκτός των άλλων και αρμονία τις υπάρξη μεταξύ της παι-

δείας αυτών και της παιδείας των γονέων και των αρρένων τέκνων της οι-

κογενείας αυτών…»345

                                            
341 Παράρτημα 104, ό.π., άρθρο 5, σελ. 193. 
342 Παράρτημα 104, ό.π., άρθρο 11, σελ. 193. 
343 Βλ. σχετ., παράρτημα 104, ό.π., άρθρο 25, σελ. 194. 
344 Παράρτημα 105, Αιτιολογική έκθεσις επί του νομοσχεδίου περί της ιδρύσεως ανωτέρων 

παρθεναγωγείων, σελ. 194. 
345 Παράρτημα 105, ό.π., σελ. 195. 
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Πράγματι, το πρόβλημα που θίγει ο Θεοτόκης είναι διπλό: πρόκειται 

για την ανισότητα στην εκπαίδευση μεταξύ των δύο φύλων αφού η εκπαί-

δευση των κοριτσιών, ειδικά μετά το δημοτικό, είναι εντελώς παραμελημένη 

από την πολιτεία, ενώ παράλληλα, γονείς με κάποια σχετική μόρφωση, τα 

στελέχη του δημοσίου τομέα «οι κατά τας επαρχίας τοιούτοι γονείς ευρί-

σκονται νυν εν μεγίστη αμηχανία ως προς την προσήκουσαν εις τας θυγα-

τέρας αυτών παίδευσιν»,346 οδηγούμενοι στην αμφιβόλου ποιότητας και 

αποτελέσματος ιδιωτική ή κατ’ οίκον εκπαίδευση, ανάλογα με την οικονομι-

κή δυνατότητα που διαθέτουν. 

Το εύστοχο της εκτίμησης δεν εμποδίζει όμως τον Θεοτόκη να κατα-

θέσει ένα πρόγραμμα σπουδών για τα παρθεναγωγεία το οποίο πολύ απέ-

χει από εκείνο της εκπαίδευσης των αρρένων αφού σε αυτό δεν περιλαμ-

βάνεται ούτε έν μάθημα από τα λεγόμενα ”πρακτικά μαθήματα” ούτε καν η 

αριθμητική.347 Η φοίτηση στα ανώτερα παρθεναγωγεία είναι τριετής, με μη-

νιαία δίδακτρα δέκα δραχμές και η είσοδος σε αυτά πραγματοποιείται κα-

τόπιν εξετάσεων των αποφοίτων των δημοτικών σχολείων. Μετά την απο-

φοίτηση παρέχεται «το δικαίωμα της εις το διδασκαλείον των θηλέων φοι-

τήσεως μετά προηγουμένην εισιτήριον δοκιμασίαν».348 Τα ανώτερα παρθε-

ναγωγεία πρόκειται να ιδρυθούν σε 17 πόλεις της Ελλάδας.349

 

5.3. ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

Η έμφαση που δίνουν τα νομοσχέδια του Θεοτόκη στη διδασκαλία των 

τεχνικών μαθημάτων αντανακλάται και στην πρόταση για την ίδρυση στην 

Αθήνα ειδικού Διδασκαλείου αυτών των μαθημάτων. Η φοίτηση προβλέπε-

                                            
346 Παράρτημα 105, ό.π., σελ. 195 
347 Στο άρθρο 5 των νομοσχεδίων ορίζεται ότι «τα διδασκόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα. 

α) Ευαγγέλιον. β) Μητρική γλώσσα. γ) Οικιακή οικονομία. δ) Υγιεινή. ε) Οικιακή παιδαγωγία. 

στ) Ελληνική ιστορία. ζ) Κοσμογραφία. η) Στοιχεία γεωμετρίας.  θ) Ωδική. ι) Γυμναστική. ια) 

Ιχνογραφία. ιβ) Εργόχειρα. ιγ) Γαλλικά., παράρτημα 105, ό.π., αρθρο 5, σελ. 195. 
348 Παράρτημα 105, ό.π., άρθρο 9, σελ., 195. 
349 Πρόκειται για τις πόλεις: Μεσολόγγι, Άργος, Τρίπολη, Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Πύργος, 

Χαλκίδα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Αργοστόλι, Ερμούπολη, Λάρισα, Βόλος, Καλαμάτα, Φιλιατρά, 

Τρίκαλα, παράρτημα 105, ό.π., σελ. 228.  
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ται μονοετής και δικαίωμα εγγραφής σε αυτό έχουν «μόνον οι λαβόντες εκ 

των διδασκαλείων του Κράτους τον βαθμόν άριστα διδάσκαλοι τε και διδα-

σκάλισσαι»,350 χωρίς όμως ποτέ να «συνδιδάσκονται οι διδάσκαλοι μετά 

των διδακαλισσών».351 Τα μαθήματα που ορίζονται να διδαχθούν από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό είναι «υπό ενός διευθυντού, διδάσκοντος τετρά-

χορδον και ωδικήν, υπό ενός διδασκάλου διδάσκοντος ιχνογραφίαν και 

καλλιγραφίαν, υπό ενός τρίτου διδασκάλου διδάσκοντος γυμναστικήν»352 

ενώ προβλέπονται ακόμη δύο δακάλες οι οποίες θα διδάσκουν τα χειροτε-

χνήματα και το κλειδοκύμβαλο. 

Για την προσέλκυση των υποψηφίων στο Διδασκαλείο των τεχνικών 

μαθημάτων προβλέπονται κίνητρα που σχετίζονται με την απαλλαγή από 

τις προαγωγικές διαδικασίες και την προτίμηση για το διορισμό έναντι των 

απόφοίτων από τα Διδασκαλεία, μέχρι την αύξηση του μισθού κατά είκοσι 

δρχ το μήνα και την αναγνώριση του δικαιώματος «να διδάξωσι τα μαθήμα-

τα ταύτα και εις άλλα δημόσια σχολεία επί επιμισθίω»353 κατόπιν αδείας 

του διευθυντή και του επιθεωρητή. 

 

5.4. ΤΑ ΜΟΝΟΤΑΚΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 
 

Η ανάγκη για την ταχεία μόρφωση δασκάλων ικανών να στελεχώσουν 

τις νέες υποδομές της δημοτικής εκπαίδευσης, καθώς εκτιμάται ότι ο αριθ-

μός των φοιτούντων μαθητών θα αυξηθεί κατά σχεδόν 80% τα επόμενα 

χρόνια, σημαίνει ότι «θα χρειασθώσιν ακόμη 401 νέοι διδάσκαλοι»354 για 

την επέκταση του σχολικού δικτύου σε περιοχές με πληθυσμό πάνω από 

600 κατοίκους, οι οποίες όμως, μέχρι το 1889 δε διαθέτουν δημοτικό σχο-

λείο. Εξαιτίας δε και της εγγενούς αδυναμίας των υπαρχόντων Διδασκαλεί-

                                            
350 Παράρτημα 103, σχέδιον νόμου περί διδασκαλείου των τεχνικών μαθημάτων, άρθρο 2, 

σελ. 191. 
351 Παράρτημα 103, ό.π., άρθρο 7, σελ. 191. 
352 Παράρτημα 103, ό.π., άρθρο 4, σελ. 191. 
353 Παράρτημα 103, ο.π., άρθρο 11, παρ. γ΄, σελ. 191. 
354 Παράρτημα 106, ό.π., Αιτιολογική έκθεσις επί του νομοσχεδίου των μονοτάκτων διδασκα-

λείων, σελ.197. 
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ων να εκπαιδεύσουν «κατ’ έτος πλείονας των 100 δημοδιδασκαλων»355 

ωθούν το Θεοτόκη στην επιλογή της ίδρυσης των μονότακτων διδασκαλεί-

ων αφού «η ίδρυσις νέων διδασκαλείων, ομοίων τοις ήδη υπάρχουσιν, είναι 

το γε νυν αδύνατος ένεκα της ελλείψεως του αναγκαίου και προσήκοντος 

προσωπικού».356  

Τα νέα αυτά Διδασκαλεία σχεδιάζεται να ιδρυθούν στις περιοχές όπου 

λειτουργούν τα ήδη υπάρχοντα ώστε «οι καθηγηταί αυτών επί απλώ επι-

μισθίω διδάσκωσι μόνον τα παιδαγωγικά και τα τεχνικά μαθήματα και α-

σκώσιν εις την διδακτικήν τέχνην τους μετά προηγουμένην εισιτήριον δοκι-

μασίαν απολυθέντας εκ των γυμνασίων μαθητάς αυτών»357 και προβλέπε-

ται να δέχονται κατόπιν εξετάσεων τους απόφοιτους των γυμνασίων. 

