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Εκπαιδευτικά και Παιδαγωγικά Περιοδικά στην Ελλάδα 

Η ∆ιαµόρφωση της Παιδαγωγικής Σκέψης κατά το 19ο αιώνα 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να µελετηθούν οι απόψεις των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών-παιδαγωγών και των διανοουµένων για το χρονικό διάστηµα 1839-1881 

µέσα από τα εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά περιοδικά αυτής της περιόδου -ενώ παράλληλα 

αποτυπώνεται και η εκπαιδευτική πράξη, η οποία είναι στενά συνδεδεµένη µε τις 

παραπάνω απόψεις-, να εντοπιστούν τα στάδια διαµόρφωσης της παιδαγωγικής σκέψης 

και να παρουσιαστούν οι προσπάθειες για τη συγκρότηση της παιδαγωγικής επιστήµης στο 

ελληνικό κράτος. Όλες οι επιστήµες στην Ελλάδα συγκροτούνται αυτή την περίοδο και η 

παιδαγωγική επιστήµη δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει εξαίρεση ούτε είναι αποκοµµένη 

από το γενικότερο πολιτικό-οικονοµικό-ιδεολογικό-πολιτισµικό πλαίσιο αυτής της εποχής 

της συγκρότησης και οργάνωσης ουσιαστικά του ελληνικού κράτους, της διαµόρφωσης και 

διατύπωσης των συστατικών της ιδεολογίας του. Είναι µια περίοδος ρευστότητας, 

σύγχυσης κάποιες φορές, έντονων ιδεολογικών διεργασιών και γενικότερα αναζητήσεων.  

Μέσα σε αυτό κλίµα εντάσσονται τα περιοδικά, τα οποία µελετήθηκαν. Εκδόθηκαν και 

κυκλοφόρησαν κατά το 19ο αιώνα στο ελληνικό κράτος και συγκεκριµένα στην Αθήνα. 

Πρόκειται για τον Παιδαγωγό (1839-1840), την Εφηµερίδα των Μαθητών και των 

Φιλοµαθών (19/10/1852-15/3/1881) και το Φιλίστορα (Ιανουάριος 1861-∆εκέµβριος 1862). 

Τα περιοδικά αυτά απεικονίζουν µε τον πιο παραστατικό τρόπο την αγωνία και τις 

προσπάθειες των εκπαιδευτικών-παιδαγωγών εκείνης της εποχής να συµβάλουν στη 

διαµόρφωση της φιλοσοφίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και των 

παιδαγωγικών αρχών που το διέπουν, ενώ παράλληλα διατυπώνουν το αίτηµα για την 

εισαγωγή της Παιδαγωγικής επιστήµης στο ελληνικό κράτος.  

Η έρευνα αναπτύχθηκε σε ένα, αρχικά, ιστορικό περιγραφικό επίπεδο µε την 

κατηγοριοποίηση των άρθρων των περιοδικών µε κριτήριο το θέµα τους, και την παράθεση 

των απόψεων των συντακτών τους κατά χρονολογική σειρά. Αυτή η χρονολογική παράθεση 

έκανε εµφανή ως ένα βαθµό την εξέλιξη που σηµειώνεται στις απόψεις που εκφράζονται. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο χρησιµοποιήθηκε η ερµηνευτική µέθοδος, καθώς επιχειρήθηκε να 

ερµηνευτούν οι παραπάνω απόψεις ενταγµένες στο πολιτικό-οικονοµικό-ιδεολογικό-

πολιτισµικό πλαίσιο της εποχής, χωρίς να παραβλέπεται ταυτόχρονα η ευρωπαϊκή 

πραγµατικότητα. 

 

 4



Educational and Pedagogic Journals in Greece  

The Configuration of Pedagogic Thought in the 19th Century 

ABSTRACT 
In the current thesis, there has been an attempt to study the ideas of the Greek 

educators-pedagogues as well as the intellectuals during 1839-1881, throughout the 

educational-pedagogic journals of that period –since at the same time the educational act is 

depicted, which is strongly connected with the above ideas. Moreover, the stages of the 

configuration of the pedagogic thought are being detected and the effort of the constitution 

of the pedagogic science in the Greek state is presented. All the fields of science are 

formed at this period in Greece with the pedagogic science not being an exception, neither 

being cut off of the general political-economical-ideological-cultural frame of that period, the 

constitution and organization of the Greek state, and the formation and depiction of the 

substitutes of its ideology. It is a period of fluidity, sometimes confusion, intense ideological 

processes and general search.  

The journals, which are studied, are located in the atmosphere described above. They 

were published during the 19th century in the Greek state, particularly in Athens. More 

specifically, these journals are “Paidagogos” (1839-1840), “I Ephemeris ton Mathiton kai 

ton Filomathon” (19/10/1852-15/3/1881) and “Filistor” (01/1961-12/1862). These journals 

depict the agony and the efforts of the educators-pedagogues of that period to contribute to 

the constitution of the philosophy of the Greek educational system and its principles in the 

most representative way. Furthermore, they impress the request of the initiation of the 

pedagogic science in the Greek state.  

The research was initially developed in one historical descriptive level by categorizing 

the articles of the journals, using their subject as criterion, and by presenting their authors’ 

views in chronological order. This chronological presentation made to some degree the 

evolution, which is observed in the ideas that are expressed, obvious. At one second stage 

the interpretative method was used, since it has been attempted the over mentioned ideas 

to be interpreted in the political-economical-ideological-cultural frame of the period without, 

overlooking simultaneously the European reality. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
• Το ερέθισµα για την ενασχόληση µε τα εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά περιοδικά στην 

Ελλάδα, κατά το 19ο αιώνα, προήλθε από τη µελέτη της ιστορίας της Ελληνικής 

Εκπαίδευσης, καθώς και από σχετικές συζητήσεις και προβληµατισµούς µε την 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τοµέα Παιδαγωγικής κ. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, 

µε την οποία είχα την τύχη να συνεργαστώ σε προγράµµατα για τους εκπαιδευτικούς της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από το 1997 και ως σήµερα.  

• Κατά τη µελέτη της ιστορίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης διαπιστώθηκε ότι δεν έχει 

παρουσιαστεί µέχρι σήµερα κάποιο πόνηµα που να αφορά αποκλειστικά στις 

παιδαγωγικές αρχές, από τις οποίες εµφορούνταν οι εκπαιδευτικοί και γενικότερα οι 

διανοούµενοι της εποχής του 19ου αιώνα, και ιδιαίτερα για το διάστηµα από την ίδρυση 

του ελληνικού κράτους και µέχρι το 1880. Και ενώ υπάρχει ικανός αριθµός εργασιών για 

την ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης, µονογραφιών για διάφορους τοµείς της 

(Οργάνωση των βαθµίδων της, ∆ιδασκαλείο κλπ), στις οποίες γίνεται προσπάθεια να 

καταδειχτούν οι επιδράσεις, κυρίως, από τη δυτική Ευρώπη, δεν υπάρχει κάποια εργασία, 

η οποία  να διαπραγµατεύεται αυτό το θέµα αποκλειστικά, και στην οποία να 

παρουσιάζονται οι παιδαγωγικές απόψεις για τα ποικίλα ζητήµατα, που αφορούν στην 

εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Επίσης, όσοι µελέτησαν τις παιδαγωγικές απόψεις 

περισσότερο ασχολούνται, για την  περίοδο πριν το 1880, µε την αλληλοδιδακτική µέθοδο, 

ενώ για µετά το 1880 µε τις επιδράσεις από τη Σχολή του Ερβάρτου, την επικράτηση της 

συνδιδακτικής µεθόδου στην Ελλάδα και τη θεµελίωση της παιδαγωγικής επιστήµης, 

ιδιαίτερα µετά την ίδρυση της έδρας της Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήµιο. Για αυτούς, 

κυρίως, τους λόγους επιλέχτηκε η θεµατική  περιοχή της παρούσας εργασίας.  

• Από το σηµείο αυτό ευχαριστώ θερµά την κ. Ζιώγου- Καραστεργίου Σιδηρούλα για 

την καθοδήγηση και την αµέριστη συµπαράστασή της κατά την εκπόνηση αυτής της 

εργασίας. Ευχαριστώ ακόµη και τους άλλους Καθηγητές, µέλη της Τριµελούς 

Συµβουλευτικής Επιτροπής, κ. Τερζή Νικόλαο και κ. Χατζηδήµου ∆ηµήτριο, που µε 

καθοδήγησαν επίσης στην εκπόνηση της διδακτορικής µου διατριβής. 

• Ευχαριστώ τη διεύθυνση και το προσωπικό των εξής βιβλιοθηκών: της ∆ηµοτικής 

Βιβλιοθήκης της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ., του Τοµέα 

Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής του Α.Π.Θ, του Τοµέα της Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας 

της Φιλοσοφικής του Α.Π.Θ., της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., της Εθνικής Βιβλιοθήκης, 

της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, της Βιβλιοθήκης της Βουλής και του ΕΛΙΑ.  
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• Ευχαριστώ ακόµη τη φίλη Κ. ∆αλακούρα, που ήταν κοντά µου από την αρχή έως 

το τέλος αυτής της προσπάθειας.  

• Ευχαριστώ το σύζυγό µου Μάρκου Παναγιώτη για την ηθική και την τεχνική-στον 

υπολογιστή- υποστήριξη καθώς και τη µητέρα µου και τα παιδιά µου για την υποµονή και 

κατανόηση που επέδειξαν στη διάρκεια της εξαετούς µελέτης µου. 

•  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να µελετηθούν οι απόψεις των Ελλήνων 

διανοουµένων και των εκπαιδευτικών-παιδαγωγών της εποχής του 19ου αιώνα µέσα από 

τα εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά περιοδικά αυτής της περιόδου -ενώ παράλληλα 

αποτυπώνεται και η εκπαιδευτική πράξη-, η οποία είναι στενά συνδεδεµένη µε τις 

παραπάνω απόψεις, να εντοπιστούν τα στάδια διαµόρφωσης της παιδαγωγικής σκέψης και 

να παρουσιαστούν οι προσπάθειες για τη συγκρότηση της παιδαγωγικής επιστήµης στο 

ελληνικό κράτος.  

Ως περιοχή µελέτης αρχικά είχαν οριστεί όλα τα εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά περιοδικά 

του 19ου αιώνα. Ο τεράστιος όγκος του υλικού, όµως, δεν θα επέτρεπε την ολοκλήρωση 

µιας εργασίας στο συγκεκριµένο χρόνο, για αυτό και η περιοχή µελέτης µας καλύπτει το 

διάστηµα από το 1839, έτος της έκδοσης του περιοδικού Παιδαγωγός, του πρώτου 

παιδαγωγικού περιοδικού, µέχρι τη διακοπή της έκδοσης της Εφηµερίδος των Φιλοµαθών 

το Μάρτιο του 1881. Αυτό το χρονικό διάστηµα είναι παράλληλα και το µεταβατικό στάδιο, 

το οποίο θα καθορίσει και την πορεία του ελληνικού κράτους σε όλους τους τοµείς της 

δηµόσιας ζωής.     

Είναι γεγονός ότι όλες οι επιστήµες, και ειδικότερα η παιδαγωγική επιστήµη στη χώρα 

µας, παρουσίασαν σηµαντική καθυστέρηση σε σχέση µε τις ευρωπαϊκές χώρες. Στον τοµέα 

της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης η Ελλάδα ακολούθησε το 19ο αιώνα  τις άλλες 

χώρες (κυρίως τη Γερµανία)  µερικές φορές µε αρκετή βραδυπορία. Η κατάσταση αυτή της 

“νηπιακής”, θα µπορούσαµε να πούµε, φάσης της παιδαγωγικής στην Ελλάδα δεν είναι 

αποκοµµένη από το γενικότερο πολιτικό-οικονοµικό-ιδεολογικό-πολιτισµικό πλαίσιο αυτής 

της εποχής της συγκρότησης και οργάνωσης ουσιαστικά του ελληνικού κράτους, της 

διαµόρφωσης και διατύπωσης των συστατικών της ιδεολογίας του. Όλες οι επιστήµες στην 

Ελλάδα συγκροτούνται αυτή την περίοδο: γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί η ελληνική 

ιστορία, να υιοθετηθεί µια κοινή επίσηµη γλώσσα και στον τοµέα της εκπαίδευσης 

επιβιώνουν σε σηµαντικό βαθµό οι αντιλήψεις του ∆ιαφωτισµού (καθολική εκπαίδευση, 

βαρύτητα στην ηθική αγωγή, κυριαρχία της αλληλοδιδακτικής µε ελάχιστες αµφισβητήσεις -

κι αν υπάρχουν επικρίσεις, αυτές αφορούν την εφαρµογή της περισσότερο και όχι αυτή 

καθαυτή τη µέθοδο) παράλληλα µε αυτές του Νεοανθρωπισµού (κυρίως στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση). Είναι µια περίοδος ρευστότητας, σύγχυσης κάποιες φορές, έντονων 

ιδεολογικών διεργασιών και γενικότερα αναζητήσεων.  
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∆εν πρέπει επίσης να αγνοηθούν οι ελπίδες και οι προσπάθειες για την εδαφική 

αποκατάσταση του ελληνικού κράτους µε την προσάρτηση των αλύτρωτων περιοχών, που 

εκφράζονται µε τη Μεγάλη Ιδέα, ο ρόλος τον οποίο καλείται να διαδραµατίσει το ελληνικό 

βασίλειο, το οποίο θεωρείται ότι έχει ευθύνες στον υπόδουλο αλλά και στον παροικιακό 

ελληνισµό, καθώς και το Πανεπιστήµιο, το οποίο αποτελεί το “φάρο” του εκπολιτισµού της 

Ανατολής1. 

Κατά το 19ο αιώνα το νεοϊδρυµένο ελληνικό κράτος προσπαθεί να απαλλαγεί από τη 

σφραγίδα της µακραίωνης υποδούλωσής του στους Οθωµανούς και αγωνίζεται να 

προσδιορίσει και να οριοθετήσει την ταυτότητά του αντλώντας στοιχεία από το παρελθόν 

του (κυρίως της αρχαιότητας), από την Ευρώπη, αλλά και από τις σύγχρονες ενδογενείς 

δυνάµεις που διαθέτει. Ο απόηχος του ∆ιαφωτισµού, ιδεολογικού ρεύµατος που συνέβαλε 

σηµαντικότατα στην πραγµατοποίηση της Επανάστασης του 1821, είναι εντονότατος σε 

όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων του ελληνικού κράτους και ιδιαίτερα στην 

πνευµατική κίνηση της εποχής.  

Η αντίληψη ότι η µόρφωση και η πνευµατική καλλιέργεια φωτίζουν τον άνθρωπο 

κυριαρχεί σε όλο το 19ο αιώνα και εκφράζεται έµπρακτα µε την ίδρυση σχολείων, 

πολιτιστικών-επιστηµονικών συλλόγων και εταιρειών, µε την έκδοση βιβλίων, εφηµερίδων 

και περιοδικών ποικίλου περιεχοµένου. Ειδικά για τις εκδόσεις των περιοδικών, που 

ενδιαφέρουν εδώ, αναφέρεται  χαρακτηριστικά: “ο δέκατος ένατος αιώνας είναι ο αιώνας 

των περιοδικών. Τούτο ισχύει τόσο για τη δυτική Ευρώπη, όσο και για την Ελλάδα. Αλλά µε 

µια διαφορά: στη ∆ύση εκείνη την εποχή έχουµε την ακµή, ενώ στην Ελλάδα την αρχή των 

λογοτεχνικών ή “φιλολογικών” περιοδικών... Τα περιοδικά τότε έγιναν τα πνευµατικά 

όργανα που επηρέαζαν τη µορφή και την εξέλιξη των γραµµάτων µιας εποχής και 

εξέφραζαν τις τάσεις και τα ρεύµατά της”2. 

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι πολυάριθµες ήταν οι εφηµερίδες που εκδόθηκαν 

στην Αθήνα από το 1835 έως και την κατάλυση της δυναστείας του Όθωνα το 18623, παρά 

τις απαγορεύσεις, τους περιορισµούς και τις αυστηρές ποινές που προβλέπονταν για κάθε 

αντίδραση εναντίον του καθεστώτος του Όθωνα4. Πολυάριθµα και ποικίλα ήταν επίσης και 

                                            
1“Το Πανεπιστήµιον, µεταδίδον εις την Ανατολήν σύµπασαν την γλώσσαν ηµών, τας ιδέας και τους θεσµούς, ενσπείρει, ως 
έπος ειπείν, την Ελλάδα εις την Ανατολήν...”, Κ.,Θ., ∆ηµαράς, Ελληνικός Ρωµαντισµός, Αθήνα 1994, σ. 350. 
2Απ., Σαχίνης, Συµβολή στην Ιστορία της Πανδώρας και των Παλιών Περιοδικών, Αθήνα 1964, σ. 7. 
3Κ., Μάγερ,Ιστορία του Ελληνικού Τύπου, τόµος Α΄, 1700-1900, Αθήναι 1957, σ. 59.  
4αρ. 29 φύλλο της “Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως”, 14/9/1833. ∆ιατάγµατα για τον τύπο και την τυπογραφία, ο. π., σ. 46-
58. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Συντάγµατος του 1864 “ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και παν άλλο 
προληπτικόν µέτρον απαγορεύεται”. Κατάσχεση επιτρέπεται κατ’ εξαίρεσιν “µετά την δηµοσίευσιν ένεκα προσβολής κατά 
της Χριστιανικής θρησκείας ή κατά του προσώπου του βασιλέως”, ο. π., σ. 104.  
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τα περιοδικά που εκδόθηκαν στην Αθήνα, στις επαρχίες και στο εξωτερικό κατά το ίδιο 

διάστηµα5. 

Παρατηρείται καταιγισµός εκδόσεων εφηµερίδων και περιοδικών από φορείς 

(πολιτιστικούς, επαγγελµατικούς) αλλά και ιδιώτες. Αυτοί που προχωρούν στις εκδόσεις 

φιλοδοξούν να ενηµερώσουν τους πολίτες του ελληνικού κράτους για όλα τα θέµατα που 

αφορούν την ιστορία, τη φιλολογία, την ιατρική, τις επιστήµες γενικότερα και να τους 

προσφέρουν τα φώτα τους. Σηµείο αναφοράς και, σχεδόν πάντοτε, πρότυπα αποτελούν οι 

εξελιγµένες χώρες της Ευρώπης και η Αµερική.  

Στην πραγµατικά πλουσιότατη και πολυποίκιλη εκδοτική δραστηριότητα της εποχής 

εντάσσεται και αυτή των εκπαιδευτικών-παιδαγωγικών περιοδικών, η οποία ακολουθεί την 

τριµερή µορφή των παιδαγωγικών περιοδικών, όπως αυτή καθορίστηκε από τον J. C. F. 

GutsMuths6, δηλαδή την παρουσίαση των πραγµατειών, τις σχολικές ειδήσεις και τις 

βιβλιοκρισίες7. Οι εκδότες και συντάκτες τους θέλουν να φωτίσουν τους Έλληνες 

δασκάλους, των οποίων η εκπαίδευση είναι ελλιπής, και να τους µορφώσουν. Ασχολούνται 

µε όλα τα ζητήµατα που απασχολούν το δάσκαλο: τις παιδαγωγικές αρχές που θα πρέπει 

να ακολουθήσει, τη διδακτική µέθοδο που θα υιοθετήσει, τη συµπεριφορά και το ήθος, τα 

οποία θα πρέπει να τον διακρίνουν όχι µόνο ως δάσκαλο αλλά και ως άνθρωπο στις 

σχέσεις του µε τους γονείς και την τοπική κοινωνία.  

Επισηµαίνουν πόσο θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο δέκτης της παρεχόµενης 

γνώσης, ο ίδιος δηλαδή ο µαθητής, µε άρθρα σχετικά µε την ψυχολογία του παιδιού, τις 

ικανότητες και δυνατότητες της ηλικίας του, ακόµη και τις διάφορες συγγενείς ή επίκτητες 

ανωµαλίες (αδυναµία στην όραση, στην ακοή, στο λόγο κλπ). Προτεραιότητα δίνεται, εκτός 

από την παροχή της γνώσης, και στη διαµόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού, κυρίως µε 

τη θρησκευτική κατήχηση, και καταδικάζονται οι σωµατικές και µειωτικές για το µαθητή 

ποινές. Το σχολικό κτίριο, η υγιεινή, η γυµναστική είναι επίσης θέµατα που απασχολούν 

τους συντάκτες των άρθρων. Παράλληλα τα περιοδικά παρέχουν βιβλιογραφική και 

νοµοθετική ενηµέρωση, ενώ παραθέτουν στοιχεία για την εκπαιδευτική πραγµατικότητα στις 

ευρωπαϊκές, κυρίως, χώρες µε φανερή την τάση της σύγκρισης της ελληνικής εκπαίδευσης 

µε αυτή των άλλων χωρών. Η σύγκριση αυτή, βέβαια, δείχνει πόσο υστερεί η ελληνική 

                                            
5Μάγερ, ο. π., σ. 292-308 και ∆., Σ., Γκίνης, Κατάλογος Ελληνικών Εφηµερίδων και Περιοδικών 1811-1863, Αθήναι 1967, 
Αλφαβητικός κατάλογος σ. 3-19, όπου απαριθµούνται 598 εφηµερίδες και περιοδικά για αυτό το διάστηµα.   
6Ο Joseph Cristoph Friedrich GutsMuths (1759-1839 ) έδρασε κοντά στον Christian Gotthilf Salztmann (1744-1811), στο 
Παιδαγωγικό Κατάστηµα του Schnepfenthal, στη Θουριγγία. A., Reble, Ιστορία της Παιδαγωγικής, µετάφρ. Θ. 
Χατζηστεφανίδης, Σ. Χατζηστεφανίδη-Πολυζώη, Αθήνα 1989, σ. 246.  
7Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, Αθήνα 1968, τόµος 4ος, σ. 496 κε. Άρθρο “Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής 
Φιλολογίας 1800-1822”.  
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εκπαίδευση. Περιέχουν επίσης άρθρα φιλολογικού, ιστορικού και άλλου περιεχοµένου αλλά 

και αναδηµοσιεύσεις από άλλα έντυπα και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στο επιτελείο 

των συντακτών των περιοδικών συγκαταλέγονται έγκριτοι εκπαιδευτικοί όλων των 

βαθµίδων και διαπρεπείς επιστήµονες όλων των κλάδων, ενώ µεταφράζονται 

αποσπάσµατα βιβλίων, διατριβών και άρθρα διάσηµων ξένων επιστηµόνων. 

Η κατάσταση στην εκπαίδευση κατά το 19ο αιώνα είναι γνωστή από τη νοµοθεσία της 

εποχής, τις εκθέσεις των επιθεωρητών, τα πρακτικά της Ελληνικής Βουλής. Πώς όµως αυτή 

η κατάσταση επηρεάζει τους ανθρώπους που ασχολούνται µε την εκπαίδευση; Τη δέχονται 

απροβληµάτιστα, αντιδρούν, προτείνουν λύσεις, πώς γενικότερα σκέπτονται και εκφράζουν 

τις αντιλήψεις τους; Για να έχουµε κάποιες απαντήσεις στους παραπάνω προβληµατισµούς 

και ερωτήµατα, είναι σκόπιµο να µελετήσουµε πηγές, που παρουσιάζουν τις απόψεις 

αυτών που ασχολούνται µε την εκπαίδευση. Και αυτή τη δυνατότητα µας προσφέρει ο 

τύπος της εποχής. 

Η εξέταση των διαφόρων παιδαγωγικών τάσεων, όπως αυτές διαµορφώθηκαν κατά το 

19ο αιώνα και όπως αυτές εκφράστηκαν στα σύγχρονα µε την εποχή αυτή εκπαιδευτικά-

παιδαγωγικά περιοδικά, τα οποία εκδόθηκαν µέσα στα όρια του ελληνικού κράτους, θα 

συµβάλει θετικά στη γνώση της ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης από τις εξής 

απόψεις:  

1.Ο τύπος αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό και ζωντανό κεφάλαιο της ιστορίας µας και 

ταυτόχρονα µια πολύτιµη πηγή πληροφοριών. Ο αναγνώστης συλλέγει τις αντιλήψεις, τις 

ιδέες της κάθε εποχής, όπως αυτές εκφράζονται ζωντανά, άµεσα και στη δεδοµένη 

χρονική στιγµή.  

2.Η µελέτη των περιοδικών του 19ου αιώνα δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να δει 

άµεσα το παρελθόν και να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης, τις απόψεις των παιδαγωγών 

και δασκάλων της εποχής, τις αντιθέσεις τους, τις επιρροές που δέχονται, αλλά και 

ασκούν, σε µια περίοδο, κατά την οποία αναπτύσσεται το ελληνικό κράτος και 

διαµορφώνονται οι βάσεις και οι κατευθύνσεις της ελληνικής εκπαίδευσης. 

3.Οπωσδήποτε πολύτιµη είναι η µελέτη των επίσηµων κειµένων του υπουργείου “επί 

των Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως” για το 19ο αιώνα. Τα κείµενα αυτά 

δεν αντικατοπτρίζουν, όµως, πλήρως το σφυγµό της εποχής ούτε και δίνουν τη δυνατότητα 

της παρακολούθησης των επικρατέστερων ρευµάτων της παιδαγωγικής σκέψης στον 

ακριβή χρόνο του “γίγνεσθαι” και των ζυµώσεων που συντελούνται.  

4.Η νοµοθεσία αυτής της εποχής φωτίζεται διαφορετικά και φαίνεται κατά πόσο 

βρίσκεται σε συνάφεια µε την πραγµατικότητα. 
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5.Τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά περιοδικά είναι µια ζωντανή και αδιάψευστη 

µαρτυρία για την εκπαιδευτική ζωή στην Ελλάδα και η µελέτη τους συντελεί στη γνώση της 

ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης και στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 

πραγµατικότητας, στην προκείµενη περίπτωση, του 19ου αιώνα, και µάλιστα για µια 

περίοδο όχι ιδιαίτερα γνωστή (1839-1881). 

       Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι τα περιοδικά εκδίδονται ή έχουν 

επιστηµονικούς συνεργάτες ανθρώπους που µε τις επιτελικές τους θέσεις στην εκπαίδευση 

καθορίζουν τις τύχες της. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα ο Ιωάννης Κοκκώνης, που 

δεσπόζει στην ελληνική εκπαιδευτική σκηνή τις περισσότερες δεκαετίες του 19ου αιώνα και 

συνεργάζεται µε τον Παιδαγωγό, ο ∆ηµήτριος Πανταζής, τµηµατάρχης του υπουργείου επί 

των Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, που εκδίδει την Εφηµερίδα των 

Μαθητών και αργότερα των Φιλοµαθών, οι πανεπιστηµιακοί καθηγητές Κουµανούδης 

Στέφανος, Μαυροφρύδης ∆ηµήτριος και ο παιδαγωγός Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος, 

συντάκτες του περιοδικού Φιλίστωρ. 

      Η εκπαίδευση “έπασχε” από την αρχή της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους. Οι 

απόψεις που διατυπώθηκαν και εξακολουθούν να διατυπώνονται για τα αρνητικά και τις 

περιπέτειές της είναι πολλές και αντιτίθενται µεταξύ τους. Η µελέτη των περιοδικών 

καταδεικνύει σε µεγάλο βαθµό το φάσµα των προβληµάτων και περιπλοκών, που 

παρουσιάστηκαν στις πιο σηµαντικές φάσεις της διαµόρφωσής της.  

        Σηµειώνεται ότι η έρευνα στράφηκε στα περιοδικά που επιγράφονται ως 

εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά και εκδόθηκαν στην Αθήνα από το 1839 έως και το 1881. 

Οπωσδήποτε άρθρα µε ανάλογο περιεχόµενο φιλοξενούνται και σε άλλα περιοδικά ή 

εφηµερίδες. Αποκλείστηκαν τα περιοδικά που εντάσσονται στην κατηγορία των 

εκπαιδευτικών-παιδαγωγικών περιοδικών, αλλά απευθύνονται σε παιδιά. Τα περιοδικά, τα 

οποία µελετήθηκαν, εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν κατά το 19ο αιώνα στο ελληνικό κράτος 

και συγκεκριµένα στην Αθήνα. Πρόκειται για τον Παιδαγωγό (1839-1840), την Εφηµερίδα 

των Μαθητών και των Φιλοµαθών (19/10/1852-15/3/1881) και το Φιλίστορα (Ιανουάριος 

1861-∆εκέµβριος 1862)8. 

         Η έρευνα εντοπισµού και επισήµανσης των περιοδικών, τα οποία αποτελούν 

την πηγή αυτής της εργασίας, ήταν αρκετά µακρόχρονη και δύσκολη, µια που αυτά είναι 

εγκατεσπαρµένα σε διάφορες βιβλιοθήκες. Αναγκαστικά, λόγω του περιορισµένου χρόνου 

                                            
8Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δεν παρέχονται στοιχεία για τον αριθµό των συνδροµητών των περιοδικών. 
Εκείνο που επισηµαίνεται, σχεδόν σε κάθε τεύχος τους, είναι ότι όλα αντιµετωπίζουν ένα βασικότατο πρόβληµα: τη µη 
καταβολή των συνδροµών, που είναι και η βασική αιτία της παύσης της έκδοσής τους. 
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αλλά και των δυσκολιών της µετακίνησης η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στις βιβλιοθήκες 

της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ένα άλλο πρόβληµα ήταν ότι κάποιες βιβλιοθήκες 

έκλειναν για µεγάλο χρονικό διάστηµα για το κοινό, µε αποτέλεσµα  να σηµειώνεται 

καθυστέρηση στην έρευνα.  

        Κατά την πρώτη φάση της έρευνας έπρεπε να εντοπιστούν τα περιοδικά, τα 

οποία αφορούν στο θέµα της εργασίας για αυτή τη χρονολογική περίοδο. Στη συνέχεια να 

µελετηθούν µε προσοχή και να επισηµανθούν τα στοιχεία εκείνα, τα οποία άπτονται του 

επιστηµονικού αντικειµένου της εργασίας, χωρίς να γίνει παράβλεψη σε κανένα 

δηµοσίευµα, διότι ακόµη και στη βιβλιοκρισία των περιοδικών ή σε άλλη, φαινοµενικά, µη 

“σχετική” ειδησεογραφία, συναντώνται χρήσιµες απόψεις και σχόλια.  

• Ως προς το περιοδικό Παιδαγωγός δεν υπήρξε µεγάλη δυσκολία, διότι και η ύλη 

του είναι περιορισµένη, καθώς εκδίδεται µόνο για ένα έτος, και διότι το αντικείµενό του είναι 

σαφές και αφορά, σχεδόν αποκλειστικά, σε ζητήµατα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά. Αφού 

µελετήσαµε τα άρθρα και λάβαµε υπόψη τους τίτλους και τη θεµατική τους, τα κατατάξαµε 

σε ενότητες, µε βάση τις οποίες διαφαίνονται οι απόψεις για την Παιδαγωγική, την 

Εκπαίδευση, τη Γυναικεία αγωγή κλπ.  

• Μεγάλες δυσκολίες συναντήσαµε µε την Εφηµερίδα των µαθητών και των 

Φιλοµαθών, η οποία εκδόθηκε για 28 έτη, µε συχνότητα έκδοσης 3 ως 4 φορές το µήνα. 

Συνολικά δηλαδή µελετήθηκαν 6036 σελίδες µεγάλου µεγέθους σε 857 τεύχη για την 

πρώτη περίοδο και 1538 κανονικές σελίδες σε 96 τεύχη για τη δεύτερη περίοδο έκδοσης 

του περιοδικού. Η µεγάλη έκταση του περιοδικού και η ποικιλία των θεµάτων, µε τα οποία 

ασχολείται, απαίτησαν πολύ χρόνο για τη µελέτη και την κατηγοριοποίηση των άρθρων 

του, ώστε να επιτευχθεί, όσο είναι αυτό δυνατόν, µια ολοκληρωµένη παρουσίαση των 

παιδαγωγικών απόψεων αλλά και των γενικότερων απόψεων που συµπλέκονται µε τις 

πρώτες (γλώσσα, αρχαιότητα κτλ). Έτσι διαµορφώθηκαν τρεις γενικές ενότητες (Το 

ιδεολογικό πλαίσιο, το θεσµικό πλαίσιο, οι παιδαγωγικές απόψεις), στις οποίες εντάχτηκαν 

υποενότητες µε ανάλογα θέµατα.  

• Το τρίτο περιοδικό, ο Φιλίστωρ (εκδόθηκε σε 4 τόµους και σε 4500 σελίδες), κάνει 

το ίδιο στο “Πρόγραµµά” του διάκριση σε δύο θεµατικές ενότητες-άξονες επισηµαίνοντας 

ότι αυτές είναι η Ιστορία και η Παιδαγωγία. Αφού λάβαµε υπόψη αυτούς τους άξονες, 

κατηγοριοποιήσαµε τα άρθρα του ανάλογα µε το θέµα τους και τα εντάξαµε στις ευρύτερες 

ενότητες του περιοδικού.  
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• Αφού ολοκληρώθηκε αυτή η κατηγοριοποίηση και στα τρία περιοδικά, στη συνέχεια 

προσπαθήσαµε µέσω της µελέτης µας να διερευνήσουµε, να επισηµάνουµε και να 

“εκµαιεύσουµε“, όπου ήταν αυτό δυνατόν, τις παιδαγωγικές απόψεις των συντακτών των 

άρθρων των περιοδικών, να αναζητήσουµε κοινούς “τόπους“ και ταυτότητα στις αντιλήψεις 

τους, εφόσον αυτή υπήρχε, ή το αντίθετο διάσταση και διαφωνίες, να εντοπίσουµε τυχόν 

επιρροές από τα ιδεολογικά ρεύµατα της εποχής αυτής ή τις πηγές από τις οποίες αντλούν 

τα όσα παραθέτουν, προσπαθώντας να µείνουµε συνεπείς στη χρονολογική τους σειρά. 

Για αυτό το σκοπό θεωρήσαµε χρήσιµο να συµπεριλάβουµε κατά τη διαπραγµάτευσή µας 

πολλά παραθέµατα, τα οποία πιστεύουµε ότι θα συντελέσουν στο να παρουσιαστεί άµεσα 

και µε σαφήνεια η παιδαγωγική σκέψη της εποχής, καθώς έτσι παρέχεται η δυνατότητα να 

παρακολουθήσουµε εκ του σύνεγγυς τις απόψεις των λογίων, όπως αυτές εκφράζονται σε 

αυτά. Θεωρούµε παράλληλα ότι µε αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουµε και άλλους µελετητές, 

οι οποίοι θα ασχοληθούν στο µέλλον µε την ιστορία της εκπαίδευσης, καθώς θα µπορούν 

να αντλήσουν υλικό για την έρευνά τους και να διευρύνουν τους προβληµατισµούς και τις 

υποθέσεις της παρούσας εργασίας.   

• Επισηµαίνουµε ότι κατά το πρώτο στάδιο της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η ποιοτική 

ανάλυση περιεχοµένου µέχρι τη φάση της συγκρότησης του συστήµατος κατηγοριών, και 

σε ορισµένες κατηγορίες και υποκατηγοριών, µε βάση το περιεχόµενο των άρθρων και 

ληµµάτων που προκύπτουν από τη θεµατική τους9. Το µέγεθος και το εύρος του υλικού, 

που θα έπρεπε να επεξεργαστούµε, καθιστούσαν, όµως, αποτρεπτική την περαιτέρω 

χρήση της µεθόδου. Για αυτό το λόγο στη συνέχεια ακολουθήσαµε την ιστορική 

περιγραφική µέθοδο έρευνας ως προς το πρώτο, κυρίως, επίπεδό της, συστηµικό-

περιγραφικό, ενώ έγινε και χρήση της ερµηνευτικής µεθόδου, σε σηµεία, όπου αυτό 

κρίθηκε απαραίτητο10. Συγκεκριµένα αναφορικά µε το συστηµικό επίπεδο της µεθόδου, 

µετά τη συγκρότηση των κατηγοριών-υποκατηγοριών, παραθέσαµε τις απόψεις των 

συντακτών των άρθρων κατά χρονολογική σειρά, ώστε να διαφανεί η τυχόν 

διαφοροποίηση ή εξέλιξη, εφόσον αυτή υπήρχε, στις παραπάνω απόψεις. Η χρονολογική 

αυτή παράθεση έδωσε χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτύπωσης της ιστορικής 

πραγµατικότητας, καθώς, σε ορισµένες περιπτώσεις των πηγών που µελετήθηκαν, γίνεται 

εµφανής η διαφοροποίηση που συντελείται, όπως στις αντιλήψεις για την αλληλοδιδακτική 

µέθοδο στο δηµοτικό σχολείο και τις µεθόδους διδασκαλίας στο Ελληνικό σχολείο και 

                                            
9L., Cohen/L., Manion, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα 1997, σ. 70 κε. 
10Κ. Θ. Μπονίδης, Το περιεχόµενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείµενο έρευνας. ∆ιαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας 
και µεθοδολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σ. 81 κε. 
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γυµνάσιο, οι οποίες µε την πάροδο του χρόνου µεταβάλλονται. Σε ένα δεύτερο επίπεδο 

χρησιµοποιήθηκε η ερµηνευτική µέθοδος, καθώς επιχειρήθηκε να ερµηνευτούν οι 

παραπάνω απόψεις ενταγµένες στο πολιτικό-οικονοµικό-ιδεολογικό-πολιτισµικό πλαίσιο 

της εποχής, χωρίς να παραβλέπεται ταυτόχρονα η ευρωπαϊκή πραγµατικότητα. 

• Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της µεθοδολογικής προσέγγισης αποτελεί η 

ερµηνεία για το πώς το αίτηµα για την παιδαγωγική κατάρτιση µε την πάροδο του χρόνου 

γίνεται ολοένα και πιο επιτακτικό, όπως διαπιστώσαµε στα άρθρα των εκπαιδευτικών-

παιδαγωγών, ενώ τα ίδια άρθρα αποδεικνύουν ότι οι προσεγγίσεις καθίστανται σταδιακά 

περισσότερο επιστηµονικές. Με την ίδια µέθοδο γίνεται επίσης εµφανέστερη η 

διαφοροποίηση στις αρχές της αγωγής, όχι µόνο στα άρθρα των περιοδικών, αλλά και στα 

ίδια τα περιοδικά, τα οποία µελετώνται επίσης µε βάση την ηµεροµηνία της έκδοσής τους. 

Έτσι διαπιστώνεται και ερµηνεύεται η στροφή από την αρµονική συνύπαρξη ατοµικού και 

κοινωνικού συµφέροντος, που εκφράζεται στον Παιδαγωγό και στα πρώτα έτη της έκδοσης 

της Εφηµερίδος των Φιλοµαθών, στην υποταγή στο «όλον» που τονίζεται στη συνέχεια της 

Εφηµερίδος των Φιλοµαθών και στο Φιλίστορα, από την υποστήριξη των ατοµικών 

δικαιωµάτων του πολίτη την ίδια περίοδο, στην αποσιώπησή τους και στη συνεχή 

υπενθύµιση των καθηκόντων του κοκ.    

• Η εργασία αποτελείται από τέσσερα, άνισα στην έκτασή τους, κεφάλαια: Το πρώτο, 

που φέρει τον τίτλο Η “προϊστορία” της παιδαγωγικής σκέψης στο έργο των Νεοελλήνων 

διαφωτιστών, διαπραγµατεύεται τη διαδικασία και τα στάδια της προετοιµασίας της 

ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και το σχεδιασµό του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος στα προεπαναστατικά χρόνια, όπως αυτά εκφράζονται, κυρίως στο περιοδικό 

“Ερµής ο Λόγιος”, καθώς και τα πρώτα βήµατα της συγκρότησης της ελληνικής 

εκπαίδευσης µε την ίδρυση του ελληνικού κράτους. 

• Στο δεύτερο κεφάλαιο µέσα από τα περιεχόµενα του περιοδικού Παιδαγωγός 

παρακολουθούµε τη συνέχεια της παράδοσης του Νεοελληνικού διαφωτισµού. Παρά τη 

βραχύχρονη έκδοσή του, κατορθώνει να συµπεριλάβει στις 384 σελίδες του τις βασικές 

αρχές για τη σωµατική, ηθική, διανοητική ανάπτυξη του παιδιού και τη διαµόρφωσή του σε 

λογικό άνθρωπο, ο οποίος θα βιώσει αρµονικά µε το κοινωνικό του περιβάλλον και θα 

προσπαθήσει, αποδεχόµενος την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει, και για την 

προσωπική του ευτυχία αλλά και για την κοινωνική.  

• Στο τρίτο κεφάλαιο, κατά το οποίο παρουσιάζεται η Εφηµερίς των Μαθητών και 

των Φιλοµαθών θα παρατηρήσουµε τις αλλαγές που συντελούνται στη σκέψη των 
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παιδαγωγών-εκπαιδευτικών, οι οποίοι, πορευόµενοι κάτω από το βάρος των εθνικών 

προβληµάτων της εποχής τους, αποµακρύνονται από το ∆ιαφωτισµό και για το 

µεγαλύτερο διάστηµα της τριακονταετίας 1850-1880 στρέφονται εντονότερα στην 

αρχαιοελληνική και χριστιανική παράδοση, µέχρι να σηµειωθεί η τοµή της γενιάς του 

188011.  

• Στο τέταρτο κεφάλαιο παρακολουθούµε τη νηφάλια σκέψη που εκφράζει ο 

Φιλίστωρ, ο οποίος, αν και η διετία της έκδοσής του (1861-62) συµπίπτει µε το χρόνο της 

έκδοσης της Εφηµερίδος των Μαθητών και των Φιλοµαθών, µας επαναφέρει στη σκέψη 

του ∆ιαφωτισµού και του Κοραή σηµειώνοντας ένα “φωτεινό”, κατά τη γνώµη µας, 

διάλειµµα στην πορεία της νεοελληνικής σκέψης, η οποία σταδιακά έχει αποµακρυνθεί από 

τις ιδεολογικές αρχές του ∆ιαφωτισµού και στρέφεται σε διαφορετικά ιδεολογικά σχήµατα, 

ενώ παράλληλα το ίδιο περιοδικό προβάλλει το Νεοανθρωπισµό. Αυτή η ιδιαιτερότητα του 

περιοδικού, η σύζευξη και αρµονική συνένωση, θα µπορούσαµε να πούµε, ∆ιαφωτισµού 

και Νεοανθρωπισµού είναι και ο λόγος, για τον οποίο το παρουσιάζουµε στο τέταρτο 

κεφάλαιο της εργασίας µας και όχι µετά τον Παιδαγωγό.  

• Τέλος στα συµπεράσµατα προσπαθούµε να διαγράψουµε και να σκιαγραφήσουµε 

την πορεία της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης για το χρονικό διάστηµα, µε το οποίο 

ασχολούµαστε σε αυτή την εργασία.  

                                            
11Ν., Π., Τερζής, Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική µεταρρύθµιση: Πρόγραµµα και πραγµατικότητα-Πράγµατα και 
πρόσωπα, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 42 κε.  
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1. Η “ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ” ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 
∆ΙΑΦΩΤΙΣΤΩΝ 

 

Κατά το χρόνο που στην κεντρική και δυτική Ευρώπη συντελούνταν κοσµογονικές 

αλλαγές στην οικονοµία, στην κοινωνία, στην ανθρώπινη σκέψη και ιδεολογία, στον 

ελληνικό κόσµο, ο οποίος βρισκόταν υπό την Οθωµανική κατοχή, έφθαναν τα µηνύµατα και 

οι απηχήσεις των νέων ιδεών, αρχικά µεµονωµένα και σποραδικά, αργότερα πυκνότερα, µε 

αποτέλεσµα να πάρουν κατά τα µέσα του 18ου αιώνα τη µορφή του µεγάλου ανανεωτικού 

κινήµατος, του σηµαντικότερου πνευµατικού κινήµατος στην ιστορία του νέου ελληνισµού, 

του Νεοελληνικού διαφωτισµού. Ο υπόδουλος ελληνικός κόσµος είχε στερηθεί την εµπειρία 

της Αναγέννησης και την έξοδο από το πνευµατικό κλίµα του Μεσαίωνα. Οι αλλαγές στο 

δυτικό κόσµο είχαν συντελεστεί σταδιακά, ενώ στον ελληνικό κόσµο, που αγωνιζόταν για 

την επιβίωσή του, έγιναν µέσα σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα και συνδέθηκαν µε τη 

βασική επιδίωξη των Ελλήνων να απελευθερωθούν από τους ξένους δυνάστες. Τη µεγάλη 

αλλαγή προετοίµασαν, όπως είναι γνωστό, πολλοί παράγοντες, κυρίως οικονοµικοί και 

κοινωνικοί. Συγκεκριµένα, από τα µέσα ήδη του 17ου αιώνα άρχισαν να αναπτύσσονται 

φιλοπρόοδοι αστικοί πυρήνες εµπόρων, που µε τις πρωτοβουλίες τους αµφισβητούσαν 

έµπρακτα το ρόλο της µέχρι τότε παραδοσιακής ηγεσίας του Γένους (Πατριαρχείου, 

Φαναριωτών και προκρίτων). Ιδίως µετά την ευεργετική, για τον ελληνισµό, ρωσοτουρκική 

συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774), παρατηρήθηκε ραγδαία ανάπτυξη των αστικών 

εµπορικών κέντρων, τόσο σε παράκτιες πόλεις (Σµύρνη, Χίο, Κυδωνιές, Θεσσαλονίκη), 

όσο και στη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα (Καστοριά, Κοζάνη, Σιάτιστα, Αµπελάκια, Τίρναβο, 

Ιωάννινα). Οι κοινότητες αυτές µαζί µε τις επίσης αναπτυσσόµενες ελληνικές εµπορικές 

παροικίες του εξωτερικού (Βιέννη, Βουκουρέστι, Ιάσιο, Οδησσό, Τεργέστη, Λιβόρνο κ.λ.π.) 

ήταν οι πιο ευαίσθητοι δέκτες και αναµεταδότες των ιδεών τού ∆ιαφωτισµού και του 

ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Είναι, εποµένως, ευεξήγητο το ότι οι φορείς των αρχών του ∆ια-

φωτισµού (λόγιοι, έµποροι, γιατροί, δάσκαλοι, κληρικοί κ.λ.π.) προέρχονταν ή συνδέονταν 

στενά µε αυτές τις ελληνικές αστικές “κοινωνίες”. Οι στόχοι του Νεοελληνικού διαφωτισµού 

υπαγορεύθηκαν από το ιδεολογικό τρίπτυχο του Ευρωπαϊκού διαφωτισµού: ανάπτυξη των 

διανοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου, σπουδή του φυσικού κόσµου και διάπλαση ενός 

νέου τύπου πολίτη, ελεύθερου από οποιασδήποτε µορφής προκαταλήψεις.  

• Μια βασική επιδίωξη του κινήµατος ήταν η διάδοση των "φώτων της παιδείας”, στα 

αστικά, τουλάχιστον, στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας, µε την έκδοση περιοδικών και 
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εκλαϊκευτικών βιβλίων, τη µετάφραση ξένων συγγραµµάτων, την ίδρυση βιβλιοθηκών. 

Ενθαρρύνθηκε επίσης η αποστολή φερέλπιδων νέων στα µεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα για 

ευρύτερες σπουδές. Οι Νεοέλληνες διαφωτιστές έδωσαν ιδιαίτερη έµφαση στη σπουδή της 

αρχαίας ελληνικής γραµµατείας, την οποία ποτέ δεν έπαυσαν να µελετούν, και γενικότερα 

στην ενίσχυση των δεσµών του νέου ελληνισµού µε την κλασική αρχαιότητα12. Οι σπουδές 

ή η εν γένει παραµονή των Νεοελλήνων διαφωτιστών στη δυτική Ευρώπη και στις 

Παραδουνάβιες Ηγεµονίες τους έδωσαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε τις 

πνευµατικές διεργασίες που συντελούνταν εκείνη την εποχή µε την εµφάνιση του κινήµατος 

του ∆ιαφωτισµού. Πνεύµατα ανήσυχα και προβληµατισµένα οι ίδιοι, αν και κληρικοί στην 

πλειοψηφία τους, διείδαν στις νέες ιδέες την προοπτική του φωτισµού της υπόδουλης 

πατρίδας τους και µε ενθουσιασµό προσπάθησαν να τις διαδώσουν µε εκδόσεις, 

µεταφράσεις έργων και αρκετοί  µε τη σχολική πράξη ως δάσκαλοι εισάγοντας νέες 

µεθόδους και µαθήµατα στα µέχρι τότε παραδοσιακά σχολεία. Την επαφή τους µε τη δυτική 

σκέψη µαρτυρούν και οι µεταφράσεις των βιβλίων ξένων διανοητών.  

• Για παράδειγµα το έργο του John Locke “∆οκίµιο για την ανθρώπινη Νόηση” έγινε 

γνωστό, κυρίως, από τον Ευγένιο Βούλγαρη13. Με αυτό το έργο η ελληνική σκέψη είχε την 

ευκαιρία να εξοικειωθεί µε τους φιλοσοφικούς προβληµατισµούς του ∆ιαφωτισµού σε 

σχέση µε τη φύση, τα όρια της ανθρώπινης γνώσης, τις δυνατότητες της νόησης και τις 

πηγές και τις δυνάµεις της πλάνης και της πρόληψης. Με την πολεµική κατά των έµφυτων 

εννοιών το δοκίµιο αναδείκνυε την εµπειρία και την κρίση ως τις µόνες πηγές έγκυρης 

γνώσης14. Το 1794 µεταφράστηκε το έργο του Fontenelle “Οµιλίαι περί πληθύος κόσµων” 

από τον Παναγιώτη Κοδρικά, στη Βιέννη. “Ο σκοπός της Γραφής είναι πνευµατικός, όχι 

αστρονοµικός”, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κοδρικάς15.  

                                            
12Για το Νεοελληνικό διαφωτισµό συµβουλευθήκαµε κυρίως το βιβλίο του Π., Κιτροµηλίδη, Ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός: 
Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες. Μετ. Σ. Νικολούδη, Αθήνα 2000, καθώς και του Κ., Θ., ∆ηµαρά, Νεοελληνικός 
∆ιαφωτισµός, Αθήνα 1998. 
13∆ηµοσιεύτηκε το 1796 σε ελληνική µετάφραση της επιτοµής του John Wyene από την ιταλική έκδοση του Francesco 
Soave.“Eγχειρίδιον Μεταφυσικο-∆ιαλεκτικόν ή Επιτοµή Ακριβεστάτη του ∆είγµατος του Κυρίου Λοκκίου περιβοήτου 
Φιλοσόφου περί της Ανθρωπίνης ∆ιανοίας, Μετάφραση Ιωάννη Λιτίνου, κληρικού από τη Ζάκυνθο”. Ο Soave ήταν Ιταλός 
παιδαγωγός, φιλόσοφος 1743-1806. Έργα του Κοινωνικαί και Κλασικαί Έρευναι, Οδύσσεια κλπ.   
14Π., Κιτροµηλίδης, Ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός: Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες. Μετ. Σ. Νικολούδη, Αθήνα 2000, σ. 
284.  
15Κιτροµηλίδης, ο. π., σ.  285. Ο Κιτροµηλίδης παραπέµπει στο Προοίµιο της µετάφρασης, σ. 310-311, και αναφέρει ότι ο 
Κοδρικάς διόρθωσε στα σχόλια του πολλές από τις αστρονοµικές ανακρίβειες του πρωτοτύπου βασιζόµενος στα 
συµπεράσµατα της σύγχρονής του αστρονοµικής έρευνας. Στόχος της εκλαΐκευσης της αστρονοµικής επιστήµης ήταν να 
καταπολεµήσει την αµάθεια, που µαχόταν την κοπερνίκεια θεωρία του σύµπαντος µε το επιχείρηµα ότι ήταν αντίθετη προς 
τη διδασκαλία των Γραφών.  
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• Το 1795 και 1796 δηµοσιεύτηκαν δύο διαφορετικές µεταφράσεις του έργου του 

Montesquieu “Έρευνα περί προόδου και πτώσεως των Ρωµαίων”16. Η ιστορική σκέψη του 

Montesquieu αποτελούσε µια πρόκληση για τους υπόδουλους Έλληνες να στοχαστούν µε 

βάση την πολιτειακή θεωρία της διαφθοράς και παρακµής των πολιτικών συστηµάτων17. Το 

1797 ο Σπυρίδων Πρεβέτος δηµοσίευσε το έργο του Poisson de La Chabeaussiere 

“Κατήχησις Ελευθέρου Ανθρώπου” στη Βενετία, ένα εγχειρίδιο για διδακτική χρήση στη 

γαλλική στοιχειώδη εκπαίδευση για την εισαγωγή των µαθητών στην ηθική αγωγή µε βάση 

τις ιδέες του ∆ιαφωτισµού18.  

• Όλα αυτά µαρτυρούν το νέο άνεµο που έπνεε στη σκέψη των Νεοελλήνων 

διαφωτιστών. Εκείνο, βέβαια, που ενδιαφέρει την παρούσα εργασία και είναι πολύ 

σηµαντικό, είναι να παρακολουθήσουµε περισσότερο το πώς αυτοί οι άνθρωποι 

αντιλαµβάνονται την παιδεία των ελληνοπαίδων, τους σκοπούς, τα ιδεώδη που θα πρέπει 

να την κατευθύνουν και τελικά ποιο Νεοέλληνα άνθρωπο-πολίτη επιδιώκουν να 

διαµορφώσουν, παράλληλα µε το  σχολικό σύστηµα της δηµοτικής και µέσης εκπαίδευσης 

που προτείνουν, καθώς και τους τρόπους της οργάνωσής του.  

• Οι Νεοέλληνες διαφωτιστές στις επαφές τους µε τη δυτική σκέψη µέσω των 

πρωτότυπων έργων ή των µεταφράσεών τους ήταν λογικό να εντυπωσιαστούν και να 

θαυµάσουν τις νέες θεωρίες που διατυπώνονταν εκείνη την εποχή. Ειδικά στην 

παιδαγωγική και στην εκπαίδευση παρατήρησαν µια άλλη διάσταση, εντελώς διαφορετική, 

από αυτή που ίσχυε στα σχολεία που υπήρχαν στον υπόδουλο ελληνισµό. Όπως είναι 

γνωστό το περιεχόµενο των σπουδών των διαφόρων σχολών, που λειτουργούσαν σε 

διάφορες πόλεις και η µέθοδος που ακολουθούνταν, ακόµη και από καταξιωµένους 

δασκάλους, ταλαιπωρούσαν τους µαθητές. Οι σπουδαστές κατατρίβονταν µε το 

σχολαστικισµό που επικρατούσε και την προσκόλληση στη γραµµατική και το συντακτικό, 

αναγκασµένοι να αντιγράφουν τις σηµειώσεις των δασκάλων τους, να ανέχονται πολλές 

φορές ραβδισµούς, µαστιγώσεις και άλλες ταπεινωτικές τιµωρίες, και να δαπανούν πολλά 

χρόνια για τις σπουδές τους, µε αποτέλεσµα πολλοί να τις εγκαταλείπουν. Τον τρόπο αυτό 

φοίτησης και διδασκαλίας περιγράφουν πολλοί από τους διαφωτιστές στα έργα τους -

έχοντας κακές αναµνήσεις από τους δασκάλους τους και τα “καλά γραµµατικά”19, που τους 

                                            
16Οι µεταφραστές είναι ανώνυµοι, αλλά η πρώτη µετάφραση αποδίδεται στο Γ. Εµµανουήλ από την Κων/πολη σύµφωνα 
µε το Γ. Ζαβίρα. Νέα Ελλάς, επιµ. Γ. Π. Κρέµου, Αθήναι 1870. Στο ίδιο, σ. 566. 
17 στο ίδιο, σ. 286. 
18 στο ίδιο, σ. 287. 
19Τα “καλά γραµµατικά” είναι αυτά που διδασκόταν το γένος από την υποδούλωσή του µέχρι σήµερα (εποχή του Κοραή) 
και για τα οποία έπρεπε κανείς να δαπανά το µεγαλύτερο µέρος της νεότητάς του και να έχει άγνοια όλων των ωφελίµων 
γνώσεων. Για τα πραγµατικά καλά γραµµατικά υπάρχει ανάγκη να συνταχθούν καλή γραµµατική και καλό συντακτικό, λέει 

 22



δίδασκαν µε τη µέθοδο της “ψυχαγωγίας”20-, όπως ο Κοραής για το δάσκαλό του Ιερόθεο 

∆ενδρινό στη Σµύρνη, ο Μοισιόδαξ για τον “κλεινόν” δάσκαλό του Ευγένιο Βούλγαρη στην 

Αθωνιάδα21. 

• Οι Νεοέλληνες λόγιοι που ενδιαφέρθηκαν για την εκπαίδευση στράφηκαν στα κράτη 

που είχαν οργάνωση και θεσµούς, για να αντλήσουν εµπειρίες, που θα τις 

χρησιµοποιούσαν στην ίδρυση και την οργάνωση των ελληνικών σχολείων. Και ήταν 

φυσικό να εξιδανικεύσουν, τις περισσότερες φορές, την πραγµατικότητα των χωρών της 

δυτικής Ευρώπης, χωρίς να την αντιλαµβάνονται και να τη συνειδητοποιούν πάντοτε. Η 

σφοδρή επιθυµία για την όσο το δυνατόν ταχύτερη οργάνωση ενός σύγχρονου 

εκπαιδευτικού συστήµατος στην Ελλάδα συνέβαλε σηµαντικά στην υιοθέτηση αντιλήψεων 

και σχηµάτων σχολικής οργάνωσης άκριτα και επιπόλαια, πολλές φορές22. Από τη µελέτη, 

όµως, των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστηµάτων των δύο αιώνων (18ου και 19ου) 

καταδεικνύεται ότι και η παιδαγωγική επιστήµη23 και η εκπαίδευση στην Ευρώπη 

αντιµετώπισαν επίσης πολλά προβλήµατα και η πραγµατικότητα στις ευρωπαϊκές χώρες 

δεν ήταν πάντα ιδανική, όπως ευελπιστούσαν οι Έλληνες διανοούµενοι24.  

• Οι πρώτες απόπειρες διατύπωσης παιδαγωγικών θεωριών και προτάσεων για την 

οργάνωση εκπαιδευτικών συστηµάτων παρατηρούνται πριν από την ίδρυση του 

νεοελληνικού κράτους από σηµαντικούς εκπροσώπους του Νεοελληνικού διαφωτισµού και 

εντάσσονται στα πλαίσια της γενικότερης πρόσληψης των ιδεών τού Ευρωπαϊκού διαφω-

τισµού στον ελληνικό χώρο.  

• Η έννοια του ∆ιαφωτισµού είναι µια ιδέα του 18ου αιώνα και αποκτά ορµή, καθώς οι 

Γάλλοι “φιλόσοφοι” προσπάθησαν να αποµακρύνουν τα διανοητικά και πολιτιστικά δεσµά 

των προηγούµενων αιώνων µε τον Αιώνα των Φώτων25. Ο ∆ιαφωτισµός θέτει τον 

ορθολογισµό στην υπηρεσία της λύτρωσης και της απελευθέρωσης του ανθρώπου. Εκτιµά 

τον άνθρωπο ως άτοµο, επιδιώκει την αυτονοµία του και απευθύνεται σε αυτόν στο όνοµα 

                                                                                                                                                   
ο Κοραής, στο έργο Στοχασµοί Αυτοσχέδιοι εις τον Α΄ τόµον των Βίων του Πλουτάρχου. Συλλογή των εις την Ελληνικήν 
Βιβλιοθήκην και τα Πάρεργα Προλεγοµένων, επιµ. Φ. Φουρναράκη, Παρίσι 1833. [Ανατύπωση: Πρόλογος Κ. Θ. ∆ηµαράς, 
Αθήνα: Μ.Ι. Ε. Τ., 1984, σ. 320 κε]. 
20Ο Κοραής τη χαρακτηρίζει “ψυχοκτασία” στα Προλεγόµενα, τόµος Α΄, Στοχασµοί αυτοσχέδιοι εις την έκδοσιν της Ποικίλης 
ιστορίας του Αιλιανού, των σωζοµένων Ηρακλείδου του Ποντικού και Νικολάου του ∆αµασκηνού [από την ανατύπωση], ο. 
π., σ. 140. 
21Κ., Χατζόπουλος, Ελληνικά Σχολεία στην Περίοδο της Οθωµανικής Κυριαρχίας (1453-1821), Θεσσαλονίκη 1991. 
22 Αυτό επισηµαίνεται αρκετές φορές στα άρθρα των περιοδικών που µελετήθηκαν για την εκπόνηση αυτής της εργασίας, 
όπως θα φανεί στη συνέχεια. 
23Για το 18αι µε τον όρο παιδαγωγική επιστήµη εννοούµε τον παιδαγωγικό πειραµατισµό µε την ίδρυση σχολείων, όπου 
εφαρµόζονταν οι µέθοδοι των εµπνευστών τους, όπως των Comenius, Pestalozzi, Francke κλπ.   
24Βλέπε, J., Bowen, A History of Western Education. The Modern West Europe and the New World, USA 1981, Volume 
III.  
25A., Ρέµπλε, Ιστορία της Παιδαγωγικής, Μετάφρ. Θ., Χατζηστεφανίδης, Σ., Χατζηστεφανίδου-Πολυζώη, Αθήνα 1990, σ. 
202 κε.  
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της λογικής, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας χωρίς τις δεσµεύσεις της απολυταρχίας 

και τον αυταρχισµό της εκκλησίας. Η επιστήµη εκλαϊκεύεται και µαζί µε τη φιλοσοφία 

διδάσκουν τον άνθρωπο πώς µπορεί να ζήσει σωστά και ευτυχισµένος. Η θρησκεία 

ηθικοποιείται ισχυρά. Όλα υπάρχουν για τον άνθρωπο και τίθενται στην υπηρεσία του. 

• Ο ενθουσιασµός για τη λογική και η στροφή στον άνθρωπο καθιστούν το 18ο αιώνα 

τον κατεξοχήν “παιδαγωγικό” αιώνα. Επικρατεί η σκέψη ότι η διδασκαλία µπορεί να 

ωφελήσει όλους τους ανθρώπους και να τους βελτιώσει πνευµατικά. Ο ∆ιαφωτισµός έχει 

µια διαρκή τάση για ηθικοποίηση και διδασκαλία και αποτελεί πραγµατικό κίνηµα για τη 

µόρφωση του λαού. 

• Ο παιδαγωγικός ενθουσιασµός του ∆ιαφωτισµού ανέπτυξε πλήρως την ιδέα της 

λαϊκής µόρφωσης και αντιµετώπισε, κυρίως µε την επίδραση του Rousseau, το παιδί ως 

παιδί, για αυτό και κατέβαλε προσπάθειες για µια αγωγή µε κέντρο και µε µέτρο το παιδί, τη 

χαρά και την αυτονοµία του. Για πρώτη φορά, µετά την αρχαιότητα, αναγνωρίστηκε η 

µεγάλη σπουδαιότητα της υγιεινής και της σωµατικής αγωγής και ευνοήθηκαν οι 

χειροτεχνικές δεξιότητες. Προωθήθηκε επίσης η ιδέα του κοσµικού και κρατικού σχολείου, 

εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τη µόρφωση των δασκάλων και τέθηκαν οι βάσεις για την 

παιδαγωγική επιστήµη26.  

• Σε αντιπαράθεση προς το πνευµατικό κίνηµα του ∆ιαφωτισµού εµφανίζεται στη 

Γερµανία ένα νέο κίνηµα, που υπερβαίνει την ορθολογιστική τοποθέτηση του ∆ιαφωτισµού, 

και περνά από διάφορες φάσεις. Μία από τις κυριότερες ιδέες αυτού του “αντίπαλου” στο  

∆ιαφωτισµό κινήµατος, που ενδιαφέρει εδώ, αποτέλεσε η ατοµική µόρφωση, µάλιστα για 

πρώτη φορά δηµιουργείται η έννοια µόρφωση, και επιδιώκεται να είναι ολόπλευρη και 

αρµονική, µε την ανάπτυξη όλων των δυνάµεων του ανθρώπου και όχι, όπως στο  

∆ιαφωτισµό, κυρίως των διανοητικών.  Η µόρφωση για αυτό το κίνηµα είναι η “εκδίπλωση“ 

όλων των δυνάµεων του ανθρώπου, ακόµη και του θυµικού και της φαντασίας. 

• Στις µορφωτικές επιδιώξεις της εποχής µεγάλη επιρροή άσκησε η 

Νεοανθρωπιστική κίνηση των φιλολόγων και παιδαγωγών. Η κίνηση αυτή αρχικά ήταν 

στραµµένη στον εκσυγχρονισµό της διδασκαλίας των αρχαίων γλωσσών στο πανεπιστήµιο 

και τα λατινικά σχολεία, αργότερα, όµως, µε τους Wolf και Humboldt συγχωνεύτηκε µε το 

συνολικό πνευµατικό ρεύµα. Έδρα του φιλολογικού µεταρρυθµιστικού πνεύµατος υπήρξε 

το πανεπιστήµιο του Goetingen: η νεολαία δεν έπρεπε να δίνει βαρύτητα στη γραµµατική 

και τη ρητορική, αλλά έπρεπε να διαµορφώνει την κριτική της ικανότητα, το αισθητικό της 

                                            
 26Ρέµπλε, ο. π., σ. 212 κε. 
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κριτήριο και τον ηθικό της χαρακτήρα από το πνεύµα της αρχαιότητας, από τον κλασικό 

κόσµο και τον ανθρωπισµό του. Με τη µύηση της ψυχής στον κόσµο της αρχαιότητας 

επιδιωκόταν το ανέβασµα όλων των ψυχικών δυνάµεων του ανθρώπου27.  

• Είναι µια εποχή από τις πιο γόνιµες για την ιστορία του ανθρώπινου πνεύµατος. Οι 

Νεοέλληνες διαφωτιστές στα τέλη του 18ου αρχές 19ου αιώνα στις επαφές τους µε τη 

δυτική σκέψη, µέσω των πρωτότυπων έργων των Ευρωπαίων στοχαστών ή των 

µεταφράσεών τους, ζώντας ή παρακολουθώντας τις πνευµατικές διεργασίες της εποχής 

τους, γίνονται και αυτοί µέτοχοι των ζυµώσεων που συντελούνται.  

• Τους συγκινεί ο παιδαγωγικός ενθουσιασµός του ∆ιαφωτισµού και θέτουν ως 

προϋπόθεση για την ελευθερία το φωτισµό του γένους µε την παιδεία, ενώ παράλληλα µε 

τη µελέτη της ελληνικής αρχαιότητας και τις εκδόσεις των αρχαίων ελληνικών 

συγγραµµάτων θέλουν να κάνουν προσιτές στους συµπατριώτες τους τις αξίες των 

αρχαίων Ελλήνων, για να χρησιµεύσουν αυτές ως οδηγός του έθνους. Η ιδέα της Ελλάδας, 

ως κοινής µητέρας, και των αρχαίων Ελλήνων όχι µόνον ως πνευµατικών, αλλά και ως 

φυσικών προπατόρων, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο έργο των Νεοελλήνων στοχαστών, για 

αυτό και προσπαθούν να ενισχύσουν τους δεσµούς του νέου ελληνισµού µε την κλασική 

αρχαιότητα28. Επιτυγχάνουν την καίρια σύζευξη της “νεωτερικής” φιλοσοφίας και των 

σύγχρονων επιστηµών µε τη δηµιουργική αναβίωση της αρχαιότητας αποτιµώντας την 

κριτικά.  

• Στην εκπνοή του 18ου αιώνα ένας Έλληνας διαφωτιστής, που έγραψε συστηµατικό 

έργο για την παιδαγωγική, ήταν ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ (1730-1800)29. Σύµφωνα µε το 

Μοισιόδακα η πολιτισµική αναµόρφωση των Ελλήνων θα έπρεπε να ξεκινήσει µε 

θεµελιώδεις αλλαγές στην ελληνική εκπαίδευση. Η αµάθεια συντηρούσε τις προκαταλήψεις 

και τις δεισιδαιµονίες. Η “Παιδαγωγία” του (Βενετία 1779) είναι µια ελεύθερη προσαρµογή 

του έργου του John Locke “Some thoughts concerning education” και αποτελεί ένα 

                                            
27Ρέµπλε, ο. π., σ. 277 κε.  
28Κιτροµηλίδης, ο. π., σ. 226 κε. 
29Κιτροµηλίδης, ο. π., σ. 229 κε. Ο Μοισιόδαξ (1730-1800) µετέφρασε το έργο του Antonio Muratori, “Filosofia morale 
esposta e proposta ai giovanni”, Βενετία 1761. Στα προλεγόµενα της µετάφρασης του έργου του επισηµαίνει την αντίθεση 
ανάµεσα στη δόξα της αρχαίας Ελλάδας µε τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κοινωνίας και διαπιστώνει ότι η αιτία είναι η 
αµάθεια. Για να καταπολεµηθεί, θα έπρεπε να αρθεί η αντίφαση της ελληνικής κοινωνίας όσον αφορά στη θέση της 
αρχαιογνωσίας στην ελληνική παιδεία. Η νεότερη ελληνική παιδεία “κυριεύεται κατά κράτος από την υπόληψιν και την 
αµέλειαν της αρχαιότητος”. Η “υπόληψις” συνιστούσε τον άκρατο θαυµασµό στους αρχαίους και την πίστη στο αλάθητό 
τους. Οι αρχαίοι είναι και αυτοί άνθρωποι “µε µίαν πεπερασµένην και ατελή φύσιν, όπως και οι επίλοιποι άνθρωποι” και 
εποµένως πρέπει κανείς να τους αποτιµά κριτικά. Η έλλειψη κριτικού πνεύµατος στην αποτίµηση των αρχαίων οφειλόταν 
στην άγνοια της νεότερης γνώσης. Η “αµέλεια” της αρχαιότητας εκφραζόταν από την έλλειψη των συγγραµµάτων των 
αρχαίων. Για αυτό δεν έφεραν ευθύνη οι Οθωµανοί, αλλά οι ίδιοι οι Έλληνες που δεν φρόντιζαν για την εκπαίδευση µε 
την ίδρυση σχολείων, αλλά ανήγειραν εκκλησίες.  
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εγχειρίδιο αγωγής των νέων, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα30. Αναλογικά µε την 

tabula rasa του Locke ο Μοισιόδαξ λέει ότι τα παιδιά “οµοιάζουσι τα απαλά κηρία, τα οποία 

υπακούουσιν αδιαφόρως εις πάσαν µετάπλασιν”. Για αυτό και είναι αναγκαίο να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στην ανατροφή τους, την οποία πρέπει να αναλάβουν άνθρωποι 

χρηστοί.  

• ∆ίνει βαρύτητα επίσης στην ηθική ακεραιότητα, η οποία πρέπει να συνδυάζεται µε 

τη γνώση. Κάνει κριτική στις παραδοσιακές διδακτικές µεθόδους και προτείνει να 

αντικατασταθούν µε µια παιδαγωγική µέθοδο, που θα κάνει τη µάθηση ευχάριστη 

διεγείροντας τη φυσική περιέργεια των µαθητών, πείθοντάς τους για τη χρησιµότητα της 

εκπαίδευσης και αντιµετωπίζοντας τον κάθε µαθητή ως µοναδικότητα ανάλογα µε το 

χαρακτήρα, τις ανάγκες και τις κλίσεις του. Συµβουλεύει να υπάρχει προσοχή, ώστε να 

αποφεύγονται οι τραυµατικές εµπειρίες και η σωµατική τιµωρία, εκτός από σπάνιες 

εξαιρέσεις.  

• Το περιεχόµενο της νέας εκπαίδευσης έπρεπε να βασίζεται σε εγκύκλιο πρόγραµµα 

σπουδών, που θα απαιτούσε στοχασµό και κρίση. Για τα µικρά παιδιά θα ήταν ωφέλιµοι οι 

µύθοι του Αισώπου. Τα κείµενα του Ηροδότου, του Αρριανού, του Ξενοφώντα είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, ενώ τα κλασικά µαθήµατα θα έπρεπε να συνεχίζονται µε το 

∆ηµοσθένη και το Θουκυδίδη. Η σπουδή των κειµένων είναι σκόπιµο να συνδυάζεται µε το 

ιστορικό και πολιτισµικό τους πλαίσιο, ώστε να διασαφηνίζονται τα νοήµατά τους. Εκτός 

από τους κλασικούς είναι απαραίτητη και η νεότερη γνώση και επιστήµη: τα µαθηµατικά, η 

φυσική, η γεωγραφία, η ιστορία, η ηθική φιλοσοφία, η νοµική, η συστηµατική διδασκαλία 

της νέας ελληνικής, της τουρκικής, της ιταλικής και γαλλικής. Η εκπαίδευση έπρεπε να 

ενθαρρύνει τις δηµιουργικές δεξιότητες των µαθητών µε άσκηση στο στοχασµό και στην 

εκφραστική ικανότητα µε τη συγγραφή εκθέσεων.  

• Ο Μοισιόδαξ θέτει ως στόχο τη χειραφέτηση του ανθρώπινου πνεύµατος από τις 

παραδοσιακές προκαταλήψεις και δεισιδαιµονίες, από τις “ακεφάλους ιδέας”. Αυτή δεν είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς ευρύτερες πολιτικές αλλαγές, χωρίς τη δηµιουργία µιας 

κοινότητας, όπου θα υπήρχε ισότητα και ο καθένας θα συνεισέφερε ανάλογα µε τις 

                                            
30 Ρέµπλε, ο. π, σ. 218 κε. Το έργο εκδόθηκε το 1693 και στη διάρκεια του 18ου αιώνα δύο φορές στην αγγλική γλώσσα, 
στη γαλλική του µετάφραση 16 φορές και το 1710 στη γερµανική. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα είχε επανεκδοθεί 10 
φορές στην Αγγλία, 7 στη Γερµανία, 6 στην Ιταλία και 5 στη Γαλλία.  
Ο Κιτροµηλίδης, ο. π., σ. 559, αναφέρει ότι το έργο του Locke πρέπει να ήταν γνωστό από τη γαλλική µετάφραση του 
Pierre Coste, σύµφωνα µε τον Εµµ. Κριαρά “Η Παιδαγωγία του Μοισιόδακος και η σχέση της µε το παιδαγωγικό 
σύγγραµµα του Locke” Byzantynisch-Neugriechischer Jahrbucher”, 18 (1943), σ. 135 κε.   
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δυνάµεις του31. ∆ιακρίνεται, επίσης, για την ωφελιµιστική λογική του και θεωρεί τη νεότερη 

φιλοσοφία χρήσιµη για τις ανάγκες της ζωής. Θεωρούσε την Ευρώπη “το ευδαιµονέστερον, 

το περικαλλέστερον, το πλέον σεσοφισµένον κλίµα” της οικουµένης, που θα έπρεπε να 

κατευθύνει τις ελληνικές προσπάθειες32. 

• Εκτός από το Μοισιόδακα και άλλοι διανοούµενοι του Νεοελληνικού διαφωτισµού 

συνέβαλαν στη διαµόρφωση των παιδαγωγικών ιδεών και στο σχεδιασµό του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Αλλά τη µεγαλύτερη επιρροή, η οποία συνεχίστηκε και στα 

µετεπαναστατικά χρόνια, είχε ο Αδαµάντιος Κοραής.  

• Οι παράγοντες που θα ευνοούσαν την κοινωνική και πολιτική ανάκαµψη της 

Ελλάδας, σύµφωνα µε τον Κοραή, ήταν οι επιδράσεις του Ευρωπαϊκού διαφωτισµού και 

ιδιαίτερα της Γαλλίας και οι οικονοµικές δυνάµεις της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας, κυρίως 

της νέας εµπορικής τάξης, η οποία είχε στρέψει το βλέµµα της στην κοινωνική ωφέλεια µε 

την εκσυγχρονισµένη παιδεία, τη µελέτη της µητρικής γλώσσας, των ξένων γλωσσών και 

την εξοικείωση µε τον τρόπο ζωής και εκπαίδευσης των πολιτισµένων εθνών. Το ελληνικό 

έθνος θα έφτανε στην ωριµότητα µέσω της κατάλληλης παιδευτικής προετοιµασίας. Η 

παιδεία θα έπρεπε να εξαπλωθεί πλατιά µεταξύ των νεότερων Ελλήνων και µε αυτόν τον 

τρόπο αυτοί θα εξοικειώνονταν µε την παιδεία του ∆ιαφωτισµού και µε την κλασική 

κληρονοµιά τους. Ο Κοραής θεωρούσε πρωταρχική του υποχρέωση να προσφέρει 

εκδόσεις αρχαίων Ελλήνων κλασικών στους συµπατριώτες του, για να συµβάλει στην 

αναβίωση της σοφίας και αρετής των αρχαίων. Έτσι θα αποκτούσαν συνείδηση ότι διέθεταν 

ιδιαίτερη ιστορική φυσιογνωµία. Αλλά το κλασικό πρότυπο είχε σηµασία µόνο ως οδηγός 

του έθνους για τη δηµόσια ηθική των πολιτών του33.  

• Στα προλεγόµενα των εκδόσεών του, που φέρουν τον τίτλο “Αυτοσχέδιοι Στοχασµοί 

περί της Ελληνικής Παιδείας και Γλώσσης”, και ιδιαίτερα στα προλεγόµενα των έξι τόµων 

των Παράλληλων Βίων του Πλουτάρχου, ο Κοραής ανέπτυξε τη θεωρία του για τη 

διαλεκτική σχέση παιδείας και ελευθερίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει στη γλώσσα, διότι 

                                            
  31Κιτροµηλίδης, ο. π., σ. 235 κε. Οι ιδέες του Μοισιόδακα τον έφεραν σε σύγκρουση µε το περιβάλλον του. Κατηγορήθηκε 
για ανικανότητα και ανεπαρκή γνώση (δεν δίδασκε αρχαία ελληνική γραµµατική και αριστοτελική λογική, διότι δεν τις 
κατανοούσε, ισχυρίστηκαν οι αντίπαλοί του) και εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί από την Ακαδηµία του Ιασίου, της οποίας 
είχε αναλάβει τη διεύθυνση το 1765. Ως απάντηση στους συκοφάντες και επικριτές του δηµοσίευσε την Απολογία του το 
1780. Σε αυτήν εµφανίζεται φλογερός οπαδός της υγιούς φιλοσοφίας, η οποία αντιπροσώπευε τη χειραφέτηση της 
σκέψης από τη σχολαστική λογική και τις ξερές γραµµατικές ασκήσεις που κυριαρχούσαν στην ελληνική εκπαίδευση. Η 
υγιής φιλοσοφία προώθησε τα µαθηµατικά, την αστρονοµία, τη φυσική. Η νεότερη φιλοσοφία συνέβαλε µε τον εµπειρικό 
της χαρακτήρα στο ενδιαφέρον για τη µάθηση, ανταποκρινόταν στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και έστρεφε σε µια 
πρακτικά προσανατολισµένη και προσιτή παιδεία.   
32Κιτροµηλίδης, ο. π., σ. 235 κε. Το συµφέρον της Ελλάδας απαιτούσε να προσβλέπουν οι Έλληνες στις επιτεύξεις της 
Ευρώπης: “να δανείζωνται από τα ασυγκρίτως σοφώτερα και ευγενέστερα ευρωπαία έθνη”, διότι “η φρόνησις απαιτεί ότι 
το συµφέρον πρέπει πανταχού να ζητήται και πανταχόθεν να συνάγεται”.  
33Κιτροµηλίδης, ο. π., σ. 388 κε. 
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αυτή είναι το όργανο της παιδείας. Ένα άλλο, επίσης θεµελιώδες, ζήτηµα για τον Κοραή 

ήταν όχι µόνο η κατάκτηση αλλά και η εδραίωση της ελευθερίας, η οποία προϋπέθετε 

δικαιοσύνη, σύνεση, αρετή. Οι Έλληνες χρειάζονταν τις αρχές της πολιτικής επιστήµης “ήτις 

άλλο δεν είναι παρά η τέχνη πώς να συζώσι µετ’ αλλήλων ειρηνικώς ανθρώπων”34. 

Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών µε τις αρετές του ελεύθερου πολίτη αποτελούσε 

βασική προϋπόθεση για τη δηµιουργία µιας πολιτικής κοινότητας θεµελιωµένης στη 

δικαιοσύνη και στην ισότητα. Η δηµόσια εκπαίδευση θα έθετε τα θεµέλια µιας φωτισµένης 

παιδείας και θα καλλιεργούσε το δηµοκρατικό πολιτικό ήθος 35. Ο Κοραής δίνει βαρύτητα 

στην πρώτη παιδική αγωγή κατά την οποία χρέος των γονέων είναι να  ασκούν τη λογική 

του παιδιού και να το διαπαιδαγωγούν έτσι, ώστε να αποστρέφεται το ψεύδος και την 

αδικία, να το διδάσκουν πώς να συµβιώνει µε τους άλλους µε ειρήνη, αγάπη, δικαιοσύνη, 

να εξασφαλίζουν το καλό παράδειγµα. Η παιδεία και ανατροφή των ανθρώπων είναι διπλή 

και της κεφαλής και του στήθους. Η αληθινή ευδαιµονία αρχίζει από την παιδεία του 

στήθους36. 

Ο Κοραής (1748-1833) παρακολουθούσε την παιδαγωγική σκέψη του καιρού του, 

υπήρξε, µάλιστα, σύγχρονος του Pestalozzi (1745-1827). Είχε συνειδητοποιήσει ότι από 

την ελληνική εκπαίδευση έλειπε η “παιδαγωγία” και η σωστή διδασκαλία και συνιστούσε τη 

µαθητεία Ελλήνων δασκάλων στο ίδρυµα του Pestalozzi, µε την ελπίδα  ότι, αν δεν 

αποκόµιζαν τίποτε άλλο από αυτό το νεωτερισµό οι δάσκαλοι, τουλάχιστον, θα µάθαιναν να 

φέρονται µε πατρική ηµερότητα στα παιδιά και θα απέβαλαν από τα σχολεία τη “σκυθική” 

αγριότητα και βία37. 

Ο Κοραής θεωρεί τη διδασκαλία επιστήµη για την τελειοποίηση της οποίας πρέπει να 

γίνουν πολλά πειράµατα και πολλή έρευνα της ανθρώπινης ψυχής38 και υποστηρίζει ότι η 

διδασκαλία πρέπει να ακολουθεί τη φυσική µέθοδο. Φυσική είναι αυτή, που ήρεµα και 

χωρίς άλµατα, προχωρεί από τα ατελέστερα στα τελειότερα και από τα απλούστερα στα 

συνθετότερα, προσαρµόζεται στην πνευµατική κατάσταση του παιδιού και ενεργεί 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ψυχικών νόµων39. Είναι, µάλιστα, τόση η λαχτάρα του να 

                                            
34Αδαµάντιος Κοραής (1820). Προλεγόµενα στους Αρχαίους έλληνες συγγραφείς/ Ιλιάδα ∆’, τ.  Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1988, σ. 
574. 
35 Προσωρινόν Πολίτευµα της Ελλάδος, 1822, επιµ. Θ., Π., Βολίδη, Αθήνα 1933, σ. 20 
36Μόνη η µικρή ηλικία δέχεται εύκολα τον χαλινό της παιδείας “πριν πετσιάση το στόµα της”, λέει χαρακτηριστικά ο 
Κοραής. Χρ. Οικονόµου, Ο Κοραής ως Εθνικός Παιδαγωγός, Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίµων βιβλίων, Αθήναι 1904, σ. 
18 κε. 
37Στοχασµοί Αυτοσχέδιοι εις τον Α΄ τόµον των Βίων του Πλουτάρχου (από την ανατύπωση του Φουρναράκη), σ. 351 κε. 
Τα λόγια του Κοραή µεταφέρονται επακριβώς από τον Ερµή το Λόγιο, τεύχος 15 Απριλίου 1816, σ. 115-116. 
38Προλεγόµενα, τόµος Α΄, Στοχασµοί αυτοσχέδιοι εις την έκδοσιν της Ποικίλης ιστορίας του Αιλιανού, των σωζοµένων 
Ηρακλείδου του Ποντικού και Νικολάου του ∆αµασκηνού, ο. π., σ. 73 κ ε.  
39 Οικονόµου, ο. π., σ. 63. 
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επινοηθεί αποτελεσµατική διδακτική µέθοδος, ώστε προτείνει να ανταµειφθεί όποιος από 

τους “γραµµατιστές”, αυτούς δηλαδή που παραδίδουν τα κοινά λεγόµενα γράµµατα, 

επινοήσει τον πιο ευχάριστο και σύντοµο τρόπο της εκµάθησης της ανάγνωσης. Βέβαια, 

για να γίνει αυτό, θα πρέπει παράλληλα να µπουν στα σχολεία βιβλία γραµµένα στην κοινή 

γλώσσα40.  

Η αναγέννηση του ελληνικού γένους πρέπει να επιταχυνθεί µε την  “είδησιν” της 

ελληνικής γλώσσας. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να συντµηθεί ο “καιρός” της διδασκαλίας 

και αυτό µπορούν να το κάνουν µόνο οι κριτικοί διδάσκαλοι µε την κριτική µέθοδο της 

διδασκαλίας41. Οι δάσκαλοι θα έφριτταν, αν µπορούσαν να καταλάβουν πόσο κακό 

προξενούν στους νέους, όταν τους αποµακρύνουν από τα σχολεία µε την αµέθοδη 

παράδοση. Η µάθηση της ελληνικής (αρχαίας) γλώσσας είναι δύσκολη και η “αµεθοδία” της 

παράδοσης την έκανε δυσκολότερη42. 

Επισηµαίνει την ανάγκη να µελετηθεί η ελληνική γλώσσα, διότι, καθώς 

µεταγλωττίζονται τα συγγράµµατα των Ευρωπαίων, υπάρχει κίνδυνος να γεµίσει η κοινή 

διάλεκτος από ιδιωτισµούς ξένων εθνών43, αλλά για αυτό το σκοπό θα πρέπει να 

συνταχτούν κατάλληλα βιβλία γραµµατικής που θα διευκολύνουν το µαθητή και δεν θα τον 

βλάπτουν, όπως οι υπάρχουσες. 