Ο συλλογισμός του Θεοτόκη είναι ο εξής: αφού τα υπάρχοντα διδα-

σκαλεία δεν επαρκούν για την εκπαίδευση των δασκάλων και αφού, εκτός 

των ειδικών μαθημάτων «πάντα τα λοιπά μαθήματα τα διδασκόμενα εν τοις 

νυν διδασκαλείοις[…]διδάσκονται απαράλλακτα όπως και εις τα γυμνά-

σια»,358 τα μονότακτα διδασκαλεία απορροφώντας τους 200 αποφοίτους 

των γυμνασίων τους «αδυνατούντες να ανθέξωσιν εις τας δαπάνας, άστι-

νας πενταετής εις το πανεπιστήμιον διατριβή απαιτεί»,359 θα είναι σε θέση 

να τροφοδοτήσουν τη δημοτική εκπαίδευση με δασκάλους των οποίων η 

κατάρτιση θα είναι «τουλάχιστον ίση τη των απολυομένων από των νυν δι-

δασκαλείων»360 ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από την αναμενόμε-

νη αύξηση του αριθμού των μαθητών με την εκπαίδευση των αναγκαίων 

δασκάλων σε σύντομο χρόνο. 

Τα μονότακτα διδασκαλεία έχουν ένα ακόμη στόχο να υλοποιήσουν 

μιας και προβλέπεται να λειτουργήσουν μέχρι να ολοκληρωθεί «η αντικα-

τάστασις του πολλού πλήθους εκείνων των παρ’ ημίν νυν διδασκόντων, οί-

τινες όλως αμεθόδως διδάσκουσι και εν τελεία αγνοία της παιδαγωγικής 

                                            
355 Παράρτημα 106, ό.π., σελ.197. 
356 Παράρτημα 106, ό.π., σελ. 197. 
357 Παράρτημα 106, ό.π., σελ. 197. 
358 Παράρτημα 106, ό.π., σελ. 197. 
359 Παράρτημα 106, ό.π., σελ. 197. 
360 Παράρτημα 106, ό.π., σελ. 197. 
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τέχνης διατελούσιν»,361 εννοώντας προφανώς τους γραμματοδιδασκάλους, 

και όχι μόνο, για τους οποίους προβλέπεται ειδική ρύθμιση. Να σημειωθεί 

τέλος ότι στα μονότακτα διδασκαλεία εκτιμάται από τον εισηγητή ότι θα 

προσέλθουν και «βοηθοί τινες ελληνικών σχολείων, έχοντες την απαιτου-

μένην προπαιδείαν, και γραμματοδιδάσκαλοι και φοιτηταί του πανεπιστημί-

ου και ελληνοδιδάσκαλοι»362 αν λάβουμε υπόψη ότι προβλέπεται η κατάρ-

γηση των ελληνικών σχολείων. 

 

5.5. ΤΑ ΥΠΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 
 

Με την πρόταση του Θεοτόκη για τη σύσταση υποδιδασκαλείων επι-

χειρείται να λυθεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της δημοτικής εκ-

παίδευσης, αυτό των γραμματοδιδασκάλων οι «οποίοι τινες είναι, περιττόν 

να μνημονευθή».363 Στόχος είναι η ανάδειξη ενός νέου τύπου δασκάλου, 

του γραμματιστή, ο οποίος προορίζεται να αντικαταστήσει τους ήδη υπάρ-

χοντες γραμματοδιδασκάλους, αλλά και να στελεχώσει τα νέα σχολεία που 

πρόκειται να ιδρυθούν, τα γραμματεία, σε περιοχές όπου ο πληθυσμός κυ-

μαίνεται μεταξύ 300 και 600 κατοίκων. Ο μαθητικός πληθυσμός των περιο-

χών αυτών εκτιμάται από τον Θεοτόκη (βάσει του υπολογισμού του 10% 

επί του συνολικού πληθυσμού)364 σε 47.512 

                                            
361 Παράρτημα 106, ό.π., νομοσχέδιον περί ιδρύσεως μονοτάκτων διδασκαλείων, άρθρο 17, 

σελ. 199. 
362 Παράρτημα 106, ό.π., σελ. 197. 
363 Παράρτημα 107, Αιτιολογική έκθεσις επί του νομοσχεδίου των υποδιδασκαλείων, σελ. 200. 
364 Η εκτίμηση κατ’ αυτό τον τρόπο του μαθητικού πληθυσμού δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αντανακλά τον πραγματικό αριθμό του μαθητικού πληθυσμού. Στη συζήτηση των νομοσχεδί-

ων του Ευταξία, το 1899, ο Θ. Δηλιγιάννης καταθέτει  στη Βουλή ονομαστικό πίνακα από 28 

χωριά, μόνο από το νομό Αχαϊας και Ήλιδος των οποίων ο πληθυσμός κυμαίνεται μεταξύ 244 

και 488 κατοίκων, δηλαδή ένα μέσο όρο 350 περίπου κατοίκων, στα οποία, σύμφωνα με τα 

νομοσχέδια του 1899 επρόκειτο να συσταθούν γραμματεία. Ο μαθητικός όμως πληθυσμός 

των συγκεκριμένων αυτών χωριών είναι κατά μέσο όρο 68 περίπου για κάθε χωριό, που τελι-

κά αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,4% επί του συνολικού πληθυσμού. Βλ. σχετ. Μπουζάκης 

Σ.,Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, ό.π., πρακτικά Βουλής, Συνεδρίασις 60η, 24 

Ιουνίου 1899, σελ. 493. 
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Οι μαθητές αυτοί «νυν ή ουδαμώς παιδεύονται ούτοι ή όσοι τούτων 

παιδεύονται, κάκιστα υπό των λεγομένων γραμματοδιδασκάλων παιδευό-

μενοι, κάλλιον ήτο να έμενον τέλεον απαίδευτοι».365 Μέχρι το 1889, διάταξη 

που να υποχρεώνει δήμους ή κοινότητες στην ίδρυση σχολείων δεν υπάρ-

χει. 

Τα υποδιδασκαλεία ορίζεται να ιδρυθούν ένα σε κάθε νομό, η φοίτηση 

προβλέπεται μονοετής, πρόκειται να διδάξουν σε αυτά πρωτοβάθμιοι δη-

μοδιδάσκαλοι απόφοιτοι των Διδασκαλείων που λειτουργούν μετά το 1878 

και μπορούν να φοιτήσουν σε αυτά, κατόπιν εξετάσεων, όσοι είναι απόφοι-

τοι της πρώτης τάξης του γυμνασίου.366

Τα νομοσχέδια για τα υποδιδασκαλεία, όπως και τα υπόλοιπα που κα-

ταθέτει ο Θεοτόκης το 1889 στη Βουλή δεν θα ψηφιστούν. Τα υποδιδασκα-

λεία όμως θα λειτουργήσουν τελικά, τρία χρόνια αργότερα, το 1892, επί 

υπουργίας Στ. Σκουλούδη, με το νόμο ΒΟΘ΄ περί υποδιδασκαλείων,367 ο 

οποίος αποτελεί πιστή αντιγραφή του νομοσχεδίου Θεοτόκη με την προσ-

θήκη ορισμένων άρθρων παραπάνω. 

 
 

  

                                            
365 Παράρτημα 107, ό.π., σελ. 200. 
366 Βλ. σχετ. παράρτημα 107, ό.π., νομοσχέδιον περί υποδιδασκαλείων, άρθρα 1,2,3,10, σελ. 