Σε άλλα έθνη η γραµµατική είναι συλλογή κανόνων, σύµφωνα µε τους οποίους οµιλεί 

ή γράφει σε συγκεκριµένο χρόνο το µορφωµένο τµήµα του έθνους. Οι γραµµατικές, που 

συντάχτηκαν πριν και µετά την άλωση και συνεχίζουν να συντάσσονται, έχουν τρία λάθη 

αρκετά, για να κάνουν τη µάθηση δυσκολότερη από ό,τι είναι στην πραγµατικότητα: οι 

κανόνες γράφονται “ελληνιστί”, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί ο µαθητής να τους 

κατανοήσει. Γράφονται πολλές λεπτοµέρειες, ενώ η γραµµατική πρέπει να είναι µια 

σύντοµη εισαγωγή που περιέχει τα µέρη του λόγου και να υπάρχει άλλη για τους αρχάριους 

και άλλη για τους προχωρηµένους. Η µάθηση ακόµη και της πιο δύσκολης τέχνης και 

επιστήµης µπορεί να διευκολυνθεί, όταν η παράδοσή της γίνεται µε µέθοδο44. Η έρευνα της 

Ελληνικής πρέπει να συνοδεύεται µε την έρευνα της κοινής. Ο σκοπός της µελέτης των 

Ελλήνων συγγραφέων δεν είναι η αποµνηµόνευση λέξεων ή ρήσεων αλλά η καλλιέργεια 

χρηστού ήθους και νου45. Ο Κοραής συστήνει επίσης προσεκτική επιλογή των κειµένων46 

                                            
40 Στοχασµοί Αυτοσχέδιοι εις τον Α΄ τόµον των Βίων του Πλουτάρχου, ο. π.,  σ. 353 κε. 
41 Προλεγόµενα, τόµος Α΄, Επιστολή προς Αλ. Βασιλείου 1805, ο. π., σ. 37.  
42 ο. π., σ. 38.  
43 στο ίδιο, σ. 39. 
44Προλεγόµενα, τόµος Α΄, Στοχασµοί αυτοσχέδιοι εις την έκδοσιν της Ποικίλης ιστορίας του Αιλιανού, των σωζοµένων 
Ηρακλείδου του Ποντικού και Νικολάου του ∆αµασκηνού, (από την ανατύπωση του Φουρναράκη), σ. 67 κ ε.  
45 στο ίδιο,  σ. 126 κε. 
46 στο ίδιο,  σ. 155 κ ε.  
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και προτείνει να εκπονηθεί µια νέα συλλογή τέτοιου περιεχοµένου, ώστε να συνδυάζεται η 

ευχαρίστηση µε την ωφέλεια και ο αναγνώστης να γίνεται σοφός, ήµερος και να εµπνέεται 

από µεγάλα φρονήµατα47. 

Μεγάλη σηµασία αποδίδει στην εκµάθηση της λατινικής, διότι θεωρεί ότι η λατινική 

είναι µία από τις διαλέκτους της ελληνικής και διότι η κριτική των αρχαίων ελληνικών 

κειµένων είναι στα λατινικά. Χωρίς αυτά, δεν µπορεί, εποµένως, κανείς να γνωρίζει την 

ελληνική.48

Είναι αναγκαίο, κατά τον Κοραή, να αυξηθεί ο αριθµός των κοινών σχολείων και 

παράλληλα να βελτιωθούν αυτά µε την κατάργηση της σωµατικής τιµωρίας, την 

ταυτόχρονη διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής και την εισαγωγή βιβλίων γραµµένων στην 

κοινή γλώσσα. Οι βιβλιοθήκες θα πρέπει επίσης να εµπλουτιστούν, καθώς “Σχολείον χωρίς 

βιβλία είναι το αυτό και τεχνίτου εργαστήριον, γυµνόν από τα αναγκαία της τέχνης”. Πρέπει 

να ντρέπονται οι πόλεις εκείνες που δεν έχουν ικανοποιητική βιβλιοθήκη για τις ανάγκες του 

σχολείου τους ή δεν φρόντισαν, εκτός από το σχολείο των ελληνικών µαθηµάτων, να 

καταστήσουν και Γυµνάσιο των Επιστηµών, οι οποίες παραδίδονται σήµερα στις ακαδηµίες 

των φωτισµένων εθνών. Μεγάλη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη της 

τυπογραφίας και από το ίδιο το Πατριαρχείο αλλά και από όλες τις πόλεις ξεχωριστά, ώστε 

να µπουν οι επιστήµες και οι τέχνες στην Ελλάδα49. 

Στο µεταξύ η αλληλοδιδακτική µέθοδος, η οποία συνιστά το νέο παιδαγωγικό σύστηµα 

της εποχής, κυρίως για τα φτωχά παιδιά, και εµφανίζεται στην Αγγλία την πρώτη δεκαετία 

του 19ου αιώνα µε τους Bell και Lancaster, είχε µεγάλη επιτυχία και διάδοση σε αρκετά 

µέρη του κόσµου και εντυπωσίασε τους Έλληνες διαφωτιστές, που ποθούσαν µια γρήγορη 

και αποτελεσµατική διάδοση της παιδείας. Μάλιστα η γένεση της µεθόδου ανάγεται στην 

αρχαία Ελλάδα: στο Λυκούργο της Σπάρτης και στον Πλάτωνα. Η µέθοδος θεωρείται 

πατρική κληρονοµιά των Ελλήνων50. 

Ο Κοραής ενθουσιάζεται µε τη µέθοδο. Η εποχή απαιτεί γρήγορη εκπαίδευση και 

µάλιστα για όλους. Η παιδεία είναι δικαίωµα όλων των ανθρώπων: “Η νέα πολιτεία των 

Γραικών και κατά µέρος οι προεστώτες των πόλεων να καταστήσωσι την κοινήν 

αλληλοδιδακτικήν µέθοδον µηδέ να υποφέρωσιν εις το εξής να ευρίσκωνται πλέον πολίται 

                                            
47Προλεγόµενα, τόµος Α΄, Στοχασµοί αυτοσχέδιοι εις την έκδοσιν της Ποικίλης ιστορίας του Αιλιανού, των σωζοµένων 
Ηρακλείδου του Ποντικού και Νικολάου του ∆αµασκηνού, ο. π., Προτάσεις για τα αρχαία κείµενα στις σελίδες 168-173. 
Προτείνει τα “Αστεία του Ιεροκλέους”, διότι η παιδεία είναι “ηµέρωσις των ηθών”.  
48στο ίδιο, σ. 260 κε. 
49Στοχασµοί Αυτοσχέδιοι εις τον Α΄ τόµον των Βίων του Πλουτάρχου, ο. π., σ. 356 κε. 
50Ερµής ο Λόγιος, Άρθρα για την αλληλοδιδακτική στις σελίδες (1/1/1816, σ. 3-9, 15/1/1816, σ. 17-21, Φεβρουαρίου 1 και 
15/1816, σ. 33-43, 15/4/1816, σ. 113-124), και στο άρθρο του Ι. Μ. ∆ούκα (Νοεµβρίου 1 και 15/1816, σ. 386-390). 
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οποιασδήποτε πόλεως άµοιροι από τα τρία ταύτα, ανάγνωσιν, γραφήν και την στοιχειώδη 

Αριθµητικήν“51. 

 Παράλληλα πρέπει οι Έλληνες να γίνουν µέτοχοι των επιτεύξεων της Ευρώπης, και 

µάλιστα άµεσα, για αυτό και ο Κοραής υποστηρίζει τη “µετακένωση“, κυρίως µε τις εκδόσεις 

βιβλίων και εφηµερίδων52. Τις ιδέες των διαφωτιστών του κύκλου του Κοραή αναλαµβάνει 

να προωθήσει το περιοδικό Ερµής ο Λόγιος, του οποίου το πρώτο φύλλο εκδίδεται στις 1 

Ιανουαρίου 1811 στη Βιέννη53. Ο Κοραής παρακολουθεί στενά την πορεία του περιοδικού 

και δε διστάζει να προβεί σε επικρίσεις, όταν, κατά τη γνώµη του, αυτό δεν ανταποκρίνεται 

στους αρχικούς στόχους της έκδοσής του54. 

Ο Ερµής ο Λόγιος αποτελεί, θα µπορούσαµε να πούµε, ένα είδος προδρόµου των 

µεταγενέστερων ελληνικών εκπαιδευτικών περιοδικών και από το υλικό που προσφέρει 

καταδεικνύει πώς προγραµµατίζεται και προετοιµάζεται το έδαφος για το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα και τι προσδοκούν οι διαφωτιστές από αυτό.  

Το πρώτο άρθρο που περιλαµβάνει στην ύλη του το περιοδικό έχει τον τίτλο 

“Σχολείων φιλοσοφικών αποκατάστασις, και περί των εν αυτής παραδιδοµένων 

                                            
   51Οικονόµου, ο. π., σ. 108 (Το παράθεµα από τα Προλεγόµενα εις Ηθικά Νικοµάχεια Αριστοτέλους). 

52“Η µετάδοσις των επιστηµών εις την Ελλάδα, αν ακολουθήσετε την καλήν µέθοδον, είναι αληθινή µετακένωσις από τα 
κοφίνια των αλλογενών εις τα κοφίνια των Ελλήνων και κατ’ άλλο δε διαφέρει πλην ότι γεµίζοµεν ταύτα, χωρίς να 
ευκερώσωµεν εκείνα”. Στοχασµοί Αυτοσχέδιοι εις τον ΣΤ΄ τόµον των Βίων του Πλουτάρχου, (από την ανατύπωση του 
Φουρναράκη), σ. 561 κ. ε. 
53Έκδοση του 1ου φύλλου του Ερµή του Λόγιου (θα εκδίδεται κάθε πρώτη και δεκάτη πέµπτη του µηνός), εφηµερίδας 
φιλολογικής, όπως επαγγέλλεται, η οποία εκδίδεται µε την προτροπή και τα αναλώµατα, εν µέρει, της Φιλολογικής 
Εταιρείας του Ελληνικού Λυκείου του Βουκουρεστίου. Σκοπός της “εις το να δίδη ειδήσεις φιλολογικάς, αναφεροµένας 
κυρίως εις τας γνώσεις των επιστηµών και µαθήσεων· εις τας παρατηρήσεις της ελληνικής γλώσσης· εις την παραλληλίαν 
των φράσεων και ιδιωµάτων της νεωτέρας µετά της παλαιάς· εις τον καθαρισµόν αυτής της νεωτέρας· εις τας ειδήσεις των 
νεοφανών βιβλίων ελληνικών τε και αλλογλώσσων, όσα έχουσι σχέσιν τινά προς την ελληνικήν φιλολογίαν· εις τας νέας 
εφευρέσεις των τεχνών και επιστηµών· εις την αρχαιολογίαν, γεωγραφίαν, ιστορίαν, χρονολογίαν, οικονοµικήν, και εις 
άλλα τοιαύτα ωφέλιµα, συντείνοντα εις την πρόοδον των µαθήσεων”.  
54Ο Κοραής δεν είναι ικανοποιηµένος από την πορεία του περιοδικού. Το 1814 διατυπώνει την άποψή του. Ο Γαζής λόγω 
πολλών ασχολιών και άλλων δυσκολιών δεν έδωσε στην εφηµερίδα την τελειότητα που επιθυµούσε. Η εφηµερίδα πρέπει 
να είναι αληθινή ανθολογία και µετακένωσις των αποκτηθέντων καλών από τα φωτισµένα έθνη στο γένος. Πρέπει να 
ξέρουν καλά οι συντάκτες τις ευρωπαϊκές γλώσσες και να µεταφράζουν πιστά και όχι άλλ’ αντ΄ άλλων. ∆εν υπάρχει χώρος 
για διατριβές οµογενών, αλλά να επιλέγονται και να µεταφράζονται τα συµφερότερα για την παιδεία των Ελλήνων. Ας 
κάνουν υποµονή. Θα έρθει ο καιρός που και τα άλλα έθνη θα παίρνουν από τους Έλληνες. Κάνει κριτική σε άρθρα, στη 
βιβλιογραφία και βιβλιοκρισία. “Εις την έκδοσιν [1814] των Βίων του Πλουτάρχου Προλεγόµενα. Ακολουθία και τέλος των 
Αυτοσχεδίων Στοχασµών”, (από την ανατύπωση του Φουρναράκη), σ. 563 κε.  
Θα πρέπει, επίσης να ληφθούν υπόψη και οι συνθήκες έκδοσης του περιοδικού. Ο Άνθιµος Γαζής, κατά τον Κ. Θ. ∆ηµαρά 
(Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, Αθήνα 1998, σ. 378 κε), δε φαίνεται επηρεασµένος από τον Κοραή και ακολουθεί τη δική του 
γραµµή στο περιοδικό (βλέπε και επικρίσεις Κοραή παραπάνω). Το 1813 τον Ερµή το Λόγιο ανέλαβε ο Θεόκλητος 
Φαρµακίδης. Το 1814 τον ανέλαβε ο ∆ηµήτριος Αλεξανδρίδης, ο οποίος παράλληλα εξέδιδε και τον Ελληνικό Τηλέγραφο. 
Τον ίδιο χρόνο το περιοδικό πέρασε από οικονοµικές περιπέτειες και εξέδωσε µόνο επτά τεύχη, ενώ το 1815 µόνο ένα 
16/σέλιδο τεύχος. Από το 1816 το περιοδικό ανέλαβαν ο Θ. Φαρµακίδης και ο Κων/νος Κοκκινάκης και στη συνέχεια έως 
το Μάιο του 1821 ο Κοκκινάκης. Το περιοδικό συνάντησε φοβερές οικονοµικές δυσκολίες. ∆ύο φορές σταµάτησε η έκδοσή 
του. Βοηθούσε ο φίλος του Κοραή, Αλ. Βασιλείου και το Λύκειο Βουκουρεστίου. Το 1815 ο Αλεξανδρίδης αναφέρει ότι 
υπήρχαν µόνο καµιά δεκαριά συνδροµητές από έξω, δηλαδή από το εξωτερικό. Η καλύτερη ώρα για το περιοδικό είναι, 
όταν το αναλαµβάνουν οι Φαρµακίδης-Κοκκινάκης. Το 1816, όταν δηµοσιεύουν µια προκήρυξη του περιοδικού τους, 
δέχονται την επίθεση του Κοδρικά και αρχίζει ιδεολογικός αγώνας. Ο Φαρµακίδης παραιτείται από τη διακονία στο ναό της 
Βιέννης, για να µπορεί να συνεχίσει απερίσπαστος το έργο του. Το 1818 αφήνει το περιοδικό, για να σπουδάσει στο 
Γκαίτιγκεν ως υπότροφος του Γκύλφορδ και αφήνει το περιοδικό στον Κοκκινάκη, που θα το σταµατήσει, διότι 
υποχρεώνεται να δηµοσιεύσει τον αφορισµό του Πατριάρχη.  
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επιστηµών”. Σε αυτό τονίζεται η σηµασία της παιδείας55 και της διδασκαλίας των νέων 

επιστηµών, οι οποίες πρέπει να διδάσκονται “εις την νέαν ελληνικήν γλώσσαν”. Ακολουθεί 

ο λόγος του Κ. Βαρδαλάχου, που αποτελεί τον ύµνο της φιλοσοφίας και των στόχων του 

∆ιαφωτισµού. “Της φιλοσοφίας το όνοµα πανταχού την σήµερον αντηχεί”. Είναι η πανάκεια 

για τις τέχνες, τους νόµους, τον κοινωνικό βίο, τα χρηστά ήθη. Το σκότος που σκέπαζε την 

παιδεία διαλύεται από τους φωτισµένους των νεότερων χρόνων “Βάκωνα, Λοκ, Κοντιλιάκ, 

Καντ, Καρτέσιο, Νεύτωνα, Λάιµπνιτς” και πλήθος άλλων56. Η φιλοσοφία δεν έχει πια 

απόρρητα µυστήρια57.  

Το περιοδικό κινείται σε αυτό το πνεύµα µε ειδήσεις για τα νεωτερικά σχολεία, την 

πρόοδο που σηµειώνουν και τα µαθήµατα που διδάσκονται, αναφορές σε εκδόσεις βιβλίων 

των επιστηµών (µαθηµατικών, φυσικής, λογικής, φιλοσοφίας, φιλολογίας, αρχαιολογίας), 

µεταφράσεις ευρωπαϊκών βιβλίων, ειδήσεις για τις νέες ανακαλύψεις. ∆εν παραλείπεται, 

βέβαια, η αναφορά στις εκδόσεις των έργων του Κοραή, ενώ ταυτόχρονα διατυπώνονται 

θέσεις για το γλωσσικό ζήτηµα, που έχει ήδη ανακύψει.  

Ο Ερµής ο Λόγιος επίσης µεταφέρει ένα νέο πνεύµα µάθησης και κατακρίνει τον 

υπάρχοντα σχολαστικισµό, που είναι το χαρακτηριστικό γνώρισµα των σχολείων58. Ο 

“σχολαϊσµός” ερµηνεύεται ως “δοκούσα µάθησις, φαινοµένη, µη ούσα, µη πραγµατική”, η 

οποία δυστυχώς επιδιώκεται στα ελληνικά σχολεία. Οι δάσκαλοι ασχολούνται µε την κλίση 

λέξεων, ακατάληπτων στην πλειοψηφία τους, µε ορθογραφία και κανόνες, χωρίς να 

λαµβάνεται υπόψη αν οι µαθητές έχουν την κατάλληλη ηλικία για αυτές τις γνώσεις. 

“Εµπλήσαντες τοιούτων ελεεινών φορτίων” αποφοιτούν από τα σχολεία µε την εντύπωση 

ότι έχουν εκπαιδευθεί. Με τη “δοξοσοφία” τους διαστρεβλώνουν τον οµηρικό χαρακτήρα 

της γλώσσας και παραµορφώνουν τις λέξεις59. 

Μια πολύ σοβαρή συνέπεια του “σχολαϊσµού” είναι οι άκριτες επεµβάσεις στη 

γλώσσα. Ο σχολαστικός, κατά τον αρθρογράφο, σηµαίνει άνθρωπο µε ατελή παιδεία και µε 

ανάλογα προς αυτή φρονήµατα, ήθη και έργα και ακόµη άνθρωπο µε άκριτη έξη και κάτοχο 

ατελών και σφαλερών γνώσεων, που συνοδεύεται µε τύφο (αλαζονεία), αγροικία, ανοησία 

και πολλές φορές πονηρία. Ορθότερη ως ερµηνεία της λέξης “σχολαϊσµός” είναι όχι η 

                                            
55Ερµής ο Λόγιος, 1/1/1811, σ. 5 κε: “Το ιερατείον δεν µεταβάλλεται επί το κρείττον, ούτε των νέων η ηθική δεν 
διορθώνεται, ειµή διά µέσου της παιδείας”.  
56Έτσι αποδίδονται τα ονόµατα των στοχαστών. 
57Ερµής ο Λόγιος, 1/1/1811, σ. 5 κε. Το άρθρο αναφέρεται στο ιστορικό της αποκατάστασης του σχολείου του 
Βουκουρεστίου από το νέο Μητροπολίτη Ιγνάτιο (29/7/1810).  
58Η εφηµερίδα Μέλισσα δηµοσίευσε το ερώτηµα “τίνι τρόπω απαλλαγείεν τα ηµέτερα σχολεία του επικρατούντος 
σχολαϊσµού”. Τον ανώνυµο συντάκτη της επιστολής απασχολεί ο “σχολαϊσµός”. Ερµής ο Λόγιος, 30/9/1820, τ. 19, σ. 588 
κε.  
59Ερµής ο Λόγιος, 30/9/1820, τ. 19, σ. 588 κε. 
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“δοξοσοφία” αλλά η “ψευδοσοφία” ή καλύτερα η “στραβοσοφία”60. Ο σχολαστικός 

µαθαίνοντας κανόνες, κλίσεις κλπ θεωρεί ότι αποκτά ορθή παιδεία, µεταβάλλει τα ονόµατα 

ανάλογα µε τη φαντασία του, διορθώνει την τωρινή γλώσσα, µε αποτέλεσµα να τη 

διαστρέφει61. Οι γνώµες για τη γλώσσα είναι ποικίλες: άλλοι πιστεύουν ότι ο µόνος τρόπος 

να καλλιεργήσουν τη σύγχρονη γλώσσα είναι να την πλησιάσουν όσο πιο πολύ γίνεται στην 

αρχαία, µέχρι να την καταστήσουν όµοια µε αυτήν. Άλλοι ότι δεν πρέπει να υπάρξει καµία 

επέµβαση στη σύγχρονη γλώσσα, αλλά ότι η µόνη δίκαιη και αναγκαία καλλιέργεια είναι να 

την καταστήσουν ικανή να εκφράζει όλα τα διανοήµατα του ανθρώπου και να την 

πλουτίσουν µε νέες λέξεις ή εκφράσεις ανάλογα µε τις περιστάσεις. Άλλοι πιστεύουν τέλος 

ότι µπορούν να γίνουν µεταβολές σε αυτήν, αρκεί να υπάρχει σεβασµός στη σύγχρονη 

γλώσσα και οι µεταβολές αυτές να µην είναι αντίθετες στη φύση και στο πνεύµα της. Η 

πρώτη γνώµη, σύµφωνα µε το συντάκτη του άρθρου, είναι  τερατώδης και αξιοκατάκριτη, 

διότι περιφρονεί την τωρινή γλώσσα και θέλει να αναστήσει την αρχαία. Η αλήθεια 

βρίσκεται µεταξύ των δύο άλλων γνωµών. Να µιλούµε και να γράφουµε, ώστε να γινόµαστε 

κατανοητοί από τους περισσότερους. Ούτε να “χυδαΐζωµεν... αλλά ούτε αδίκως και παρά 

λόγον να κυνηγώµεν λέξεις παλαιάς, εν ω έχοµεν νέας πολλά ωραίας και εις όλους 

γνωστάς”. Να αποφεύγουµε τις ξένες λέξεις, όταν έχουµε δικές µας, αλλά και να µην 

τροµάζουµε µε τις ξένες λέξεις, όταν µας λείπουν οι εθνικές. Πρέπει να µελετήσουµε βαθιά 

τη γλώσσα µας και να ερευνήσουµε ποιες αρχαίες εκφράσεις ή µορφές λέξεων 

διασώθηκαν, ποιες χάθηκαν, ποιες ξένες λέξεις µπορούν να µεταφερθούν στη δική µας, 

χωρίς να τη βλάψουν, µε λίγα λόγια να καταστήσουµε τη γλώσσα µας παραστατική και να 

εισαγάγουµε σε αυτήν όσα νοµίζουµε ότι είναι αληθινά κάλλη του λόγου. Χρειάζεται 

προσοχή, διότι, νοµίζοντας ότι πολεµούµε το σχολαστικισµό, µπορεί να πέσουµε οι ίδιοι 

στα σφάλµατά του62.  

Παράλληλα δηµοσιεύονται και άρθρα σχετικά µε τις µεθόδους διδασκαλίας, 

παιδαγωγικές συµβουλές και οδηγίες για τους δασκάλους και ακόµη προτάσεις για την 

κατάρτιση των δασκάλων. Στη ∆ιάταξη του Λυκείου Βουκουρεστίου στο κεφάλαιο “περί του 

διδασκάλου της ελληνικής γλώσσης” δίνονται οδηγίες για τη διδασκαλία των αρχαίων 

συγγραφέων. Θα πρέπει να προκαλείται η αυτενέργεια  του µαθητή και ο ρόλος του 

δασκάλου να περιορίζεται σε αυτόν του βοηθού και οδηγού. Ο µαθητής δεν πρέπει να 

                                            
60στο ίδιο, 15/10/1820, τ. 20, σ. 603 κε. Ο ανώνυµος αρθρογράφος εκφράζει τις κοραϊκές απόψεις. 
61Τις ίδιες απόψεις θα συναντήσουµε και στο περιοδικό Φιλίστωρ. 
62Ερµής ο Λόγιος, 15/10/1820, τ. 20, σ. 603 κε. Οι τρεις αυτές απόψεις για τη γλώσσα θα διατυπώνονται σε όλο το 19ο 
αιώνα, όποτε γίνεται λόγος για το γλωσσικό ζήτηµα. 
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αποστηθίζει, αλλά να µελετά και να “νοή” και το µάθηµα να είναι ανάλογο µε τις δυνάµεις 

του63.   

Στο κεφάλαιο “περί των διδασκάλων εν γένει” προτείνεται ο δάσκαλος να αφήνεται 

ελεύθερος να εργαστεί για την πρόοδο του µαθητή µε “όποιον τρόπον στοχασθή 

συµφερώτερον και αναλογώτερον µε τας δυνάµεις του διδασκοµένου”. Ο δάσκαλος είναι 

πατέρας όλων των µαθητών και κριτής των “ατάκτων”. Οι ποινές των µαθητών να είναι 

ανάλογες µε τα “αµαρτήµατα” και να επιβάλλονται για το σωφρονισµό τους και όχι για 

λόγους εκδίκησης. Να αποφεύγεται η υπερβολή στην ποσότητα της ύλης που θα 

παραδίδεται. Η λέξη παιδαγωγός χρησιµοποιείται µε την ίδια έννοια που χρησιµοποιήθηκε 

και στην αρχαιότητα: “το να κρατή ο διδάσκαλος όλην την ηµέραν τον µαθητήν εις το 

σχολείον, διά να µη ατακτή εις τον οίκον, τούτο δεν είναι διδασκάλου έργον, είναι 

παιδαγωγού και παιδοτρίβου”. Και οι γονείς έχουν ευθύνη για την πρόοδο του παιδιού 

τους, του οποίου οφείλουν να διεγείρουν τη φιλοτιµία για τα γράµµατα και να δείχνουν 

ενδιαφέρον για την αγωγή του64.  

Πολύ σηµαντικές είναι οι “Παρατηρήσεις τινές και σηµειώσεις περί της διδακτικής 

µεθόδου και της διορθώσεως των Σχολείων” του ∆ηµητρίου Νικολάου ∆αρβάρεως, ο 

οποίος εντοπίζει όλες τις αιτίες, για τις οποίες νοσεί η εκπαίδευση65. Ο ∆άρβαρης 

επισηµαίνει την έλλειψη διδακτικής µεθόδου, έλλειψη η οποία γίνεται εµπόδιο στο φωτισµό 

των νέων, στην προκοπή τους και στο µελλοντικό τους επάγγελµα. Το αµέθοδο της 

διδασκαλίας εκφράζεται µε την ποικιλία, µε την οποία προσπαθούν να διδάξουν οι 

δάσκαλοι. Άλλοι ταλαιπωρούν τους µαθητές µε την επίδειξη της πολυµάθειάς τους, άλλοι 

προχωρούν στα συνθετότερα, χωρίς να διδάξουν τα απλούστερα, άλλοι τους φορτώνουν 

µε γνώσεις που δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδό τους: “εις ένα λόγον ο καθείς κάµνει το 

σχέδιόν του κατά την αµέλειάν του, αµάθειαν ή φαντασίαν, κατά την δύναµίν του ή κατά την 

αρέσκειάν του· και µόνον ολίγοι κατά το µέτρον των ψυχικών δυνάµεων του νέου, κατά το 

οποίον όµως πρέπει µόνον να γίνηται”. Αυτή η κατάσταση έχει συνέπειες στους µαθητές, 

που χάνουν τη διάθεσή τους για µόρφωση και αποκτούν ατελείς γνώσεις. Επιβάλλεται να 

ορισθεί µία µέθοδος “κοινή, σύµφωνος, και ορθή µέθοδος, διδάσκουσα τους κανόνας της 

παραδόσεως των µαθηµάτων, διορίζουσα όλας τας τάξεις και προόδους των µαθητών, και 

περιέχουσα όλον το σύστηµα της στοιχειώδους και υψηλοτέρας µαθήσεως”. Πρόκειται 

πραγµατικά για τη διάρθρωση και συγκρότηση ενός εκπαιδευτικού συστήµατος, έργου 

                                            
63 στο ίδιο, 1/3/1811, σ. 68-72.  
64 στο ίδιο, 1/3/1811, σ. 72-73.  
65 στο ίδιο, 15/4/1811, σ. 122 κε.  
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µεγάλου, που προϋποθέτει σπουδή, µελέτη, άσκηση και παρατήρηση της ανθρώπινης 

ψυχής. Είναι έργο που δεν µπορεί να περατωθεί από έναν άνθρωπο. Οι παρατηρήσεις του 

∆άρβαρη είναι πάρα πολύ εύστοχες και καλύπτουν όλο το φάσµα της ελληνικής 

εκπαίδευσης αποδεικνύοντας ότι το πρόβληµα άπτεται των γνώσεων της παιδαγωγικής, 

της διδακτικής, της ψυχολογίας. Προτείνει επιλογή διδασκοµένων µαθηµάτων ανάλογα µε 

τη βαθµίδα της εκπαίδευσης (στοιχειώδη ή υψηλότερη µάθηση), τρόπο παράδοσης 

σύµφωνο µε τη φύση του κάθε µαθήµατος, διδασκαλία µε την οποία ο δάσκαλος κατακτά 

τους διδακτικούς του στόχους χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα µέσα και τους τρόπους, για 

να κινήσει την περιέργεια, την προθυµία, την προσοχή, την ενέργεια, τη συµµετοχή στην 

έρευνα των µαθητών και τη συνεργασία µεταξύ τους. Η διδασκαλία πρέπει να έχει την 

ακολουθία από τα αισθητά στα αφηρηµένα, από την εποπτεία στη σύγκριση και σκέψη. 

Προσοχή πρέπει να δοθεί στα σχολικά βιβλία και στο περιεχόµενό τους. Η συγγραφή 

τέτοιων βιβλίων δεν είναι εύκολη υπόθεση, για αυτό και πολλοί καταφεύγουν στη συρραφή 

αποσπασµάτων από άλλα βιβλία. Καλό θα ήταν τέτοιο πόνηµα να το αναλάβει η 

Φιλολογική Εταιρεία και να συγγραφούν οδηγίες για το πώς θα διδαχθεί το σχολικό βιβλίο. 

 Απαραίτητο είναι επίσης να διδάσκεται ο δάσκαλος πώς να παραδίδει τα µαθήµατα 

ανάλογα µε τη φύση τους και την αντίληψη των µαθητών και προτείνει τη δηµιουργία ενός 

είδους ∆ιδασκαλείου66. Ο ∆άρβαρης οπωσδήποτε είχε υπόψη του τα παραδείγµατα της 

Γερµανίας και της Γαλλίας, όπου ήδη λειτουργούσαν τα σεµινάρια για δασκάλους. 

Απαραίτητη θεωρεί επίσης τη σωστή υλικοτεχνική υποδοµή των σχολείων. 

Στα 1816 το περιοδικό έχει ένα εκτενές αφιέρωµα στην Παιδαγωγική και παρουσιάζει 

“το νέον της αγωγής σύστηµα παρά των Άγγλων Λαγκαστέρου και Βέλλου” από το βιβλίο 

του Charles de Lasteyrie67. Παρουσιάζει την ιστορία και εξέλιξη της αλληλοδιδακτικής, 

εκθειάζει το νέο σύστηµα της αγωγής και εύχεται να εισαχθεί στην Ελλάδα. Εκφράζει την 

ελπίδα ότι µε την εισαγωγή του συστήµατος της αλληλοδιδακτικής θα φωτιστεί όλο το 

γένος. Ανάµεσα στα άλλα θετικά του συστήµατος είναι και το ολιγοδάπανό του, καθώς και 

ότι έχει µέθοδο, στοιχείο που απουσιάζει από τα ελληνικά σχολεία. 

                                            
66“Πρέπει δηλαδή να συσταθή ένα τροφείον είτουν σχολείον, εις το οποίον να διδάσκωνται, όσοι µέλλουν να αναδέχωνται 
το διδασκαλικόν επάγγελµα, τους γενικούς και ειδικούς κανόνας της µεθόδου, να µυηθώσι ούτως ειπείν τα µυστήρια του 
διδασκαλικού επαγγέλµατος, να χειραγωγώνται εις όλα τα µέσα, τα οποία συντείνουσιν εις φωτισµόν του νοός των νέων, 
και να συνεθίζωνται υπό την επιστασίαν και οδηγίαν ενός πρακτικού ανδρός να κάµνωσι προγυµνάσµατα και δοκίµια, τα 
οποία τους προετοιµάζουσι διά το επάγγελµά των, και τους εφοδιάζουσι µε όλα τα αναγκαία συστατικά. Χωρίς ένα 
τοιούτον τροφείον τα κάλλιστα σχέδια διά την καλήν µέθοδον είναι µάταιοι στοχασµοί και ανωφελείς”. Ερµής ο Λόγιος, 
1/5/1811, σ. 147 κε.  
67Nouveau Systeme de l Education pour les Ecoles primaire, adopte dans les quatre Parties du Monde. Par le Comte 
Charles DE LASTEYRIE, A Paris, 1815. Έτσι παρουσιάζεται το βιβλίο στο περιοδικό, 1/1/1816, σ. 5. 
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Το σύστηµα περιγράφεται µε λεπτοµέρειες και σε συνέχειες στο περιοδικό68 και γίνεται 

σύγκριση των µεθόδων των Bell και Lancaster. Παράλληλα σηµειώνονται και καινοτοµίες 

άλλων, οι οποίοι τροποποίησαν ή βελτίωσαν την αλληλοδιδακτική, συνδυάζοντας την 

εκµάθηση γραφής και ανάγνωσης, όπως ο Cherrier, ο Choron, ο Gaultier. Ως αξιόλογο 

αναφέρεται και το σύστηµα του “σοφού και φιλανθρώπου Πεσταλότζη”69, καθώς και του 

Fellenberg. Το άρθρο επανέρχεται στην αλληλοδιδακτική και επαινούνται ένα-ένα τα θετικά 

της, το ότι κινεί την προσοχή των παιδιών, εξασφαλίζει την κίνησή τους, την ελευθερία τους, 

προχωρεί συστηµατικά από τα απλούστερα στα σύνθετα, καλλιεργεί την άµιλλα, δεν 

υπάρχουν βάναυσες ποινές. Αναπληρώνεται η έλλειψη των δασκάλων, γιατί ένας 

δάσκαλος αρκεί για πάρα πολλά παιδιά, αφού χρησιµοποιεί τα πιο προχωρηµένα σε 

κλάσεις, για να τον βοηθήσουν στο έργο του. Τα παιδιά µαθαίνουν ανάγνωση, γραφή, 

αριθµητική, αλλά και η ηθική διδασκαλία δεν παραµελείται. Όλα αυτά γίνονται µε τρόπο 

ευχάριστο και δεν είναι κακό να εφαρµοστεί και η πρόταση του Rollin για το συνδυασµό του 

παιχνιδιού και του αστείου µε τη διδασκαλία. Τέλος προτείνεται να διδαχθούν τη µέθοδο 

νέοι από την Ελλάδα στην Αγγλία ή στη Γαλλία και στη συνέχεια να την κοινοποιήσουν 

στην Ελλάδα. Αναφερόµενο και πάλι στην αλληλοδιδακτική το περιοδικό σε ένα άλλο 

άρθρο του Ι. Μ. ∆ούκα70 δίνει πληροφορίες για τη χρήση της αλληλοδιδακτικής και σε άλλα 

µαθήµατα, όπως στην ελληνική και λατινική γλώσσα και στις προσπάθειες για τη χρήση της 

στα µαθηµατικά και στη µουσική. Ο συγγραφέας ανάγει τη γέννηση της µεθόδου στην 

αρχαία Ελλάδα: (στους Λυκούργο και Πλάτωνα, σύµφωνα µε τον Πλούταρχο), , αλλά και σε 

άσηµους Έλληνες δασκάλους σαν αυτόν που συνάντησε ο Guilletiere κατά την περιοδεία 

του στην Ελλάδα επισκεπτόµενος ένα υποτυπώδες σχολείο στην Αθήνα το 1675.  

Συγκρινόµενη η αλληλοδιδακτική µέθοδος µε την παλιά (ατοµική) υπερτερεί 

σηµαντικά. Με την παλιά µέθοδο κινδυνεύει η υγεία των παιδιών, τα οποία είναι 

καθηλωµένα στα θρανία τους, ενώ µε τη νέα εξασφαλίζεται η κίνηση. Η παλιά ήταν 

αµέθοδη και δηµιουργούσε απέχθεια στη µάθηση, ενώ η νέα διεγείρει τη φιλοµάθεια. Με 

την παλιά τα παιδιά δεν µπορούσαν να µάθουν, αντίθετα µε τη νέα µαθαίνουν και 

παράλληλα καλλιεργούνται η αρετή και το ήθος τους. Την αταξία των µαθητών 

αντικαθιστούν µε τη νέα µέθοδο η ευταξία και η ησυχία. Ο χρόνος της µάθησης 

συντοµεύεται, γίνεται οικονοµία στους δασκάλους, εφόσον ένας δάσκαλος µπορεί να 

διδάξει ακόµη και πεντακόσια παιδιά, εξοικονοµούνται χρήµατα από τα λιγότερα γραφικά 

                                            
68 1/1/1816, σ. 3-9, 15/1/1816, σ.17-21, 1/2/1816, σ. 33-43, 1/4/1816, σ. 113-124. 
69Αναδηµοσιεύονται τα σχόλια του Αδ. Κοραή για αυτό (βλέπε παραπάνω, σηµείωση 36).  
70 Ερµής ο Λόγιος, Νοεµβρίου 1 και 15/1816, σ. 386 κε.  
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υλικά που απαιτούνται. Η νέα µέθοδος καλλιεργεί την άµιλλα, τη χρηστοήθεια. Τα παιδιά 

µαθαίνουν να διδάσκουν και να διδάσκονται, να διοικούνται και να άρχονται, να 

προστάζουν και να πείθονται και έτσι προετοιµάζονται για τη µελλοντική έγγαµη ζωή τους. 

Η αρχή της νέας µεθόδου ανάγεται στον Πλάτωνα και στον Πλούταρχο. Χάθηκε, όµως, και 

ανακαλύφθηκε πάλι στην Ινδία. Καλλιεργήθηκε στην Αγγλία, τελειοποιήθηκε στη Γαλλία µε 

την προστασία της “Φιλανθρώπου Εταιρείας προς βελτίωσιν της Στοιχειώδους 

∆ιδασκαλίας”. Η Ρωσία έστειλε εκπροσώπους της στην Αγγλία και Γαλλία, για να 

ενηµερωθούν για τη νέα µέθοδο. Η Γερµανία, Ιταλία, Σβεκία (δεν είναι γνωστό σε ποια 

χώρα αναφέρεται), Ελβετία, η Αµερική, η Αφρική, η Ασία την υιοθετούν. Εκτός από τα 

βασικά µαθήµατα της ανάγνωσης, γραφής, αρίθµησης, χρησιµοποιείται η νέα µέθοδος στα 

µαθηµατικά, τη γεωγραφία, την ιστορία, τη µουσική, στα σχολεία των κοριτσιών για το 

πλέξιµο και ράψιµο. Η µέθοδος χρησιµοποιείται επίσης και στα σχολεία των ενηλίκων στην 

Αγγλία και Γαλλία71. 

Το 1820 οι εκδότες του περιοδικού ανακοινώνουν µε χαρά ότι η αλληλοδιδακτική έχει 

διαδοθεί σε όλο τον κόσµο, διότι µε αυτήν εξοικονοµούνται έξοδα και χρόνος, ταιριάζει στην 

παιδική ηλικία και συµβάλλει στη βελτίωση των ηθών της κοινωνίας. Η εισαγωγή της 

µεθόδου στην ελληνική παιδεία ήταν το όνειρο όλων των φιλογενών. Αλλά υπήρχαν δύο 

εµπόδια. Η έλλειψη χρηµάτων για την τύπωση των πινάκων της αλληλοδιδακτικής και την 

προµήθεια των άλλων απαραιτήτων, καθώς και η δυσκολία να ανευρεθεί ένας µορφωµένος 

οµογενής, ο οποίος θα εκπαιδευόταν στη νέα µέθοδο και θα την προσάρµοζε στην 

ελληνική γλώσσα. Και τα δύο εµπόδια ξεπεράστηκαν. Η µέθοδος µεταφέρεται στην πατρίδα 

µε αρχή το Ιάσιο. Ο Ν. Ροσνοβάνος φρόντισε για τα πρώτα, ενώ ο Γ. Κλεόβουλος από τη 

Φιλιππούπολη, αφού µελέτησε τις επιστήµες στις γερµανικές Ακαδηµίες και επισκέφτηκε 

διάφορα “παιδαγωγεία” στη Γερµανία και Ελβετία, και ιδιαίτερα αυτά του “Πεσταλότσι και 

Φελεµβέργου”, για να παρατηρήσει τις διάφορες διδακτικές µεθόδους, πήγε στο Παρίσι 

ειδικά για την αλληλοδιδακτική µέθοδο, την οποία  διδάχτηκε, διότι την έκρινε ως την πιο 

επωφελή για το γένος και στη συνέχεια προετοίµασε τα απαραίτητα για την εφαρµογή της. 

Η Αγία Εκκλησία, ο Ιερός Κλήρος, οι Ηγεµόνες, οι Άρχοντες, το φιλογενέστατον Εµπορικόν 

Σύστηµα και οι λοιποί φιλόκαλοι οµογενείς είναι έτοιµοι να προστατεύσουν και να 

υποστηρίξουν µε όλες τις δυνάµεις τους το κοινό καλό. Η “Εταιρεία προς βελτίωσιν της 

Στοιχειώδους ∆ιδασκαλίας”, που εδρεύει στο Παρίσι, ονόµασε τον κ. Κλεόβουλο 

                                            
71Επιστολή του Κλεόβουλου “περί της αλληλοδιδακτικής µεθόδου”. Ερµής ο Λόγιος, 1/1/1819, σ. 27 κε. Μετά τη 
δηµοσίευση της επιστολής ο Ερµής ο Λόγιος εύχεται (στο ίδιο τεύχος, σ. 34-35) να εισαχθεί η σωτήρια αυτή µέθοδος και 
στην Ελλάδα, επί των χρυσών ηµερών του σοφού Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄. 
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αντεπιστέλλον µέλος της και του έστειλε δύο επιστολές, οι οποίες δηµοσιεύονται στο 

περιοδικό. Ευχαριστήρια επιστολή για τη συνδροµή του έλαβε από την ίδια Εταιρεία και ο 

Ν. Ροσνοβάνος. Η Εταιρεία επαινεί τον Κλεόβουλο για τη σύνταξη των πινάκων στα 

ελληνικά, καθώς και τις µεταβολές, µε τις οποίες τους προσάρµοσε στην ελληνική. Το 

πόνηµα του Κλεόβουλου θα δηµοσιευτεί στην Παιδαγωγική Εφηµερίδα72. 

Η πρόοδος της αλληλοδιδακτικής είναι µεγάλη επισηµαίνεται στη συνέλευση της 

“Εταιρείας προς βελτίωσιν της Στοιχειώδους ∆ιδασκαλίας”, που έγινε στο Παρίσι73.  Η 

συνέλευση ασχολήθηκε µε τα στοιχειώδη σχολεία στη Γαλλία (λόγος του Degerando74) και 

στα ξένα έθνη (λόγος του Jomard75). Από τους Έλληνες επαινέθηκαν ο Ροσνοβάνος για την 

οικονοµική συνδροµή του και ο Κλεόβουλος, διότι ανέλαβε τη διδασκαλία της µεθόδου.  

Ας µη θεωρηθεί, όµως, ότι η αλληλοδιδακτική µέθοδος διαδιδόταν χωρίς αντιδράσεις. 

Ο Μακάριος, Αρχιερεύς του τάγµατος των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου και τοποτηρητής της 

Μητρόπολης της Κέρκυρας γράφοντας στο περιοδικό αναφέρει76 ότι µερικοί αµαθείς και 

εχθροί της προκοπής των νέων φωνάζουν ότι η νέα µέθοδος, η οποία ήρθε στα Επτάνησα 

χάρη στις προσπάθειες του Αθανάσιου Πολίτη, είναι ενάντια στη θρησκεία και προσπαθούν 

να εµποδίσουν τους νέους να πηγαίνουν στο σχολείο. Η νέα µέθοδος, όµως, όχι µόνο δεν 

αντίκειται στη θρησκεία, αλλά είναι και αναγκαιότατη, διότι σε µικρό χρονικό διάστηµα 

εφοδιάζει τους νέους µε σεβασµό προς το Θεό, εµπνέει το χρέος στη θρησκεία, στους 

ιερούς ναούς και στο ιερατείο, καλλιεργεί την ηθική και τους απαλλάσσει από τους 

µακροχρόνιους κόπους, τους οποίους υπέφεραν, για να µάθουν, χωρίς ωφέλεια, την 

οκτώηχο και τους δηµιουργούσαν αηδία για τη σπουδή77. Οι γονείς να µη δίνουν σηµασία 

στους µωρολόγους εχθρούς της προκοπής των νέων, οι οποίοι κινούνται από αµάθεια και 

φθόνο και να στέλνουν τα παιδιά τους να σπουδάζουν, για να ωφεληθούν. 

Στα 1820 αναδηµοσιεύεται η επιστολή του Κλεόβουλου78 για την αλληλοδιδακτική 

µέθοδο, επεξεργασµένη µε διάφορες µεταβολές και προσθήκες. Οι εκδότες ελπίζουν 

µεγάλο όφελος από τη “θεία” αυτή µέθοδο. Μετά τη λεπτοµερή αναφορά στην ιστορία της 

µεθόδου και στα χαρακτηριστικά της δηµοσιεύεται η επιστολή του Β (ανωνύµου) προς τον 

                                            
72 Στο ίδιο, 1/1/1820, σ. 20 κε. 
73Στο ίδιο, 1/4/1820, σ. 203 κε. 
74Οπαδός της αλληλοδιδακτικής. ∆ηµοσίευσε την ίδια εποχή που θεσπίστηκε ο Νόµος του Guizot στη Γαλλία το “Cours 
normal des Instituteurs”. Copmpayre, G., The History of Pedagogy, µετάφραση Payne, W., H., London 1900, σ. 520.  
75Ο Jomard (1777-1862) ήταν µέλος της Εταιρείας Στοιχειώδους ∆ιδασκαλίας και συγγραφέας του “Tableaux des Ecoles 
Elementaires”. Στο ίδιο, σ. 516.  
76 Ερµής ο Λόγιος, 1/11/1820, σ. 661 κε.  
77Μια µεταγενέστερη µαρτυρία για τη διδασκαλία είναι αυτή του Χρ. Χρηστοβασίλη, ∆ιηγήµατα του Μικρού Σκολειού, 
Θεσσαλονίκη 1996, σ. 81: “βρίσκοµουν πέρα από τη µέση του Οκτωηχιού στον “Πλάγιο τέταρτον ήχο”, και δεν µου 
χρειάζονταν παρά πεντέξι µήνες ακόµα, ώσπου να τελειώσω τ’ Οχτωήχι και να µπω στο “Ψαλτήρι” του ∆αυίδ, που ήταν ο 
Όµηρος εκείνης της εποχής, κι όταν θα τελείωνα και το Ψαλτήρι, θα τέλειωναν και τα “έρηµα” τα γράµµατα”. 
78Ερµής ο Λόγιος, 15/11/1820, σ. 675 κε (γραµµένη τον Αύγουστο, είναι η επιστολή που δηµοσιεύτηκε 1/1/1819, σ. 27 κε).   
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Κ. Κοκκινάκη για τις δηµόσιες εξετάσεις των µαθητοδιδασκάλων της αλληλοδιδακτικής 

µεθόδου στο Ιάσιο79. Τα αποτελέσµατα ήταν θετικότατα και οι µαθητοδιδάσκαλοι 

βραβεύτηκαν από τον άρχοντα Ν. Ρωσσέτο. Ο Κλεόβουλος βραβεύτηκε από τους άρχοντες 

του Ιασίου80.  

Ενδιαφέρον εκδηλώνεται και για τα διδακτικά βιβλία. ∆ιαβάζουµε την προκήρυξη των 

Γ. Γενναδίου και Γ. Λασσάνη για την έκδοση του έργου “Στοιχειώδης εγκυκλοπαίδεια των 

παιδικών µαθηµάτων” σε έξι τόµους81. Οι συγγραφείς δικαιολογούν το εγχείρηµά τους ως 

προσπάθεια να αναπληρώσουν την έλλειψη της µεθοδικής διδασκαλίας στα ελληνικά 

σχολεία. Η ευδαιµονία ενός έθνους αλλά και του κάθε πολίτη εξαρτάται από την καλή 

ανατροφή των µελλοντικών πολιτών. Θεµέλια της ανατροφής είναι η αγωγή και η διδακτική, 

οι οποίες έχουν διαφορετικά µέσα αλλά κοινό σκοπό, διότι και οι δύο αποβλέπουν στο να 

αναπτύξουν και να γυµνάσουν τις ενυπάρχουσες δυνάµεις του ανθρώπου, ώστε να τις 

καταστήσουν ωφέλιµες για τη ζωή του. Οι συγγραφείς ασχολούνται στην εγκυκλοπαίδειά 

τους µε τη διδακτική, η οποία έχει µεγάλη ανάγκη από φροντίδα και προσοχή, διότι στο 

ελληνικό γένος δεν απολαµβάνει κάποια ανώτερη προστασία. Υπάρχει ανάγκη να 

µεταρρυθµιστούν τα ελληνικά σχολεία προς το µεθοδικότερο. Μέθοδος σηµαίνει “κίνηµα 

τακτικόν κατά προγραµµένους κανόνας προς τι σκοπούµενον τέλος”. Είναι αυτό που ο 

Κοϊντιλιανός ονόµασε via compendiaria (σύντοµη οδός). Για να γίνουν µεθοδικά τα ελληνικά 

σχολεία, είναι αναγκαίο τα διδακτικά βιβλία να περιέχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τον 

κάθε άνθρωπο και να έχουν τέτοια διάρθρωση, ώστε η διδασκαλία να προβαίνει από τα 

γνωστότερα στα λιγότερο γνωστά ή στα τελείως άγνωστα και από τα ευκολότερα στα 

δυσκολότερα. Οι τόµοι της εγκυκλοπαίδειας περιέχουν γυµνάσεις του µνηµονικού, των 

ψυχικών δυνάµεων, της “καθαράς προφοράς, και ερµηνείαν διά τους παιδαγωγούς πώς να 

µεταχειρίζωνται την πρώτην ταύτην περίοδον”, γυµνάσεις στην ανάγνωση, σύντοµη 

διδασκαλία των αρχικών γνώσεων της φύσεως, θεογνωσία, κατήχηση, γυµνάσµατα στην 

                                            
79Στο ίδιο, 15/11/1820, σ. 688 κε.  
80Στη συνέχεια δηµοσιεύεται ο λόγος του Κλεόβουλου, Ερµής ο Λόγιος, σ. 690 κε: βάση κάθε θρησκευτικού και πολιτικού 
συστήµατος είναι η “αρχαριακή” διδασκαλία και αγωγή. Βάση της νοµοθεσίας των πολιτισµένων εθνών είναι η παιδαγωγία. 
Στον ελληνισµό όµως είναι η πιο παραµεληµένη. Οι προσδοκίες και οι ελπίδες από τους νέους µαθητοδιδασκάλους είναι 
πολλές, κυρίως, για να τιµήσουν το ενδοξότερο όλων των επαγγελµάτων διδασκαλικόν επάγγελµα, το οποίο η υποκρισία, 
η αγυρτεία, η ηµιµάθεια εξουθένωσαν. Οι νέοι δάσκαλοι πρέπει να φυλάξουν τη µέθοδο, όπως τη γνώρισαν και, αν 
επινοήσουν κάτι, να µη το χρησιµοποιήσουν, αν δε το εγκρίνουν και οι άλλοι συνάδελφοί τους. Η εφαρµογή της νέας 
µεθόδου θα προκαλέσει αντιδράσεις. Αλλά οι νέοι δάσκαλοι θα πρέπει να επιδείξουν την υποµονή και σταθερότητα του 
φιλάνθρωπου και φιλόπατρη Λανκάστερ, ο οποίος υπέφερε πολλά για την εφαρµογή της. Τα βραβεία των κόπων τους θα 
είναι η χαρά της βελτίωσης της ελληνικής νεολαίας, η οποία εξαιτίας της έλλειψης της χρηστής διδασκαλίας και αγωγής 
περιφέρεται ανάγωγη και γεµάτη κακοήθεια στις πόλεις και στα χωριά. Εύχεται να επιβραβευθούν οι κόποι τους για τη 
βελτίωση και προκοπή της ανθρωπότητας.  
81Η προκήρυξη έγινε στην Οδησσό στις 15/9/1819.  
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αριθµητική και καλλιγραφία. Οι εκδότες αναφέρουν ότι ερανίστηκαν “από των σοφωτέρων 

της Γερµανίας διδασκάλων τα συγγράµµατα”82. 

Αναγγέλλεται η σύσταση µεθοδικού “παιδαγωγείου“ στην Οδησσό, το οποίο 

ονοµάζεται “Τυπικόν Σχολείον“ και διαιρείται σε τρεις τάξεις. Στην πρώτη οι µαθητές 

διδάσκονται µε την αλληλοδιδακτική µέθοδο γράψιµο, ανάγνωση και αριθµητική. Στη 

δευτέρα διδάσκονται τα µαθήµατα της πρώτης περιόδου της Στοιχειώδους 

Εγκυκλοπαιδείας των παιδικών µαθηµάτων των Λασσάνη-Γενναδίου. Στην τρίτη τάξη 

διδάσκονται τα µαθήµατα της δεύτερης περιόδου της Στοιχειώδους Εγκυκλοπαιδείας των 

παιδικών µαθηµάτων των Λασσάνη και Γενναδίου και συγκεκριµένα ανθρωπολογία, 

υγιεινή, φυσική ιστορία και ψυχολογία. Εισηγητής της αλληλοδιδακτικής είναι ο Γ. 

Λασσάνης. Την εφαρµόζει στην πρώτη τάξη, ενώ στη δευτέρα εφαρµόζει την “κατηχητικήν” 

µέθοδο. Ο Γ. Γεννάδιος διδάσκει στην τρίτη τάξη επίσης µε την  “κατηχητικήν” µέθοδο83. 

∆ηµοσιεύονται επίσης άρθρα, που αναφέρονται στην αγωγή και στην ανατροφή. Ένα 

από αυτά µε τίτλο “Φυσική ανατροφή των παίδων”84 έχει γραφτεί από ανώνυµο γιατρό, ο 

οποίος δίνει έµφαση στην επίδραση των εξωτερικών επιρροών στις έµφυτες δυνάµεις του 

ανθρώπου και ορίζει ως ανατροφή την “εξεπίτηδες διά των γεννητόρων και παιδαγωγών 

διέγερσιν και οδηγίαν των εµφύτων δυνάµεων των παίδων”. Στη συνέχεια κάνει διάκριση 

ανάµεσα στην πνευµατική και στη φυσική ανατροφή και στο µεγαλύτερο µέρος του άρθρου 

ασχολείται µε τη φυσική ξεκινώντας από την κύηση και τη γέννηση του παιδιού και δίνει 

συµβουλές και οδηγίες σε όσους το ανατρέφουν για τους κανόνες της διατροφής, της 

ένδυσης, της υγιεινής καυτηριάζοντας διάφορες προλήψεις διαδεδοµένες από αµαθείς και 

δεισιδαίµονες µαίες. 

Το 1818 παρουσιάζεται το βιβλίο του I. G. Kiesewetter, “Lehrbuch der Hodegetik. 

Studium der Paedagogik”, το οποίο µεταφράστηκε από τον Φραγκίσκο Κ. Μαύρο µε τον 

τίτλο “Σπουδή της Παιδαγωγικής”. Παρουσιάζονται η επιστήµη της αγωγής (όταν αφορά τα 

παιδιά ονοµάζεται παιδαγωγική), οι σκοποί της αγωγής και γίνεται διάκριση µεταξύ της 

επιστήµης της αγωγής (θεωρίας) και της τέχνης της αγωγής (πράξης). Τα µέρη της 

επιστήµης της αγωγής προσδιορίζονται από τα ερωτήµατα: ποια είναι η φύση του νέου, ο 

οποίος πρόκειται να παιδαγωγηθεί, ποιο σκοπό έχει η αγωγή του, µε ποια µέσα µπορεί να 

φτάσει στο σκοπό αυτό. Ο άνθρωπος έχει σωµατικές και πνευµατικές (γνωστικές, 

αισθητικές, βουλητικές) δυνάµεις. Η µόρφωση είναι πνευµατική, νοητική, αισθητική 

                                            
82Ερµής ο Λόγιος, 1/12/1819, σ. 903 κε.  
83Ερµής ο Λόγιος, 1/3/1820, σ. 144 κε.  
84Ερµής ο Λόγιος, 15/8/1816, σ. 279 κε.  

 40



(αισθηµατική), ηθική. Η νοητική, επειδή αναπτύσσει κατά το “είδος” τις γνωστικές δυνάµεις 

του παιδαγωγούµενου, αλλά και µεταδίδει γνώσεις και ύλη σε αυτόν, ονοµάζεται διδακτική. 

Η παιδαγωγική περιλαµβάνει τις τρεις άλλες. Ο παιδαγωγός πρέπει να γνωρίζει 

φυσιολογία, παθολογία, εµπειρική ψυχολογία, ανθρωπολογία, το “εφηρµοσµένον µέρος” 

της καθολικής λογικής, “φυσιογνωµική” (διδάσκει τους κανόνες και βρίσκει την 

προσιδιάζουσα πνευµατική ποιότητα), διαιτητική, γυµναστική. Η επιστήµη που διδάσκει τη 

σκόπιµη και µεθοδική παράδοση λέγεται διδακτική, επιστήµη διδασκαλίας και µεθοδολογία. 

Η µέθοδος της διδασκαλίας είναι ακροαµατική και διαλογική. Ο παιδαγωγός πρέπει να είναι 

καλλιεργηµένος αισθητικά, µορφωµένος ηθικά. Τα φωτισµένα έθνη του κόσµου έχουν 

πρώτιστο σκοπό “την παιδαγωγίαν ή την καλήν µέθοδον του διδάσκειν και µορφώνειν τους 

νέους και κατά τον νουν, και κατά την θέλησιν”85. 

Ένα εκτενέστατο άρθρο του Κ. Μ. Κούµα µε τον τίτλο “Παιδαγωγία. Περί παιδείας και 

σχολείων” κάνει διάκριση στην ανατροφή, παιδεία, αγωγή, παιδαγωγία. Ανατροφή, κατά 

τον Κούµα, είναι “τα µέσα της του σώµατος αυξήσεως”, παιδεία “τα µέσα της αναπτύξεως 

των ψυχικών δυνάµεων”, αγωγή “γενικώτερον και τα δύω οµού”, ενώ παιδαγωγία “η 

επιστήµη, ήτις διδάσκει πώς πρέπει να ανατρέφεται και να παιδεύεται ο άνθρωπος”86. 

Τον ίδιο χρόνο δηµοσιεύεται. µεταφρασµένο από το περιοδικό Bibliotheque 

Universelle, το άρθρο “Σύνοψις της παρούσης καταστάσεως της παιδείας εις την 

Γερµανίαν”, όπου εκθειάζεται η Γερµανία ως κατέχουσα “την πρώτην θέσιν εις την παιδείαν 

µεταξύ των εθνών της Ευρώπης”87.  

 Εκτός από τη µέθοδο οι διαφωτιστές προτείνουν και τις βαθµίδες µιας οργανωµένης 

εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι ότι, σύµφωνα µε τις προτάσεις τους, κάθε 

βαθµίδα έχει αυτοτέλεια και παρέχει τη δυνατότητα σε όσους ακολουθήσουν τον κοινωνικό 

βίο να αρκεστούν στις γνώσεις του πρώτου κύκλου σπουδών. Ο Κ. Μ. Κούµας προτείνει να 

συσταθούν κοινά “παιδευτήρια”, τα οποία πρέπει να έχουν διαβαθµίσεις88. Στην πρώτη 

                                            
85Ερµής ο Λόγιος, 15/12/1818, σ. 672 κε. 
86Οι απόψεις του Κούµα, Ερµής ο Λόγιος, 15/9/1819, σ. 730 κε, όπου και παραπέµπει στο έργο του Σύνταγµα 
Φιλοσοφίας, τόµο ∆., σ. 325 κε.  
87Ερµής ο Λόγιος, 15/11/1819, σ. 853 κε. 
88Περιγράφει τις βαθµίδες των εκπαιδευτηρίων στην Ευρώπη (έχοντας υπόψη του περισσότερο τη Γερµανία) και 
πληροφορεί για τους τύπους τους και τα διδασκόµενα µαθήµατα. Ως προς τη διδασκαλία της λατινικής και αρχαίας 
ελληνικής δεν είναι δυνατόν αυτή να καταστεί επωφελής στην κοινωνική ζωή, αν οι αρχαίες γλώσσες δεν συνδέονται µε τις 
επιστηµονικές γνώσεις Μάλιστα για τα Γυµνάσια ή Λύκεια, όπου διδάσκονται η ελληνική και λατινική γλώσσα, αναφέρει το 
παράδειγµα της Φραγκιακής Σχολής της Halle (εννοεί το ίδρυµα του Francke), στην οποία παράλληλα διδάσκονται η 
θεογνωσία, η κατήχηση και οι χρησιµότερες γνώσεις για την κοινωνική ζωή. Η σχολή των Ανθρωπιστών (Humanism) 
έκρινε ότι πρέπει να αναµειγνύονται µε τη γραµµατική και οι γνώσεις των επιστηµών, διότι δυναµώνουν το νου και 
διευκολύνουν τη µάθηση των γλωσσών, διαφορετικά η γραµµατική καταντά οχληρό βάρος της µνήµης. Η άποψη της 
σχολής των Φιλανθρώπων (Ρουσώ, Βάσεδοφ) για τις γλώσσες είναι ότι αυτές πρέπει να διδάσκονται ως όργανα και όχι 
ως σκοπός της µάθησης. Η Εκλεκτική σχολή γνωµοδοτεί ότι τα µαθήµατα πρέπει να είναι ανάλογα µε το µελλοντικό 
επάγγελµα του νέου. Ερµής ο Λόγιος, 15/9/1819, σ. 737 κε. Οι προτάσεις του για τα ελληνικά εκπαιδευτήρια και τις 
διαβαθµίσεις τους σ. 741 κε. 
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βαθµίδα, κατά τον πρώτο και δεύτερο χρόνο, θα διδάσκονται βασικές γνώσεις γραµµατικής, 

αριθµητικής (η οποία πρέπει να γίνεται και από µνήµης), ανάγνωση, ευανάγνωστη γραφή, 

κατήχηση µε πολλή απλότητα. Τον τρίτο χρόνο, εκτός από τα παραπάνω, τη γεωγραφία 

της επικρατείας και την ιχνογραφία. Προβλέπεται και τέταρτος χρόνος για όσους 

ακολουθήσουν τον κοινωνικό βίο και όχι ανώτερες σπουδές. Αυτοί διδάσκονται, εκτός από 

την κατήχηση, καλλιγραφία, αριθµητική, γύµναση στην ορθή ανάγνωση, ιχνογραφία, 

γραµµατική της οµιλούµενης γλώσσας και τη σύνταξη επιστολών, οµολογιών, 

συναλλαγµατικών, στερεοµετρία και µηχανική, τεκτονική, φυσική ιστορία, πειραµατική 

φυσική, γεωγραφία των άλλων επικρατειών.  

Η 2η βαθµίδα θα περιλαµβάνει τα Γυµνάσια µε διάρκεια πέντε έτη σπουδών και θα 

φοιτούν όσοι προορίζονται να γίνουν δάσκαλοι και όσοι θέλουν να τελειοποιήσουν τη 

µόρφωσή τους µε µαθήµατα τη θεολογική διδασκαλία, τα αρχαία ελληνικά, τα λατινικά, 

προχωρηµένα µαθηµατικά, γεωγραφία, ιστορία, φυσική ιστορία, πειραµατική φυσική. Η 3η 

βαθµίδα θα αποτελείται από 3 έτη σπουδών και θα διδάσκονται στο 1ο έτος τα καθαρά 

µαθηµατικά και η θεωρητική φιλοσοφία κάθε ηµέρα, καθώς και η φυσική ιστορία τρεις 

φορές την εβδοµάδα. Στο 2ο έτος τα εφαρµοσµένα µαθηµατικά, η πειραµατική φυσική και η 

πρακτική φιλοσοφία και στο 3ο έτος η ιστορία της φιλοσοφίας και η θεωρία της ποιητικής 

και ρητορικής. 

Ο Κούµας τονίζει89 ότι οι “φιλογενείς” διδάσκαλοι πρέπει να έχουν υπόψη τους το 

αξίωµα ότι οι µαθητές διδάσκονται, για να γίνουν χρήσιµοι στην πολιτική κοινωνία και 

πρέπει να τους διδάξουν ό,τι θα τους χρησιµεύσει στο µελλοντικό τους επάγγελµα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι προτάσσει το κριτήριο της χρησιµότητας. 

Με αυτή τη διάταξη των µαθηµάτων, που ακολουθεί το παράδειγµα των µαθηµάτων 

της Ευρώπης και η οποία, βέβαια, δεν είναι ούτε τέλεια ούτε ακριβής, πιστεύει ο Κούµας ότι 

φωτίζεται το µεγαλύτερο µέρος του γένους. Ανάµεσα στις άλλες ωφέλειες που απορρέουν 

από αυτά τα µαθήµατα οι οµογενείς διδάσκονται τα δόγµατα της πίστεως, µαθαίνουν τα 

καθήκοντα της φιλανθρωπίας, τα αναγκαία συστατικά για τη ζωή τους, δεν απορούν µε τα 

παράδοξα φαινόµενα της φύσεως και δεν υποκύπτουν στις ανόητες και δεισιδαιµονικές 

                                            
89Προτείνει τρεις κανόνες που θα πρέπει να ακολουθεί ο δάσκαλος: α) ήσυχη και αβίαστη διδασκαλία µε όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη σαφήνεια, επανάληψη των δυσνόητων εννοιών, γνώση των δυνατοτήτων των µαθητών του και παρεκβάσεις, 
χωρίς επίδειξη πολυµάθειας και χωρίς εντελώς άγνωστα στοιχεία στους µαθητές β) εξέταση των µαθητών στα µαθήµατα 
της προηγουµένης ηµέρας µε κλήρο και ερωταποκρίσεις. Έπαινος των καλώς προετοιµασµένων, µέτριες επιπλήξεις 
στους σφάλλοντες γ) δηµόσιες εξετάσεις δύο φορές το χρόνο. Αυτές κάνουν τους επιµελείς µαθητές επιµελέστερους και 
στους αµελείς παρέχουν το κίνητρο της µάθησης. Στο ίδιο, 15/9/1819, σ. 745 κε. 
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προλήψεις. Βέβαια τίποτε δεν είναι τέλειο. Ακόµη και στα σοφά κράτη της Ευρώπης όλα 

επανεξετάζονται και διορθώνονται, ακόµη και οι διδακτικές µέθοδοι90. 

∆εν είναι δυνατόν, όµως, να αγνοηθεί η πραγµατικότητα. Το προτεινόµενο σχέδιο δεν 

είναι δυνατόν να εφαρµοστεί ακόµη, διότι απαιτούνται µεγάλος αριθµός δασκάλων και 

υψηλές δαπάνες. Αυτή την ανάγκη καλύπτει η “λανκαστεριανή µέθοδος της 

αλληλοδιδασκαλίας”, µε την οποία ένας δάσκαλος µπορεί να δώσει τις πρώτες γνώσεις σε 

πεντακόσιους περίπου µαθητές. Αυτή τη µέθοδο µεταχειρίζονται όλα τα πολιτισµένα έθνη, 

για να φωτίσουν µε µικρές δαπάνες πολλούς ανθρώπους και µάλιστα αυτούς που 

προέρχονται από την κατώτερη τάξη91. 

Από την µέχρι τώρα αναφορά στις ιδέες σηµαντικών Νεοελλήνων διαφωτιστών 

(Μοισιόδακα, Κοραή, ∆άρβαρη, Κούµα και άλλων) διαφαίνεται ότι αυτοί επιδιώκουν τη 

διαπαιδαγώγηση των ελληνοπαίδων µε τις αρετές του ελεύθερου πολίτη, που θα είναι 

χρήσιµος στην πολιτική κοινωνία και στο µελλοντικό του επάγγελµα, θα έχει ηθική 

ακεραιότητα (ανατροφή της καρδιάς-στήθους), θα είναι χειραφετηµένος από τις 

παραδοσιακές προκαταλήψεις  και δεισιδαιµονίες (ακεφάλους ιδέας), εξοικειωµένος µε τα 

παράδοξα της φύσης, µε καλλιεργηµένη λογική (ανατροφή της κεφαλής), θα αποστρέφεται 

το ψεύδος και την αδικία, θα είναι πιστός στα δόγµατα, θα τηρεί τα καθήκοντά του, θα είναι 

φιλάνθρωπος.  

Το εκπαιδευτικό σύστηµα µε τις τρεις βαθµίδες εκπαίδευσης, το αναλυτικό πρόγραµµα 

µε τις φυσικές επιστήµες, τις νέες γλώσσες, την αρχαία ελληνική γραµµατεία, τη φιλοσοφία, 

τα πρακτικά µαθήµατα θα καλλιεργεί τις κλίσεις και δεξιότητες των νέων, θα αναπτύσσει τις 

σωµατικές, διανοητικές και ηθικές δυνάµεις τους, θα τους βοηθάει να αποκτήσουν χρήσιµες 

γνώσεις, υγιείς έξεις, ενώ οδηγός θα είναι το κλασικό πρότυπο και το παράδειγµα 

µεγαλυτέρων- δασκάλων.  

Η διδακτική µέθοδος πρέπει να κάνει ευχάριστη τη µάθηση, να διεγείρει την περιέργεια 

του παιδιού, να το αντιµετωπίζει ως µοναδικότητα και να το πείθει για την αναγκαιότητα της 

εκπαίδευσης. Η διδασκαλία θα πρέπει να ακολουθεί τη φυσική µέθοδο, δηλαδή αυτή που 

ήρεµα και χωρίς άλµατα προχωρεί από τα ατελέστερα στα τελειότερα και από τα 

απλούστερα στα συνθετότερα. Φυσική µέθοδος είναι αυτή που προσαρµόζεται στην 

πνευµατική κατάσταση του παιδιού και ενεργεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ψυχικών 

νόµων.  

                                            
90Ερµής ο Λόγιος, 15/9/1819, σ. 744. 
91Στο ίδιο, σ. 746 κε.  
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Έτσι, λοιπόν, οι διαφωτιστές προσδοκούν την παιδεία και εκπαίδευση του ελληνικού 

γένους πριν την Επανάσταση του 1821 και συνδέουν το σκοπό της µε την εθνική και 

πολιτική υπόσταση των Ελλήνων. 

Με τις αναφορές στα δηµοσιεύµατα του Ερµή του Λόγιου καταδεικνύονται, 

πιστεύουµε, σε αρκετά µεγάλο βαθµό οι στόχοι µιας σηµαντικής, θα µπορούσε να ειπωθεί, 

µερίδας Νεοελλήνων διαφωτιστών για την εκπαίδευση και παιδεία των ελληνοπαίδων. 

∆ιατρέχοντας τις σελίδες του περιοδικού µε τα παιδαγωγικά-εκπαιδευτικά δηµοσιεύµατα 

γίνεται φανερό ότι η σκέψη των λογίων-διαφωτιστών της εποχής έχει κατασταλάξει σε ένα 

πλαίσιο αφύπνισης και αναµόρφωσης του ελληνισµού. Η παιδεία είναι η πανάκεια. Θα 

φωτίσει το ελληνικό γένος, θα το επαναφέρει στον πολιτισµό, τον οποίο στερήθηκε τόσους 

αιώνες και θα ακολουθήσει την πρόοδο των φωτισµένων εθνών της Ευρώπης, τα οποία θα 

πρέπει και να µιµηθεί. Απαραίτητο είναι να εγκαταλειφθεί η παλαιά µέθοδος διδασκαλίας, η 

οποία έγινε η βάσανος των νέων και να υιοθετηθεί νέα. Τα προγράµµατα των σχολείων 

πρέπει να εµπλουτισθούν µε τα σύγχρονα µαθήµατα των επιστηµών και της φιλοσοφίας και 

η διδασκαλία τους να γίνεται στην οµιλούµενη γλώσσα. Οι συνθήκες επιβάλλουν την 

παροχή µαζικής εκπαίδευσης σε µικρό χρονικό διάστηµα. Οι δάσκαλοι, όµως, είναι λίγοι, τα 

χρήµατα που απαιτούνται είναι πολλά. Η αλληλοδιδακτική µέθοδος, που εφαρµόστηκε σε 

όλα τα πολιτισµένα έθνη του κόσµου και µάλιστα για τα φτωχά παιδιά, είναι η ιδανική για τις 

παρούσες περιστάσεις, αναπληρώνει και τις ανάγκες σε δασκάλους και σε χρήµατα. 

Αντιπαραβαλλόµενη µε την παλαιά είναι τέλεια Είναι τόσο ιδανική που ονοµάζεται θεία. Το 

έθνος θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπαίδευση των 

δασκάλων, για την εισαγωγή και διάδοση της µεθόδου.  

Στα χρόνια του επαναστατικού αγώνα στα σχετικά κείµενα (πολιτεύµατα, προκηρύξεις 

των τοπικών πολιτευµάτων) υπάρχει συνέχεια στις αρχές των Νεοελλήνων διαφωτιστών, 

καθώς τονίζεται ότι: “Κάθε πεφωτισµένη διοίκησις έχει χρέος να φροντίζη διά την 

ανατροφήν των πολιτών, διά την ηθικήν και διά την καλήν νοµοθεσίαν, καθότι δι’ αυτών ο 

άνθρωπος εξ απαλών ονύχων ταυτίζεται µε την αρετήν, γνωρίζει τα καθήκοντά του προς 

τον θεόν, προς την πατρίδα και προς τους οµοίους του, και χειραγωγείται εις την οδόν της 

ευδαιµονίας. Οι Λυκούργοι και Σόλωνες επλαστούργησαν Σωκράτας, Φωκίωνας… και 

όλους τους αθανάτους ήρωας της Ελλάδος... άρα ο άνθρωπος δε γεννάται φύσει 

κακούργος ή ενάρετος, αλλ’ η διοίκησις τον αποκατασταίνει τοιουτοτρόπως...“92. 

                                            
92Από την προκήρυξη της Πελοποννησιακής Γερουσίας 16/3/1822. Α., ∆ηµαράς, Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε, Αθήνα 
1990, τόµος Α΄, σ. 4.   
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Αλλά και στα σχετικά µε την παιδεία άρθρα των συνταγµάτων ανάλογη είναι η 

διατύπωση. Από τη ∆΄ Εθνοσυνέλευση θεωρείται χρέος της διοίκησης να εξετάσει τα 

συντελεστικά µέσα για την κοινωνική και πολιτική επανόρθωση της πατρίδας θεωρώντας 

ως βάση της επανόρθωσης την ηθική διαµόρφωση των πολιτών µε την ιερή θρησκεία και 

την ιερή παιδεία93. Είναι πολύ σηµαντικό, αλλά και χαρακτηριστικό το γεγονός ότι και η 

εκπαίδευση και η παιδεία συµπεριλαµβάνονται στις υποχρεώσεις της ελληνικής πολιτείας, 

ενώ αντίθετα την ίδια εποχή, στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες δε γίνεται µνεία για τέτοια 

υποχρέωση. Μάλιστα, κάτι πρωτοφανές για συνταγµατικά κείµενα, ορίζεται και η µέθοδος 

διδασκαλίας, αυτή που επαινούσαν και προωθούσαν οι διαφωτιστές, η αλληλοδιδακτική94. 

Ο διορισµός “Εφόρου Παιδείας και Ηθικής Ανατροφής των Παίδων”95 και η προστασία 

της παιδείας από το Βουλευτικό Σώµα δείχνουν τη διάθεση της διοίκησης για τη δηµιουργία 

ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου για την εκπαίδευση. Το ∆ιάταγµα “περί 

Αρµοδιοτήτων του Εφόρου”, που εκδόθηκε το Φεβρουάριο του 1825 ορίζει ανάµεσα στις 

άλλες υποχρεώσεις του και τις εξής: “να εισάξη µέθοδον την απλουστέραν, ευκολωτέραν και 

επιτηδειοτέραν να επιτυγχάνη την παίδευσιν των νέων” και “να συναντηθή µε τους 

επιτρόπους και διδασκάλους των σχολείων και να συνεννοηθή µετ’ αυτών, ώστε τα όντα 

σχολεία να µεταβληθώσιν επί το κρείττον· και όπου ο τόπος είναι ικανός να συστήση να 

συσταθώσι και αλληλοδιδακτικά”. Ακόµη πρέπει να φροντίσει για την ηθική ανατροφή των 

παιδιών και “να λάβη πρόνοιαν µετά των Επιτρόπων των σχολείων, διά να διορίζωνται 

παντού διδάσκαλοι τίµιοι, χρηστοήθεις, ενάρετοι, θεοσεβείς, σώφρονες, ώστε να δίδουν το 

καλόν παράδειγµα και να εµποτίζουν την αρετήν και τον αληθή πατριωτισµόν εις τους νέους 

και τους προκοµµένους, όσον ενδέχεται έκαστος εις το είδος του, διά να µη καταργήται ο 

τόπος και παραλύεται η νεότης”96.  

Ο Καποδίστριας συνεχίζει µε την αλληλοδιδακτική µέθοδο και δείχνει ενδιαφέρον για 

τη γενίκευση της λαϊκής και τη θεµελίωση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης επηρεασµένος 

                                            
93Ψήφισµα ΙΑ΄ της Εθνοσυνέλευσης του Άργους 2/8/1829. Στο ίδιο, σ. 24. 

  94Με το άρθρο πζ΄ του συντάγµατος του Άστρους (Νόµος της Επιδαύρου) 1823 ορίζεται: “συστηµατικώς να οργανισθή η 
εκπαίδευσις της νεολαίας και να εισαχθή καθ’ όλην την επικράτειαν η αλληλοδιδακτική µέθοδος από την διοίκησιν”. Ο Α. 
∆ηµαράς µάλιστα, στο Foreign, and particularly English, influences on educational policies in Greece during the War of 
Independence and their developement under Capodistrias, 1821-1831, University of London, 1973, σ. 55 σχολιάζει ότι 
είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται διδακτική µέθοδος σε συνταγµατικό κείµενο. Αυτό δείχνει ότι η σηµασία της για τους 
Έλληνες ήταν πολύ µεγαλύτερη από απλά παιδευτική. Στην ίδια εργασία (σ. 60) ο ∆ηµαράς θεωρεί και ως επιπλέον λόγο 
για την επίσηµη υιοθέτηση της αλληλοδιδακτικής µεθόδου και το γεγονός ότι η Καθολική Εκκλησία την είχε καταδικάσει.  
95Τον Ιούλιο του 1824 ο Θεόκλητος Φαρµακίδης και µετά την αποχώρησή του για την Ιόνιο Ακαδηµία τον Αύγουστο του 
1824 ο Γρηγόριος Κωνσταντάς.  
96Στον αγώνα για την ανεξαρτησία συνδέθηκαν η παιδεία και η ηθική µε την ίδια την υπόσταση του έθνους. “Από το 
τρίπτυχο πατρίδα-παιδεία-ηθική απορρέει η δυναµική που χαρακτηρίζει κάθε εκπαιδευτική κίνηση τα χρόνια αυτά”. Λ., 
Παπαδάκη, Η αλληλοδιδακτική µέθοδος διδασκαλίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα 1992, σ. 78 κε.  
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από τις αντιλήψεις των Pestalozzi και Fellenberg, οι οποίοι θέτουν ως βασική προϋπόθεση 

την αγάπη του δασκάλου προς το παιδί97. 

Σε όλη αυτή την πορεία προς την οργάνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος 

και τη διαµόρφωση των αρχών του οπωσδήποτε συνέβαλε και η δράση ελληνικών και 

ξένων, ευρωπαϊκών, κυρίως, φορέων, αλλά και προσώπων που αναµείχθηκαν µε 

διάφορους τρόπους στα ελληνικά πράγµατα. Αναφερόµαστε στις διάφορες “Εταιρείες”, 

ελληνικές, αγγλικές, γαλλικές και αµερικανικές. Οι ξένες εταιρείες ενεπλάκησαν στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα µε ποικίλους τρόπους στέλλοντας εκπροσώπους τους και 

εκπαιδευτικό υλικό στην επαναστατηµένη Ελλάδα και αργότερα στο ελληνικό κράτος, 

χρηµατοδοτώντας σπουδές Ελλήνων στις χώρες τους, προσπαθώντας γενικά να 

επηρεάσουν έχοντας κίνητρα άλλοτε ανιδιοτελή, κυρίως, φιλανθρωπικά, και άλλοτε 

υπηρετώντας σκοπιµότητες πολιτικές, ιδεολογικές, θρησκευτικές98.      

Όλα αυτά µέχρι τον ερχοµό της αντιβασιλείας και του Όθωνα. Στο ∆ιάταγµα, που 

αναφέρεται στα ∆ηµοτικά Σχολεία το 1834, ο σκοπός της εκπαίδευσης δεν αναφέρεται 

(είναι άραγε αυτό απόδειξη της σπουδής τους να το προωθήσουν;)99. Για τη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση (Ελληνικόν Σχολείον και Γυµνάσιον) το ∆ιάταγµα (1836, άρθρο 2) ορίζει ως 

πρώτιστο σκοπό του Ελληνικού Σχολείου να προετοιµάζει για το Γυµνάσιο αλλά και για τον 

κοινωνικό βίο100, ενώ µε το άρθρο 64 ορίζει ως σκοπό του Γυµνασίου την περαιτέρω 

ανάπτυξη της γυµνασιακής εκπαίδευσης και την προπαρασκευή για το Πανεπιστήµιο101.   

Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής στα Αποµνηµονεύµατά του αφηγείται πώς 

προωθήθηκαν τα διατάγµατα για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στον ίδιο είχε ανατεθεί η 

µετάφρασή τους: “δύω των πολλών τούτων διαταγµάτων ήσαν και τα ηµέτερα. Προς 

εκτέλεσιν αυτών εγώ, ως εκ των καθηκόντων µου, ανέλαβον την µετάφρασιν... Αλλά καθ’ 

όσον προέβαινον, έβλεπον µετ’ απορίας ου µόνον ότι οι οργανισµοί ούτοι ουδέν είχον 

                                            
97στο ίδιο,  σ. 90 κε.  
98Ειδικά στην περίπτωση των θρησκευτικών τους παρεµβάσεων, κυρίως, οι Προτεστάντες µε τις εκδόσεις της Βίβλου, 
προκάλεσαν τις αντιδράσεις του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Στη δράση των Εταιρειών ελληνικών και ξένων 
έχουν αναφερθεί διεξοδικότατα στις διατριβές τους οι: A., Dimaras, Foreign, and particularly English, influences on 
educational policies in Greece during the War of Independence and their developement under Capodistrias, 1821-1831, 
University of London, 1973 και ∆., Μαυροσκούφης, Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα 1821-1832, 
Θεσσαλονίκη 1992.  
99“Περί ∆ηµοτικών Σχολείων” 3/3/1834 και “Περί των Ελληνικών Σχολείων και Γυµνασίων” 31/12/1836 (µε τη γνωστή 
κλιµάκωση 4, 3 και 4 έτη φοίτησης αντίστοιχα). ∆ηµαράς, ό. π., σ. 45 κε. 
100“Πρώτιστος σκοπός των Ελληνικών Σχολείων είναι να προετοιµάζουν διά τα Γυµνάσια, και κατ’ αυτόν συµµορφούται το 
αντικείµενον, η έκτασις, και ο τρόπος της διδασκαλίας. Αλλά συγχρόνως η εν αυτοίς εκπαίδευσις πρέπει να αποτελή και 
αυθύπαρκτόν τι όλον, ως πρώτη θεωρούµενον βαθµίδα της επιστηµονικής µορφώσεως της νεολαίας, αλλά και διά τους 
παίδας κατάλληλον, όσοι δεν θέλουν µεταβή εις τα Γυµνάσια, αλλ΄ από των Ελληνικών Σχολείων αµέσως εις τον 
κοινωνικόν βίον ή εις θέσιν, µη απαιτούσαν εκπαίδευσιν γυµνασίου και πανεπιστηµίου”. Στο ίδιο, σ. 60.   
101”Σκοπός του γυµνασίου είναι η περαιτέρω ανάπτυξις της εις τα ελληνικά σχολεία προκαταρκτικής εκπαιδεύσεως καθ’ 
όλους τους κλάδους, και κυρίως η προπαρασκευή των µαθητών όσοι µέλλουν να σπουδάσωσιν ανωτέρας επιστήµας εις 
το πανεπιστήµιον”. Στο ίδιο, σ. 63. 
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κοινόν προς τους υπό του υπουργείου υποβληθέντας, αλλά και ότι εν πλείστοις ήσαν 

ανεφάρµοστοι διά την Ελλάδα ταχέως δε ανεγνώρισα αυτούς ως απλήν και 

κατεσπευσµένην αντιγραφήν των βαυαρικών κανονισµών, µετ’ ελαχίστων µεταρρυθµίσεων, 

ίνα φανώσιν ως νέον νοµοθέτηµα δήθεν102 ... Επορεύθην προς τον υπουργόν κ. Ρίζον και 

τω παρέστησα ότι θα ήν ανάξιον αυτού, µετά τόσους καταβληθέντας κόπους υπό του 

υπουργείου, ίνα επί σπουδαίων βάσεων στηριχθή η εκπαίδευσις εν Ελλάδι, να εκδοθή διά 

της υπογραφής του έργον ούτως απερίσκεπτον και ολίγον αντιστοιχούν εις τας ανάγκας της 

πατρίδος“103. 

Αυτή τη µορφή οργάνωσης πήρε η ελληνική εκπαίδευση και την ακολούθησε έως τις 

τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, δηλαδή ένα ξένο εκπαιδευτικό σύστηµα, µε βαθµίδες, 

για τις οποίες δεν ήταν σαφής ο σκοπός τους.  