200. 
367 ΦΕΚ 277/11.8.1892, νόμος ΒΟΘ΄, περί υποδιδασκαλείων. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 
 
 

 

Με τα κηρύγματα του διαφωτισμού και τα μηνύματα της γαλλικής επα-

νάστασης ο ελληνισμός αφυπνίζεται και διεκδικεί το δικαίωμά του στην αυ-

τοδιάθεση. Το κλίμα της ιδεολογίας του εθνικισμού που αναδύεται στα τέλη 

του 18ου αιώνα στην Ευρώπη και αποτελεί την κινητήριο δύναμη για το 

σχηματισμό των εθνών-κρατών, αποτελεί σημαντικό ερέθισμα για την καλ-

λιέργεια της ιδέας της ανεξαρτησίας μεταξύ των Ελλήνων και της ίδρυσης 

εθνικού κράτους. Με την κήρυξη της επανάστασης εισέρχονται στον αγώνα 

ετερογενή κοινωνικά στρώματα: προεστοί, πρόκριτοι, προύχοντες, έμποροι 

και ναυτικοί, ένοπλα σώματα, μορφωμένοι άνθρωποι, η εκκλησία και ο 

κλήρος και ο απλός λαός. 

 Κάθε κοινωνική κατηγορία, που προσδιορίζεται ως τέτοια με βάση τη 

θέση που κατείχε στο πλαίσιο της οθωμανικής αυτοκρατορίας, έχει διαφο-

ρετικές προσδοκίες από τη συμμετοχή της στον αγώνα. Οι διαφορετικές 

αυτές προσδοκίες θα εκφραστούν διαρκούντος του αγώνα της απελευθέ-

ρωσης και θα οδηγήσουν σε δύο εμφύλιες διαμάχες μέσα από τις οποίες 

θα αναδειχτούν νικητές τα άρχοντα στρώματα, τα ίδια που είχαν τον έλεγχο 

της τοπικής εξουσίας επί τουρκοκρατίας. Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος 

οι οικονομικές και κοινωνικές δομές είναι επηρεασμένες σε μεγάλο βαθμό 

από την παράδοση στην οργάνωση που είχε δομηθεί στο πλαίσιο της ο-

θωμανικής κυριαρχίας.  

Με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους, το 1830, 

προκύπτει ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα για τους Έλληνες, καθώς αμφι-

σβητείται, κατά κάποιο τρόπο, το ιστορικό δικαίωμα του αυτοπροσδιορι-

σμού τους ως απευθείας απόγονοι των αρχαίων  Ελλήνων. Στην προσπά-

θεια να προσδιορίσει αυστηρά τα όρια της εθνικής ταυτότητάς του το νεο-

σύστατο ελληνικό κράτος, σε μια περίοδο που στην ευρωπαϊκή πνευματική 

σκηνή κυριαρχεί ένα έντονο ρεύμα κλασικισμού, στρέφεται όλο και περισ-
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σότερο στα κλασικά πρότυπα για να ενισχύσει το οπλοστάσιο των επιχει-

ρημάτων του. 

 Η στροφή αυτή θα επηρεάσει καταλυτικά σημαντικές επιλογές της 

πολιτικής και κοινωνικής πρακτικής και θα αποτυπωθεί άμεσα στο εκπαι-

δευτικό σύστημα, που από το ξεκίνημα του νεοελληνικού κράτους δομείται 

σε θεωρητική και φιλολογική βάση. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό σε αυτή την 

επιλογή είναι η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής η οποία χρησιμοποιείται 

ως επίσημη γλώσσα του σχολείου και διδάσκεται από την πρώτη τάξη του 

δημοτικού. 

Αφετηρία για τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους αποτελεί η α-

νάληψη από τον Καποδίστρια της διακυβέρνησης της χώρας. Στην προ-

σπάθειά του να οργανώσει ισχυρή κεντρική εξουσία έρχεται σε ρήξη με τις 

παραδοσιακές τοπικές ομάδες εξουσίας. Η δολοφονία του, το 1831, ανοίγει 

το δρόμο για την επιβολή στην Ελλάδα της απόλυτης μοναρχίας. Ο Όθω-

νας θα ακολουθήσει σκληρή συγκεντρωτική πολιτική, η οποία θα οδηγήσει 

σε συσπείρωση τα άρχοντα τοπικά στρώματα που θα διεκδικήσουν και θα 

πετύχουν, το 1843, την παραχώρηση συντάγματος από το μονάρχη, ο ο-

ποίος θα εκδιωχθεί τελικά το 1862, από τα ίδια στρώματα, τα οποία θα 

διεκδικήσουν και θα πετύχουν διεύρυνση των κοινοβουλευτικών διαδικα-

σιών που θα θεσμοθετηθούν στο σύνταγμα του 1864. Το κοινοβουλευτικό 

σύστημα θα ισχυροποιηθεί το 1875 με την καθιέρωση της αρχής της δεδη-

λωμένης που θα περιορίσει ακόμη περισσότερο τον έλεγχο των κοινοβου-

λευτικών διαδικασιών από το παλάτι. 

Η εδραίωση του κοινοβουλευτικού συστήματος, παγιώνει τις κοτζα-

μπάσικες αντιλήψεις στην πολιτική πρακτική, μονιμοποιεί το πελατειακό 

σύστημα στις σχέσεις του πολίτη με το κράτος και μέσα από την εφαρμογή 

του θεσμού της καθολικής ψηφοφορίας, το οποίο, σημειωτέον, δεν αποτέ-

λεσε λαϊκό αίτημα, γενικεύεται η επιρροή της κοτζαμπάσικης βουλευτοκρα-

τίας, στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα, αφού με τη διεύρυνση της εκλογικής 

βάσης, διευρύνεται αυτόματα και η εκλογική πελατεία. 

Η εξουσία των τοπικών παραγόντων, ντυμένη πλέον με τον αστικό μανδύ-

α, θα χρησιμοποιηθεί ασύστολα μέσω των κομματικών μηχανισμών των δύο 

σημαντικών κομμάτων της εποχής: του ”Νεωτερικού” με επικεφαλής τον Χ. 

Τρικούπη και του ”Εθνικού” με τον Κουμουνδούρο αρχικά και το Δηλιγιάννη 



 199

κατόπιν ως αρχηγό. Η αντιπαράθεση των δύο κομμάτων δεν εστιάζεται στη 

βάση ιδεολογικών ή ταξικών αντιθέσεων αλλά στον έλεγχο όχι μόνο των δη-

μοσίων αξιωμάτων αλλά και αυτό των απλών υπαλληλικών θέσεων στο δη-

μόσιο. Η σύγκρουση, που τις προηγούμενες δεκαετίες εντοπιζόταν στο δίπο-

λο κεντρική-τοπική εξουσία, αλλάζει πεδίο και μεταφέρεται στο κοινοβουλευτι-

κό, με κυρίαρχο στοιχείο τον ανταγωνισμό των δύο κομμάτων για την κατά-

ληψη των κυβερνητικών εδράνων. Από τη δίνη αυτού του ανταγωνισμού δεν 

θα ξεφύγουν οι δάσκαλοι οι οποίοι πλέον γίνονται έρμαιο, όχι μόνο των κοινο-

βουλευτικών πατρώνων τους αλλά και των τοπικών πολιτικών παραγόντων 

και των κομματαρχών τους. 

Οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των δύο κομμάτων δεν είναι και τόσο 

ορατές αν και ιστορικά, το κόμμα του Τρικούπη, εκφράζει τον εκσυγχρονισμό 

και το κόμμα του Κουμουνδούρου πιο παραδοσιακές αντιλήψεις. Και τα δύο 

κόμματα όμως είναι προσωποπαγή και στελεχώνονται από πολιτικούς που το 

κριτήριό τους δεν είναι άλλο από την εκλογή τους στο βουλευτικό αξίωμα με 

αποτέλεσμα να είναι συχνές οι μεταπηδήσεις βουλευτών και υποψηφίων από 

το ένα κόμμα στο άλλο.  

Η οικονομία του νεοελληνικού κράτους είναι κυρίαρχα αγροτική. Για 

δεκάδες χρόνια η κύρια πηγή εσόδων του δημοσίου προέρχεται από την 

άμεση φορολογία των γεωργικών πόρων: το φόρο της δεκάτης και το ενοί-

κιο των εθνικών γαιών που είχε ”κρατικοποιήσει” ο Καποδίστριας. Η πλειο-

ψηφία του πληθυσμού απασχολείται με τη γεωργία –μέχρι το τέλος του 

19ου αιώνα πάνω από το 70% των κατοίκων είναι αγρότες- οι περισσότεροι 

ως ενοικιαστές των εθνικών ή ιδιωτικών κτημάτων με μια μικρή μόνο μερί-

δα να είναι μικροϊδιοκτήτες γης σε ορεινές κυρίως περιοχές, και με τη κτη-

νοτροφία.  

Οι αγροτικοί πληθυσμοί δεν αντιμετωπίζονται από τα άρχοντα στρώ-

ματα του 19ου αιώνα ως ισότιμοι κοινωνικοί εταίροι σε μια κοινωνία πολιτών 

με ίσα δικαιώματα. Με βάση την αστική αντίληψη της εποχής, αλλά και τις 

μαρξιστικές αναλύσεις, τα αγροτικά στρώματα αντιμετωπίζονται περίπου 

ως κοινωνικά ανώφελα. Με το σκεπτικό αυτό είναι φυσιολογικό να μην έ-

χουν  ισότιμη πρόσβαση στην πολιτική και στη διαχείριση της εξουσίας να 

στερούνται της δυνατότητας κοινωνικού αυτό-προσδιορισμού, και κατ’ επέ-
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κταση να υφίστανται την κοινωνική περιθωριοποίηση μέσα από του μηχα-

νισμούς της εκπαίδευσης. 

Το εμπόριο και η ναυτιλία, μετά τη στροφή των δυτικοευρωπαίων και 

κυρίως των Άγγλων προς την αγορά της Ανατολής, αποτελούν τον άλλο 

ισχυρό πόλο της οικονομίας με τα νησιά να έχουν τον πρώτο λόγο στην 

ανάπτυξη εμπορικού στόλου, αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη από τη 

δραστηριοποίησή τους στο διαμετακομιστικό κυρίως τομές. 

Τα αστικά κέντρα συγκροτούνται κυρίως από ομάδες ανθρώπων που 

με τον άλφα ή βήτα τρόπο σχετίζονται με το δημόσιο τομέα. Είτε ως δημό-

σιοι υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που καταλαμβάνουν το λεγό-

μενο μικροαστικό χώρο είτε ως επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται 

στα όρια των παρυφών του κράτους, ενοικιαστές φόρων, πολιτικοί κ.ά., με 

αισθητή την απουσία των αμιγώς ιδιωτικών οικονομικών δράσεων. Έτσι, η 

συγκρότηση του αστικού χώρου εκκινεί στην Ελλάδα από αρνητική βάση 

και θα οδηγήσει μέσα από αυτή τη στρεβλή ανάπτυξη σε μια ”νόθα αστικο-

ποίηση”. 

Η νέα περίοδος του κοινοβουλευτικού συστήματος στην Ελλάδα, και οι νέ-

οι πολιτικοί σχηματισμοί σηματοδοτούν σημαντικές εξελίξεις και στο οικονομι-

κό επίπεδο. Η διανομή, από την κυβέρνηση Κουμουνδούρου, των εθνικών 

γαιών στους ακτήμονες γεωργούς και η κατάργηση από τον Χ. Τρικούπη, του 

φόρου της δεκάτης σε συνδυασμό με τη μεταφορά στην Ελλάδα του κεφαλαί-

ου των Ελλήνων της παροικίας θα δώσουν νέα, διαφορετική προοπτική στην 

ελληνική οικονομία. Κι όσο κι αν η έμφαση δίνεται στον μεταπρατικό τομέα, 

την περίοδο αυτή μπαίνουν οι βάσεις για τη θεμελίωση της βιομηχανίας, την 

ενίσχυση της αστικής ανάπτυξης, την αποδέσμευση δυναμικού από τα παρα-

δοσιακά παραγωγικά πρότυπα και την ένταξή τους σε πιο παραγωγικές οικο-

νομικά δραστηριότητες. 

Ταυτόχρονα σηματοδοτείται, από τον Χ. Τρικούπη, αλλαγή στη διαχείριση 

των κρατικών εσόδων με τη στροφή των δημοσίων επενδύσεων στην κατεύ-

θυνση ενίσχυσης των υποδομών με την εκπόνηση μεγάλων έργων –λιμάνια, 

δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές- που ελάχιστα έχουν να προσφέρουν στην 

περιορισμένη περιφερειακή και τοπική οικονομία. Απεναντίας ευνοούν την 

υπερτροφία του τριτογενούς τομέα στον οποίο κινούνται ανεξέλεγκτα μεγάλοι 

Έλληνες κεφαλαιούχοι της παροικίας, που μετά το 1870 μεταφέρουν το επεν-
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δυτικό ενδιαφέρον τους στον ελλαδικό χώρο. Η τοποθέτηση των κεφαλαίων 

τους σε μη παραγωγικές δραστηριότητες (χρηματιστήριο, πιστωτικά ιδρύματα, 

τομείς υπηρεσιών κά.) καθηλώνει τη βιομηχανική ανάπτυξη, σε χαμηλά επί-

πεδα και επιβραδύνει για την Ελλάδα τη μετάβαση στο αστικό μοντέλο ανά-

πτυξης κατά τα πρότυπα της Δύσης. 

Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί στην Ελλάδα εξελίσσονται με βάση τους νό-

μους του 1834 για τη δημοτική εκπαίδευση, του 1836 για τη λειτουργία των 

ελληνικών σχολείων και των γυμνασίων και με το νόμο του 1837 για την 

ίδρυση του πανεπιστημίου. Η ανεπάρκεια των δημοτικών πόρων, με τη δε-

δομένη αποχή του κράτους από τις δαπάνες, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, 

επιφέρει μια σχετική επιβράδυνση στην εξάπλωση του σχολικού δικτύου 

της δημοτικής εκπαίδευσης. Η ίδρυση των δημοτικών σχολείων δεν είναι 

ρητά υποχρεωτική για κάθε δήμο και ιδιαίτερα για κάθε μια από τις μικρές 

κοινότητες που συναποτελούν τους δήμους, με αποτέλεσμα οικισμοί με 

σημαντικό πληθυσμό να παραμένουν, μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, χωρίς 

σχολείο. 

Η ανεπάρκεια τόσο των οικονομικών κινήτρων –μη καταβολή μισθών, 

καθυστέρηση καταβολής, πενιχρές απολαβές κλπ.- σε συνδυασμό με την 

ανεπαρκή εκπαίδευση και τα ελαστικά κριτήρια από τις γνωστές επιτροπές 

αξιολόγησης των υποψηφίων που θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα 

του δασκάλου διαμορφώνουν σταδιακά μια ιδιαίτερα αρνητική πραγματικό-

τητα στο χώρο της δημοτικής εκπαίδευσης.  

Ένα άλλο πρόβλημα, σημαντικό και αυτό, είναι ο ασφυκτικός έλεγχος 

και η εξάρτηση του δασκάλου από τους πολλαπλούς μηχανισμούς διοίκη-

σης της εκπαίδευσης. Μέσα από το αποκεντρωμένο, πράγματι, σύστημα 

διοίκησης, ο νομάρχης ο έπαρχος μα περισσότερο απ’ όλους ο δήμαρχος, 

άνθρωποι άσχετοι με το εκπαιδευτικό σύστημα και την παιδαγωγική και ε-

νίοτε διόλου αδαείς, κάνουν κατάχρηση του δικαιώματος παρέμβασης που 

τους δίνει ο νόμος και αναγορεύουν εαυτούς σε τοποτηρητές της εκπαίδευ-

σης ασκώντας έλεγχο ακόμη και στο παιδαγωγικό έργο του δασκάλου.  