Η παρούσα εργασία θα παρακολουθήσει στη συνέχεια πώς βιώνουν οι εκπαιδευτικοί-

παιδαγωγοί της εποχής την εκπαιδευτική πράξη, ποιες απόψεις διατυπώνουν, ουσιαστικά 

χωρίς καµία επιστηµονική καθοδήγηση, αν λάβουµε υπόψη ότι δεν είχαν φοιτήσει όλοι οι 

δηµοδιδάσκαλοι στο ∆ιδασκαλείο, στο οποίο διδασκόταν η Παιδαγωγική104, και, όσον 

αφορά στους καθηγητές, αυτοί δεν είχαν καµία παιδαγωγική κατάρτιση, τουλάχιστον µέχρι 

την ίδρυση της έδρας της Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήµιο το 1899. Οι απόψεις τους, 

εποµένως, και η εκπαιδευτική τους πρακτική είναι απόρροια της προσωπικής τους µελέτης 

ή των τυχόν σπουδών τους στα ευρωπαϊκά διδασκαλεία ή πανεπιστήµια. Είναι επίσης 

αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι διαπιστώνεται διάσταση ανάµεσα στις απόψεις που 

διατυπώνονται και στην εκπαιδευτική πράξη, την οποία µπορούµε επίσης να 

παρακολουθήσουµε από τα σχετικά δηµοσιεύµατα.  

                                            
102Επικράτησε η άποψη ότι οι κατευθύνσεις µιας προηγµένης κοινωνίας µπορούν να µεταφερθούν σε µια “υπανάπτυκτη” 
και ότι η θεωρία καθορίζει την πράξη, χωρίς η πράξη να λαµβάνεται υπόψη. Έτσι ο νοµοθέτης δεν υπολόγισε την 
πολιτιστική, οικονοµική, πολιτική βάση της χώρας και ακολούθησαν νόµοι, που ήταν µεν ικανοποιητικοί, αλλά για εκείνες 
τις συνθήκες ήταν ανεφάρµοστοι και ανεπαρκείς. Το ίδιο έγινε και στην Πρωσσία µε τη µεταρρύθµιση του Humboldt. ∆εν 
έλαβαν υπόψη τους τις κοινωνικές συνθήκες και υιοθέτησαν τη γενική µόρφωση, που ήταν προσιτή µόνο σε ένα µικρό 
αριθµό ανθρώπων. Βλέπε Papadopoulou-Ainalidou, Wassiliki, Der Altgriechische Unterricht in der Secundarstufe des 
neugriechischen Schulwesens von 1836 bis 1976: implizite Erwartungen und explizite Lernziele, Munchen 1995, σ. 48.  

   103Ο Α. ∆ηµαράς, ο. π., σ. 50 κε, αντλεί το παράθεµα από τα Αποµνηµονεύµατα του Ραγκαβή 1894-1895, τόµο Β΄, σ. 19.  
1043 ώρες στο Α΄ έτος σπουδών και 1 ώρα στο Β΄ έτος. Χ., Π., Τζήκας, Το Βασιλικό ∆ιδασκαλείο 1834-1864, Θεσσαλονίκη 
1996, σ. 236. 
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2. Ο ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ 
Ο ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: Ο Παιδαγωγός 

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ: Σύγγραµµα Περιοδικόν περί Παιδαγωγικής και περί    Ανατροφής 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ηλίας Χριστοφίδης 

ΤΟΠΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΩΣ: Πειραιεύς 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ: “Η Αγαθή Τύχη” 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 31 Ιανουαρίου 1839-30 Νοεµβρίου 1840 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Σχήµα 8ου µεγέθους 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΣ: Εκδίδεται άπαξ ή δις του µηνός 

ΤΙΜΗ:  

Εξάµηνης Συνδροµής 6,50 δρχ., Έτους 13 δρχ  

Εκτός του κράτους  8 και 16 δρχ αντιστοίχως  
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2.1. Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ, 
ο συντάκτης του περιοδικού “Παιδαγωγός” (1839-1840) είναι ο βασικός 

πρωταγωνιστής της δηµοτικής εκπαίδευσης από τα πρώτα βήµατα της οργάνωσής της στο 

ελληνικό κράτος έως και το θάνατό του το 1864. Από την πρώτη του παρουσία στα 

ελληνικά εκπαιδευτικά πράγµατα το 1829 έως και το 1864, έτος του θανάτου του, 

συνεργάστηκε µε όλες τις κυβερνήσεις σε αυτό το χρονικό διάστηµα, γεγονός λίγο 

περίεργο, αν ληφθούν υπόψη οι συνθήκες της εποχής εκείνης µε τις συχνές εναλλαγές 

πολιτικών κοµµάτων και προσώπων. Είναι πράγµατι αξιοσηµείωτο το ότι, µε εξαίρεση τον 

υπουργό “επί των Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίου Εκπαιδεύσεως” Σταύρο Βλάχο, επί των 

ηµερών του οποίου δηµιουργήθηκε ρήξη και ο Κοκκώνης απολύθηκε, δεν υπήρξε κανένα 

άλλο πρόβληµα στη σταδιοδροµία του και είχε αρµονικές σχέσεις µε όλες τις κυβερνήσεις, 

γεγονός, που µπορεί να οφείλεται είτε στην αναγνώριση της αξίας του είτε στην ευστοχία 

του να συνεργάζεται επιτυχώς µε όλους είτε και στους δύο παράγοντες105.  

Ενδιαφέρον για την παρούσα εργασία παρουσιάζει το γεγονός ότι από το 1823 έως 

και το 1825 ο Κοκκώνης διέµεινε στο Παρίσι και στη συνέχεια µετέβη στο Μονπελιέ, όπου 

και παρέµεινε µέχρι το 1829, χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο η αλληλοδιδακτική µέθοδος 

γνώριζε άνθηση στη Γαλλία106. Στο Παρίσι λειτουργούσε το Πρότυπο σχολείο της 

αλληλοδιδακτικής διευθυνόµενο από τον  Charles Louis Sarazin, ο οποίος συνέγραψε και 

τον οµώνυµο οδηγό της µεθόδου107. Ο Κοκκώνης παρακολούθησε τα µαθήµατα του 

Sarazin108 και κατά το διάστηµα της παραµονής του στο Παρίσι γνωρίστηκε µε τον 

Αδαµάντιο Κοραή και συνδέθηκε φιλικά µε τον Κωνσταντίνο Ασώπιο. Την εποχή εκείνη 
                                            
105Για τη βιογραφία του Ιωάννη Κοκκώνη συµβουλευθήκαµε τη µεταπτυχιακή εργασία του Χ., Π., Τζήκα, “Ο Ι. Π. Κοκκώνης 
και ο ρόλος του στη θεµελίωση και τα πρώτα βήµατα της δηµοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα”, Θεσσαλονίκη 1991, καθώς 
και το βιβλίο της Λ., Παπαδάκη, Η αλληλοδιδακτική µέθοδος διδασκαλίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα 1992.   
106Το 1820 υπήρχαν στη Γαλλία 27581 σχολεία κοινοτήτων (400 για κορίτσια) και 1500 αλληλοδιδακτικά (ο µεγαλύτερος 
αριθµός που σηµειώθηκε στη Γαλλία στη διάρκεια του 19ου αιώνα). Βαθµιαία τα αλληλοδιδακτικά θα συρρικνώνονται 
συνεχώς. Το 1827 είχαν αποµείνει 258 µε 27000 µαθητές. Το 1833 ο νόµος Guizot (µε ισχυρές επιδράσεις από το V. 
Cousin, θαυµαστή του γερµανικού εκπαιδευτικού συστήµατος) για τη γαλλική πρωτοβάθµια εκπαίδευση θα 
χρησιµοποιήσει τη γερµανική εµπειρία και θα δώσει το προβάδισµα στη συνδιδακτική µέθοδο. Παράλληλα την ίδια εποχή 
στη Γαλλία λειτουργούσαν 1985 αλληλοδιδακτικά σχολεία (η αύξηση σε σύγκριση µε το 1827 οφείλεται σε µια πρόσκαιρη 
αναγέννηση της αλλληλοδιδακτικής), 24310 σχολεία που εφάρµοζαν τη συνδιδακτική µέθοδο και 18814 που 
ακολουθούσαν την παλιά ατοµική µέθοδο. Τα αλληλοδιδακτικά λειτούργησαν ως το 1860, όταν επικράτησε πλήρως η 
συνδιδακτική µέθοδος. Παπαδάκη, ο. π., σ. 53 κε.  
107Ο Οδηγός του Charles Louis Sarazin “Manuel des ecoles elementaires ou expose de la methode d’ enseignement 
mutuel” εκδόθηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1829.   
Επανεκδόθηκε µε τον ίδιο τίτλο  “Manuel des ecoles elementaires ou expose de la methode d’ enseignement mutuel”, L. 
Colas, Παρίσι 1831 και για τρίτη φορά µε βελτιώσεις  “Manuel des ecoles elementaires ou expose de la methode d’ 
enseignement mutuel, 3eme ed., modifiee et completee”, L. Colas, Παρίσι 1839. Παπαδάκη, ο. π., σ. 24.  
108Ο Sarazin από το 1824 ήταν καθηγητής µιας ειδικής σειράς µαθηµάτων για την αλληλοδιδακτική υπό την αιγίδα του 
∆ήµου του Παρισιού και επιθεωρητής των αλληλοδιδακτικών σχολείων του διαµερίσµατος του Σηκουάνα. Το εγχειρίδιό του 
υιοθετήθηκε από την Εταιρεία Στοιχειώδους ∆ιδασκαλίας, η οποία και πρότεινε στον Καποδίστρια τη µετάφρασή του στα 
ελληνικά. Στο ίδιο. 
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δρούσαν ακόµη στη Γαλλία οι υποστηρικτές της αλληλοδιδακτικής, όπως ο Jomard, ο 

Comte Alexanndre de Laborde, ο Charles de Lasteyrie, και, παρά το γεγονός ότι δεν 

υπάρχουν σχετικές πληροφορίες, είναι λογικό να υποθέσουµε ότι ο Κοκκώνης, κατά τη 

διαµονή του στο Παρίσι, είχε επαφές µε τις Εταιρείες που προσπαθούσαν να προωθήσουν 

τη µέθοδο. Εξάλλου η αλληλοδιδακτική ήταν η “σηµαία” της φιλελεύθερης µερίδας στο θέµα 

της εκπαίδευσης109. 

Όταν ήρθε στην Ελλάδα αποτέλεσε µέλος της “επί της Προπαιδείας επιτροπής”, 

αρχικά µε τους H. A. Dutrone110 και Ν. Νικητόπλο και, µετά την αναχώρηση του Dutrone για 

το Ναύπλιο, µε τους Ν. Νικητόπλο και Α. Μουστοξύδη111. Έργο της επιτροπής ήταν να 

επιδοθεί “εις την αναθεώρησιν των ήδη µεταφρασµένων πινάκων και βιβλίων εις χρήσιν των 

αλληλοδιδακτικών σχολείων και θέλουν καθυποβάλει εις την Κυβέρνησιν τας παρατηρήσεις 

των περί των άλλων, όσα αναφέρονται εις το θεµελιώδες τούτο µέρος της ∆ηµοσίου 

Παιδεύσεως”112. Για αυτό το σκοπό συγκεντρώθηκαν όλοι οι οδηγοί αλληλοδιδακτικής που 

υπήρχαν στην ελληνική γλώσσα113, ενώ παράλληλα ο Ν. Νικητόπλος παρουσίασε τις 

παρατηρήσεις είκοσι δασκάλων αλληλοδιδακτικής και πρότεινε η επιτροπή να συνθέσει ένα 

νέο Οδηγό, αφού λάβαινε υπόψη της όλους τους προϋπάρχοντες οδηγούς και την εµπειρία 

των δασκάλων της αλληλοδιδακτικής114. Ο Νικητόπλος “απέβλεπε σε µια συνολική 

θεώρηση της αλληλοδιδακτικής συνδυάζοντας την ελληνική µε την ξένη εµπειρία”, ενώ ο 

Κοκκώνης επέµενε: “πρέπει να παραδεχθώµεν το εγχειρίδιον του Κ. Σαραζίνου 

µεθηρµοσµένον εις το πνεύµα της γλώσσης µας”115.  

Το κείµενο της έγκρισης του γαλλικού εγχειριδίου δείχνει καθαρά την αντίληψη που 

επικράτησε, διότι αναφερόταν σε µεταγλώττιση και προσαρµογή στο πνεύµα της ελληνικής 

γλώσσας και όχι της ελληνικής πραγµατικότητας116. Ο Καποδίστριας δέχτηκε την πρόταση 

του Κοκκώνη για τη µετάφραση του Οδηγού του Sarazin, µε ορισµένες τροποποιήσεις για 

                                            
109G., Copmpayre, The History of Pedagogy, µετάφραση Payne, W., H., London 1900, σ. 515.   
110O Dutrone Henri-August ήταν µέλος της Societe de la Morale Chretienne. 
111Ο Κοκκώνης είχε επαινέσει θερµά τον Καποδίστρια στο δεύτερο τόµο του έργου του “Περί Πολιτειών”. Ήταν η εποχή 
που ο Καποδίστριας είχε επαφή µε τον Κοραή, τον Charles Sarazin, δάσκαλο του Κοκκώνη, και τη Societe pour l’ 
Instruction Elementaire, η οποία εφοδίαζε µε εκπαιδευτικό υλικό την Ελλάδα. Σύµφωνα µε την ∆΄ Εθνοσυνέλευση (Άργος, 
30/7/1829) συστάθηκε η “επί των Εκκλησιαστικών πραγµάτων και της ∆ηµοσίου Εκπαιδεύσεως Γραµµατεία” µε 
γραµµατέα το Ν. Χρυσόγελο και στις 18/10/1829 διορίστηκε η “επί της Προπαιδείας επιτροπή”, στην οποία διορίστηκε ο 
Κοκκώνης. Τζήκας, ο. π., σ. 56.  
112Αικ. Κούκκου, Η Παιδεία από το 1821 ως το 1831. Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, τ. ΙΒ΄, σ. 590 και Παπαδάκη, ο. π., σ 
94. 
113Ο Ιωάννης Κοκκώνης παρουσίασε τους Οδηγούς του Γεώργιου Κλεόβουλου, Αθανάσιου Πολίτη, Συνέσιου Κυριακίδη, 
το “Σύστηµα αγγλικόν διά τα σχολεία ή εύκολος µέθοδος διά την διδασκαλίαν των παίδων” (Μάλτα 1827) και τους 
συνέκρινε µε τον Οδηγό του Sarazin, υπέρ του οποίου και τάχθηκε. Τζήκας, ο. π., σ. 67. 
114Τζήκας, ο. π., σ. 69.  
115Παπαδάκη, ο. π., σ. 103.  
116Η θέση του Μουστοξύδη στη διαφωνία Κοκκώνη-Νικητόπλου υπήρξε καθοριστική. Στη συνέχεια µάλιστα ο 
Μουστοξύδης θα υπονοµεύσει σταδιακά τη σχέση του Νικητόπλου µε την κυβέρνηση. Παπαδάκη,  ο. π., σ. 104-105.  
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την ελληνική γλώσσα, εγκαινιάζοντας έτσι τη µόνιµη τακτική στην ελληνική εκπαίδευση, 

δηλαδή την αυτούσια µεταφορά εκπαιδευτικού συστήµατος από άλλη χώρα.  

Το διάταγµα που εισήγαγε τον Οδηγό117 του Sarazin όριζε ότι έπρεπε να εφαρµοστεί 

από όλους τους δασκάλους και η σωστή εφαρµογή του θα πιστοποιούνταν από τον έφορο 

της παιδείας, ο οποίος θα συνέτασσε σχετική αναφορά118. Εκείνο που θα πρέπει να 

προσεχθεί στον Οδηγό είναι το ότι περιέχει και την πιο µικρή λεπτοµέρεια που αφορά κάθε 

τοµέα του αλληλοδιδακτικού σχολείου. Είναι ένα έργο πολύ σχολαστικό, που περιορίζει και 

την πιο µικρή ανάπτυξη πρωτοβουλίας. ∆ικαιολογείται, βέβαια, από την άποψη ότι 

υπήρχαν και δάσκαλοι, οι οποίοι δε γνώριζαν την αλληλοδιδακτική και θα έπρεπε να 

αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για αυτήν, από την άλλη, όµως, δε θα 

µπορούσαν µε αυτόν τον τρόπο να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των σχολείων και οι 

άλλες ειδικές συνθήκες, αν ο Οδηγός εφαρµοζόταν κατά γράµµα. 

 Το 1831 ο Κοκκώνης συνέταξε µια σειρά άρθρων για την εκπαίδευση στην 

Αιγιναία119. Με το άρθρο “Ότι χρέος των εκτός επικρατείας οµογενών η προς εκπαίδευσιν 

του έθνους συνδροµή” ζητείται η συνδροµή των οµογενών στην ελληνική εκπαίδευση, 

όπως και κατά το παρελθόν. Στο “Αν συµφέρη να στέλλωνται έξω της Ελλάδος προς 

ανατροφήν και εκπαίδευσιν οι ανήλικοι παίδες των Ελλήνων” διατυπώνει την άποψη ότι 

είναι επιζήµιο να φεύγουν ανήλικα παιδιά σε ξένες χώρες, διότι θα αφοµοιωθούν από τους 

ξένους και δε θα µπορέσουν να βοηθήσουν την πατρίδα τους120. Στο άρθρο “Περί 

εκπαιδεύσεως των της ευπόρου τάξεως πολιτών” προτείνει την εκµάθηση των ζωντανών 

γλωσσών και των θετικών επιστηµών, ενώ στο “Στοχασµοί περί συντάξεως ή διοργανισµού 

της κοινής εκπαιδεύσεως εν γένει” χωρίζει τις γνώσεις σε τρεις κατηγορίες. Σε αυτές που 

αναφέρονται στον ίδιο τον άνθρωπο, σε αυτές που ερευνούν τη φύση και στις αναγκαίες για 

την κοινωνική ζωή. Σηµαντική θεωρεί τη µέθοδο της διδασκαλίας και, ειδικά για τα 

στοιχειώδη σχολεία, είναι υπέρµαχος της αλληλοδιδακτικής ως της πιο κατάλληλης. 

Πιστεύει επίσης ότι πρέπει να µορφώνονται και οι γυναίκες, διότι επηρεάζουν την κοινωνία 

είτε ως µητέρες είτε ως σύζυγοι121.  

                                            
117∆ιάταγµα 1032/12-7-1830. Για το αναλυτικό περιεχόµενο του Οδηγού βλέπε Παπαδάκη, ο. π., σ. 107-113.  
118Τζήκας, ο.π., σ. 77.  
119“Εφηµερίς φιλολογική, επιστηµονική, και τεχνολογική, εκδιδοµένη άπαξ του µηνός υπό Γ. Αποστολίδου Κοσµητού”. Απ. 
Σαχίνης, Συµβολή στην Ιστορία της Πανδώρας και των Παλιών περιοδικών, Αθήνα 1964, σ. 18. 
120Τζήκας, ο. π., σ. 84. 
121Τζήκας, ο. π., σ. 84-85. Την ίδια περίοδο εξέδωσε δύο βιβλία “Οδηγίαι εις τους κατά τόπους εφορεύοντας τα 
αλληλοδιδακτικά σχολεία” (Ναύπλιο 1830) και “∆ιδασκαλία της διαγραφικής ή Γραµµικής Ιχνογραφίας”, έργο του Ι. Β. 
Φραγκήρου, µεταφρασµένο από τον Κωνσταντίνο Κοκκινάκη, το οποίο ο Κοκκώνης επιµελήθηκε. 
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Ο Κοκκώνης παρέµεινε πρωταγωνιστής στα εκπαιδευτικά πράγµατα και µετά τη 

δολοφονία του Καποδίστρια συµµετέχοντας στην ειδική επιτροπή122, η οποία θα υπέβαλε 

προτάσεις για την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Αρχικά η επιτροπή έκρινε τη 

συνδιδακτική ως την πιο κατάλληλη για τα δηµοτικά σχολεία, αλλά, µετά από ωριµότερη 

σκέψη, διαπιστώθηκε ότι αυτή θα απαιτούσε και πολλούς δασκάλους και µεγάλη δαπάνη 

χρηµάτων για οικοδόµηση σχολείων και άλλων αναγκαίων, ενώ η αλληλοδιδακτική, αν και 

υστερούσε, ήταν πιο κατάλληλη για την ταχύτερη διάδοση των αναγκαίων µαθηµάτων. Η 

επιτροπή, λοιπόν, κατέληξε να εφαρµόζονται και οι δύο µέθοδοι, ανάλογα µε το πώς ήταν 

ήδη οργανωµένα τα σχολεία. Οι οικονοµικοί λόγοι, όµως, που είχαν επιβάλει την 

αλληλοδιδακτική εξακολουθούσαν να υφίστανται και δεν υπήρχε η δυνατότητα της 

οργάνωσης των σχολείων µε τη συνδιδακτική µέθοδο. Έτσι υιοθετήθηκε η εναλλακτική 

λύση της διαίρεσης του ∆ηµοτικού σχολείου στο κατώτερο και ανώτερο τµήµα. Στο 

κατώτερο θα διδάσκονταν οι προκαταρκτικές γνώσεις σύµφωνα µε την αλληλοδιδακτική, 

ενώ στο ανώτερο, για τους πιο προχωρηµένους µαθητές, θα εφαρµοζόταν η 

συνδιδακτική123. Αρχικά διευθυντής του ∆ιδασκαλείου και επιθεωρητής των δηµοτικών 

σχολείων ορίστηκε ο C. L. Korck και καθηγητές οι Μ. Αποστολίδης και Κ. Α. Ερκουλίδης, 

ενώ δάσκαλος του Προτύπου ο Γ. Κωνσταντίνου ή Κωνσταντινίδης. Ο C. L. Korck 

προσπάθησε να εισαγάγει τη συνδιδακτική µέθοδο και την εποπτική διδασκαλία. Φρόντισε 

για την υποδοµή του ∆ιδασκαλείου και για τις εξετάσεις όσων ήδη δίδασκαν και είχαν τα 

προσόντα να γίνουν δάσκαλοι. Υπέβαλε στη Γραµµατεία κανονισµό λειτουργίας και 

πρόγραµµα µαθηµάτων κατά τη συνδιδακτική µέθοδο124. Οι οπαδοί της αλληλοδιδακτικής 

ήταν, όµως, περισσότεροι. Ακόµη το γεγονός ότι έγινε η εισαγωγή της Αγίας Γραφής ως 

αναγκαίου βιβλίου για όλα τα σχολεία (επρόκειτο για τη µετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας) 

προκάλεσε µεγάλες αντιδράσεις κατά των “µισσιονάριων”125. Έτσι µπροστά στις επικρίσεις 

ο C. L. Korck αναγκάστηκε να παραιτηθεί και αντικαταστάθηκε από τον Ιωάννη 

                                            
122Με το Βασιλικό ∆ιάταγµα 22/3/1833 της Αντιβασιλείας. Μέλη της επιτροπής ήταν οι Ι. Π. Κοκκώνης, Κ. Σχινάς, Αν. 
Πολυζωϊδης, Αλ. Σούτσος, Γ. Βενθύλος, Dr Franz. 
123”Η αλληλοδιδακτική ήταν η οικονοµική µέθοδος, ενώ η συνδιδακτική συντείνει στην ανάπτυξη του πνεύµατος. Ο 
συνδυασµός θα ήταν η καλύτερη λύση. Η εµµονή στην τροποποίηση της µεθόδου διδασκαλίας µε έµφαση στις τεχνικές 
κυρίως λεπτοµέρειες δεν αποτελεί παρά την επιφανειακή αντιµετώπιση της δυσλειτουργίας και της 
αναποτελεσµατικότητας του δηµοτικού σχολείου. Η αλληλοδιδακτική οφείλει τη µακροβιότητά της στην αντίφαση ανάµεσα 
στη νοµοθεσία και στην πραγµατικότητα, στη θεωρία και στην πράξη”. Παπαδάκη, ο. π., σ. 187-188.  
124Χρ., Λέφας, Ιστορία της Εκπαιδεύσεως, ΟΕ∆Β, Αθήναι 1942, σ. 215. 
125Στις 12/24-6-1836 εκδόθηκε το Β. ∆. “Περί των βιβλίων και των σχολείων των βιβλιακών εταιρειών” µε το οποίο τα 
παραπάνω σχολεία υπάγονται στην επίβλεψη της κυβέρνησης και ο έλεγχος των βιβλίων στο διευθυντή των δηµοτικών 
σχολείων. Τζήκας, ο. π., σ. 102. 
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Κοκκώνη126. Ο Κοκκώνης διετέλεσε διευθυντής του ∆ιδασκαλείου µέχρι 30/4/1852 και 

επανήλθε στις 27/8/1863127.  

Ο Κοκκώνης δε σταµάτησε ποτέ να υπερασπίζεται την αλληλοδιδακτική128, ακόµη και 

όταν αυτή άρχισε να αµφισβητείται στις χώρες, στις οποίες επινοήθηκε και έγινε δεκτή µε 

ενθουσιασµό (Αγγλία, Γαλλία). Εκείνο που προσπάθησε να κάνει, παραδεχόµενος κάποιες 

αρνητικές παραµέτρους της, ήταν να βελτιώσει τον Οδηγό της. Το 1842 εξέδωσε το νέο 

Οδηγό, στον οποίο προσπάθησε να συνδυάσει την αλληλοδιδακτική µε τη συνδιδακτική 

µέθοδο129. Ο Οδηγός επανακυκλοφόρησε το 1850 µε ορισµένες τροποποιήσεις και µε την 

εισαγωγή ενός νέου κεφαλαίου “Περί του κατ’ οίκον µαθήµατος και περί αναπτύξεως 

ιδεών”130. Η µελέτη στο σπίτι και η εξέταση στο σχολείο επιµήκυναν το πρόγραµµα του 

σχολείου κατά µισή ώρα κάθε µέρα. Μια άλλη καινοτοµία ήταν η εισαγωγή της έκθεσης 

ιδεών ως κυρίου µαθήµατος και στο αλληλοδιδακτικό τµήµα δύο φορές την εβδοµάδα στο 

σχολείο ή στο σπίτι131. 

Το 1860 έχουµε την τρίτη έκδοση132, η οποία περιλαµβάνει τις τροποποιήσεις του 

διατάγµατος, αλλά και αλλαγές και προσθήκες. Το µάθηµα της γραφής µεταφέρεται µετά το 

µάθηµα της ανάγνωσης, ώστε οι κανόνες της ανάγνωσης να βοηθούν την κατανόηση των 

κανόνων της γραφής και υπάρχει το κεφάλαιο “Εισαγωγικαί Γνώσεις. Περί Παιδαγωγίας και 

διδακτικής και των προς εκτέλεσιν αυτών µέσων”. Ως µέθοδοι διδασκαλίας αναφέρονται η 

ατοµική και η συγχρονική. Στα πλαίσια της συγχρονικής µπορούν να εφαρµοστούν ο 

αλληλοδιδακτικός, ο συνδιδακτικός και ο µικτός τρόπος, ο οποίος παρουσιάζει και τα 

περισσότερα πλεονεκτήµατα133. Ο σύγχρονος δάσκαλος, κατά τον Κοκκώνη, οφείλει να 

είναι καταρτισµένος διανοητικώς, ηθικώς, παιδαγωγικώς, διδακτικώς, θεωρητικώς και 

πρακτικώς και πρέπει να εκπαιδεύει και να παιδαγωγεί τους µαθητές µε λογική και ζήλο, 

σκεπτόµενος όχι µόνο τι θα διδάξει, αλλά και πώς θα το διδάξει, ώστε να συντελέσει µε τη 

                                            
126∆ιορίζεται 6/10/1835, ΦΕΚ 10 και απολύεται 2/8/1852, ΦΕΚ 30. 
127Τον διαδέχτηκε ο Γ. Χρυσοβέργης µέχρι 19/8/1854. Αυτόν ο Σ. Βυζάντιος µέχρι 3/10/1862, στη συνέχεια ο Φρ. 
Παπαδόπουλος ως 27/8/1863. Λέφας, ο. π., σ.  216.  
128Στην έκθεσή του “περί της ενεστώσης καταστάσεως της δηµοτικής εκπαιδεύσεως” 6/3/1839 γράφει: “η αλληλοδιδακτική 
είναι αναγκαιοτάτη προς το παρόν διά την σπάνιν των διδασκάλων και διά την απορίαν των δήµων. Επανορθούνται δε και 
τα ελαττώµατα, τα οποία τινές προσάπτουσιν εις ταύτην την µέθοδον (λέγοντες ότι είναι δι’ όλου µηχανική) διά της µετ’ 
αυτής ενώσεως και της συνδιδακτικής και σωκρατικής”. 
129Β∆ 2000/24-7-1841, βλέπε Κανάκης, Ιω., Η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του νεοελληνικού δηµοτικού σχολείου, 
Από την Αλληλοδιδακτική ως την επικράτηση του Νεοερβατιανισµού, Αθήνα 1995, σ. 59.  
130 Έκδοσις δευτέρα επηυξηµένη. Τζήκας, ο. π., σ. 168. 
131Με το µάθηµα αυτό αναπτύσσονται οι διανοητικές δυνάµεις του µαθητή, γυµνάζεται η κρίση, η ορθότητα των γνώσεων 
που αποκτώνται και η ευκρίνεια των ιδεών. Παπαδάκη, ο. π., 131 κε. 
132 Έκδοσις τρίτη µετά βελτιώσεων και προσθηκών κατά το Β∆ της 23 Ιουλίου 1856, εν αις και περί διδακτικών µεθόδων 
εν γένει. Τζήκας, ο. π., σ. 175. 
133Από τις τριακόσιες σελίδες του Οδηγού στη συνδιδακτική  αφιερώνονται δέκα. Τζήκας, ο. π., σ. 106. 
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διδασκαλία του στη διανοητική ανάπτυξη και ηθική µόρφωση των µαθητών του134. Το 1863 

ο Οδηγός εκδόθηκε για τέταρτη φορά135.  

Το γεγονός ότι ο Κοκκώνης ήταν σχεδόν “παντοδύναµος” δε σήµαινε, βέβαια, ότι δε 

σηµειώθηκαν αµφισβητήσεις και αντιδράσεις εναντίον του. Η εφηµερίδα Ζέφυρος (1841-

45), εκδότης της οποίας ήταν ο Ηλίας Χριστοφίδης τον πολέµησε περισσότερο από όλους. 

Τέλη του 1840, αρχές 1841 σηµειώθηκε διαφωνία µεταξύ τους, η οποία, εκτός από τις 

αλληλεπιθέσεις στον τύπο, συνεχίστηκε και στο δικαστήριο. Ο Κοκκώνης κατηγορήθηκε για 

δωροληψία, καταχρήσεις στο ∆ιδασκαλείο, διακρίσεις κλπ136. Μια άλλη κατηγορία που 

διατυπώθηκε εναντίον του ήταν ο εκβιασµός των δασκάλων για την αγορά των βιβλίων του 

και η “µετατροπή του ∆ιδασκαλείου” σε ορµητήριο “αµαθεστάτων συγγενών, δούλων και 

παρασίτων”137. Μία άλλη πτυχή των κατηγοριών ήταν το ασυµβίβαστο της διεύθυνσης του 

διδασκαλείου µε τη θέση του εισηγητή στο υπουργείο. Ακόµη και το θέµα της εντοπιότητάς 

του ανακινήθηκε, αλλά ο πρώην Σµυρναίος Κόκκωνος απέδειξε ότι ήταν Πελοποννήσιος138.  

Το 1852 επί υπουργού Σταύρου Βλάχου ο Κοκκώνης απολύθηκε από την υπηρεσία. 

Ως λόγος προβλήθηκε από τον υπουργό το γήρας και οι συνέπειές του. Ο Κοκκώνης 

προσβεβληµένος απάντησε µε ένα δεκαεξασέλιδο κείµενο, στο οποίο χαρακτηρίζει 

αγράµµατο και ανίκανο τον υπουργό και υποστηρίζει ότι η αποµάκρυνσή του από την 

εκπαίδευση είχε αρνητικές συνέπειες για αυτήν. Ο Σταύρος Βλάχος ανταπάντησε στο 

φύλλο 883 της εφηµερίδας Ελπίς ότι απέλυσε τον Κοκκώνη για το καλό της ∆ηµοτικής 

εκπαίδευσης και διότι υπήρχαν πολλές αναφορές εναντίον του139. Ο Κοκκώνης µετά την 

απόλυσή του συνέχισε τη συγγραφική του δραστηριότητα και παράλληλα συµµετείχε και σε 

διάφορες υπουργικές επιτροπές “περί βελτιώσεως της δηµοδιδασκαλίας”140. Στη διάρκεια 

της διεύθυνσης του ∆ιδασκαλείου από το Στέφανο Βυζάντιο, και συγκεκριµένα κατά τη 

διετία 1857-58, παρακολουθούµε τη διαµάχη µεταξύ Βυζάντιου και Κοκκώνη στα 

                                            
134Παπαδάκη, ο. π., σ. 139-141. 
135Έκδοσις τετάρτη µετά βελτιώσεων και προσθηκών κατά το Β∆ της 23 Ιουλίου 1856, εν αις και περί διδακτικών µεθόδων 
εν γένει. Τζήκας, ο. π., σ. 179.  
136Τζήκας, ο. π., σ. 124. 
137Σύµφωνα µε το Ζέφυρο ο Κοκκώνης πηγαίνει στο ∆ιδασκαλείο δύο φορές την εβδοµάδα, παίρνει τις πληροφορίες από 
το “σπιούνο” του, ελέγχει την πώληση των βιβλίων του και στη συνέχεια πηγαίνει στο υπουργείο, για να ζητήσει κυρώσεις 
κατά των χρεωστών δασκάλων. Κατηγορίες διατυπώθηκαν εναντίον του και από τον τυπογράφο Γ. Πολυµέρη. Το 1850 
κατηγόρησε τον Κοκκώνη ότι τροποποίησε τους πίνακες αναγνώσεως του 1829, οι οποίοι εκδόθηκαν στο Παρίσι µε την 
επιµέλεια του Κοραή, προς το χειρότερο, αφού δεν µπορούσε να τους κάνει καλύτερους, για να οικειοποιηθεί την έκδοση. 
Τον θεωρεί ανίκανο να συγγράψει φιλολογικά έργα, ενώ είναι ικανότατος να µεταφράζει και να συρράπτει ευρωπαϊκά 
σχολικά βιβλία παρουσιάζοντάς τα ως δικά του και υποχρεώνοντας τους δασκάλους να τα αγοράζουν, για να πλουτίζει. 
Τζήκας, ο. π., σ. 139-140.  
138 στο ίδιο, σ. 124. 
139 στο ίδιο, σ. 125. 
1401854 επί υπ. Γ. Ψύλλα “περί βελτιώσεως της δηµοδιδασκαλίας”, 1855 επί υπ. Π. Αργυρόπουλου για τη βελτίωση του 
Οδηγού της αλληλοδιδακτικής.  
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δηµοσιεύµατα της Εφηµερίδος των Φιλοµαθών, µέσω της οποίας απαντά ο Βυζάντιος στον 

Κοκκώνη141. 

Τον Αύγουστο του 1863 επανήλθε στη διεύθυνση του ∆ιδασκαλείου, αλλά το χειµώνα 

του 1863-64 αποφασίστηκε να καταργηθεί αυτό. Ο υπουργός Αθ. Πετσάλης, πριν παρθεί η 

τελική απόφαση της κατάργησής του, τον µετέθεσε στο Γνωµοδοτικό Συµβούλιο, από 

όπου, ένα µήνα µετά, τον Απρίλιο του 1864, απολύθηκε για οικονοµικούς λόγους του 

προϋπολογισµού. Πέθανε λίγους µήνες αργότερα, 14/9/1864.  

Ο Ιωάννης Κοκκώνης υπήρξε πολυγραφότατος. Τα έργα του (Οδηγός 

αλληλοδιδακτικής, Αλφαβητάριο, Γεωγραφία, Μαθήµατα Πρακτικής Ηθικής, Χρηστοήθεια 

και το πολιτικό του δοκίµιο “Περί Πολιτειών”) γνώρισαν αλλεπάλληλες εκδόσεις. Έδειξε 

επίσης ενδιαφέρον και για τη γυναικεία εκπαίδευση και υπήρξε ο εµπνευστής της 

Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας, η οποία στην πορεία ανέλαβε εξολοκλήρου την εκπαίδευση του 

γυναικείου φύλου στο ελληνικό κράτος142.  

Ο Ιωάννης Κοκκώνης είναι ο βασικός αρθρογράφος του περιοδικού Παιδαγωγός. 

                                            
141ΕΦ, 19/4/1858, αρ. 255, σ. 440 κε. Σύµφωνα µε το Στ. Βυζάντιο ο Ι. Κοκκώνης αναφέρεται “περί του χρυσού αιώνος 
των δηµοδιδασκάλων”, ενώ τέτοια λαµπρή περίοδος στη δηµοδιδασκαλία δεν υπήρξε ποτέ. Ο Ι. Κοκκώνης νοσταλγεί την 
περίοδο που ήταν αυτός διευθυντής των δηµοτικών σχολείων. Ξεχνά τις αυθαιρεσίες εναντίον των δηµοδιδασκάλων στις 
µεταθέσεις, την προβληµατική µισθοδοσία τους, την έλλειψη αποθεµατικού ταµείου. Ήταν πολύ “απασχοληµένος” µε την 
τύπωση και διανοµή των διδακτικών του βιβλίων.  
ΕΦ, 12/7/1858, αρ. 267, σ. 536 κε. Συνέχεια της διαµάχης Κοκκώνη-Βυζάντιου. “Φαίνεται ότι ο άνθρωπος (Κοκκώνης) 
περιέστη εις την διανοητικήν κατάστασιν εκείνην, εις ην άπαντες φυσικώς καταντώµεν, οι δε πολύ, οι δε ολίγον προ του 
τέρµατος”.  
142 ΦΕΚ 54, 7/10/1836. 
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2. 2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ 
Ο Παιδαγωγός εκδόθηκε κατά το διάστηµα 1839-40 σε 24 τεύχη και περιέχει άρθρα, 

κυρίως σε συνέχειες, που είναι µεταφράσεις γερµανικών και γαλλικών παιδαγωγικών 

συγγραµµάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν αναφέρεται για κανένα άρθρο η πηγή 

προέλευσής του143. 

Στόχος του εκδότη Ηλία Χριστοφίδη, όπως αναφέρει στην προαγγελία του, είναι να 

συντρέξει στην τελειοποίηση της Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής, διότι το διδασκαλικό 

επάγγελµα χρειάζεται ακόµη βελτίωση. Βελτιώθηκε, βέβαια, αρκετά, χάρη στην επιµέλεια 

και δραστηριότητα του διευθυντή των ∆ηµοτικών Σχολείων, αλλά χρήζει ακόµη 

βελτιώσεων. Στο εγχείρηµά του αυτό προχώρησε προτρεπόµενος από πολλούς, αλλά 

ιδίως από τον ίδιο το διευθυντή των ∆ηµοτικών Σχολείων. Το περιοδικό θα εκδίδεται δύο 

φορές το µήνα σε ένα τυπογραφικό φύλλο σε σχήµα ογδόου µεγέθους. Θα περιέχει: 

α. την παιδαγωγικήν εν γένει αφορώσαν την φυσικήν και ηθικήν ανατροφήν των 

παίδων 

β. Την διδακτικήν ιδίως, ήγουν τας µεθόδους και τους τρόπους του διδάσκειν και παν 

ό,τι συντελεί προς ανάπτυξιν και τελειοποίησιν αυτών 

γ. Τα εκδιδόµενα βιβλία προς χρήσιν των δηµοτικών σχολείων και των 

δηµοδιδασκάλων 

δ. Τα διατάγµατα και τους κανονισµούς τους αφορώντας την δηµοδιδασκαλίαν 

ε. Ό,τι αποβλέπον την αύξησιν της δηµοτικής εκπαιδεύσεως και την βελτίωσιν και 

ενίσχυσιν των διδασκόντων, είναι ωφέλιµον να γινώσκεται υπό των γονέων και των 

διδασκάλων. Τοιουτοτρόπως το σύγγραµµα δεν θέλει είσθαι χρήσιµον εις τους 

δηµοδιδασκάλους µόνον, αλλά και εις όλους τους φροντίζοντας περί εκπαιδεύσεως της 

νεολαίας.  

Προαναγγέλλεται επίσης η έκδοση παραρτήµατος του περιοδικού “κατ’ εφαρµογήν 

της διδακτικής” µε διάφορα ηθικά, φυσικά, γεωγραφικά, ιστορικά, εθνογραφικά, 

µυθιστορικά, γραµµατικά  µαθήµατα χρήσιµα στη σπουδάζουσα νεολαία µε την ονοµασία 

Ο Παιδαγωγός της Νεολαίας144. 

                                            
143“Aι πηγαί εκ των οποίων θέλοµεν αρύεσθαι τα περί παιδαγωγικής, θέλουν είσθαι ως προς την θεωρίαν συγγράµµατα 
Γερµανικά και Γαλλικά, περιοδικά ή µη, περί ταύτης υποθέσεως πραγµατευόµενα”. Παιδαγωγός, Ειδοποίησις, σ. 5. 
144Παιδαγωγός, σ. 3. 
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Στην Ειδοποίησή του ο Ι. Π. (Κοκκώνης)145 αναφέρει ότι η προ µηνών προαγγελία για 

την έκδοση του περιοδικού γίνεται πράξη. Σκοπός του πονήµατος είναι η προαγωγή της 

εθνικής εκπαιδεύσεως, η ανάπτυξη της διδακτικής, η τελειοποίηση της παιδαγωγίας και η 

βελτίωση της εθνικής ανατροφής. Στο πόνηµα αυτό όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα βρουν 

πρόχειρες τις αρχές και του “ευµεθόδως διδάσκειν και του ορθώς ανατρέφειν τους παίδας”. 

Η ορθή και ευµέθοδη διδασκαλία, που είναι ένα από τα µέσα της ορθής ανατροφής, πρέπει 

να είναι σύµφωνη µε αυτήν και να είναι αδιαχώριστες, διαφορετικά δεν θα υπάρξουν 

καρποί και ωφέλεια για την κοινωνία.  

Μελετώντας κανείς τον Παιδαγωγό έχει την αίσθηση, τις περισσότερες φορές, ότι 

πρόκειται για ένα σύγχρονο περιοδικό. Εκείνο που υπενθυµίζει ότι το περιοδικό έχει 

υπόψη του το αλληλοδιδακτικό σχολείο, διότι πολλές από τις απόψεις του ευσταθούν και 

σήµερα, είναι η αναφορά στο µάθηµα της ανάγνωσης και ο ορισµός των σταδίων της 

εκµάθησής της µε βάση τις κλάσεις των µαθητών, καθώς και στο ράψιµο, µάθηµα των 

κοριτσιών, που και αυτό διδάσκεται κατά κλάσεις και µάλιστα µε έντονο κανονιστικό 

χαρακτήρα. Όταν το περιοδικό αναφέρεται σε οδηγίες και σε κανονισµούς, παραπέµπει 

συνεχώς στον Οδηγό της αλληλοδιδακτικής και θυµίζει µε τον τρόπο παρουσίασης των 

οδηγιών ότι ο συντάκτης είναι ο διευθυντής των ∆ηµοτικών Σχολείων, ο οποίος απαιτεί την 

πλήρη συµµόρφωση των δηµοδιδασκάλων σε αυτές. 