Πρακτικά, το αποκεντρωμένο σύστημα διοίκησης, που εκθειάζεται από 

πολλούς αναλυτές, με τους θεσμικούς παράγοντες που συμμετέχουν σε 

αυτό να υπηρετούν κυρίως προσωπικές ή ιδιοτελείς στρατηγικές και ελάχι-

στα το θεσμικό τους ρόλο, περισσότερο επιβάρυνε το σύστημα παρά το δι-



 202

ευκόλυνε. Το παράδειγμα της Βαυαρίας, αντίγραφο του οποίου υπήρξε ο 

νόμος του 1834, απευθύνεται σε μια κοινωνία με διαφορετικές λειτουργικές 

δομές, διαφορετική παιδεία, διαφορετική εμπειρία στη συλλογική οργάνω-

ση. Στην Ελλάδα του 19ου αιώνα η επιλογή, όπως αποδείχτηκε ιστορικά, 

μάλλον ατυχής πρέπει να θεωρηθεί.  

Στο περιεχόμενο σπουδών, καθώς και στη μέθοδο διδασκαλίας εστιά-

ζεται το τέταρτο μεγάλο πρόβλημα της δημοτικής εκπαίδευσης στην Ελλά-

δα του 19ου αιώνα. Ελλείψει αναλυτικών προγραμμάτων, κάθε δάσκαλος 

δίδασκε ”ό,τι ήθελε, όπως ήθελε, όποτε ήθελε” με αποτέλεσμα, σε συνάρ-

τηση με την ύπαρξη δασκάλων πολλών κατηγοριών, να αναιρείται η όποια 

πιθανότητα δόμησης ενιαίου συστήματος σε όλη την επικράτεια. 

Οι επιθεωρητές της εκπαίδευσης, οι πολιτικοί, ακόμη και οι υπουργοί, 

επισημαίνουν όλα αυτά τα προβλήματα, περιγράφουν με τα χειρότερα λό-

για μια δραματική εικόνα της δημοτικής εκπαίδευσης και συμφωνούν όλοι 

ότι πρέπει να αλλάξει. Οι επιμέρους τομείς λειτουργίας του εκπαιδευτικού 

συστήματος κατακρίνονται από όλους ως αναποτελεσματικοί και στην πρά-

ξη ανεπαρκείς. Οι υποδομές, τα κτίρια, τα μέσα διδασκαλίας, οι γνώσεις 

των δασκάλων όπως και οι μέθοδοι και τα προγράμματα διδασκαλίας συ-

γκεντρώνουν τα πυρά των πιο σκληρών κριτικών. 

 Όσο κι αν οι απόψεις για το ξεπέρασμα της κρίσης είναι αντιφατικές, 

το σίγουρο είναι, όπως επισημάνθηκε και στην έρευνα, ότι την περίοδο αυ-

τή προβάλλει ως κοινή διαπίστωση η αναγκαιότητα για μεταρρύθμιση του 

ισχύοντος από το 1834 εκπαιδευτικού συστήματος. 

Το 1889 επιχειρείται από την κυβέρνηση του Χ. Τρικούπη, με υπουργό 

Παιδείας τον Γ. Θεοτόκη η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για αλλαγή 

της δημοτικής εκπαίδευσης. Η προσπάθεια στο σύνολό της κρίνεται μεταρ-

ρυθμιστική, αφού επιχειρεί: 

►να αναδιατάξει το σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης 

►να αναδιοργανώσει τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

►να δημιουργήσει ένα αυτοτελές σχολείο ”στοιχειώδους εκπαίδευσης” 

►να διευρύνει το σχολικό δίκτυο και να γενικεύσει την εκπαίδευση 

►να εισάγει αναλυτικά προγράμματα και νέα σχολικά βιβλία 

►να ενισχύσει την εκπαίδευση των δασκάλων 
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Στα θετικά των νομοσχεδίων πρέπει ακόμη να εγγραφεί η πρόταση για 

εισαγωγή της μητρικής γλώσσας στη δημοτική εκπαίδευση, η δημιουργία 

εξάχρονου δημοτικού σχολείου που θα παρέχει επαρκή, ”στοιχειώδη εκ-

παίδευση”, η κατάργηση του σχολαρχείου και η ταυτόχρονη ίδρυση εξά-

χρονου γυμνασίου, η φροντίδα για την εκπαίδευση των κοριτσιών, η σύ-

σταση διδασκαλείου θηλέων, καθώς και η πρόβλεψη για ανάδειξη των στε-

λεχών της δημοτικής εκπαίδευσης μέσα από την ιεραρχική εξέλιξη των ί-

διων των δασκάλων. 

Από τη στιγμή, επομένως, που αποδεχόμαστε το μεταρρυθμιστικό χα-

ρακτήρα της προσπάθειας του Γ. Θεοτόκη οφείλουμε να αναζητήσουμε, 

απαντώντας και στο σχετικό ερώτημα, αν υπάρχουν παγιωμένα συμφέρο-

ντα που θίγονται με την επιχειρούμενη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. 

Πράγματι, με δεδομένο το σύστημα της κοινωνικής και πολιτικής οργάνω-

σης, με τις κυρίαρχες πελατειακές σχέσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο της 

δράσης δεν είναι λίγοι εκείνοι οι φορείς εξουσίας στον εκπαιδευτικό μηχα-

νισμό που με την αλλαγή της διοικητικής πυραμίδας της εκπαίδευσης ανα-

μένεται ότι θα απολέσουν κεκτημένα δικαιώματα που τους παρείχε το θε-

σμικό πλαίσιο του 1834. Για παράδειγμα, ο νομάρχης, ο έπαρχος, ο δή-

μαρχος, ακόμη και ο παπάς της ενορίας χάνουν το πλεονέκτημα του ελέγ-

χου της δημόσιας παιδείας και μέρος της θεσμικής παρέμβασής τους στις 

τοπικές κοινωνίες. Πρόκειται για πρόσωπα που ηγεμονεύουν στο χώρο 

τους και δεν είναι υπερβολικό να υποθέσουμε ότι, ως επιφανείς πολίτες της 

κλειστής κοινωνίας που ηγούνται, είναι τα ίδια πρόσωπα που αντιπροσω-

πεύουν όχι μόνο τα γενικότερα τοπικά συμφέροντα μα και τα στενότερα 

κομματικά, ως σημαντικοί κρίκοι στην αλυσίδα της κομματικής εξουσίας και 

ως κατεξοχήν παράγοντες του μηχανισμού των πελατειακών σχέσεων. 

Οποιαδήποτε προσπάθεια που επιχειρεί να ανατρέψει τις καθεστηκυίες 

δομές, επόμενο είναι να συναντήσει τις αντιδράσεις εκείνων που θεωρούν 

ότι θίγονται άμεσα. 

Η ατελής κοινωνική οργάνωση, η έλλειψη ταξικών συνειδήσεων και 

διαφοροποιήσεων, η στρεβλή αστικοποίηση, που χαρακτηρίζει την πλειο-

ψηφία των παραγωγικών στρωμάτων είναι επίσης ένα στοιχείο που λει-

τουργεί ανασταλτικά σε κάθε διαδικασία συλλογικής διεκδίκησης και συμμε-

τοχής, απόρριψης ή αποδοχής. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, η όποια συζή-
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τηση για τη μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση, περιορίζεται αναγκαστικά σε 

ένα στενό πυρήνα ανθρώπων που με κάποιο τρόπο εμπλέκονται ενεργά 

στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Αν η εκπαιδευτική πράξη, όπως υποστηρίζει ο Χ. Παπαμάρκος στην 

έκθεσή του το 1885 για την κατάσταση των σχολείων, συντελείται ”εν α-

γνοία της Κυβερνήσεως”, η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταρρυθμίσει την εκ-

παίδευση εν αγνοία της κοινωνίας, κι αν όχι όλης, τουλάχιστον της μεγάλης 

πλειοψηφίας της. Η ”απουσία” της κοινωνίας ασφαλώς και δεν εντοπίζεται 

στα όρια της εκπαιδευτικής μόνο δράσης. Έχει γενικότερο χαρακτήρα. Η 

περιορισμένη και κλειστή ομάδα εξουσίας που καταφέρνει να επιβιώνει και 

να αναπαράγεται διαρκώς έχοντας ”παγώσει” όλες εκείνες τις διαδικασίες 

που μπορούν να οδηγήσουν σε μια διεύρυνση της κοινωνικής εκπροσώ-

πησης στα κέντρα εξουσίας και στο κοινοβούλιο, διατηρεί για τον εαυτό της 

το αποκλειστικό προνόμιο της συνδιαλλαγής και της απόφασης. Και είναι 

διαπιστωμένο και καταγεγραμμένο ιστορικά ότι με θεαματικές κινήσεις 

”προλαβαίνει” αιτήματα σε θέματα δημοκρατίας και οικονομίας.  

Το σύνταγμα, για παράδειγμα, του 1844, η συνταγματική μεταβολή 

του 1864 με την καθολική ψηφοφορία η διανομή των εθνικών γαιών, η κα-

τάργηση του φόρου της δεκάτης δεν αποτελούν εξελίξεις που προκύπτουν 

κάθε φορά κάτω από λαϊκή απαίτηση ή διεκδίκηση. Το αντίστοιχο συμβαίνει 

και με τις επιλογές στη δημοτική εκπαίδευση. Παρά την έλλειψη ή την ανε-

πάρκεια του σχολικού δικτύου δεν υπάρχει συλλογικό λαϊκό αίτημα ούτε και 

πολιτική βούληση για σχολικές υποδομές που θα καλύπτουν το σύνολο της 

επικράτειας. Για τη βαθιά αγροτική κοινωνία του 19ου αιώνα, η βασική εκ-

παίδευση δεν αποτελεί μιαν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.  

Την ίδια στιγμή, το επίσημο κράτος, δείχνει να αδυνατεί να ανακτήσει 

”το απαλλοτριωθέν αυτού δικαίωμα” της διαχείρισης των εκπαιδευτικών 

μηχανισμών για την αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, 

παρέχοντας γενικευμένη και καθολική παιδεία, σε μια περίοδο που δηλώνει 

ότι πλέον ”ευπορεί”. Έχει κι εκείνο άλλες προτεραιότητες. Σε ένα νεαρό α-

κόμη έθνος-κράτος, με αλύτρωτο το μεγαλύτερο μέρος των ομοεθνών του 

και ανολοκλήρωτες τις βασικές εθνικές του επιδιώξεις, οι επιμέρους λει-

τουργικές δράσεις του δείχνουν να παραμένουν ημιτελείς, στο όνομα ακρι-

βώς αυτών των επιδιώξεων.  
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  Πέραν όμως τούτων πρέπει να επισημανθούν και ορισμένες εγγενείς 

αδυναμίες και ατέλειες των νομοσχεδίων, που τα καθιστούν ευάλωτα στην 

κριτική και τελικά συμβάλλουν και αυτές στην τελική απόρριψή τους. Παρά 

τον προοδευτικό και μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα τους, τα συγκεκριμένα 

νομοσχέδια δε λύνουν τελικά το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού με 

τη διατήρηση του μηχανισμού των εξετάσεων για τη μετάβαση από τη μια 

βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη. Επίσης δεν απαντούν στο ζήτημα της 

σχολικής διαρροής (μη υποχρεωτική η δημοτική εκπαίδευση) και της άνι-

σης υποδομής την οποία μάλλον διευρύνουν. Τα γραμματεία που προβλέ-

πουν ότι θα συσταθούν δεν αποτελούν σχολεία αξιώσεων που θα δώσουν 

ώθηση σε μια κοινωνία που δεν έχει ακόμη κατακτήσει το προνόμιο, από 

μόνη της, να διεκδικεί το δικαίωμά της στη μόρφωση.  

Και κλείνω με τούτο: το παράδειγμα της μεταρρυθμιστικής προσπά-

θειας του 1889 δεν αποτελεί ένα ”ιδιόρρυθμο επεισόδιο”, όπως θα έλεγε και 

ο T.S. Kuhn, για την αλλαγή της εκπαίδευσης. Η ανθεκτικότητα του συστή-

ματος αποδείχτηκε σκληρότερη από τις ”επιθέσεις” εκείνων που επιχείρη-

σαν να το μεταβάλουν. Εγκαινιάζει όμως μια διαδικασία, που είναι προπο-

μπός και οδηγός για μεταβολές που θα επέλθουν μελλοντικά στο εκπαιδευ-

τικό σύστημα. Κι όπως στην επιστήμη, ο T.S. Kuhn, θεωρεί ότι απαιτείται, 

για την καθιέρωση ενός παραδείγματος, μια χρονική διάρκεια που ορισμέ-

νες φορές αγγίζει και ξεπερνά τα όρια της μιας γενιάς, κάτι ανάλογο πρέπει 

να έχουμε κατά νου για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Μόνο που, 

για την οριστική επικράτηση του συγκεκριμένου παραδείγματος, της μεταρ-

ρύθμισης δηλαδή, χρειάστηκε να διαβούν περισσότερες γενιές…  
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Πίνακας 1: Η οργάνωση της εκπαίδευσης από τον Καποδίστρια 
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Εκπαιδεύσεως 

Σχολικές εφορείες ή επιτροπές 
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Έκτακτοι Επίτροποι 
(διοικητές τμημάτων ή επαρχιών με ευθύνη 
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Πίνακας 2. Η διοίκηση της εκπαίδευσης επί Καποδίστρια 
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Πίνακας 3. Η οργάνωση της εκπαίδευσης σύμφωνα με το νόμο του 1834 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ελληνικό σχολείο  
ή σχολαρχείο 
Φοίτηση τριετής 

Δημοτικό σχολείο 
 ή του λαού σχολείο 
Φοίτηση επταετής  

(στην πράξη τετραετής) 

 
Πανεπιστήμιο 

Φοίτηση τετραετής 

Γυμνάσιο 

Φοίτηση τριετής 
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Γραμματέας της επί των 
Εκκλησιαστικών και της 
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 
Γραμματείας 

Γενικός Επι-
θεωρητής 

Έπαρχος Νομάρχης 

Κατά νομόν επιτροπές:
(νομάρχης, πρόεδρος 
δικαστηρίου, επίτρο-
πος της επικράτειας, 
ένας ιερωμένος, ένας 
καθηγητής γυμνασίου 
ή πανεπιστημίου και 2-
4 κάτοικοι διορισμένοι 
από το νομάρχη.) 

Κατά επαρχία επι-
τροπές: έπαρχος, 
ειρηνοδίκης, ένας 
ιερωμένος, διδά-
σκαλος ελληνικού 
σχολείου 2- 4 κά-
τοικοι διορισμένοι 
από το επαρχ. 
Συμβούλιο) 

Επιτόπιες επιτροπές ε-
πιθεώρησης: (δήμαρχος, 
παπάς και από 2-4 δη-
μότες εκ του δημοτικού 

συμβουλίου) 

Δημοδιδάσκαλοι-δημοδιδασκάλισσες 

Μαθητές δημοτικού σχολείου 

 
Πίνακας 4: Η διοίκηση της εκπαίδευσης κατά το νόμο του 1834 
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ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 
ΘΗΛΕΩΝ 
3ΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  
ΘΗΛΕΩΝ 
3ΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ 

 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
5ΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 
ΜΟΝΟΤΑΚΤΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ-1ΕΤΗ 
(ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ- 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

ΥΠΟΔΙΔΑΣΚΑ
ΛΕΙΑ 
1ΕΤΗΣ 
ΦΟΙΤΗΣΗ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ   
Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 
3ΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ  
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
(ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ  
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ)  

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
(ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)  

 
 
          ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ - 
ΘΗΛΕΩΝ 
              
         6 ΧΡΟΝΙΑ 
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)  

ΗΜΙΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΜΕ 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΜΕ 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  

 

 
 
  

   Με εξετάσεις 
 
 

 

 
  Χωρίς εξετάσεις 
 

 Πίνακας 5. Η οργάνωση της εκπαίδευσης σύμφωνα με τα ν/σ του 1889 
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Γραμματέας  
επί των Εκκλησιαστικών 

Τριμελές Συμβούλιο στοιχειώδους 
εκπαίδευσης 

(όργανο συμβουλευτικό του υπουργού) 

των μονίμων επιθεωρητών) 

(επιβλέπουν τα καθήκοντα  

Έκτακτοι επιθεωρητές  
 
 
 
 
 
 
 Μεταβατικοί επιθεωρητές 

(ένας στην έδρα κάθε νομού) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διευθυντής του σχολείου 
(διορίζει τον επιστάτη- υπεύθυνος για 

τις βλάβες στο σχολείο) 

Δάσκαλοι- μαθητές 

Εφορευτικές επιτροπές 
(πενταμελείς, εκλεγμένες  

από το δημοτικό Συμβούλιο) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 6. Η διοίκηση της εκπαίδευσης σύμφωνα με τα ν/σ του 1889 
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ΠΗΓΕΣ 
 

(νόμοι, διατάγματα, νομοσχέδια, εκθέσεις) 
 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

 ΦΕΚ 36/14.10.1850, Διάταγμα της 27 Σεπτεμβρίου 1850 περί της τακτι-
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 ΦΕΚ 40/25.8.1856, Διάταγμα της 17 Ιουλίου 1856 περί της από τα δημό-

σια ταμεία προκαταβολής των μισθών των δημοδιδασκάλων. 