2. 3. Η ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΕΥ∆ΑΙΜΟΝΙΑΣ 
Και µόνο ο τίτλος του άρθρου “Η παιδεία πρόξενος ευδαιµονίας”146 υπενθυµίζει ότι ο 

Παιδαγωγός συνεχίζει στη “γραµµή πλεύσης” του κινήµατος του Νεοελληνικού 

διαφωτισµού, που ξεκίνησε µε τον Ερµή το Λόγιο, καθώς στο άρθρο τονίζεται η αξία της 

παιδείας, αξία που προβάλλεται από όλους τους Νεοέλληνες διαφωτιστές σε όλα τα 

σχετικά µε την παιδεία κείµενα. Στα πλαίσια των αρχών του ∆ιαφωτισµού υποστηρίζεται 

ότι όλοι οι άνθρωποι, πλούσιοι και φτωχοί, είναι προικισµένοι µε νοητικές δυνάµεις. Με τη 

βοήθεια της εκπαίδευσης οι νέοι θα αποκτήσουν τον ορθό λόγο και θα προικιστούν µε 

εκείνες τις αρετές που θα κάνουν ευτυχείς και τους ίδιους και την πατρίδα τους147, θα 

κατακτήσουν και την επίγεια  ευδαιµονία και θα εκπληρώσουν τα χριστιανικά τους 

                                            
145Υπογράφει µε τα αρχικά Ι. Π., Ιωάννης Πελοποννήσιος ή Παναγιώτου. “Ειδοποίησις” του Ι. Π., Παιδαγωγός, σ.4. 
146Άρθρο που δηµοσιεύεται σε συνέχειες στο περιοδικό. Η αξία και η αναγκαιότητα της παιδείας προβάλλονται µέσα από 
τις προτροπές ενός εφηµερίου σε µια φτωχή ελβετική ενορία. Ο εφηµέριος προσπαθεί να πείσει τους γονείς για την αξία 
της µόρφωσης, την οποία θα πρέπει να παρέχουν στα παιδιά τους. 
147Ο Κοκκώνης συγκινείται από τις ιδέες του ∆ιαφωτισµού, την πίστη στη δύναµη της ανθρώπινης λογικής, στη 
δυνατότητα της ευτυχίας και της προόδου, στην ανάγκη µελέτης της ανθρώπινης κοινωνίας µε τη µέθοδο των φυσικών 
επιστηµών. Αυτό φαίνεται και από τις παραποµπές του έργου του “Περί Πολιτειών” και από τα προλεγόµενα του έργου 
“Περί Φυσικού δικαίου”. Τζήκας, ο. π., σ. 28.  
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καθήκοντα. Παρόλο που σε άλλα άρθρα, όπως θα φανεί στη συνέχεια, ο Κοκκώνης κάνει 

διάκριση στις γνώσεις που πρέπει να είναι διαφορετικές για κάθε κοινωνική τάξη και 

ανάλογες µε τις επαγγελµατικές δραστηριότητες της κάθε µιας, στο άρθρο αυτό τονίζει ότι 

η παιδεία είναι “αναγκαιοτάτη και εις τους πένητας”148, πρέπει να γίνει κτήµα όλων των 

ανθρώπων ανεξάρτητα από την κοινωνική τους τάξη και την οικονοµική τους κατάσταση 

και ότι τα τέκνα του γεωργού, του ξυλουργού, του κτίστη δεν αξίζουν λιγότερο από τα τέκνα 

των πλουσίων. Μπορεί ο Θεός να µην προίκισε όλους τους ανθρώπους µε πλούτη, τους 

πλούτισε όµως µε νοητικές δυνάµεις. Απόδειξη για αυτό είναι ο ίδιος ο Χριστός και οι 

απόστολοι που ήταν τέκνα πενίας. Αλλά και πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι προήλθαν από 

πτωχές οικογένειες. Σε πολλά από τα παιδιά των φτωχών οικογενειών βρίσκονται 

κρυµµένα σπέρµατα µεγαλοφυΐας, τα οποία, µε τη σωστή καλλιέργεια και ανάπτυξη, θα 

προσφέρουν ωφέλιµους καρπούς  και για τους εαυτούς τους και για την πατρίδα τους και 

για ολόκληρο τον κόσµο149. Ο σκοπός της παιδείας δεν είναι να γίνουν τα παιδιά λόγιοι 

αλλά λογικά όντα που να µπορούν να σκέπτονται και να κρίνουν ορθά, καλοί χριστιανοί, 

ενάρετοι άνθρωποι, χρηστοί πολίτες, έµπειροι για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του 

βίου. Όλα τα παιδιά πρέπει να φωτιστούν και για την ατοµική τους ευηµερία αλλά και για 

την ωφέλεια της κωµόπολης και της πατρίδας τους150. Η φτώχεια είναι αποτέλεσµα της 

αµάθειας, της αδράνειας, αδιαφορίας, “ασυλλογισίας“, οκνηρίας. Αντίθετα η νοητική 

βελτίωση φέρνει την ευδαιµονία. Είναι ανάγκη να εξοριστεί η αµάθεια και να υπάρξει 

φροντίδα για την καλή ανατροφή και εκπαίδευση της νεολαίας151. Τα παιδιά που 

µορφώνονται αποτελούν κεφάλαιο και αποκτούν όλα τα αναγκαία εφόδια, για να 

εξασφαλίσουν την επίγειο ευδαιµονία152.  

Η µεθοδική και πλήρης εκπαίδευση απαιτείται όχι µόνο για τα πρόσκαιρα και 

σωµατικά αλλά και για τα αιώνια και ψυχικά συµφέροντα της νεολαίας. Με τη µεθοδική 

διδασκαλία ξυπνάει ο νους και οδηγείται µε αρµόδια γυµνάσµατα στον ορθό συλλογισµό. Η 

έµπνευση των αισθηµάτων του αληθούς και καλού στις ψυχές των νέων, η στροφή τους 

στα έργα του Θεού, η επιµελής ανάγνωση της Αγίας Γραφής διευκολύνουν το έργο του 

ευαγγελικού ποιµένα και η διδασκαλία του θα διαπεράσει βαθύτερα την ψυχή τους, ώστε 

να µυηθούν στη θρησκεία και στα χριστιανικά τους καθήκοντα153. Η σπουδή της 

γραµµατικής και της µητρικής γλώσσας είναι αναγκαιότατες. Η γνώση της γλώσσας 

                                            
148 Παιδαγωγός, σ.  236. 
149 στο ίδιο, σ.  237.  
150 στο ίδιο, σ. 238. 
151 στο ίδιο, σ. 303. 
152 στο ίδιο, σ. 304. 
153 στο ίδιο, σ.  304-305. 

 58



βοηθάει στην επικοινωνία και στην κατανόηση των δογµάτων της θρησκείας. Η ανατροφή 

είναι επιστήµη. Η διδασκαλία είναι τέχνη. Αρµόδιοι για την επιλογή των σωστών µεθόδων, 

των βιβλίων και για τη διοίκηση του σχολείου είναι οι έµπειροι δάσκαλοι, των οποίων η 

θέση πρέπει να βελτιωθεί154. 

Έτσι, λοιπόν, µε αυτό το άρθρο γίνεται σαφές ότι µε την παιδεία εξασφαλίζεται η 

διαπαιδαγώγηση χρηστών, ενάρετων πολιτών, καλών χριστιανών, που διαθέτουν λογική 

σκέψη και κρίση, εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους και ωφελούν τον εαυτό τους και την 

κοινωνία.  

2.4.“ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΑΣ” 
Μια άλλη σηµαντική ενότητα του περιοδικού είναι αυτή “Περί Παιδαγωγικής”, µε 

υπότιτλο “Αντικείµενον της Ανατροφής και Παιδαγωγίας”, στην οποία ο Κοκκώνης 

διαπραγµατεύεται γενικά περί “Παιδαγωγικής ή Παιδαγωγίας”, µιας επιστήµης άγνωστης 

στο νεοσύστατο ελληνικό Πανεπιστήµιο. Ο Κοκκώνης προσπαθεί να δώσει στοιχεία για την 

επιστήµη της παιδαγωγικής στους Έλληνες δηµοδιδασκάλους, να προσδιορίσει το 

αντικείµενο και το σκοπό της και να κάνει τη διάκριση ανάµεσα στους όρους ανατροφή, 

παιδαγωγική επιστήµη και παιδαγωγία. Τα στοιχεία της παιδαγωγικής, που παρέχει µέσω 

του περιοδικού, µπορεί να έχουν, βέβαια, αποδέκτες τους Έλληνες δηµοδιδασκάλους, 

αλλά θα ήταν χρήσιµα και στους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθµίδων 

(ελληνοδιδασκάλους και καθηγητές γυµνασίων). Κατά τον Κοκκώνη η παιδαγωγική 

εξυπηρετεί την ανατροφή και, όταν είναι θεωρία, είναι επιστήµη, όταν παίρνει πρακτικό 

χαρακτήρα και εφαρµόζεται, είναι τέχνη και λέγεται παιδαγωγία155:  

“Η ανατροφή σκοπόν έχει την συστηµατικήν ανάπτυξιν των δυνάµεων του ανθρώπου 

ιδίως από της γεννήσεως αυτού µέχρι της νεανικής του ηλικίας, κατά τινας αρχάς 

καταλλήλους. Το άθροισµα δε των αρχών τούτων και των µέσων των προς ανατροφήν 
                                            
154 στο ίδιο, σ.  306-311. 
155Για να γίνει σύγκριση µε τον ορισµό του Παιδαγωγού παραθέτουµε και άλλους ορισµούς για την παιδαγωγική-
παιδαγωγία: Ο Λ., Σελιερέ στο “Σχεδίασµα για µια παιδαγωγική επιστήµη”, 1910 διαχωρίζει την παιδαγωγική 
(Pedagogique), που τη θεωρεί επιστήµη, από την αγωγή, που τη θεωρεί “τέχνη ανατροφής των παιδιών”, και την 
παιδαγωγία (pedagogie) που είναι η γενική θεωρία της τέχνης για την αγωγή. Ο αντικειµενικός σκοπός της παιδαγωγίας 
είναι η αναζήτηση των νόµων που διέπουν τα φαινόµενα της αγωγής, τα οποία προκύπτουν από το σκοπό της αγωγής και 
από την αλληλεπίδραση τριών παραγόντων, του παιδαγωγού, του υποκειµένου και του περιβάλλοντος, Εγκυκλοπαίδεια 
Πάπυρος, τ. 47, σ. 338. 
Ο Ν., Εξαρχόπουλος, “Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν”, Αθήναι 1950, τ. Α΄, σ. 7 δίνει τον εξής ορισµό: “Παιδαγωγική είναι 
η επιστήµη η ερευνώσα τον παίδα και την εξέλιξιν αυτού από απόψεως σωµατικής, διανοητικής και ηθικής και διδάσκουσα 
πώς πρέπει να τελήται η συστηµατική εκείνη επίδρασις επ’ αυτόν, την οποίαν καλούµεν αγωγήν. Άλλαις λέξεσιν, η 
Παιδαγωγική περιλαµβάνει το σύνολον των γνώσεων περί της εξελίξεως του παιδός και των αρχών κατά τας οποίας 
πρέπει να τελήται η αγωγή”. 
Ο Π., Ξωχέλλης, στο “Θεµελιώδη προβλήµατα της παιδαγωγικής επιστήµης”, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 11 σηµειώνει: “Η 
παιδαγωγική είναι µία κοινωνική επιστήµη, η οποία εξετάζει τις αλλαγές που σηµειώνονται στη συµπεριφορά του 
ανθρώπου, κυρίως στην παιδική και εφηβική του ηλικία, υπό την επίδραση του κοινωνικού φαινοµένου που 
χαρακτηρίζεται κοινώς ως αγωγή”. 
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λέγεται παιδαγωγική, ήτις, όταν µεν στοχάζεται τας αρχάς, κατά τας οποίας πρέπει να 

γίνεται η ανατροφή, είναι επιστήµη· όταν δε δεικνύη τα µέσα τα προς επίτευξιν αυτής της 

ανατροφής, είναι τέχνη, και τότε λέγεται παιδαγωγία”156.  

Θα µπορούσαµε να αποδώσουµε τα όσα αναφέρει ο Κοκκώνης µε το εξής σχήµα: 

Ανατροφή= συστηµατική ανάπτυξη δυνάµεων ανθρώπου 

        µε βάση κατάλληλες αρχές και µέσα=παιδαγωγική 

παιδαγωγική=επιστήµη, όταν στοχάζεται τις αρχές της ανατροφής 

παιδαγωγία=τέχνη, όταν δείχνει τα µέσα της ανατροφής 

 Ένα από τα ουσιωδέστατα µέσα ανατροφής είναι και η παιδεία-εκπαίδευση, µε την 

οποία ο άνθρωπος αποκτά γνώσεις, επιστήµες και τέχνες διδασκόµενος από άλλους. Η 

διδασκαλία ακολουθεί κάποιους κανόνες, τους οποίους στοχάζεται η διδακτική. Ουσιώδες 

µέρος της διδακτικής είναι οι µέθοδοι, δηλαδή οι καταλληλότεροι τρόποι, για να 

εξασφαλίζουν την επιτυχία και ευστοχία της διδασκαλίας. Ο µαθητής στο σχολείο δεν 

πρέπει να έχει µονοµερή ανατροφή, δηλαδή µόνο τη διδασκαλία των γραµµάτων, αλλά 

πρέπει να αναπτύξει όλες του τις δυνάµεις, να αποκτήσει τις γνώσεις και τις έξεις, που θα 

του χρησιµεύσουν, για να ζήσει “καλώς” στη τάξη της κοινωνίας που τον τοποθετούν οι 

περιστάσεις της ζωής. Ο δάσκαλος πρέπει να συνδυάζει τη διδασκαλία µε την ανατροφή 

και να γνωρίζει τις µεθόδους της διδασκαλίας και τους κανόνες της παιδαγωγικής157.  

Μέσο ανατροφής=Παιδεία-εκπαίδευση=απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων  µε τη 

διδασκαλία 

Η διδασκαλία ακολουθεί κανόνες 

Η διδακτική καθορίζει τους κανόνες   

Η διδακτική καθορίζει και τις µεθόδους, δηλαδή τους κατάλληλους τρόπους 

Η ανατροφή είναι διττή: παροχή γνώσεων-ανάπτυξη δυνάµεων και καλλιέργεια έξεων 

Σκοπός: η προετοιµασία του ανθρώπου να ζήσει “καλώς” 

Ο δάσκαλος να συνδυάζει: διδασκαλία µε ανατροφή  

να είναι γνώστης: µεθόδων διδασκαλίας-κανόνων παιδαγωγικής 

∆ιατυπώνεται επίσης η άποψη ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τη Θεία Πρόνοια και 

προικίστηκε µε αίσθηση και θέληση ή µε δυνάµεις φυσικές, λογικές και ηθικές, τις οποίες 

αναπτύσσει και τελειοποιεί στην κοινωνία µε τους οµοίους του για τη συντήρηση και 

ευδαιµονία του, άρα κατά τον Κοκκώνη, ο άνθρωπος είναι εκπαιδεύσιµος και εξελίξιµος, 

                                            
156Παιδαγωγός, σ. 5. Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό η Παιδαγωγική διαιρείται στο θεωρητικό µέρος, την επιστήµη της 
Παιδαγωγικής και στο πρακτικό µέρος, την τέχνη της Παιδαγωγίας. 
157Στο ίδιο, σ. 6. 
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και η κοινωνία-πολιτεία έχει την υποχρέωση να τον αναθρέψει-εκπαιδεύσει για το κοινό 

καλό. Τα προτερήµατα και οι αδυναµίες του, η ανάγκη να υπερασπίζεται τη ζωή του 

αποδεικνύουν ότι δεν µπορεί να ζήσει µόνος του και ότι είναι φύσει κοινωνικός. Η κοινωνία 

είναι ένωση, κατά ορισµένη τάξη και κανόνα, πολλών ανθρώπων µε τα ίδια συµφέροντα 

και οφείλει να επαυξάνει την ένωση και ευταξία και αντίθετα να καταπνίγει κάθε σπέρµα 

διχόνοιας και αταξίας. Όλα τα µέλη πρέπει να συµπράττουν στον κοινό σκοπό που είναι η 

κοινή συντήρηση και ευτυχία. Οι κυβερνήσεις και οι νόµοι από µόνοι τους δεν µπορούν να 

καταπνίξουν τα σπέρµατα της αταξίας ούτε να εµφυσήσουν τη θέληση και την πράξη του 

κοινού συµφέροντος. Αυτές αποκτώνται µε την κοινή και αλληλοδιάδοχο ανάπτυξη όλων 

των δυνάµεων του ανθρώπου, η οποία πραγµατώνεται µόνο µε την οδηγία και διδασκαλία 

από εµπειρότερους. Η κοινωνία έχει συµφέρον να φροντίζει µε την ανατροφή για την 

ταχύτερη και τελειότερη ανάπτυξη των δυνάµεων των µελών της, για να απολαύσει 

περισσότερη ευτυχία158. 

Σκοπός της αγωγής, σύµφωνα µε τον Παιδαγωγό, τίθεται το πολιτειακό-κοινωνικό ή 

κοινωνιοκρατικό ιδεώδες, χωρίς, όµως, να παραγνωρίζεται η ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του πολίτη, την οποία προωθεί ο ∆ιαφωτισµός. Η διάπλαση του χρηστού 

πολίτη, του οποίου η προσωπική ευτυχία συµβαδίζει µε την κοινωνική είναι ο στόχος της 

αγωγής159.  

Κατά τον Κοκκώνη ο άνθρωπος είναι “φύσει” καλός. Με την ορθή ανατροφή, παιδεία 

και διδασκαλία µπορεί να καλλιεργήσει όλες τις δυνάµεις του. Οι δυνάµεις αυτές είναι 

φυσικές (κοινές µε τα ζώα), διανοητικές ή λογικές και ηθικές (οι δεύτερες και τρίτες ανήκουν 

στην ψυχή). Η ψυχή, η οποία διανοείται, σκέπτεται και ενεργεί, έχει και αυτοπροαίρετη 

θέληση. Με αυτήν ο άνθρωπος µπορεί να διακρίνει και να επιλέγει το καλό από το κακό, το 

δίκαιο από το άδικο και µε αυτήν καθίσταται υπεύθυνος για τις πράξεις του ενώπιον του 

θεού και των ανθρώπων.  

Η ανατροφή είναι ορθή και χρήσιµη για το σκοπό της κοινωνίας, όταν περιλαµβάνει 

την τέλεια και αρµονική ανάπτυξη και των τριπλών δυνάµεων του ανθρώπου160. Η 

                                            
158“Όλα τα µέλη αυτής (της κοινωνίας) πρέπει να γνωρίζωσι τον σκοπόν και να θέλωσι και να συµπράττωσι εις αυτόν τον 
σκοπόν της κοινωνίας, όστις είναι η κοινή συντήρησις και ευτυχία... Η κοινωνία έχει συµφέρον να φροντίζη διά της 
ανατροφής περί της ταχυτέρας και τελειοτέρας αναπτύξεως των δυνάµεων των µελών της προς απόλαυσιν πλειοτέρας 
ευτυχίας” Παιδαγωγός, σ. 6 κε. Οι απόψεις αυτές παραπέµπουν στον χρησιµοκρατικό ωφελιµισµό Utilismus, Utilitarismus, 
Utilitarianismus, που εκφράστηκε το 18ο αιώνα µε τους Hobbes, Locke, Bentham και συνεχίστηκε και στις αρχές του 19ου 
αιώνα, βλέπε W., Windelband-H., Heimsoeth, Εγχειρίδιο Ιστορίας της Φιλοσοφίας, Μετάφραση Ν., Μ., Σκουτερόπουλος, 
ΜΙΕΤ, Αθήνα 1982, Β΄ τόµος, σ. 307 κε και Γ΄ τόµος, σ. 176 κε.  
159Ξωχέλλης, ο. π., σ. 50 κε.  
160Παιδαγωγός, ο. π., σ.7-8. 
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ανατροφή είναι και οικιακή (περιορισµένη και ατελής), κυρίως για τα κορίτσια161 και τα 

νήπια µέχρι το 5-6ο έτος της ηλικίας τους και δηµόσια στα σχολεία (τελειότερη και 

επωφελέστερη). Για να είναι, όµως, και αυτή ολοκληρωµένη και ωφέλιµη δεν πρέπει να 

περιορίζεται µόνο στη διδακτική, που είναι µέρος ή µέσο της ανατροφής, αλλά να 

περιλαµβάνει την τέλεια ανατροφή, δηλαδή την παιδαγωγική162.  

Ο διδάσκαλος πρέπει να είναι και θα ήταν καλύτερα να ονοµάζεται παιδαγωγός163, 

διότι επιφορτίζεται τα υψηλότερα και σηµαντικότερα χρέη της κοινωνίας, τα οποία του 

εµπιστεύονται κυβέρνηση και γονείς. Αναλαµβάνει παιδιά αθώα και εύπλαστα, στο νου των 

οποίων πρέπει να εντυπώσει ορθές ιδέες, να στρέψει τις επιθυµίες τους στην επιδίωξη του 

καλού και να διευθύνει τις έξεις τους στην πρακτική εφαρµογή του (καλού). Έτσι µπορούν 

να µορφωθούν άνθρωποι “κοινωνικοί, πολίται φωτισµένοι, τίµιοι, χρηστοήθεις, γνωρίζοντες 

τα κοινωνικά των καθήκοντα και δίκαια, φιλήσυχοι, και φιλοτεχνικοί, εξεύροντες και 

δυνάµενοι να εργάζωνται προς το ίδιον αυτών συµφέρον καλώς και εντίµως, και να 

συνεργώσι κοινώς προς την κοινήν ευτυχίαν της κοινωνίας”164.  

Η κυβέρνηση θεωρεί το επάγγελµα των διδασκάλων της στοιχειώδους εκπαίδευσης 

σπουδαίο και σηµαντικό, για αυτό ρύθµισε µε νόµο τις γνώσεις και την ηθική διαγωγή που 

πρέπει να έχουν οι µελλοντικοί διδάσκαλοι και ανέλαβε η ίδια το διορισµό τους. Ο 

διδάσκαλος πρέπει να συναισθανθεί την ευθύνη του έργου του και να έχει υπόψη του όχι 

µόνο τη διδασκαλία των γνώσεων αλλά την ανατροφή, δηλαδή την τέλεια και ίση ανάπτυξη 

των τριπλών δυνάµεων165.   

Και στα ανώτερα σχολεία η ανατροφή πρέπει να σκοπεύει στη σύγχρονη ανάπτυξη 

των τριπλών δυνάµεων και να διαφέρει από µαθητή σε µαθητή, διότι αυτός πρέπει να 

αποκτά τις αναγκαίες γνώσεις για κάποιο δικό του σκοπό. Κάθε κοινωνία αποτελείται από 

                                            
161Η Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου “Η Μέση Εκπαίδευση των Κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893). Ιστορική εξέλιξη της 
εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης. Κυριότερες τάσεις και προβλήµατα”, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 106, 
επισηµαίνει τη διάκριση που κάνει ο Κοκκώνης ανάµεσα στην ανατροφή των κοριτσιών που είναι οικιακή και των αγοριών 
που είναι δηµόσια και δίνεται στο σχολείο, παρόλο που εκείνη την εποχή λειτουργούσαν και ∆ηµοτικά αλλά και ανώτερα 
σχολεία για κορίτσια και στην Αθήνα αλλά και αλλού. 
162Παιδαγωγός, σ. 7 κε. 
163Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ότι ο συγγραφέας δίνει στον όρο παιδαγωγός την επιστηµονική του διάσταση, ενώ ο 
ίδιος αναφέρει σ. 9: σήµερα κοινώς ονοµάζονται παιδαγωγοί οι γραµµατοδιδάσκαλοι, οι οποίοι είναι οι αµαθέστατοι και 
βαναυσότατοι των ανθρώπων. Ταλαιπωρούν τα παιδιά 4-5 έτη του πολύτιµου χρόνου αυτής της ηλικίας, για να 
αποστηθίζουν την οκτώηχο, ενώ τα παιδιά µπορούν να αποκτήσουν γνώσεις ωφελιµότατες και να αναπτύξουν τις 
δυνάµεις τους.  
164Στο ίδιο, σ. 9. 
165Παιδαγωγός, σ. 10. Ενώ ο Κοκκώνης αναφέρεται σε τριπλές δυνάµεις, ως έργο του δασκάλου αναφέρει: 
Α) τη σωµατική ανατροφή (ανάπτυξη σωµατικών δυνάµεων, υγεία, ευρωστία),  
Β) την ψυχική που περιλαµβάνει:  
α) τη λογική ή διανοητική ανατροφή που αποβλέπει στην ανάπτυξη των διανοητικών δυνάµεων µε την απόκτηση των 
ωφέλιµων στη ζωή γνώσεων και τη διαµόρφωση της ορθής κρίσης 
β) την αισθηµατική που αναπτύσσει την αίσθηση του καλού, του δικαίου, του οσίου 
γ) την ηθική ή τη στηθική ανατροφή, που καταρτίζει τις κλίσεις, τις επιθυµίες και διευθετεί τη θέληση. 
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ανθρώπους διαφόρων τάξεων και καταστάσεων. Η κοινή ευταξία, η ησυχία, η ευπορία, η 

µερική ευτυχία του καθένα και η κοινή όλης της κοινωνίας εξαρτώνται από την κοινή 

ανατροφή όλων των τάξεων της κοινωνίας και από την κατάλληλη εκπαίδευση κάθε 

ατόµου για την απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων για αυτόν. Κατάλληλη παιδεία είναι 

εκείνη “διά της οποίας εκάστης τάξεως πολίτης αποκτά τας γνώσεις τας αναγκαίας εις το να 

γνωρίζη και να εκτελή όλα τα καθήκοντά του, και εις το να πορίζεται τα προς συντήρησίν 

του µέσα µετερχόµενος καλώς και επωφελώς εις εαυτόν και εις την κοινωνίαν έντι, το 

οποίον εναγκαλίζεται, επιτήδευµα”166.  

Ο Κοκκώνης θεωρεί ότι η εκπαίδευση, σε αντίθεση µε την προπαιδεία που µπορεί να 

είναι σχεδόν η ίδια για όλους, πρέπει να είναι διαφορετική και να αρµόζει στον σκοπό κάθε 

τάξης, στην οποία ανήκει ο εκπαιδευόµενος. Αυτός δηλαδή που πρόκειται να γίνει γεωργός 

ή τεχνίτης, αν φοιτήσει στα Ελληνικά Σχολεία και αποκτήσει τις ίδιες γνώσεις µε αυτόν που 

πρόκειται να γίνει γιατρός ή νοµικός, θα σπαταλήσει το χρόνο του για γνώσεις, τις οποίες 

και θα ξεχάσει και θα του είναι άχρηστες167, ενώ ταυτόχρονα ελλοχεύει ο κίνδυνος ο 

εκπαιδευόµενος να τραπεί στην οκνηρία και να γίνει βάρος της κοινωνίας. Οι φωτισµένοι 

λαοί διαιρούν τα προπαιδευτικά σχολεία σε δύο βαθµούς. Σε καθέναν από αυτούς οι 

εκπαιδευόµενοι, αφού αποκτήσουν τις αναγκαίες προκαταρκτικές γνώσεις, µαθαίνουν και 

τις ειδικές, εκείνες δηλαδή που είναι χρήσιµες και στην τάξη τους αλλά και στο επάγγελµα 

που πρόκειται να ακολουθήσουν168. Αυτές οι απόψεις, βέβαια, έρχονται σε αντίθεση µε τα 

όσα διατύπωσε σε σχέση µε τη δυνατότητα ανάπτυξης των τριπλών δυνάµεων του 

ανθρώπου, όπου εκεί δεν  έκανε τη διάκριση των κοινωνικών τάξεων, από την άλλη, όµως, 

δείχνουν ότι ο Κοκκώνης τοποθετεί τα ζητήµατα σε ρεαλιστική βάση και πιστεύει ότι είναι  

απαραίτητη η πρακτική εκπαίδευση, ανεξαρτήτως του αν αυτή δεν εφαρµόστηκε επί των 

ηµερών του στο ∆ηµοτικό Σχολείο, όπως προβλεπόταν από το Νόµο του 1834169. 

Ταυτόχρονα, βέβαια, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η αντίληψη για τη διάκριση στην 

παρεχόµενη εκπαίδευση ανάλογα µε την κοινωνική τάξη ήταν θέση και αρκετών από τους 

Γάλλους διαφωτιστές και διανοούµενους πριν τη Γαλλική Επανάσταση, στη διάρκειά της 

αλλά και στην υπατεία του Ναπολέοντα και µετά την παλινόρθωση170. 

                                            
166Στο ίδιο, σ. 11. Το έντι µία λέξη και µε δασεία=όποιο.  
167Σε αυτό το σηµείο ο Κοκκώνης εκφράζει και πάλι έντονα τον ωφελιµισµό σε αντίθεση µε τις απόψεις, που 
διατυπώθηκαν στο άρθρο “Η παιδεία πρόξενος ευδαιµονίας”, όπου είχε τονιστεί ότι “η παιδεία είναι αναγκαιοτάτη και εις 
τους πένητας” . 
168 Παιδαγωγός, σ. 9 κε. 
169Εδώ σταµατά το άρθρο Περί Παιδαγωγικής. Αντικείµενον της Ανατροφής και Παιδαγωγίας, σ. 5-12, και δεν συνεχίζεται, 
παρόλο που υπάρχει η ένδειξη “Ακολουθεί”. 
170Maurice Debesse-Gaston Mialiaret, Οι Παιδαγωγικές επιστήµες, τόµος 2, Ιστορία της παιδαγωγικής, Αθήνα 1982, σ. 
371 κε. 
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2.4.1. Εισαγωγή εκ της γενικής παιδαγωγικής-γίας 
Ο Κοκκώνης εντάσσει στην ύλη του περιοδικού και το κεφάλαιο “Εισαγωγή εκ της 

γενικής παιδαγωγικής-γίας”, στην αρχή του οποίου ανακεφαλαιώνει το προηγούµενο171 και 

στη συνέχεια ορίζει το αντικείµενο της παιδαγωγικής και διδακτικής που είναι ο φυσικός 

άνθρωπος µε όλες τις σωµατικές και ψυχικές του δυνάµεις. Η παιδαγωγική διαιρείται στη 

σωµατική ανατροφή, αγωγή και παιδαγωγία και στην ψυχική. Η διδακτική διαιρείται στην 

οικιακή ή ιδιαίτερη διδασκαλία και στη δηµόσια172. Και η παιδαγωγική και η διδακτική 

πραγµατεύονται θεωρητικώς τους κανόνες, τα αξιώµατα και τα παραγγέλµατα µε βάση τα 

οποία θα καθοδηγηθούν οι γονείς, οι κυρίως παιδαγωγοί που έχουν ως σκοπό µε την 

ολοκληρωµένη ανατροφή, την αγωγή και παιδαγωγία να καταστήσουν ωφέλιµη τη 

διδασκαλία και τρίτον οι δάσκαλοι, που µε την ολοκληρωµένη διδασκαλία σκοπεύουν να 

κάνουν την παιδαγωγία ωφέλιµη στον τρόφιµο. Κάθε αγωγή είναι και διδακτική και κάθε 

διδακτική είναι και παιδαγωγική. Ο άνθρωπος πρέπει να ανατραφεί και να διδαχτεί. Και 

στην ανατροφή και στη διδακτική θα πρέπει να γίνει διάκριση ποιος ανατρέφεται και 

διδάσκεται, ο χρόνος, ο τόπος, ο τρόπος και ο σκοπός της ανατροφής και διδακτικής173.  

Ο Κοκκώνης προσδιορίζει ορισµένους αναγκαίους όρους για την ανατροφή και 

διδασκαλία, τους οποίους και απαριθµεί. Ο άνθρωπος αρχικά πρέπει να τραφεί και να 

ανατραφεί µε ξένη βοήθεια και έπειτα να διδαχτεί µε την κατάλληλη για την ηλικία του 

διδασκαλία: για την εµβρυϊκή και βρεφική ηλικία χρησιµοποιεί τον όρο ανατροφή, για τη 

νηπιακή ηλικία την αγωγή και για την παιδική ηλικία την παιδαγωγία. Για τις άλλες ηλικίες 

διακρίνει τη διδασκαλία των γυµνασίων, των πανεπιστηµίων, την ευαγγελική ηθική στην 

εκκλησία, την ηθική που διδάσκεται στα θέατρα. Όλοι µορφώνονται, όµως, στο σχολείο της 

Θείας Πρόνοιας. Υπάρχει επίσης και η ανατροφή ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες κάθε 

έθνους. Ειδικά το ελληνικό έθνος ανατρεφόταν και ανατρέφεται στην ορθόδοξη θρησκεία 

και στα πάτριά του ήθη και έθιµα174.  

Η ανατροφή και διδασκαλία δεν οδηγούνται από αυτόµατο και άβουλο σκοπό αλλά 

από προµελετηµένη επιχείρηση. Η ανατροφή µαζί µε την αγωγή και την παιδαγωγία 

σκοπεύουν, εκτός από άλλα, να διαφυλάττουν και να βελτιώνουν τα έµφυτα φυσικά 

προτερήµατα αναπτύσσοντάς τα. Με τη διδασκαλία γίνεται προσπάθεια να παρέχονται στο 

µαθητή ιδέες και γνώσεις µε τους δόκιµους κανόνες και τις µεθόδους. Τα γενικά αξιώµατα 

                                            
171Αφού καθόρισε το σκοπό της ανατροφής µε βάση κατάλληλες αρχές, το άθροισµα των οποίων αποτελεί την 
παιδαγωγική (που είναι επιστήµη, όταν διατυπώνει θεωρίες για τις αρχές της ανατροφής, και τέχνη, όταν δείχνει τα µέσα 
για την επίτευξη της ανατροφής, οπότε λέγεται παιδαγωγία), στη συνέχεια διαπραγµατεύεται το αντικείµενό της. 
172στο ίδιο, σ. 15. 
173στο ίδιο, σ. 16. 
174 στο ίδιο, σ. 17-18. 
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της παιδαγωγικής και διδακτικής αντλούνται από την πείρα, “ήτις είναι η µόνη διδάσκαλος 

η διδάξασα τους τε παλαιούς και νεωτέρους διά να συγγράψωσι συστηµατικώς περί των 

ιδίων ”175.  

Από τους γενικούς κανόνες µαθαίνουν οι ανατροφείς και διδάσκοντες να κατανοούν 

ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως ον λογικό, µε ατοµικές ικανότητες για 

εκπαίδευση, µε έµφυτο προσδιορισµό, ο οποίος δεν πρέπει να µηδενιστεί ή να 

καταπιεστεί. Η λογική αγωγή έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τις λογικές δυνάµεις του 

ανθρώπου και να αναπτύξει το αίσθηµα της φιλανθρωπίας του όσο γίνεται πιο 

ολοκληρωµένα. Ο Θεός αποτελεί υπόδειγµα για τον άνθρωπο. Όσο πιο ολοκληρωµένη 

είναι η εκπαίδευση, τόσο πιο τέλειο ον γίνεται ο τρόφιµος και πλησιάζει στο Θεό176.  

Παρακινεί τους Έλληνες να δώσουν στα παιδιά τους καλή ανατροφή, δηλαδή ηθική 

και επιστηµονική, να τα διαπαιδαγωγήσουν “χριστιανικώς και ευαγγελικώς”177. Το 

αυτεξούσιο λογικό (νους βασιλικός σύµφωνα µε τον Πλάτωνα) είναι η ευγενέστερη ψυχική 

δύναµη του ανθρώπου και αυτή τη δύναµη οι κανόνες της θεωρητικής παιδαγωγικής 

βοηθούν πώς να την εκπαιδεύσουµε και να την αναπτύξουµε πιο πολύ από τις άλλες 

δυνάµεις178. Οι κυριότεροι κανόνες αγωγής είναι οι εξής: α) κάθε τρόφιµο πρέπει να τον 

εκπαιδεύουµε ως ον µε ψυχικά και σωµατικά προτερήµατα, β) να παρέχουµε την 

εκπαίδευσή του µε απλότητα και αρµονία γ)  να τον αντιµετωπίζουµε ως λογικό ον 

δ)ύψιστος σκοπός είναι η αρµονία της θρησκευτικής και χριστιανικής ελευθερίας µε το 

λογικό179. Αυτός που κατανόησε σωστά το θεολογικώς παιδαγωγικό αξίωµα “Τα παιδία να 

τα ανατρέφωµεν προς δόξαν Θεού” είναι ο ωφελιµότερος και στον εαυτό του και στον 

πλησίον του.  

Η θεωρία της παιδαγωγικής διαιρείται στη σωµατική αγωγή, η οποία λέγεται και 

φυσική και διδάσκει τους κανόνες για κάθε ηλικία του ανθρώπου και στην ψυχική, η οποία 

διαιρείται στη λογική (λογικές δυνάµεις), στην αισθηµατική (εκπαίδευση αισθήσεων, 

αισθητηρίων και αισθηµάτων της ψυχής) και στην ηθική180.  Ως προς το γένος η αγωγή 

                                            
175 στο ίδιο, σ. 18. 
176 στο ίδιο, σ. 44. 
177Ώστε να µην αναγκάζονται να µαθαίνουν ως ενήλικοι αυτά που έπρεπε να γνωρίζουν από νηπιακή ηλικία ούτε να 
γράφουν οι µετέπειτα ιστορικοί ότι διαπράττονται πολλές απρέπειες από τα παιδιά στους γονείς, όπως αναφέρει ο 
∆ιονύσιος Αλικαρνασσεύς &29 Β.β. κ.1 “τοιγάρτοι πολλά εν Έλλησιν εις Πατέρας υπό τέκνων ασχηµονείται”. 
178Αυτή η υπερεκτίµηση και “υπερκαλλιέργεια” των διανοητικών δυνάµεων θα θίγεται ως το αρνητικό σηµείο της ελληνικής 
εκπαίδευσης στα άλλα περιοδικά.  
179σ. 45 κε. Για τη συµφωνία Λόγου και Πίστης κρίνω σκόπιµο να παραθέσω σε αυτό το σηµείο την άποψη του Π. 
Κονδύλη, Ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός. Οι Φιλοσοφικές Ιδέες, Αθήνα 1988, σ. 208: “Οι ίδιοι στόχοι γίνονται φανεροί και 
στη στάση του (Κοραή) απέναντι στην πνευµατική κληρονοµιά των αρχαίων, που κι αυτή ταυτίζεται, εξίσου όσο κι ο υγιής 
Χριστιανισµός, µε το ∆ιαφωτισµό και τη φιλοσοφία του ορθού λόγου...” . 
180σ. 46. Τα όσα παρατίθενται εδώ θυµίζουν το άρθρο του Ερµή του Λόγιου (15/12/1818, σ. 672-680), µε το οποίο 
παρουσιάζεται το βιβλίο του I. G. Kiesewetter, “Lehrbuch der Hodegetik. Studium der Paedagogik”, το οποίο 
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διακρίνεται στην αγωγή των παίδων ή αρρένων και κορασίων, Και ως προς το επάγγελµα 

διαιρείται στην αγωγή του χωρικού, του πολίτη, του στρατιώτη, του εµπόρου κλπ. 

Η ανατροφή ρυθµίζεται από κανόνες, διότι δεν πρέπει να αφεθεί στο αυτόµατο ούτε 

και σε κανέναν άλογο µηχανισµό. Οι σοφοί άνδρες αρχαίοι και νεότεροι έγραψαν γενικούς 

κανόνες, σύµφωνα µε τους οποίους µπορεί το ανθρώπινο γένος, και µάλιστα το 

χριστιανικό, να ανατρέφεται. Το άθροισµα αυτών των γενικών κανόνων λέγεται επιστήµη 

της παιδαγωγικής ή θεωρητική παιδαγωγική. Η αξία κάθε θεωρίας κρίνεται είτε απολύτως, 

µε την παρατήρηση του αντικειµένου και του σκοπού της είτε σχετικώς µε τη χρησιµότητά 

της. Η επιστήµη της παιδαγωγικής, που έχει ως αντικείµενο την ευγενέστερη φύση, δηλαδή 

τον ίδιο τον άνθρωπο, και σκοπεύει στην εξηµέρωσή του, όχι µόνο δεν είναι κατώτερη των 

άλλων επιστηµών, αλλά αντίθετα υπερέχει από πολλές. Όλοι οι σοφοί άνδρες και σε όλες 

τις εποχές πληροφορούν ότι τα πάντα εξαρτώνται από την ανατροφή, την ανάπτυξη και τη 

βελτίωση των έµφυτων δυνάµεων του ανθρώπου181.  

Υπάρχουν άνθρωποι που αµφισβητούν την αξία της παιδαγωγικής. Αυτοί αντίκεινται 

στον ορθό λόγο των φιλοσόφων. Αν σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει αποτυχία, αυτό δεν 

οφείλεται σε αδυναµίες της παιδαγωγικής, αλλά στις αδυναµίες των ανθρώπων που την 

εφαρµόζουν.  

Πολλές φορές είναι δυνατόν η ευσεβής ανατροφή να κάνει τον άνθρωπο ασεβή, διότι 

η προσεκτική ανατροφή έχει αποτέλεσµα, όταν και οι συνθήκες της ζωής το επιτρέπουν. Οι 

οικογένειες µεγαλώνουν τα παιδιά τους µε τον ίδιο τρόπο, ενώ αυτά διαφέρουν µεταξύ 

τους και πολλές φορές αυτό που είναι καλό για το ένα παιδί είναι κακό για το άλλο. Οι 

επιρροές δεν ασκούνται µόνο από τους γονείς ή παιδαγωγούς αλλά και από άλλους 

παράγοντες. Το ότι πολλοί άνθρωποι κατόρθωσαν µόνοι τους να γίνουν µεγάλοι 

αποδεικνύει ότι η ανθρώπινη αγωγή δεν είναι ο µοναδικός παράγοντας που ανατρέφει και 

παιδαγωγεί τον άνθρωπο. Βέβαια αυτοί οι άνθρωποι δεν αποτελούν παρά ένα πολύ µικρό 

ποσοστό, σε σχέση µε τη µεγάλη πλειοψηφία που στερήθηκε την αγωγή και τελικά έµεινε 

απαιδαγώγητη και ακαλλιέργητη, και θα γίνονταν ακόµη καλύτεροι, αν είχαν ανατραφεί µε 

την ορθή και χριστιανική αγωγή182. 

Πολλοί πιστεύουν ότι ο άνθρωπος µαθαίνει από τα λάθη του. Οι ορθοί κανόνες της 

παιδαγωγικής υπόσχονται να διδάξουν να µάθουµε, χωρίς να πάθουµε ή τουλάχιστον να 

πάθουµε λιγότερα από αυτούς που δεν παιδαγωγήθηκαν ή δε διδάχτηκαν. Υπάρχει η 

                                                                                                                                                   
µεταφράστηκε από τον Φραγκίσκο Κ. Μαύρο µε τον τίτλο “Σπουδή της Παιδαγωγικής”. Βλέπε Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας 
εργασίας.  
181Παιδαγωγός, σ. 45 κε. 
182στο ίδιο, σ. 73 κε. 
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αντίληψη ότι είναι σωστό να αφήνουµε τους νέους να εκδηλώνουν την κακή τους επιθυµία, 

διότι, αν την εκφράσουν, µετά θα ηρεµήσουν. Έτσι διαµορφώνουν, όµως, ένα χαλαρό 

σύστηµα ηθικής. Αντίθετα θα πρέπει να προβληθούν όλα τα τρυφερά και ηθικά αισθήµατα, 

όλα τα καθαρά και ευγενή ήθη183.  