 ΦΕΚ 33/25.7.1856, Νόμος ΤΛΗ΄, περί προκαταβολών μισθοδοσιών των 

δημοδιδασκάλων και δημοδιδασκαλισσών. 

 ΦΕΚ 22/30.5.1859, Νόμος ΦΛΣΤ΄, περί αυξήσεως της μισθοδοσίας των 

δημοσίων υπαλλήλων. 

 ΦΕΚ 179/8.5.1884,Νόμος ΑΡΠΔ΄, περί μισθών των δημοδιδασκάλων. 

 Νόμος ΑΣΞΓ΄, 26.7.1885, περί καταργήσεως των διδάκτρων εν τοις δημο-

τικοίς σχολείοις κλπ. 

 ΦΕΚ 8/11.1.1888, Νόμος ΑΧΜΑ΄, περί συστάσεως ταμείου της δημοτικής 

εκπαιδεύσεως. 

 ΦΕΚ 329/27.12.1888, Νόμος ΑΧΟΘ΄, περί πληρωμής των οφειλομένων 

τω Δημοσίω υπό των δήμων εκ προκαταβολών μισθών δημοδιδασκάλων. 

 ΦΕΚ 88/29.3.1891, Νόμος Α�ΜΑ΄, περί τροποποιήσεως του από 9 Ια-

νουαρίου 1888 ΑΧΜΑ΄ νόμου περί ταμείου της δημοτικής εκπαιδεύσεως. 

 ΦΕΚ 156/25.5.1891, Διάταγμα της 28.5.1891, περί αναθέσεως τοις νο-

μάρχοις και επάρχοις του Κράτους της εκδόσεως των ενταλμάτων του μισ-

θού των δημοδιδασκάλων, γραμματοδιδασκάλων κλπ. 

 ΦΕΚ 243/31.8.1891, Διάταγμα της 25.8.1891, περί εισφοράς των δήμων 

δια την δημοτικήν εκπαίδευσιν. 

 ΦΕΚ 258/31.7.1892, Νόμος ΒΝΔ΄, περί μεταβολής διατάξεων τινων του 

νόμου ΑΧΚΕ΄, περί τελών χαρτοσήμου. 
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 ΦΕΚ 17/15.7.1895, Νόμος ΒΤΕ΄, περί εκπαιδευτικών τελών. 

 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 

 

  ΦΕΚ 11/3.3.1834, Νόμος περί δημοτικών σχολείων. 

 ΦΕΚ 31/18.7.1856, Διάταγμα της 8.6.1856, περί κανονισμού των εξετά-

σεων των δημοδιδασκάλων. 

 ΦΕΚ 36/4.8.1856, Διάταγμα της 11.7.1856, περί του τρόπου των εξετά-

σεων των δημοδιδασκαλισσών. 

 ΦΕΚ 66/1.11.1861, Διάταγμα της 13.10.1861 περί των εξετάσεων των 

δημοδιδασκαλισσών. 

 ΦΕΚ 33/26.5.1867, Διάταγμα της 11.5.1867 περί του Αρσακείου, ως δι-

δασκαλείου διδασκαλισσών. 

 ΦΕΚ 52/31.12.1872, Διάταγμα της 12.9.1872, περί διορισμού διαρκούς εν 

Αθήναις επιτροπής προς εξέτασιν δημοδιδασκάλων. 

 ΦΕΚ 7/24.1.1878, Νόμος ΧΘ΄, περί συστάσεως του Διδασκαλείου εν Α-

θήναις. 

 ΦΕΚ 52/12.5.1880, Νόμος ΩΝΘ΄, περί συστάσεως διδασκαλείων εν Πε-

λοποννήσω και Επτανήσω. 

 ΦΕΚ 97/15.9.1880, Διάταγμα της 25.8.1880, περί της έδρας του εν Πελο-

ποννήσω διδασκαλείου. 

 ΦΕΚ 53/23.6.1882, Νόμος ΑΙΒ΄, περί συστάσεως Διδασκαλείου εν Θεσ-

σαλία. 

 ΦΕΚ 60/2.7.1882, Νόμος ΑΜ΄, περί τροποποιήσεως και προσθήκης δια-

τάξεων αναφερομένων εις τα Διδασκαλεία. 

 ΦΕΚ 179/19.4.1884, Διάταγμα της 19.4.1884, περί του τύπου των πτυχί-

ων των δημοδιδασκαλισσών. 

 ΦΕΚ 210/23.5.1884, διάταγμα περί των εξετάσεων του εν Θεσσαλία Δι-

δακαλείου. 

 ΦΕΚ 276/5.7.1884, Διάταγμα της 30.6.1884, περί των αιτήσεων των βου-

λομένων να ασκηθώσι δημοδιδασκάλων. 

 ΦΕΚ 259/16.9.1891, Διάταγμα της 13.9.1891, περί προσόντων των 

γραμματοδιδασκάλων. 

 ΦΕΚ 277/11.8.1892, Νόμος ΒΟΘ΄, περί υποδιδασκαλείων. 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 
 

 ΦΕΚ 52/23.6.1856, διάταγμα περί εμπορικών μαθημάτων. 

 ΦΕΚ 54/30.7.1856, διατάξεις αφορώσαι την εκτέλεσιν του Β. Διατάγματος 

της 18 Ιουνίου ενεστώτος έτους περί διδασκαλίας εν τω Γυμνασίω Σύρου 

μαθημάτων. 

 ΦΕΚ 38/23.7.1856, διάταγμα περί τροποποιήσεως της αλληλοδιδακτικής, 

περί εορτασίμων ημερών εν τοις εκπαιδευτηρίοις. 

 ΦΕΚ 19/10.12.1862, διάταγμα περί εισαγωγής εν μεν τω Εθνικώ Πανεπι-

στημίω της οπλασκίας εν δε τοις κατωτέροις εκπαιδευτηρίοις της γυμναστι-

κής. 

 ΦΕΚ 37/21.10.1863, θέσπισμα περί των βοηθών και των εχόντων άδειαν 

διδάσκειν εν ιδιωτικοίς εκπαιδευτηρίοις. 

 ΦΕΚ 97/15.9.1880, Διάταγμα της 3.9.1880, περί μεθόδου διδασκαλίας εν 

τοις δημοτικοίς σχολείοις. 

 ΦΕΚ 60/2.7.1882, νόμος ΑΛΘ΄ περί συστάσεως εμπορικών ναυτικών 

σχολών. 

 ΦΕΚ 154/9.5.1892, διάταγμα περί εξετάσεων, διακοπών και εξεταστικών 

επιτροπειών των δημοτικών σχολείων. 

 ΦΕΚ 28/12.3.1894, διάταγμα περί προγραμμάτων των μαθημάτων των 

τετραταξίων δημοτικών σχολείων. 

 ΦΕΚ 129/11.9.11897, περί των προγραμμάτων των μαθημάτων στη Ρι-

ζάρειο σχολή, στα ελληνικά σχολεία και στα γυμνάσια. 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 ΦΕΚ 16/8.5.1856, περιληπτική έκθεση Χριστόπουλου περί της εν Ελλάδι 

Μέσης Εκπαίδευσης από το 1829 μέχρι τέλους του 1855 μετά στατιστικών 

σημειώσεων. 