Ο Κοκκώνης αναφέρει τις επιφυλάξεις και τις επικρίσεις των αντιπάλων των 

Rousseau και Basedow και σηµειώνει χαρακτηριστικά: “η δε παιδαγωγική νεολογία ή 

νεολογική παιδαγωγία του Ρουσσώ και του Βάζεδοφ εξετασθείσα από τους εναντίους 

ευρέθη κατά τι µεν πάρα πολύ τετεχνευµένη, κατά τι δε πάρα πολλά υποσχετική. 

Τουλάχιστον διά νέους ανατραφησοµένους όχι διά τον ιδανικόν κόσµον, αλλά διά τον 

υπαρκτόν, την ευρίσκουσιν άχρηστον και κινδυνώδη, λέγοντες ότι δύναται µεν να συντείνη 

τρόπον τινά προς εκµόρφωσιν του ανθρώπου, αλλά παντελώς δεν ανατρέφει πολίτην του 

κοινωνικού βίου”184.  

Ο ίδιος οµολογεί ότι οι ιδέες της νέας παιδαγωγικής συνέβαλαν σε µεγάλο βαθµό στο 

να γίνουν οι ανατροφείς πιο προσεκτικοί και να λαµβάνουν υπόψη τους ότι ο άνθρωπος 

είναι προσδιορισµένος από τη Θεία Πρόνοια να γίνεται χρήσιµος µε τη φυσική του ευφυΐα 

και µε τις δυνάµεις του, χωρίς να ταλαιπωρείται µε εµπόδια και προκαταλήψεις. Η νέα 

παιδαγωγική διδάσκει πρώτον ότι η λογική φύση πρέπει να τιµάται σε κάθε άνθρωπο. 

Εκείνο που πρέπει να προσεχθεί είναι να αποφεύγονται τα τυραννικά µέσα και η αναίρεση 

των φυσικών δικαιωµάτων των ανθρώπων, που τους καθιστούν όργανα στους σκοπούς 

των άλλων. Στην αληθινή ισότητα δεν αναφέρεται καµία αναίρεση ή καθαίρεση των 

πολιτικών και θρησκευτικών τάξεων, ιδιαίτερα, όταν οι προύχοντες σέβονται τους 

κατωτέρους τους και οι κατώτεροι αισθάνονται την αληθινή αξία της ανθρώπινης φύσης, 

µεταχειρίζονται σωστά το λογικό τους και µαθαίνουν να τιµούν και να σέβονται την ευταξία 

και τους νόµους. Έτσι προάγεται η γενική εκπαίδευση, αλλά και όλες οι διοικήσεις γίνονται 

πραότερες, οι διοικητές ησυχότεροι και όλες οι τάξεις πιο φιλάνθρωπες και ευτυχείς. Οι 

ηγεµόνες και ευγενείς καταλαβαίνουν ότι η ανατροφή, η παιδεία και η αγαθότητα 

εξασφαλίζουν καλύτερα τα δίκαιά τους παρά τα χρυσόβουλα και οι τίτλοι ευγενείας. Αυτοί 

που επαγγέλλονται το παιδαγωγικό ή διδασκαλικό επάγγελµα θα πρέπει να αισθάνονται 

καταισχύνη, όταν συµβάλλουν να µένει το έθνος τους στην αµάθεια και στις παλιές και 

                                            
183στο ίδιο, σ. 75. Ο φιλόσοφος Ιακώβης λέει στο Βόλδεµαρ: ”δεν πρέπει να πράττωµεν το κακόν, διά να µανθάνωµεν να 
το αποφεύγωµεν· επειδή τα µαγευτικά θέλγητρα της κακίας διαφθείρουσι την φαντασίαν, διά δε της φαντασίας συγχίζουσι 
το λογικόν και εγκαταλείπουσιν εις την καρδίαν την εις εκείνην παραδοθείσαν ανίατόν τινα αδυναµίαν”.  
184Στο ίδιο, σ. 76. 

 67



σκουριασµένες ιδέες. Όταν η «ελευθερόφρων» και «ελευθέριος» παιδαγωγική στηρίζεται 

στις παραπάνω αρχές, τότε αυτός που τη µέµφεται είναι αλαζών και ιδιοτελής185.   

Η νέα παιδαγωγική διδάσκει δεύτερον ότι, όταν το λογικό κάθε ανθρώπου 

εκπαιδευθεί, τότε ο άνθρωπος θα γίνει ο κάλλιστος και χρησιµότατος πολίτης στην 

κοινωνία. Θα διδαχθεί ότι ο άνθρωπος δεν έχει µόνο φυσικά δικαιώµατα αλλά και 

κοινωνικά καθήκοντα και θα µάθει πώς να εκπληρώνει τα καθήκοντά του για την ευεργεσία 

του συνόλου και να ελαφρύνει την υποταγή του στους νόµους, χωρίς να καταντά 

δουλοπρεπής. Τρίτον αυτός που εκπαιδεύεται µε αυτόν τον τρόπο δε θα µένει αργός και 

αδιάφορος, όταν κινδυνεύει ο πολιτικός και θρησκευτικός δεσµός των καθεστώτων. 

Επιθυµεί ακόµη να δει τους σύγχρονούς του ανθρώπους να ελευθερωθούν από τα κάθε 

είδους δεσµά που τους κρατούν στην αµάθεια, στη βαρβαρότητα και στην άγνοια της 

χριστιανικής πίστης. Η ανατροφή τέτοιων πολιτών είναι το πιο µεγάλο πρόβληµα αλλά 

είναι και ο θρίαµβος της αγωγής και παιδείας, η οποία, βέβαια, δεν µπορεί να τους υψώσει 

όλους στον ίδιο βαθµό παιδείας186. 

Πριν µελετήσουµε τη σωµατική, ηθική και διανοητική ανατροφή, όπως τις 

διαπραγµατεύεται ο Ιωάννης Κοκκώνης, είναι απαραίτητο να τονιστεί πόσο σηµαντικό ήταν 

το εγχείρηµα που ανέλαβε, δηλαδή να προσφέρει στους δηµοδιδασκάλους της εποχής, 

έστω και αυτή τη σύντοµη θεωρία της παιδαγωγικής µέσω του Παιδαγωγού, καθώς δεν 

υπήρχε άλλη δυνατότητα για πολλούς από τους δηµοδιδασκάλους, πλην αυτών που 

φοιτούσαν στο ∆ιδασκαλείο, να πληροφορηθούν ορισµένα πράγµατα. Και είναι πράγµατι 

άξιο σχολιασµού πώς αναφέρεται µε άνεση σε ζητήµατα, που έρχονται σε αντίθεση µε το 

πολιτειακό καθεστώς του ελληνικού βασιλείου, όπως στο σεβασµό που πρέπει να 

δείχνουν οι ηγεµόνες και οι προύχοντες στους πολίτες όλων των κοινωνικών και 

θρησκευτικών τάξεων, σε µια περίοδο που δεν υπήρχε σύνταγµα και η αντιµετώπιση των 

ετεροδόξων ήταν σαφώς εχθρική. Πέρα από αυτόν τον προβληµατισµό στο κεφάλαιο περί 

παιδαγωγικής υπάρχουν όλα τα γνωρίσµατα του ∆ιαφωτισµού, δηλαδή η πίστη στο 

λογικό, το οποίο µπορεί να εκπαιδευθεί, η πίστη στην ισότητα και στο σεβασµό των 

δικαιωµάτων του ανθρώπου και συµπολίτη, η πίστη στο χρήσιµο του ανθρώπου µε την 

εκπλήρωση των καθηκόντων του και το ενδιαφέρον του για τα κοινά.    

Στο ∆ιαφωτισµό οφείλεται και το γεγονός ότι για πρώτη φορά µετά την αρχαιότητα 

δίνεται προσοχή στο ανθρώπινο σώµα, στη φροντίδα και στην υγιεινή του187. Εξάλλου 

                                            
185Στο ίδιο, σ. 76-77 
186Στο ίδιο, σ. 78-79.  
187Ρέµπλε, ο. π., σ. 212 κε. 
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ανθρώπινες δυνάµεις που πρέπει να αναπτυχθούν και να καλλιεργηθούν είναι και οι 

σωµατικές, στις οποίες ο Κοκκώνης αφιερώνει το κεφάλαιο  

2.4.2. Αντικείµενον της Ανατροφής και Παιδαγωγίας. Περί Φυσικής ανατροφής 
και καθιστά υπεύθυνο το δάσκαλο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής, µια που οι 

γονείς, λόγω του χαµηλού τους µορφωτικού επιπέδου, δεν είναι σε θέση να αντεπεξέρθουν 

σε αυτό το καθήκον188. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για µια 

χρονική περίοδο, κατά την οποία δεν τηρούνταν, ακόµη και οι στοιχειώδεις κανόνες 

υγιεινής και από αυτή την άποψη ο ρόλος του δασκάλου ήταν πραγµατικά πολύ 

σηµαντικός σε αυτό τον τοµέα. 

Η φυσική ανατροφή ξεκινά, βέβαια, από τη βρεφική ηλικία, αλλά στο περιοδικό γίνεται 

λόγος για την παιδική ηλικία.  Σκοπός της είναι να κάνει το σώµα υγιές και εύρωστο µε την 

κατάλληλη τροφή (διαιτητική) και τη γυµναστική. Είναι γεγονός ότι τα καχεκτικά και 

άρρωστα παιδιά δεν έχουν καλές επιδόσεις όπως τα υγιή. Το σώµα είναι το όργανο, µε το 

οποίο η ψυχή εκτελεί τις ενέργειές της και, όταν αυτό πάσχει, είναι αδύνατο η ψυχή να 

ανταποκριθεί. Και επειδή οι γονείς δεν γνωρίζουν τα παραγγέλµατα της υγιεινής, το ρόλο 

τους θα πρέπει να αναλάβει ο δάσκαλος δίνοντας στους µαθητές του τα υγιεινά 

παραγγέλµατα, δηλαδή να µιλήσει για τα όργανα του ανθρώπινου σώµατος και την 

ανάπτυξή τους µε τη γυµναστική, για την τροφή και τα ολέθρια αποτελέσµατα της 

πολυφαγίας, για διάφορες ασθένειες, την προφύλαξη από το κρύο, τη ζέστη, για τα 

επικίνδυνα παιχνίδια, τις δηλητηριάσεις κλπ. Για τη διδασκαλία τους ο Κοκκώνης συνιστά 

το βιβλίο του Καραθεοδωρή “Υγιεινά Παραγγέλµατα”, το οποίο υπάρχει στα σχολεία.  

Στην πράξη κάθε δηµοδιδάσκαλος πρέπει να δείξει φροντίδα για την υγεία των 

µαθητών προσέχοντας και φροντίζοντας α) τις συνθήκες στο σχολείο, την απόλυτη 

καθαριότητα και τον εξαερισµό του κτιρίου β) την εµφάνιση και καθαριότητα των µαθητών 

του και, αν αυτοί πάσχουν από µεταδοτικές ασθένειες, θα πρέπει να αποµακρύνονται από 

το σχολείο (δίνει οδηγίες για την καταπολέµηση της ψείρας και ψώρας) γ) να είναι σωστή η 

στάση του σώµατος των µαθητών την ώρα του µαθήµατος. δ) Να έχει υπόψη του ότι η µη 

σωστή στάση µπορεί να προκαλέσει ασθένειες στα µέλη του σώµατος ή να εντείνει τις 

υπάρχουσες, αλλά και να προκαλέσει διάφορες ανωµαλίες στην όραση, ακοή κλπ. ε) Να 

µην τους κουράζει υπερβολικά απασχολώντάς τους παραπάνω ώρες και µάλιστα θα 

πρέπει να φροντίζει και στη διάρκεια των µαθηµάτων να υπάρχουν ενδιαφέρουσες 

εναλλαγές, για να κεντρίζει το ενδιαφέρον τους. Τέλος να προσέχει τις τιµωρίες και να µη 

                                            
188 Παιδαγωγός, σ. 33 κε. 
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τους δέρνει ούτε να τους βάζει να γονατίζουν ή να στέκονται µε το ένα πόδι ή να τους 

φυλακίζει, διότι µπορεί να τους προκαλέσει σωµατικές και ψυχικές βλάβες189. Να γυµνάζει 

τα παιδιά και µάλιστα µε όργανα. Αν δεν έχει τη δυνατότητα του γυµναστηρίου, να οδηγεί 

τους µαθητές σε περιπάτους. Το χειµώνα, όταν ο καιρός δεν το επιτρέπει, µπορεί να τους 

κάνει κάποιο πείραµα φυσικής. Γενικά ο δάσκαλος, αν και δεν είναι δυνατόν να 

υποχρεωθεί να εργαστεί παραπάνω από τις διατεταγµένες ώρες, δεν πρέπει να φείδεται 

του χρόνου του και ας κάνει και κάποια θυσία από τις ώρες ανάπαυσής του. Έτσι θα 

αποκτήσει την υπόληψη καλού και έντιµου παιδαγωγού190. 

Σηµαντική είναι επίσης η ενότητα που αφιερώνει ο Κοκκώνης στους µαθητές µε τα 

διάφορα φυσικά ελαττώµατα, τα οποία µε τη προσοχή, την κατάλληλη αγωγή και φροντίδα 

µπορούν να θεραπευθούν ή να περιοριστούν. Στην περίπτωση που οι δάσκαλοι έχουν 

µαθητές µε φυσικά ελαττώµατα οφείλουν να ενηµερώσουν τους γονείς, διότι µε τη 

θεραπεία µπορούν να διορθωθούν κάποια. Αν ο µαθητής πάσχει από δυσηκοΐα, δε θα 

πρέπει να µιλούν δυνατά, διότι χειροτερεύουν την κατάστασή του, αλλά αργά και καθαρά. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και το αφιέρωµα του Κοκκώνη στα Σχολεία 

Κωφαλάλων. Εδώ, αφού εκτίθενται από ιατρική άποψη οι αιτίες της κώφωσης που οδηγεί 

στην αλαλία, γίνεται αναφορά στα Ειδικά σχολεία κωφαλάλων και στις προσπάθειες που 

καταβλήθηκαν, κυρίως, από τον αβά "∆ελεπέ", αλλά και άλλους (αναφέρονται οι "Ιακ. 

Ρόδογρος Περέιρος", ο γιατρός Chomel, ο δούκας του "Πενδιέβρ", ο αβάς "Σικάρδ"), για να 

οργανωθούν τα σχολεία κωφαλάλων, και συνέβαλαν στην επινόηση µεθόδων για την 

επικοινωνία µε αυτούς191.   

Προσοχή πρέπει να δοθεί και στις διάφορες αδυναµίες της όρασης. Ο δάσκαλος 

πρέπει να καθοδηγήσει τα παιδιά πώς να κρατούν το βιβλίο, το τετράδιο και τι απόσταση 

πρέπει να υπάρχει από τα µάτια τους. Ο ψελλισµός και η τραυλότητα µπορούν να 

θεραπευθούν µε κατάλληλες ασκήσεις προφοράς. Επίσης πρέπει να είναι σε θέση να 

παράσχει τις πρώτες βοήθειες στα διάφορα ατυχήµατα την ώρα της γυµναστικής ή του 

παιχνιδιού, όπως σε αιµορραγίες, λιποθυµίες κλπ.192. Ο δάσκαλος θα πρέπει να δώσει 

βαρύτητα στη “Σωµατική ανατροφή”. Η αρχή της φυσικής γυµναστικής ανάγεται στις 

πρώτες κινήσεις του νεογέννητου και βαθµιαία γίνεται µε το περπάτηµα, το τρέξιµο, το 

πήδηµα κλπ., δηλαδή στις κινήσεις εκείνες που εκτελούνται χωρίς το σκοπό της 

                                            
189Βλέπε σχετικά και Β., Γ., Χατζηβασιλείου “Το σύστηµα ποινών στην ελληνική εκπαίδευση του 19ου αιώνα”, Θεσσαλονίκη 
1988.  
190Παιδαγωγός, σ. 41-43. Αναφέρεται στα ανέξοδα γυµνάσµατα, που συµβάλλουν στην υγιή φυσική ανατροφή: βάδισµα, 
τρέξιµο, άλµα, πάλη, κηπουρική, άσκηση στην απαγγελία, παιχνίδια και στα ολιγοέξοδα µε τη χρήση κάποιων οργάνων. 
191στο ίδιο, σ. 57-60. Αναφέρονται τα ονόµατα, όπως τα αποδίδει ο συγγραφέας. 
192στο ίδιο, σ. 67 κε. 
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παιδαγωγικής γυµναστικής. Η τεχνική γυµναστική διαιρείται στη στρατιωτική, αθλητική, 

διαιτητική, παιδαγωγική.  

Η παιδαγωγική αρχίζει από την παιδική ηλικία και µπορεί όλες τις κινήσεις της 

φυσικής γυµναστικής να τις πολλαπλασιάσει και να τις καταστήσει “προσφυεστέρας, 

εκπαιδευτικωτέρας και θελκτικωτέρας” για τη νεολαία. Σηµαντική και πρώτη αρχή της 

παιδαγωγικής γυµναστικής είναι τα παιδιά να µάθουν να εξουσιάζουν το σώµα τους και να 

το γυµνάζουν, διότι ο υγιής νους ενοικεί σε υγιές σώµα. Χρειάζεται προσοχή στα πρώτα 

παιγνίδια, για να αποφεύγονται τα ατυχήµατα, αλλά και να µην παραµελείται η 

ευσχηµοσύνη και αιδηµοσύνη. Από την παιδική, εφηβική έως και τη νεανική ηλικία πρέπει 

να βοηθούµε τα παιδιά να αποκόπτουν την κακή συνήθεια που προέρχεται από την 

“αστασία” (υπερκινητικότητα θα λέγαµε σήµερα), µε προσοχή, όµως, και χωρίς να τα 

εξαναγκάζουµε σε ακινησία193, που µπορεί να γίνει πιο βλαβερή. Πολλές φορές η 

“ακινησία”194 θεωρείται ως σηµείο της ζωηρότητας του πνεύµατος και τα παιδιά που 

υποχρεώνονται σε ησυχία κάνουν σφάλµατα195.  

Στη συνέχεια αναφέρεται στη σηµασία της γυµναστικής για την ανατροφή µε την 

ενότητα “Περί του πόσον αξιοσπούδαστος είναι η παιδαγωγική γυµναστική διά την 

ανατροφήν”: Η γυµναστική ωφελεί και το σώµα και το νου και διδάσκει πώς να διευθύνεται 

η σωµατική δύναµη σε ένα προσδιορισµένο σκοπό, το να συναισθάνεται δηλαδή αυτός 

που γυµνάζεται κάθε όφελος που προέρχεται από τη σωµατική άσκηση, καθώς και τους 

κινδύνους, όταν είναι απρόσεκτος. Οι προπάτορες Έλληνες και Ρωµαίοι είχαν σε µεγάλη 

υπόληψη τη γυµναστική. Είναι αναγκαία η σωµατική ανατροφή, αρκεί να µη γίνεται 

µοναδικός σκοπός της αγωγής196.  

Ο Κοκκώνης ασχολείται µε τις ηθικές και διανοητικές δυνάµεις του ανθρώπου, οι 

οποίες θα αναπτυχθούν και θα καλλιεργηθούν µε την ψυχική ανατροφή (ηθική - 

διανοητική- αισθηµατική) και διαπραγµατεύεται πρώτα  

2.4.3. Περί Ηθικής Ανατροφής 
Βασική επιδίωξη της ηθικής ανατροφής είναι, σύµφωνα µε το συγγραφέα, η 

συνειδητή επιδίωξη του καλού από τον άνθρωπο και αυτή εξασφαλίζεται µε το λόγο 

(λογική). Επειδή, όµως, ο άνθρωπος δεν έχει από τη µικρή ηλικία καλλιεργηµένο λογικό, 

                                            
193Με τη σηµερινή σηµασία της λέξης. Ο Κοκκώνης αναφέρει χαρακτηριστικά τη φράση “η δε άλογος, άτακτος και άτοπος 
αστασία του παιδίου, όταν εµποδίζηται να προσέχωµεν να µη καταντά εις ατοπώτερα στασίµατα”. 
194Πάλι µε τη σηµασία της υπερκινητικότητας. 
195Παιδαγωγός, σ. 215 κε. 
196στο ίδιο, σ. 217 κε.  Η πιο συνηθισµένη άσκηση είναι ο περίπατος. Το τρέξιµο δυναµώνει τους πνεύµονες, προξενεί 
ωφέλεια, χαρά και ευχαρίστηση στη νεολαία. Ωφέλιµα είναι το άλµα, η αναρρίχηση, η αιώρηση, η παγοδρόµηση, η πάλη, ο 
ακοντισµός, ο χορός, η κολύµβηση, η ιππασία για µεγαλύτερους νέους, τα εργόχειρα (βιβλιοδετική, τορνευτική, 
καλαθοποιΐα, ψαθοποιΐα, κηπουρική κλπ). 
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µέχρι να αναπτυχθεί αυτό και να φτάσει στο σηµείο της συνειδητής προαίρεσης, θα πρέπει 

να υπάρξει µια διαδικασία εθισµού και άσκησής του στις ηθικές αρχές. Ο άνθρωπος έχει 

ορµές, κλίσεις, επιθυµίες και πάθη. Αν όλα αυτά δε διευθετηθούν από την αρχή, µε 

σύντονη και επίµονη επίβλεψη, µε εξάσκηση στις καλές έξεις, θα περιπέσει στην 

κατάσταση των άλογων κτηνών. Ο άνθρωπος είναι προικισµένος µε αυτοπροαίρετη 

θέληση και πρέπει να µάθει να κάνει το καλό και το δίκαιο συνειδητά και όχι µε τη βία ή τον 

καταναγκασµό. Πολλές φορές κάνουµε νόµιµες πράξεις, διότι φοβόµαστε τις ποινές, χωρίς 

να έχουµε την πεποίθηση ότι έτσι οφείλουµε να προαιρούµαστε και να πράττουµε. Η 

προαίρεση γεννάται από την πεποίθηση και η πεποίθηση από το λόγο. Στην ηθική 

ανατροφή δεν µπορούµε να κατορθώσουµε τίποτε βάσιµο και στέρεο παρά µόνο µε την 

πειθώ απευθυνόµενοι στο λογικό. Επειδή, όµως, το λογικό αναπτύσσεται σε κάπως πιο 

προχωρηµένη ηλικία, οφείλουµε να γυµνάζουµε τα παιδιά στις καλές και ωφέλιµες έξεις 

από τη νηπιακή ηλικία µεταχειριζόµενοι και την πειθανάγκη µε ηµερότητα, βέβαια, αλλά και 

µε επιµονή. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να προληφθεί ο κίνδυνος, η 

προσταγή πρέπει να είναι απόλυτη και απαραβίαστη. Η πειθανάγκη θα παύσει, εφόσον η 

θέληση αρχίσει να ενισχύεται από τον ορθό λόγο. Τότε πρέπει να αποτεινόµαστε στο 

λογικό και στο αισθητικό υποκινώντας τη φιλοτιµία και πείθοντας τη θέληση µε το λόγο. 

Έτσι µπορούν να µορφωθούν άνθρωποι λογικοί και ενάρετοι και όχι πονηροί και 

"ανδραπώδεις". Η θέληση διευθετείται µε το λόγο, µε αποδείξεις για το συµφέρον (πόσο 

κερδίζει, όταν ακολουθεί τους κανόνες) και το ασύµφορο (τι όνειδος, ανυποληψία, µίσος 

έχει, όταν παραβαίνει τους κανόνες), µε το αίσθηµα, τη συνείδηση, τη θρησκεία, τα καλά 

παραδείγµατα, τις ποινές και αµοιβές197. Ο δάσκαλος θα επιτύχει την ηθική ανατροφή των 

µαθητών του µε ιστορικά διηγήµατα των θεόπνευστων γραφών, αλλά και µε περιστατικά 

από τη ζωή, που είναι γνωστά στους µαθητές. Να διδάξει στους µαθητές την ύπαρξη του 

∆ηµιουργού, το σεβασµό στο Θεό, την αγάπη στον πλησίον, την αποχή από την αδικία και 

την εκπλήρωση των κοινωνικών καθηκόντων. Και επειδή η ηθική έχει το µεγαλύτερο 

στήριγµά της στη θρησκεία, οι δάσκαλοι οφείλουν να µην αφήνουν κανένα σπέρµα 

απιστίας στην καρδιά της νεολαίας, όπως και “φανιτιασµού”198 και δεισιδαιµονίας. Βοήθηµα 

στη διαµόρφωση ηθικών χαρακτήρων είναι και οι ποινές και βραβεύσεις, για να ερεθίζεται 

η φιλοτιµία, αλλά καµιά φορά είναι σκόπιµο να αφήνεται ο µαθητής να κάνει και σφάλµατα, 

για να νουθετείται. Στην περίπτωση αυτή η δοκιµασία πρέπει να γίνεται σπάνια και µε 

                                            
197Και πάλι ο ωφελιµισµός, βλέπε παραπάνω.  
198Η σωστή ορθογραφία είναι φανητιασµός, δηλαδή η τάση για ποµπώδη εξωτερική εµφάνιση µε σκοπό τον 
εντυπωσιασµό. 
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πολλή προσοχή, για να µη φέρει βλάβη αντί για ωφέλεια. Οι ποινές και οι βραβεύσεις 

πρέπει να είναι κανονισµένες γραπτώς, για να είναι σε όλους γνωστές, ώστε ο δάσκαλος 

να φαίνεται δίκαιος σε όλους (Οδηγός Σαραζίνου Κεφ. γ) και να µη µεροληπτεί. Οι 

βραβεύσεις και οι έπαινοι πρέπει να είναι τέτοιοι, ώστε να µην προκαλούν στους µαθητές 

αλαζονεία και να δίνονται περισσότερο σε αυτούς που έχουν προτερήµατα της καρδιάς και 

κλίση στην αρετή παρά σε αυτούς που διακρίνονται για τη φυσική τους εξυπνάδα και 

επιµέλεια. Εξάλλου αυτός που προοδεύει εξαιτίας φυσικών χαρισµάτων δεν είναι το ίδιο 

άξιος επαίνου µε κάποιον άλλο που προοδεύει, ενώ δεν  διαθέτει αυτά τα χαρίσµατα199. 

Η άµιλλα διεγείρει τη φιλοτιµία των µαθητών στην πρόοδο. Οι βραβεύσεις και οι 

έπαινοι προτρέπουν στην άµιλλα. Υπάρχει, όµως, ο κίνδυνος να κάνουν τους µαθητές 

υπερφίλαυτους, υπερήφανους, µαταιόφρονες, υβριστές και καταφρονητές των άλλων. Οι 

ποινές πάλι δεν πρέπει να κακοποιούν το σώµα, να σκληραίνουν την καρδιά, να 

εξουθενώνουν το φρόνηµα και να εξαχρειώνουν το ήθος. ∆ιότι µια τέτοια συµπεριφορά 

αποµακρύνει από τον πραγµατικό σκοπό που είναι η ορθή ανατροφή και η ελευθέριος 

παιδεία και έχουν και κακές συνέπειες (διώξεις σε βάρος δασκάλων. Κεφ. Καθήκοντα 

δασκάλου)200. Ο δάσκαλος που φέρεται µε ηµερότητα, αµεροληψία, δικαιοσύνη, επιµονή, 

διδάσκει, προτρέπει και νουθετεί, τους δείχνει το καλό και το κακό, το ωφέλιµο και 

βλαβερό, το συµφέρον και ασύµφορο, τους κάνει προσεκτικούς στα αποτελέσµατα και στις 

συνέπειες των πράξεών τους, δεν έχει ανάγκη να επιβάλει πολλές ποινές. Εκείνο που 

χρειάζεται είναι να έχει κάποιους ξεχωριστούς τόπους, για να κάθονται και να εργάζονται οι 

άτακτοι, οι ρυπαροί και οι αµελείς. Να σηµειώνει επίσης πάνω στον πίνακα αυτούς που 

φαίνονται αδιόρθωτοι, να αποκλείει τους ταραχοποιούς από τις διασκεδάσεις την ώρα των 

αναπαύσεων, να ανταµείβει τους επιµελείς και φρόνιµους, και να τους καταγράφει στους 

πίνακες της τιµής, να ενηµερώνει τα κάτοπτρα της διαγωγής και να κρατά όλες τις 

απαραίτητες σηµειώσεις, για να γνωστοποιήσει όλα τα σχετικά την ηµέρα των δηµοσίων 

εξετάσεων. Τα σφάλµατα που γίνονται δηµόσια πρέπει και δηµόσια να τιµωρούνται. Για τα 

σφάλµατα να υπάρχει στην αρχή νουθεσία, αλλά, αν επαναλαµβάνονται, ο µαθητής να 

ντροπιάζεται µπροστά στους συµµαθητές του. Σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί ο 

“θεατρισµός” να γίνει ενώπιον των επιθεωρητικών επιτροπών, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται 

σπάνια. Η αποβολή από το σχολείο είναι η εσχάτη των ποινών201. Αυτός που µετανοεί 

πρέπει και να συγχωρείται. Μερικές φορές είναι απαραίτητο και το δικαστήριο των 

                                            
199Παιδαγωγός, σ. 130 κε. 
200 στο ίδιο, σ. 161. 
201Οι τιµωρίες αυτές είναι σύµφωνες µε τον Οδηγό της αλληλοδιδακτικής µεθόδου και δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις 
παιδαγωγικές αντιλήψεις της εποχής. 
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µαθητών σύµφωνα µε τον Οδηγό. Μια φορά την εβδοµάδα, το Σάββατο, όταν διαβάζονται 

οι κανονισµοί και οι διατάξεις του σχολείου, είναι καλό να γίνεται και µια µικρή ηθική 

διδασκαλία για τα αµαρτήµατα και τις ποινές, τις κακίες και τις αρετές και τις συνέπειες 

κακές ή καλές µε παραδείγµατα και διάφορα διηγήµατα από την κοινωνική ζωή και µάλιστα 

από γνωστά περιστατικά. Η φροντίδα του δασκάλου για την ηθική διαγωγή των µαθητών 

του δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο στο σχολείο, αλλά να επεκτείνεται και στους άλλους 

κοινωνικούς χώρους, όπου οι µαθητές δεν είναι µε τους γονείς τους202.  

Ο δάσκαλος θα πρέπει επίσης να καλλιεργήσει ορισµένες “Έξεις και ιδιότητες”203 

στον ανατρεφόµενο, όπως την καθαριότητα, την τάξη, τη φιλοπονία, τη φιλαλήθεια, οι 

οποίες ωφελούν και παράλληλα να διευθετήσει ορισµένες δυσάρεστες κλίσεις, οι οποίες, 

αν διατηρηθούν, γεννούν πολλά δυσάρεστα και σε αυτόν που τις έχει αλλά και στην 

κοινωνία204. 

Η καθαριότητα ωφελεί και την υγεία, αλλά ελκύει και τη συµπάθεια και αγάπη των 

άλλων205. Η τάξη στα πράγµατα του σχολείου και η τήρηση του προγράµµατος στις ώρες 

διδασκαλίας, µελέτης, γραφής συνηθίζουν και τον ίδιο το µαθητή στην τάξη. Ο µαθητής 

πρέπει να ασκείται και στην αρετή της φιλοπονίας, όταν είναι µικρός, µε µικρές, ευχάριστες 

εργασίες και, όταν είναι µεγαλύτερος, µε πιο απαιτητικές. Στη µεγαλύτερη ηλικία ο 

δάσκαλος πρέπει να απαιτεί από το µαθητή την ακριβή εκτέλεση των εργασιών και να του 

διδάσκει ότι από τη φιλοπονία εξαρτάται η προκοπή στα µαθήµατα, ενώ η οκνηρία οδηγεί 

τον άνθρωπο στην απορία και στη δυστυχία206. 

 Η αγριότητα των γονέων και των δασκάλων δηµιουργεί φόβο στα παιδιά και τα 

αναγκάζει να λένε ψέµατα. Ο φόβος που προκαλείται τα κάνει δειλά, πανούργα και 

ισχυρογνώµονα “ανδράποδα”. Η αγάπη και ο σεβασµός, που προέρχονται από τους 

ήµερους τρόπους, δίνουν θάρρος και γεννούν την παρρησία και τη φιλαλήθεια, που 

αρµόζουν σε λογικά όντα και σε ανθρώπους, που έχουν ανατραφεί µε χρηστότητα. Ο 

δάσκαλος δεν µπορεί, βέβαια, να επιβάλει στους γονείς πώς να φέρονται, αλλά ο ίδιος 

οφείλει να κερδίσει την εµπιστοσύνη των µαθητών του, να δείχνει µεγαλοψυχία και να 

συγχωρεί τα σφάλµατά τους, ώστε να αποκτήσουν παρρησία. Να οδηγεί τους µαθητές στα 

                                            
202Παιδαγωγός, σ. 162 κε. 
203Είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στο περιοδικό και κάθε έξη υπογραµµίζεται στο κείµενο. 
204Στο ίδιο, σ. 193 κε. 
205Ο δάσκαλος µπορεί να ακολουθήσει τον Οδηγό (σ. 110) για την ενδυµασία των µαθητών, δηλαδή έναν επενδύτη σε 
σχήµα πουκαµίσου. Και ο ίδιος, όµως, να δίνει το καλό παράδειγµα και να προσέρχεται περιποιηµένος. Στο ίδιο, σ. 194 κε. 
206Στο ίδιο, σ. 195 κε. 
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καθήκοντά τους διδάσκοντας και νουθετώντάς τους µε πατρική φιλοστοργία και να τους 

ενθαρρύνει να οµολογούν τα σφάλµατά τους207.  

Γενικά οι µαθητές πρέπει να συνηθίζουν στους κανόνες της καλής συµπεριφοράς στο 

σχολείο, ώστε να τους ακολουθούν και έξω από αυτό, δηλαδή το σεβασµό στους 

ανώτερους και µεγαλύτερους, τη φιλοφροσύνη στους κατώτερους, να αποφεύγουν 

φράσεις άσεµνες, υβριστικές και βάρβαρες, να είναι ταπεινοί, µετριόφρονες, υποχρεωτικοί 

και περιποιητικοί, φιλόφρονες και συµπαθητικοί208.  

Μια άλλη αρετή την οποία πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά είναι η κοινωνικότητα. Ο 

δάσκαλος θα πρέπει να εξετάζει τις αιτίες των διενέξεων, να συµβουλεύει για ειρηνική και 

ήσυχη συµβίωση, για παράβλεψη κάποιων µικροπραγµάτων και να µην ενθαρρύνει τις 

καταδόσεις και συκοφαντίες, να ελέγχει προσεκτικά τις τυχόν καταγγελίες και την 

πιθανότητα το σφάλµα να έγινε ακούσια ή από απροσεξία και να προτρέπει σε 

συµβιβασµούς. Να τιµωρεί µόνο τις πράξεις που προέρχονται από κακία209. 

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η τάση του ανθρώπου για φυσική ευζωία, την 

οποία δεν µπορούµε να αλλάξουµε, αλλά µπορούµε να προλάβουµε την κατάχρησή της 

πείθοντας τα παιδιά ότι ο σκοπός της παρούσας ζωής δεν είναι µόνο η απόλαυση των 

ηδονών και της φυσικής ευζωίας, αλλά ότι υπάρχουν και ηθικές ηδονές µε την εκπλήρωση 

των καθηκόντων µας210.  

Η διάκριση, ο έπαινος και η ανταµοιβή είναι επίσης αγαπητά στους ανθρώπους. Ο 

άνθρωπος που δεν έχει φιλοτιµία είναι άχρηστος στον κοινωνικό βίο, αλλά και αυτός που 

την επιδιώκει υπερβολικά γίνεται ταραξίας και πολλές φορές δυνάστης και κατακτητής των 

εθνών. Αυτό δε σηµαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να πνίξουµε κάθε αίσθηµα φιλοτιµίας στην 

ψυχή των µαθητών και να τους κάνουµε αδιάφορους και αναίσθητους για τον έπαινο ή 

ψόγο, αλλά ούτε εξαιτίας της φιλοτιµίας να ζητούν να υπερέχουν σε όλα, να περιφρονούν 

τους κατώτερους, να µη σέβονται τους γεροντότερους και να γίνουν µεγαλοµανείς, 

οιηµατίες, υπερόπτες και υβριστές, να περιφρονούν τους γονείς και την κοινωνική τους 

τάξη και να ζητούν να παρεισφρήσουν στις ανώτερες τάξεις της κοινωνίας. Είναι αληθές, 

βέβαια, ότι ο άνθρωπος έχει την τάση να βελτιώνει τη θέση του. Αυτό, όµως, πρέπει να 

κατορθώνεται οµαλά, µε τα µέσα που διαθέτει κάποιος, χωρίς να µεταχειρίζεται άδικους και 

άτιµους τρόπους, χωρίς να βλάπτει τους άλλους, για να ικανοποιήσει τη φιλοτιµία και 

φιλοδοξία του. Εδώ ταιριάζει το "παν µέτρον άριστον". Η νεολαία πρέπει να διδαχτεί τι είναι 

                                            
207Παιδαγωγός, σ. 194 κε. 
208Ο Κοκκώνης παραπέµπει στα βιβλιάρια περί χρηστοηθείας. Στο ίδιο, σ. 198. 
209στο ίδιο, σ. 240 κε.  
210 στο ίδιο, σ. 321 κε. 
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αληθινή τιµή, αρετή, κακία, την αγάπη στην κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει και για την 

οποία πρέπει να εκπαιδεύεται κατάλληλα. Όλα τα επαγγέλµατα είναι χρήσιµα και όλοι µε 

την ικανότητα, τη χρηστοήθεια, την τιµιότητα µπορούν να αποκτήσουν ευπορία, τιµή, 

υπόληψη µεταξύ των συµπολιτών τους. ∆εν µπορούν όλοι σε µια κοινωνία να είναι σοφοί 

ή άρχοντες ή πλούσιοι και δεν µπορεί να υπάρξει καµιά κοινωνία χωρίς πολίτες διαφόρων 

επαγγελµάτων και τάξεων. Το συµφέρον κάθε κοινωνίας είναι να εκπαιδεύονται κατάλληλα 

όλες οι τάξεις των πολιτών, χωρίς να περιφρονείται και να καταδυναστεύεται κανένα 

επάγγελµα και καµιά τάξη ανθρώπων211.  

 Ο άνθρωπος πάντοτε αποβλέπει στο προσωπικό συµφέρον του. Αρετή είναι να µη 

το αντιτάσσει στο κοινό συµφέρον, αντίθετα να το θυσιάζει σε αυτό. Υπάρχουν πολλοί 

άνθρωποι που ενδιαφέρονται µόνο για τη δική τους ευηµερία, χωρίς να ενδιαφέρονται για 

τους άλλους, εκδηλώνοντας έτσι υπερφιλαυτία, εγωισµό και αντικοινωνική κακία. Αυτό το 

ελάττωµα θα πρέπει να µην επιτρέψουµε να αναπτυχθεί στις απαλές ψυχές της 

νεολαίας212.  

Μια άλλη κλίση του ανθρώπου είναι και η µίµηση. Για αυτό και οι µεγαλύτεροι πρέπει 

να είναι πολύ προσεκτικοί για το τι λένε και πράττουν µπροστά στο παιδί. Όλοι οι 

άνθρωποι είναι προορισµένοι να ζουν ελεύθεροι και να απολαµβάνουν την ελευθερία τους 

συµβιώνοντας µε τους συνανθρώπους τους σε πολιτική κοινωνία. Η κοινωνία πρέπει να 

καθορίζει τα όρια της ελευθερίας του κάθε ανθρώπου. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα παιδιά, 

τα οποία έχουν το έµφυτο αίσθηµα της ελευθερίας, αλλά και δεν επιθυµούν κανένα 

περιορισµό της. Ο δάσκαλος οφείλει να πείσει τα παιδιά µε παραδείγµατα από την ιστορία, 

τη χριστιανική θρησκεία για το ποια είναι η αληθινή ελευθερία. Είναι αυτή που ούτε τους 

ανθρώπους κάνει ανδράποδα αλλά ούτε και καταφρονητές των ηθών, εθίµων και νόµων 

της πατρίδας τους213.   

2. 4.4. Περί ∆ιδακτικής εν γένει 
Ο Κοκκώνης δεν αφιέρωσε ειδικό κεφάλαιο στην ανάπτυξη των διανοητικών 

δυνάµεων του µαθητή, αλλά αναφέρεται σε αυτές στο κεφάλαιο “Περί ∆ιδακτικής εν 

γένει”214. Η παιδαγωγική επιστήµη διαιρείται στη γενική παιδαγωγία ή στην ανατροφή 

γενικά και στη γενική διδακτική ή στο πώς πρέπει κάποιος να διδάσκει. ∆ιακρίνονται 

µεταξύ τους όχι µόνο ως προς το σκοπό αλλά και ως προς τους τρόπους και τα µέσα, για 

                                            
211 Παιδαγωγός, σ. 322 κε. 
212 στο ίδιο, σ. 353 κε. 
213 στο ίδιο, σ. 355 κε. 
214 Παιδαγωγός, σ. 82. 
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να φτάσουν στο σκοπούµενο. Κατακρίνει την κατ’ οίκον ατοµική διδασκαλία215: ∆εν είναι 

δυνατόν να γίνει σύγκριση µεταξύ του αυτοδίδακτου ή αυτοµαθή και του “εντελώς 

διδαχθέντος”, διότι ο πρώτος είναι ή σχολαστικός ή εγωιστής και ως ένα βαθµό µονοµερής 

και αυτάρεσκος, διότι δεν ανταλλάσσει εµπειρίες µε άλλους216. 

Στην ενότητα “Οποία η αξία της διδασκαλίας και αι αρχαί της επιστηµονικής 

διδασκαλίας ή µεθοδολογίας” τονίζεται η αξία της διδασκαλίας, η οποία γίνεται σύµφωνα µε 

τους κανόνες της γενικής διδακτικής. Όλα τα είδη της διδασκαλίας έχουν γενικούς και 

κοινούς κανόνες. Ο άριστος τρόπος ανάγεται σε αµετάθετες αρχές, από τις οποίες 

δηµιουργήθηκε η επιστηµονική θεωρία της διδασκαλίας. Ο τρόπος µε τον οποίο 

διδάσκουµε -είτε ορθός είτε εσφαλµένος είναι αυτός- λέγεται µέθοδος και η παράσταση του 

ορθού τρόπου του διδάσκειν λέγεται µεθοδική ή µεθοδολογία που διακρίνεται στη γενική 

και µερική217.  