 ΦΕΚ 8/3.4.1857, Γενική έκθεσις Χριστόπουλου προς την Α.Μ. τον Βασι-

λέαν περί της καταστάσεως της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κατά το λήξαν 

σχολικόν έτος 1855-1856. 
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 ΦΕΚ 26/27.7.1870, παράρτημα, έκθεση Αυγερινού, υπουργού επί των 

εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως, με απογραφικούς πίνακες 

της μέσης και ανωτάτης εκπαιδεύσεως το έτος 1869. 

 ΦΕΚ 19/5.6.1870, παράρτημα, έκθεση Αυγερινού, με απογραφικούς πί-

νακες για την κατάσταση της εκπαίδευσης το έτος 1869. 

 ΦΕΚ 16/26.3.1875, έκθεση Βαλασόπουλου, υπουργού επί των εκκλησια-

στικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως, με συγκριτικούς πίνακες για τη δη-

μόσια εκπαίδευση. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
 

 ΦΕΚ 46/3.12.1855, διάταγμα περί διαθέσως των αγοραζομένων ή δω-

ρουμένων διδακτικών βιβλίων. 

 ΦΕΚ 48/14.9.1856, διάταγμα περί διαγωνίσματος προς συγγραφήν προ-

σφορωτέρων βιβλίων δια τα δημοτικά σχολεία. 

 ΦΕΚ 61/6.7.1882, νόμος ΑΜΒ΄ περί των διδακτικών βιβλίων της μέσης 

και κατωτέρας εκπαιδεύσεως. 

 ΦΕΚ 210/23.5.1884, περί της προθεσμίας της ενάρξεως των εργασιών 

των επί των διδακτικών βιβλίων επιτροπών. 

 ΦΕΚ 252/23.5.1884, παράρτημα, της συνωδά τω άρθρω 5 του ΑΜΒ΄ Νό-

μου και τω άρθρ. 9 του περί διδακτικών βιβλίων Β.Δ της 4 Σεπτεμβρίου 

1882 διορισθείσης πρώτης επιτροπείας των κριτών των διδακτικών βιβλίων 

της κατωτέρας εκπαιδεύσεως. 

 ΦΕΚ 299/24.5.1884, παράρτημα, της συνωδά τω άρθρω 5 του ΑΜΒ΄ νό-

μου και τω άρθρω 9 του περί διδακτικών βιβλίων Β.Δ της 4 Σεπτεμβρίου 

1882 διορισθείσης πρώτης επιτροπείας των κριτών των διδακτικών βιβλίων 

της δημοτικής εκπαιδεύσεως. 

  ΦΕΚ (;) διάταγμα της 3.8.1895, περί εγκρίσεως διδακτικών βιβλίων. 

 ΦΕΚ 70/21.7.1897, διάταγμα περί εγκρίσεως διδακτικών βιβλίων της 

στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 
 

 ΦΕΚ (;) (27.5.1871) νόμος ΥΗ΄ περί της μη μεταθέσεως καθηγητών και 

διδασκάλων διαρκούντος του σχολικού έτους. 

 ΦΕΚ (;) (28.5.1887), νόμος ΑΦΝΗ΄ περί πειθαρχικών ποινών, παύσεως 

και μεταθέσεως των δημοδιδασκάλων αμφοτέρων των φύλων. 

 Παράρτημα της Εφημερίδος των Συζητήσεων της Βουλής, περίοδος ΙΑ΄, 

σύνοδος Δ΄, συνεδρίαση 33/4.12.1889. (Αγόρευση Θεοτόκη) 

 Παράρτημα της Εφημερίδος των Συζητήσεων της Βουλής, περίοδος ΙΑ΄, 

σύνοδος Δ΄, (Αγορεύσεις παραλειφθείσαι) (Δεκέμβριος 1889) 

 ΦΕΚ 45/5.4.1896, νόμος ΒΤ Ζ΄ περί τροποποιήσεως του περί στοιχειώ-

δους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως ΒΤΜΘ΄ νόμου. 

 ΦΕΚ 26/7.3.1896, νόμος ΒΤΞΘ΄, περί συμπληρώσεως του άρθρου 56 του 

από 3Σεπτεμβρίου 1895 νόμου ΒΤΜΘ΄ περί της στοιχειώδους ή δημοτικής 

εκπαιδεύσεως. 

 ΦΕΚ 68/23.5.1896, διάταγμα περί συστάσεως νηπιαγωγείων. 

 ΦΕΚ 183/5.8.1897, αναφορές Ευταξία για την εκπαίδευση. 

 

ΝΟΜΟΙ-ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
 
 ΦΕΚ 11, 6/18 Φεβρουαρίου 1834, νόμος περί δημοτικών σχολείων,. 

 ΦΕΚ 16, 24 Απριλίου 1837, διάταγμα 22 Απριλίου 1837, περί συστάσεως 

του Πανεπιστημίου. 

 ΦΕΚ 19, 19 Δεκεμβρίου 1862, ΨΗΦΙΣΜΑ (Περί εισαγωγής εν μεν τω ε-

θνικώ Πανεπιστημίω της οπλασκίας εν δε τοις κατωτέροις εκπαιδευτηρίοις 

της γυμναστικής) 

 Νομοσχέδια Θεοτόκη, 4 Δεκεμβρίου 1889, Παράρτημα Εφημερίδος των 

Συζητήσεων της Βουλής, περ. ΙΑ΄ συν Δ΄. 

 ΦΕΚ 286/18.8.1892, νόμος ΒΠΕ΄, περί διοργανισμού των σχολείων της 

στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και καταργήσεως του ταμείου της δημοτικής 

εκπαιδεύσεως. 
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 ΦΕΚ 37/3.9.1895, νόμος ΒΤΜΘ΄, Περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκ-

παιδεύσεως. 

 ΦΕΚ 26/7.3.1896, νόμος ΒΤΞΘ΄, περί συμπληρώσεως του άρθρου 56 του 

νόμου ΒΤΜΘ΄. 

 Παράρτημα της Εφημερίδος της Βουλής της Α΄ Συνόδου της ΙΕ΄ βουλευτι-

κής περιόδου του 1899. Νομοσχέδια Ευταξία, περί δημοτικής εκπαιδεύσε-

ως. 

 


	002.pdf
	 
	Δεν υπάρχει έρευνα 
	ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
	 
	1. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 
	1.1. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 
	1.2. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
	1.3. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 
	1.4. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1834 
	 
	 1.4.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
	1.4.2. Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
	1.4.3. ΕΙΔΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ- ΤΥΠΟΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 
	 
	1.4.3.1. ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ 
	 
	1.5.  ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 
	 
	 1.5.1. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 
	 
	1.5.1.2. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 
	 
	1.5.1.3. ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ 
	 
	1.5.2. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΩΝ 
	 
	1.6. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
	1.6.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
	1.7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

	 
	1.8. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
	1.9. ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
	1.10. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
	1.10.1. Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 


	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
	 
	1. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
	 
	2. ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ 1889 
	  
	2.1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ 
	 
	3. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
	 
	3.1.ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
	 
	3.2. ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
	 
	3.3. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
	 
	4. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ  
	5. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 
	 
	5.1. Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ 
	 
	5.2. ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ 
	5.2.1. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ 
	5.3. ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
	5.4. ΤΑ ΜΟΝΟΤΑΚΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 
	5.5. ΤΑ ΥΠΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 
	 


	  
	 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
	  

	 
	 
	 
	 


	003.pdf
	 
	 
	 
	 
	 
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
	 
	ΠΙΝΑΚΕΣ 
	Πίνακας 1: Η οργάνωση της εκπαίδευσης από τον Καποδίστρια 
	Πίνακας 2. Η διοίκηση της εκπαίδευσης επί Καποδίστρια 
	Πίνακας 3. Η οργάνωση της εκπαίδευσης σύμφωνα με το νόμο του 1834 
	Πίνακας 4: Η διοίκηση της εκπαίδευσης κατά το νόμο του 1834 
	Πίνακας 5. Η οργάνωση της εκπαίδευσης σύμφωνα με τα ν/σ του 1889
	Πίνακας 6. Η διοίκηση της εκπαίδευσης σύμφωνα με τα ν/σ του 1889 

	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
	 
	ΠΗΓΕΣ 
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
	ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 
	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 
	ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
	ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
	 
	 
	 
	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 
	ΝΟΜΟΙ-ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 