Στο κεφάλαιο “Περί της αξίας των γενικών αρχών της διδακτικής” ο συγγραφέας 

επισηµαίνει ότι η διδασκαλία προϋποθέτει να γνωρίζουµε καλά εκείνο, το οποίο θέλουµε 

να διδάξουµε, αλλά και να γνωρίζουµε τη θεωρία της διδακτικής και τις διάφορες µεθόδους, 

που αποδείχτηκαν ως άριστες. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορούν οι αρχάριοι δάσκαλοι να 

αποφεύγουν διάφορα σφάλµατα και να γίνονται ικανοί σε πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Επίσης γνωρίζουν καλύτερα το µαθητή και τις ανάγκες του, τροποποιούν τους γενικούς 

κανόνες της µεθόδου σύµφωνα µε τις περιστάσεις και τις προκαταρκτικές γνώσεις των  

µαθητών218. 

Οι “γενικοί σκοποί της διδακτικής” που θα πρέπει να επιδιώκονται από το δάσκαλο 

είναι οι εξής:  

α) να διεγείρει τις δυνάµεις του µαθητή, να τις ενδυναµώνει µε την άσκηση και να τις 

διευθύνει σε κάποια προσδιορισµένη ενέργεια του νου ή σε κάποιες εξωτερικές ενέργειες 

και πράξεις, για να τον καταστήσει ικανό να χρειάζεται όσο γίνεται λιγότερο την ξένη 

βοήθεια. Με αυτή την έννοια κάθε διδασκαλία θεωρείται και ανατροφή.  

β) να χορηγεί στο µαθητή κάποια ύλη, την οποία χρειάζεται ως τυπική (παιδεία ειδική 

ή κατ’ είδος, formale) αλλά και ύλη, η οποία είναι απαραίτητη για µερικές τάξεις ή 

επαγγέλµατα ( materiale Bildung)219.   

                                            
215“∆ιαφορά µεταξύ του εντελώς διδαχθέντος και του αυτοδιδάκτου”, σ. 82 κε. 
216Κατά τον "Έρδερο" “ό,τι µόνιµον και βάσιµον διετηρήθη εις τας επιστήµας και τέχνας, τούτο διατηρείται και τελειοποιείται 
εισέτι διά της ορθής διδασκαλίας”, την οποία δεν έχει ο αυτοδίδακτος. Στο ίδιο, σ. 83. 
217στο ίδιο, σ. 84. 
218στο ίδιο, σ. 85. 
219Παιδαγωγός, σ. 86. 
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Υπάρχει, όµως, και ο “Ειδικός σκοπός των γενικών αρχών διδακτικής”: η παιδεία µαζί 

µε τη διδασκαλία και τη µέθοδό της προϋποθέτουν ύλη για τη γύµναση των σωµατικών και 

νοερών δυνάµεων. Όποιος παρατήρησε την τάξη της εσωτερικής και εξωτερικής 

ανάπτυξης του ανθρώπου και ακολουθεί όσο µπορεί την καθηµερινή πείρα, θα σφάλλει 

λιγότερο στη µέθοδο και θα µεταδίδει τις γνώσεις πάρα πολύ εύστοχα220.  

Για να εφαρµοστούν, όµως, όλα τα παραπάνω πρέπει να υπάρχουν και κάποιες 

προϋποθέσεις για το µελλοντικό δάσκαλο, τις οποίες ο Κοκκώνης ορίζει σύντοµα κάτω 

από τον τίτλο “Οποία γενικώς απαιτούνται κατά πρώτον παρ’ εκάστου επιθυµούντος να 

µετέλθη το διδασκαλικόν επάγγελµα”. 

Κανείς δε θα πρέπει να ακολουθήσει το διδασκαλικό επάγγελµα, χωρίς να σπουδάσει 

πριν αυτό που θα διδάξει, καθώς και να προβληµατιστεί για το αν είναι επαρκής να διδάξει. 

Να έχει ικανότητα, µεταδοτικότητα και επιτηδειότητα στο να µιλά και να ενεργεί. Φαίνεται 

ότι λίγοι αναλογίζονται όλα αυτά, γιατί πάρα πολλοί παρουσιάζονται ως δάσκαλοι ή 

επιθυµούν τη θέση του δασκάλου221.  

Απαραίτητος όρος είναι “Εκάστη διδασκαλία πρέπει να συµπεριλαµβάνη ή να έχη 

προ οφθαλµών της όλας τας του ανθρώπου δυνάµεις”. Η ορθή διδασκαλία ενεργεί πάντοτε 

και συγχρόνως “νοερώς, αισθηµατικώς, και µάλιστα ηθικώς” και εκπαιδεύει το µαθητή όχι 

µόνο για το σχολείο αλλά κατ’ εξοχήν για τη ζωή, για να τον καταστήσει όχι µόνο 

πολυµαθή, βάσιµο και πραγµατικά πεπαιδευµένο, αλλά και άξιο για τον κόσµο222. Μάλιστα 

πριν την οποιαδήποτε διδασκαλία ο δάσκαλος πρέπει να διερευνήσει όλες τις δυνάµεις και 

τις προκαταρκτικές γνώσεις των µαθητών, τις ελλείψεις τους, ώστε “Εκάστη διδασκαλία 

πρέπει να γίνηται κατά τας δυνάµεις του µαθητού”. Να αρχίσει τη διδασκαλία από εκείνα 

στα οποία ο µαθητής υστερεί. Η µεθοδική και εσκεµµένη διδασκαλία πρέπει να αποβλέπει 

µόνο σε ό,τι αναλογεί στην ηλικία, στις δυνάµεις και στις προκαταρκτικές γνώσεις των 

µαθητευοµένων. Ο δάσκαλος δεν πρέπει να κατευθύνεται ούτε από τις δικές του επιθυµίες 

ή κλίσεις ούτε από αυτές των µαθητών του, και να δείχνει προτίµηση προς το ένα ή το 

άλλο αντικείµενο ή προς τη µία ή την άλλη µέθοδο223.  

Ο δάσκαλος θα πρέπει να γνωρίζει “Περί της βαθµηδόν εκµορφώσεως των ψυχικών 

δυνάµεων”. Οι ψυχικές δυνάµεις, όπως και οι σωµατικές, διαµορφώνονται και 

                                            
220στο ίδιο, σ. 87 κε. 
221 στο ίδιο, σ. 134.  
222 στο ίδιο, σ. 135. 
223Παιδαγωγός, σ. 136. 
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ενεργοποιούνται σταδιακά και εποµένως για κάθε ηλικία απαιτείται διαφορετική 

µεταχείριση224.  

Η διδασκαλία πρέπει να έχει σχέδιο ανάλογα µε το διδακτικό αντικείµενο, το 

διαθέσιµο χρόνο και τους µαθητές και να προχωρεί από τα ευκολότερα στα δυσκολότερα, 

από τις στοιχειώδεις στις υψηλότερες γνώσεις, ώστε το ένα να παράγεται από το άλλο και 

αυτό που µαθαίνεται αργότερα να θεµελιώνεται στο προηγούµενο (Περί της µεθοδικής 

αλληλουχίας και συνεχείας της διδασκαλίας). Η πείρα διδάσκει α) ότι το αισθητό 

(συγκεκριµένο) γίνεται ευκολότερα αντιληπτό από το αφηρηµένο και κάθε γνώση αρχίζει 

από τα µερικά και µεταβαίνει στα γενικά. β) Αυτό που βλέπει το παιδί, και έχει οµοιότητα µε 

τις προϋπάρχουσες ιδέες του και σχετίζεται µε τα αισθήµατά του, το εννοεί και το διατηρεί 

ευκολότερα στο νου του. γ) Ό,τι χρειάζεται λιγότερες προκαταρκτικές γνώσεις και λιγότερη 

σπουδή είναι και ευκολότερο225. 

Η διδασκαλία πρέπει να διακρίνεται για το µέτρο της και ο συγγραφέας το 

προσδιορίζει “Οποίον θεωρείται ως ορθόν µέτρον εις το διδάσκειν”· α) Να επιλέγεται το 

χρησιµότερο και αυτό που θα διατηρηθεί στη µνήµη των µαθητών. β) Να µην αναζητείται η 

συστηµατική τελειότητα, ιδιαίτερα στους αρχάριους, και να µη φορτώνονται οι µαθητές µε 

γνώσεις και, γ) ακόµη και στην περίπτωση που είναι φιλοµαθείς οι µαθητές, ο δάσκαλος 

δεν πρέπει να παρασύρεται και να τους φορτώνει µε γνώσεις226.  

Η έννοια του “βασίµως διδάσκειν”227 είναι σχετική και σηµαίνει άλλο πράγµα, όταν 

µιλούµε για τη διδασκαλία ώριµων µαθητών και άλλο αρχαρίων. Με το “βασίµως 

διδάσκειν”, συνήθως εννοείται η ιδέα επιστηµονικού σχήµατος, η βαθιά κατανόηση των 

πρώτων “αρχοϊδεών” και η συστηµατική σύνοψη όλης της επιστήµης και τέχνης. Το 

“βασίµως µανθάνειν” σηµαίνει να γνωρίζουµε σωστά και µε ακρίβεια, χωρίς να 

παραλείπουµε κανένα αναγκαίο µέρος από όσα έχουµε διδαχτεί. Σκοπός της στοιχειώδους 

διδασκαλίας είναι το “βασίµως µανθάνειν”. Πριν προχωρήσουµε στο επόµενο, να είµαστε 

βέβαιοι ότι κατανοήθηκε και έγινε σαφές το προηγούµενο και να µη βάλουµε τη δύναµη σε 

µια νέα ενέργεια, πριν η προηγούµενη γυµναστεί εντελώς. Να διδάσκουµε λίγο και να 

απαιτούµε λίγο, αλλά αυτό το λίγο να το απαιτούµε µε µεγάλη ακρίβεια και να το 

καθιστούµε κτήµα του νου. Χρειάζεται υποµονή, επανάληψη πάρα πολλές φορές ενός 

                                            
224 στο ίδιο, σ. 134 κε. 
225στο ίδιο, σ. 134 κε. Επίσης ο Κοκκώνης σηµειώνει ότι, αν  αυτά δεν τηρούνται στη διδασκαλία αλλά και στη συγγραφή 
των βιβλίων, θα γίνουν πολλά σφάλµατα. ∆ε θα διδάξουµε στο παιδί τι είναι αρετή και µεγαλοψυχία, αλλά θα διδάξουµε 
πώς φέρεται ο ενάρετος και µεγαλόψυχος. Για αυτό πολλά παιδιά που δεν έχουν διδαχθεί µε µέθοδο δυσκολεύονται. Εδώ 
φαίνεται η διαφορά ανάµεσα στο νου που είναι συνηθισµένος στην αυτενέργεια και σε αυτόν που ψιττακίζει, σ. 139-140. 
226 στο ίδιο, 140 κε. 
227Η ενότητα έχει τον τίτλο “Περί του βασίµως διδάσκειν και βασίµως µανθάνειν”, σ. 141. 
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πράγµατος και καλή προετοιµασία από το δάσκαλο, για να αποφεύγει τα περιττά και να 

γίνεται κατανοητός. Η καλή προετοιµασία είναι απαραίτητη, αλλά πολλοί δάσκαλοι δεν την 

κάνουν, διότι, από έπαρση, πιστεύουν ότι τα γνωρίζουν όλα228.  

Υπάρχει τρόπος να διευκολύνουµε το µαθητή στη µάθηση, χωρίς να τον 

απαλλάξουµε εντελώς από τον κόπο, ο οποίος είναι απαραίτητος, για να γυµνάσει τις 

δυνάµεις του, αν γνωρίζουµε “Περί των βλαβερών και αβλαβών εις την σπουδήν 

βοηθηµάτων”. α) ∆εν απαιτούµε αυτό που ξεπερνά τις δυνάµεις του µαθητή και δεν τον 

αναγκάζουµε να κοπιάζει υπερβολικά, ώστε να χάνει την ευχαρίστηση και το θάρρος του. 

β) Συµβοηθούµε την επιµέλειά του και τον οδηγούµε στην άγνωστη οδό. γ) ∆ιευθύνουµε τις 

ασχολίες του, ιδιαίτερα, όταν είναι πολύ αγύµναστος και του διδάσκουµε όσο του 

χρειάζεται, για να στοχάζεται και να εργάζεται δίνοντάς του τα βοηθήµατα. δ) Βρίσκουµε τα 

µέσα, για να κάνουµε ευκολότερο αυτό που τον δυσκολεύει εξαιτίας ελλιπούς ή αδύνατης 

φυσικής διάθεσης (πχ έλλειψη προσοχής, µνήµης). ε) Γυµνάζουµε περισσότερο εκείνες τις 

δυνάµεις της ψυχής, που είναι απαραίτητες για τη µάθηση. στ) Ενθαρρύνουµε και 

εµψυχώνουµε, για να τους απλοποιήσουµε και το πιο δύσκολο229.  

Αν ο δάσκαλος διεγείρει το ενδιαφέρον του µαθητή, τότε και το πιο δύσκολο µπορεί 

να γίνει εύκολο και ευχάριστο230. Όταν ο µαθητής συναισθάνεται ότι η προσπάθειά του 

τελεσφορεί, τότε η ορµέµφυτη φιλοµάθειά του ικανοποιείται και διεγείρεται η τάση του για 

άµιλλα. Αντίθετα όλα καταστρέφονται, όταν ο δάσκαλος αγανακτεί και δείχνει 

ανυποµονησία. Ούτε πάλι πρέπει κάθε προσπάθεια να επαινείται, διότι ο ζήλος πρέπει να 

είναι αποτέλεσµα που να πηγάζει από το αντικείµενο της γνώσης και όχι από το φόβο της 

τιµωρίας ή την προσδοκία της αµοιβής. Ο ζήλος του δασκάλου διεγείρει και το ζήλο των 

µαθητών231.  

Πολλές φορές η παράδοση µπορεί να έχει συγχρόνως διάφορους σκοπούς232, χωρίς 

να βλάπτεται το καθαυτό σκοπούµενό της, που µπορεί να είναι η γύµναση πχ της µνήµης. 

Σε περιπτώσεις, όµως, που η κλίση στην απροσεξία είναι µεγάλη, πρέπει να 

προσπαθούµε να απασχολούνται όσο το δυνατόν λιγότερες δυνάµεις σε ένα µόνο 

αντικείµενο233. Καλό θα είναι να χρησιµοποιείται η προµελέτη και η επιµελέτη234. Στη 

διάρκεια της παράδοσης µπορεί να διεγείρεται και να γυµνάζεται µια οποιαδήποτε ψυχική 

                                            
228 στο ίδιο, σ. 141 κε. 
229 στο ίδιο, σ. 143 κε.  
230 Περί του ότι η διδασκαλία πρέπει να διεγείρη ζήλον διά το µάθηµα, σ. 141. 
231Παιδαγωγός, σ. 143 κε.  
232 Περί του ότι πρέπει να συνάπτωνται διάφοροι σκοποί εν τη παραδόσει, στο ίδιο, σ. 129-130. 
233 στο ίδιο, σ. 129 κε. 
234 Περί του ότι πρέπει να ενώνηται η αυτενέργεια µε την παράδοσιν και περί µελέτης και επαναλήψεως, στο ίδιο,  σ. 130. 
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δύναµη. Με τη διέγερση και γύµναση της προσοχής προς τα αισθητά και τα νοερά 

ασκούνται η κρίση, η οξύνοια κλπ.235. 

Μπορούµε να απασχολούµε απ’ ευθείας την εξωτερική ενέργεια µε την καταγραφή 

κάποιου αξιοπρόσεκτου πράγµατος, την προσπεριγραφή του στον πίνακα236, την 

επανάληψη. Ακόµη, όταν µπορεί ο µαθητής, είναι καλό να προµελετά και να επιµελετά το 

µάθηµα. Να του δίνονται κάποιες εργασίες και να αποστηθίζει αυτά που πρέπει. Ο 

συγγραφέας επισηµαίνει ότι α) Με την προµελέτη και επιµελέτη ο µαθητής γυµνάζει µόνος 

του τις νοερές του δυνάµεις, δηλαδή σκέπτεται, κάνει δοκιµές, βρίσκει βοηθήµατα, λέξεις 

στο λεξικό, τις κατατάσσει σε οµάδες κλπ. β) Από την υπερβολή της αποστήθισης φτάσαµε 

στο σηµείο να µην αποστηθίζεται τίποτε. Η αποστήθιση γυµνάζει τη µνήµη και βοηθάει την 

οµιλία και την έκφραση. γ) Μεγάλη είναι και η αξία των γραπτών επαναλήψεων. δ) Υπάρχει 

επίσης η δυνατότητα να ελαττώνονται οι ώρες της παράδοσης στο σχολείο, όταν οι 

µαθητές µπορούν να εκπαιδεύονται µε τη δική τους µελέτη. Οι γραπτές τους εργασίες 

πρέπει να διορθώνονται µε επιµέλεια και τα γραπτά γυµνάσµατα να διατηρούνται, για να 

φαίνεται και η πρόοδος των µαθητών237.  

Ο τρόπος κατά τον οποίο ενεργεί η παράδοση238 στο µαθητή για όλα τα αντικείµενα, 

για τα οποία απαιτούνται νοερές δυνάµεις, προσδιορίζεται από τη φύση των ίδιων των 

αντικειµένων. Ορισµένες φορές είναι αναγκαία η ένωση της συνθετικής και αναλυτικής ή 

σωκρατικής µεθόδου. Την αναλυτική µέθοδο ο Σωκράτης ονόµαζε µαιευτική. Μερικοί 

λανθασµένα την εξέλαβαν ως ερωτηµατική ή κατηχητική και την εφάρµοσαν µε 

ερωταποκρίσεις. Από εδώ προήλθε η µεγάλη πλάνη, διότι ο Σωκράτης δίδασκε σε 

ηλικιωµένους, στους οποίους υπήρχε ήδη πεπαιδευµένο λογικό, ενώ στη στοιχειώδη 

διδασκαλία δεν προϋπάρχει αυτό. Η Κατήχηση (διδασκαλία) πραγµατοποιείται και 

αναλυτικώς πρώτα µε την ανάπτυξη των ιδεών που ενοικούν στην ψυχή και µετά µε την 

εξήγηση της ύλης, πχ ενός διδακτικού κειµένου, αλλά και συνθετικώς µε τη διατύπωση των 

ιδεών του δασκάλου και µε το διδακτικό βιβλίο. Ποτέ δεν πρέπει να εφαρµόζεται µόνο ο 

ένας τρόπος. Ο δάσκαλος δεν πρέπει µόνο να αναπτύσσει προϋπάρχουσες ιδέες, αλλά να 

δίνει και νέες µε τη νέα διδακτική ύλη. Ο µαθητής τις νέες ιδέες θα πρέπει να τις 

διαµορφώνει και να τις επεξεργάζεται239. 

                                            
235 στο ίδιο, σ. 130. 
236Ο Κοκκώνης επισηµαίνει ότι ο µαυροπίνακας δεν πρέπει να λείπει από κανένα διδακτήριο, παρατήρηση που µας κάνει 
να υποψιαζόµαστε τι “υποδοµή” υπήρχε τότε στα σχολεία. Στο ίδιο, σ. 166. 
237 στο ίδιο, σ. 166 κε. 
238 Περί του ότι διπλή η µέθοδος της παραδόσεως, στο ίδιο, σ. 168-170. 
239 στο ίδιο, σ. 168 κε. 
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Ο καλύτερος τρόπος, µε τον οποίο παραδίδει ο δάσκαλος είναι ο συνδυασµός του 

ακροαµατικού (παράδοσης) µε τον κατηχητικό (διάλογο). Ο διαλογικός ή αναλυτικός 

τρόπος είναι καλύτερος για τα σχολεία, ενώ ο ακροαµατικός για τα πανεπιστήµια και τις 

ακαδηµίες240. 

Κατά τον κατηχητικό τρόπο241 υπάρχει αλληλενέργεια του δασκάλου προς το µαθητή 

και του µαθητή προς το δάσκαλο. Συνίσταται σε λόγο, ερωτήσεις, αποκρίσεις. Αυτός ο 

τρόπος είναι εφευρετικός ή ευρετικός, όταν µας διδάσκει να βρίσκουµε το άγνωστο ή κάτι, 

το οποίο ήταν συγκεχυµένο, µε διάλογο, δοκιµαστικός, όταν δοκιµάζει σε ποιο βαθµό 

γενικών ή µερικών ιδεών και γνώσεων βρίσκεται ο µαθητής, επαναληπτικός, όταν εξετάζει 

τα µαθήµατα, που έχουν παραδοθεί. Όλα, όµως, εξαρτώνται από την επιτηδειότητα του 

δασκάλου: από το αν ρωτά σωστά, αν διαπραγµατεύεται την απάντηση, όπως πρέπει, 

από το αν διευθύνει τη συζήτηση σωστά. Στη στοιχειώδη διδασκαλία ο καταλληλότερος 

τρόπος είναι η ερωταπόκριση, για αυτό και ο όρος κατήχηση πήρε αυτή τη σηµασία242.   

Η κατηχητική διδασκαλία έχει δύο κύρια σκοπούµενα243: να διαπραγµατεύεται τις 

ερωτήσεις και τις αποκρίσεις που δίνονται σε αυτές. Για αυτό κάθε ερώτηση πρέπει να 

είναι σαφής, απλή, σύντοµη και να γυµνάζει την ψυχική δύναµη του ερωτώµενου244. Αλλά 

και η απόκριση χρειάζεται προσοχή στο πώς θα τη διαπραγµατευθούµε, όταν είναι σωστή 

ή όταν χρειάζεται διόρθωση245. 

 Μερικές φορές µπορεί να υπάρχει ο συνδυασµός της ακροαµατικής παραδόσεως µε 

τη διαλογική. Αυτό θα εξαρτηθεί από το αντικείµενο. ∆εν πρέπει και οι δύο να 

                                            
240 Περί του τρόπου της παραδόσεως, σ. 170 κε. 
241 Περί του κατηχητικού του διδάσκειν τρόπου, σ. 171. 
242στο ίδιο, σ. 172. Ο Κοκκώνης διευκρινίζει ότι «το δε όνοµα της κατηχητικής δεν συµπεριλαµβάνει µήτε την ιδέαν της 
ερωτηµατικής, µήτε την της διαλογικής, διότι το πρωτότυπον κατηχέω σηµαίνει προσφωνώ, ο έστιν οµιλώ προς (τον 
µαθητήν) τον κατηχούµενον. Αλλ’ επειδή και αι κατηχήσεις ως επί το πλείστον γράφονται κατ’ ερωταπόκρισιν, και διά την 
στοιχειώδη διδασκαλίαν δεν είναι άλλος καταλληλότερος τρόπος από τον κατ’ ερωταπόκρισιν, διά ταύτα επροτιµήθη η 
ονοµασία αύτη». 
243 Περί των κανόνων του κατηχητικού τρόπου, σ. 199 κε. 
244σ. 200 κε. α) η σαφήνεια είναι αποτέλεσµα των σαφών ιδεών του ερωτώντος και της ευληπτότητας του λεξιλογίου του, 
καθώς και της παιδείας του ερωτώµενου, ο οποίος είναι εθισµένος ή όχι στις γενικές-αφηρηµένες έννοιες. β) δεν πρέπει να 
υπάρχει καµιά αµφιλογία γ) η απλότητα προφυλάσσει από την πολυµερή και σύνθετη φρασεολογία και είναι αναγκαία, 
ιδίως στη στοιχειώδη διδασκαλία. δ) η συντοµία είναι επίσης απαραίτητη, χωρίς, όµως, να καταντά ψυχρότητα ε) το πιο 
ουσιαστικό είναι να απασχολούνται µε τις ερωτήσεις οι νοερές δυνάµεις, που διατηρούν ζωηρή και την ψυχή. Μαζί µε τη 
µνήµη να γυµνάζεται το λογικό και η κρίση. Ως προς τις ερωτήσεις είναι σφάλµα να χρησιµοποιούνται πολύ συχνά αυτές 
που απαιτούν ναι ή όχι, αυτές στις οποίες δίνεται κάποιο αρχικό γράµµα ή µια ηµιτελής φράση, την οποία ο µαθητής 
πρέπει να ολοκληρώσει. Κάτι τέτοιο είναι αθλιότητα και, δυστυχώς, γίνεται όχι µόνο στο δηµοτικό αλλά και στο Ελληνικό 
σχολείο και στο γυµνάσιο. 
245σ. 201-204. α) είναι δυνατόν να µη δίνεται καµιά απάντηση είτε από έλλειψη προσοχής είτε από άγνοια είτε από έλλειψη 
κατανόησης. Σε αυτή την περίπτωση ο δάσκαλος να επαναλαµβάνει την ερώτηση διευκολύνοντας µε άλλες λέξεις. β) σε 
περίπτωση ορθής απάντησης, ας µη ζητείται η ακριβής διατύπωση του βιβλίου ή των λόγων του δασκάλου και να 
ελέγχεται µήπως η ορθή απάντηση δόθηκε κατά τύχη γ) σε περίπτωση λανθασµένης απάντησης υπάρχει περίπτωση αυτή 
να είναι εντελώς εσφαλµένη, αυτό συµβαίνει ιδίως σε επιστηµονικά αντικείµενα ή να είναι ηµιεσφαλµένη και τότε ο 
δάσκαλος οδηγεί το µαθητή στην εύρεση του ορθού ή να είναι αόριστη από έλλειψη προσοχής. Για τους αρχάριους είναι 
καλό να επαναλαµβάνουν την ερώτηση, για να γυµνάζουν και τη µνήµη και τη γλώσσα µαθαίνοντας σωστές εκφράσεις. 
Αυτό εφαρµόζεται και στη σπουδή των ξένων γλωσσών. 
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συνενώνονται πάντοτε. Η αδιάκοπη συνοµιλία, όπως στους σωκρατικούς διαλόγους, είναι 

µόνο για τους ωριµότερους µαθητές και ακροατές246. Όταν χρησιµοποιείται η ακροαµατική 

διδασκαλία247, καλό είναι ο δάσκαλος να είναι σύντοµος στην παράδοσή του και να 

επιτρέπει στους µαθητές του να του κάνουν ερωτήσεις, διότι διαφορετικά δεν θα µπορεί να 

εξασφαλίσει την προσοχή των µαθητών του.  Παράλληλα στην ακροαµατική απαιτούνται 

πιο πολλές επαναλήψεις.

Και στην κατηχητική και στην ακροαµατική διδασκαλία είναι αναγκαία η ζωηρότητα 

του δασκάλου248. Ο άξιος δάσκαλος απαιτείται να έχει φυσική ευφυΐα, έµφυτη αγχίνοια, 

ιλαρότητα στο πνεύµα, ζωηρότητα στην έκφραση, γοργότητα, ευθυµία. Να αποφεύγει τη 

µονότονη παράδοση, να είναι υποµονετικός, σαφής, να χρησιµοποιεί το αστείο, όταν 

χρειάζεται, και να φέρεται στους µαθητές του ανάλογα µε την ηλικία τους, µε τα παιδιά να 

γίνεται παιδί, µε τους νεαρούς νεαρός. Η υπαγόρευση είναι η πιο εύκολη µέθοδος για το 

δάσκαλο, αλλά η πιο στρεβλή για τους µαθητές.  

Τα γενικά αξιώµατα της διδακτικής και διδασκαλίας απαιτούν τροποποιήσεις249 

ανάλογα µε τον αριθµό (έναν, λίγους ή πολλούς συγχρόνως) και την κατάσταση των 

µαθητευοµένων, δηλαδή ανάλογα µε τις ανάγκες τους, τις ικανότητες, τις επιδεξιότητες, την 

κλίση, την πρόοδο που σηµειώνουν. Η διδασκαλία, η άσκηση, η πράξη πρέπει συνεχώς να 

εναλλάσσονται. Όταν ο αριθµός των µαθητών είναι µεγάλος και υπάρχει ανισότητα στις 

δυνάµεις των µαθητών, υπάρχει ο προβληµατισµός σε ποια κλάση πρέπει να δίνει 

µεγαλύτερη προσοχή ο δάσκαλος, διότι οι πιο αδύνατοι µαθητές έχουν µεγαλύτερη 

ανάγκη, αλλά και οι ευφυείς δεν πρέπει να παραµελούνται. Το αξίωµα που θα πρέπει να 

έχει ο δάσκαλος είναι  να φροντίζει το µεγαλύτερο αριθµό των µαθητών, χωρίς να εξαιρεί 

κανέναν από αυτούς που έχουν µέτριες και συνήθεις δεξιότητες.  

Η θεωρία της διδακτικής εξετάζει ακόµη ποια πρέπει να είναι τα αντικείµενα, µε τα 

οποία πρέπει να γυµνάζεται ο νους των νέων250. Το πιο σηµαντικό δώρο µε το οποίο 

προίκισε ο Θεός τον άνθρωπο µαζί µε τις σωµατικές και νοητικές του δυνάµεις είναι η 

“τελειοσιµότης”, δηλαδή η δυνατότητα να τελειοποιεί τις δυνάµεις αυτές, µέχρι να 

πλησιάσει το Θεό. Ο άνθρωπος θεωρητικά µπορεί να µάθει όλα τα “εµπεριεχόµενα εις την 

σφαίραν του” και να τα κατορθώσει µε τις σωµατικές και νοητικές του δυνάµεις. Από την 

άλλη, όµως, ο χρόνος είναι σύντοµος και οι δυνάµεις στην πραγµατικότητα περιορισµένες, 

                                            
246 στο ίδιο, σ. 204. 
247 Περί του ακροαµατικού της διδασκαλίας τρόπου, σ. 204-205. 
248 Περί της ζωηρότητος εν καιρώ της διδασκαλίας, σ. 205-207. 
249Περί του πώς να τροπολογήται και να προσδιορίζηται η διδασκαλία κατά τον αριθµόν και την κατάστασιν των 
µαθητευοµένων, σ. 207-210. 
250 Περί του ότι τα αντικείµενα πρέπει να δοκιµάζωνται, σ. 210-211. 
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πράγµα, το οποίο πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό των αντικειµένων 

διδασκαλίας, µε τα οποία επίσης πρέπει να συνάπτεται και η µέθοδος.  

Η διδασκαλία πρέπει να ακολουθεί ορισµένες αρχές251 και η πιο σηµαντική είναι ο 

σεβασµός στο λογικό. Καθώς το λογικό αναπτύσσεται, γεννώνται οι ιδέες, οι οποίες 

δηµιουργούνται ως ένα βαθµό από τους νόµους του συλλογιστικού και ως ένα βαθµό από 

την κλίση του ανθρώπου προς το θρησκευτικό και ηθικό. Εποµένως η διδασκαλία θα 

στραφεί πρώτα στη γλώσσα µε την ανάγνωση και τη γραφή, στη συνέχεια στα ηθικά και 

θρησκευτικά αντικείµενα και στην πρακτική άσκηση της κρίσεως µε την αριθµητική και το 

ετυµολογικό.

Να ληφθεί επίσης υπόψη ότι το µεγαλύτερο µέρος της ανθρωπότητας απασχολείται 

σε χειρωνακτικές εργασίες. Το µικρότερο µέρος ασχολείται µε τις υψηλότερες ανάγκες και 

τους σκοπούς της κοινωνίας και ακόµη µικρότερο ποσοστό θα ζήσει στον “ιδεαλικό” 

κόσµο. Αυτές οι τάξεις υποδιαιρούνται σύµφωνα µε τα επαγγέλµατα και τις ασχολίες τους 

και σύµφωνα µε αυτά προσδιορίζεται και ο βαθµός της παιδείας τους252. 

Το ιδανικό, βέβαια, θα ήταν να λαµβάνουν όλοι γενική εκπαίδευση253, αλλά η 

διδασκαλία µπορεί να προσδιοριστεί µόνο από τη θέση του καθένα254. Μόνο λίγοι 

επιθυµούν να ακολουθήσουν την ελεύθερη εκπαίδευση χωρίς κάποιο προσδιορισµένο 

σκοπό. Οι περισσότεροι πρέπει από µικρή ηλικία να ενδιαφερθούν για το επάγγελµά τους, 

οπότε θα πρέπει να στρέφονται σε διάφορα σχολεία, µε διαφορετικό κύκλο µαθηµάτων και 

διαφορετική οργάνωση255.  

Ανεξάρτητα από τη µελλοντική κατάσταση του µαθητή και την κατεύθυνση που θα 

ακολουθήσει, αυτός θα πρέπει να µάθει να παρατηρεί, να σκέφτεται, να εκφράζεται 

σωστά256. Το παιδί πρέπει να προγυµνάζεται όσο το δυνατόν πρώιµα, να αισθάνεται, να 

παρατηρεί και να οµιλεί µε ορθή, ακριβή και σαφή συνείδηση. Αυτό διδάσκουν και οι 

γενικοί κανόνες για τη γνωστική δύναµη της ψυχής. Να παρατηρούµε ακριβώς τη φύση 

βήµα προς βήµα και να τη σεβόµαστε. Το παιδί από την κατάσταση της “αναισθησίας” 

                                            
251 Οποίαι αι πρώται αρχαί εκάστης διδασκαλίας, σ. 211-212. 
252 Ότι τα µαθήµατα πρέπει να διαιρώνται κατά τας διαφόρους χρείας, στο ίδιο, σ. 213. Ο Ιω. Πανταζίδης στο έργο του 
“Γυµνασιακή Παιδαγωγική“, Αθήναι 1889, σ. 3 κε, αναφερόµενος στο σκοπό των Γυµνασίων κάνει µνεία για τη θεωρία που 
παραβάλλει το λαό µε έµψυχο µηχανισµό και τις κοινωνικές τάξεις µε οργανικά συστήµατα. Η τάξη των γεωργών και 
χειρωνάκτων αντιστοιχεί στο θρεπτικό σύστηµα, η τάξη των βιοµηχάνων και εµπόρων στο κυκλοφορικό και αναπνευστικό, 
η τάξη των αρχόντων και κυβερνητών στο νευρικό και η διαίρεση των εκπαιδευτηρίων στη Γερµανία είναι ανάλογη της 
αποστολής κάθε τάξης (δηµοτικό, αστικό σχολείο και γυµνάσιο). Παραπέµπει στο έργο του K. Schmidt 
“Gymnasialpaedagogik“, 1857.   
253Οποία είναι τα αντικείµενα της γενικής εκπαιδεύσεως και της ως προς το επάγγελµα, στο ίδιο, σ. 213-215. 
254 “πόσον να προηγήται διά το µέλλον επάγγελµα, και έως εις ποίον βαθµόν να εκτείνεται διά το θήλυ γένος”, σ. 214. 
255Ο συγγραφέας σηµειώνει ότι θα αναφερθεί σε αυτό το ζήτηµα στο κεφάλαιο “περί διοργανισµού των δηµοσίων 
σχολείων”, σ. 215, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο κεφάλαιο στο περιοδικό. 
256 Τµήµα Β. Κεφ. Α. Οποία είναι η πρώτη διέγερσις και γύµνασις της προσοχής, της σκέψεως, και της γλώσσης διά της 
διδασκαλίας. Περί της γενικής ιδέας αυτής της διδασκαλίας, σ. 243-245. 
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σταδιακά µεταβαίνει σε αυτή της “συναισθήσεως” και των σαφέστερων ιδεών. ∆υστυχώς 

αυτά είναι άγνωστα στους περισσότερους δασκάλους, οι οποίοι εγκαταλείπονται στο 

“αυτόµατον και άσκοπον και άτακτον αυθαίρετον”. Για αυτό είναι απαραίτητο η διδασκαλία 

να γίνεται ανάλογα µε την ηλικία, υγεία, ευφυΐα των παιδιών και µε προσδιορισµένο σκοπό, 

που να αφορά στην άµεση ανάπτυξη, γύµναση και ενδυνάµωση των νοερών δυνάµεων, 

καθώς και µε συγκεκριµένο σχέδιο που βασίζεται σε αµετάθετες αρχές και έχει υπογραµµό 

τη φυσική φορά του ανθρώπινου νου. 

Όσα παιδιά ανατράφηκαν “κοινωνικώς” συνήθισαν να παρατηρούν τα πάντα µε 

ακρίβεια, να σχηµατίζουν ευκρινείς ιδέες αυτών που παρατήρησαν και αντιλήφθηκαν µε τις 

αισθήσεις τους και να τα ονοµάζουν257. Όσα όµως ανατράφηκαν µε τη συνήθη αγωγή 

προσέχουν λίγο και τα περισσότερα εγκαταλείπονται στο “αυτόµατον”. Ο δάσκαλος θα 

πρέπει να ασκεί το παιδί ξεκινώντας από τα αµέσως αντιληπτά στις αισθήσεις αντικείµενα, 

µε την ονοµασία τους και βαθµιαία µεταβαίνοντας στα αφηρηµένα, για τα οποία το παιδί 

έχει εναργείς ιδέες, και να γυµνάζει το µνηµονικό και τη γλώσσα. Για αυτές τις ασκήσεις 

προσφέρονται όλα εκείνα τα αντικείµενα που συνδέονται µε την τροφή, την ενδυµασία, την 

ανάπαυση, το σπίτι, τον κήπο, τα ζώα, τα φυτά. Ένα µικρό παράδειγµα για την άσκηση 

είναι µια διατριβή για το τι είναι διάστηµα και κίνηση µε διάλογο του δασκάλου και των 

µαθητών258.  

Μετά την εντύπωση των φυσικών αντικειµένων γίνεται η µετάβαση στα µέρη τους259. 

∆ηλαδή δεύτερη γύµναση του νου να είναι τα καθέκαστα µέρη, η θέση τους, η σχέση ή ο 

τρόπος της συνοχής ή συνέχειάς τους. Αργότερα η ονοµασία τους µε σταδιακή µετάβαση 

από τα εύκολα στα δύσκολα, η απαρίθµηση των κύριων µερών των αντικειµένων, των 

τµηµάτων των µερών µε τα σηµαντικότερά τους σηµεία και µετά µε τα λιγότερο 

αξιοσηµείωτα. Για την περιγραφή τους αναγκαία είναι τα επίθετα που φανερώνουν τη 

µορφή, το σχήµα, τον αριθµό, τις ιδιότητες και ποιότητες. Έτσι σιγά-σιγά θα οξύνεται η 

προσοχή, θα πλουτίζεται η γλώσσα, θα αποκτούν οι ιδέες των παιδιών σαφήνεια και 

ακρίβεια, θα απασχολείται το φανταστικό τους και θα γυµνάζεται η µνήµη τους260.  

Αφού γίνουν αυτές οι γυµνάσεις, είναι δυνατόν να γίνει µετάβαση στο επόµενο 

στάδιο, που αφορά στη δηµιουργία, χρήση, κατάσταση, ενέργεια, αλλοίωση των 

                                            
257 Περί του πώς να διεγείρωµεν την προσοχήν, και να την γυµνάζωµεν εις το να παρατηρή και να ονοµάζη αισθητά 
αντικείµενα, σ. 245-247. 
258 Περί του διαστήµατος, σ,  245-250. 
259Περί του πώς να αναζητώσι τα µέρη και τα χαρακτηριστικά σηµεία των αντικειµένων, σ. 326-329.  
260 Ο συγγραφέας δίνει ένα παράδειγµα. Οι µαθητές παρατηρούν ένα σπίτι. ∆ίνονται τα βασικά µέρη του σπιτιού (τοίχος, 
παράθυρα κλπ). Καταµετρώνται, δίνεται το σχήµα τους, το µέγεθος, το χρώµα τους. Το ίδιο µπορεί να γίνει µε ένα τραπέζι, 
µε ένα κοµµάτι χαρτί. Τα παιδιά µαθαίνουν και διασκεδάζουν ταυτόχρονα. σ. 327-328. Παραπέµπει στο βιβλίο του Γ. 
Παγώντος, “περί γυµνάσεως των αισθήσεων, 1837, σ. 75.  
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πραγµάτων, τις ιδιότητες των οποίων ήδη γνωρίζουν τα παιδιά261. Θα διδαχτούν ό,τι δε 

γνωρίζουν καθόλου και θα συµπληρώσουν ό,τι δε γνωρίζουν ολοκληρωµένα. Αυτή η 

συσσώρευση γνώσεων για τα κοντινότερα αντικείµενα θα ωφελήσει τα παιδιά262.  

Η σύγκριση και η διάκριση263 είναι ένα άλλο είδος γύµνασης του νου πολύ ωφέλιµο 

για την οξύνοια, την αγχίνοια και τη συγκριτική δύναµη. Ο δάσκαλος θα πρέπει να 

ξεκινήσει από τα αισθητά αντικείµενα, στα οποία θα επισηµανθούν στοιχεία ισότητας, 

ανισότητας, οµοιότητας, ανοµοιότητας. Στη συνέχεια να προχωρήσει στα ηθικά αντικείµενα 

και να συγκρίνει για παράδειγµα τον άτακτο από τον εύτακτο, στα συνώνυµα, όπως 

"αψευδώς-αληθώς-ειλικρινώς" κλπ. Οι ιδέες µπορούν να τροπολογούνται, να 

κατατάσσονται, να διαιρούνται264.  

Η κρίση των παιδιών µπορεί να γυµναστεί µε διάφορα αξιώµατα, τα οποία έχουν στη 

µνήµη τους265. Καλό είναι να ξεκινά ο δάσκαλος µε την κρίση των αισθητών αντικειµένων 

και µετά να προχωρεί στα ηθικά δυσκολεύοντας βαθµιαία τις ερωτήσεις, για να γυµνάζει 

µαζί µε την κρίση και την οξύνοια. Έτσι µπορούν να αναπτύσσονται τα πρώτα αξιώµατα 

της φυσικής λογικής σύµφωνα µε τη σωκρατική µέθοδο της διδασκαλίας266. 

Εκτός από το εκτενές κεφάλαιο για τη “∆ιδακτική εν γένει” ο συγγραφέας αφιερώνει 

ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για τις µεθόδους της διδακτικής, στο οποίο παίρνει την αφορµή να 

“πλέξει” το εγκώµιο της αλληλοδιδακτικής267. Η διδακτική, κατά τον Κοκκώνη, είναι ένα από 

τα ουσιωδέστερα µέσα ανατροφής. Μέσα της διδακτικής είναι οι τρόποι του "διδάσκειν". 

Μέθοδος λέγεται η ενέργεια, σύµφωνα µε κάποιες αρχές και κάποια τάξη, για την επίτευξη 

ενός σκοπού, ενώ τρόπος είναι η τάξη, την οποία χρησιµοποιεί κανείς, για να βάλει σε 

ενέργεια τη µέθοδο. Οι µέθοδοι θεωρούνται διττώς: πρώτον ως προς τον τρόπο, µε τον 

οποίο απασχολούνται οι µαθητές στο έργο τους και δεύτερον ως προς το πώς 

µεταδίδονται και διδάσκονται οι γνώσεις. Υπάρχει η δυνατότητα να διδάσκει κανείς 

αλληλοδιαδόχως τους µαθητές, τον ένα µετά τον άλλο ή όλους µαζί συγχρόνως, δηλαδή µε 

την ατοµική ή την οµόχρονη µέθοδο. Η ατοµική λέγεται µέθοδος καταχρηστικώς και δεν τη 

µεταχειρίζεται κανείς άλλος, παρά µόνο οι γραµµατοδιδάσκαλοι, που διδάσκουν στα παιδιά 

την ανάγνωση µε το "οκτωηχοψαλτήρι". Είναι µια µάταιη διδασκαλία, διότι χάνεται 

πολύτιµος χρόνος και χωρίς αποτέλεσµα. Με την οµόχρονη απασχολούνται όλοι οι 

                                            
261 ∆ιασκέδασις περί της αρχής και χρήσεως των πραγµάτων, σ. 329-332.  
262 στο ίδιο, σ.  330-332. . Για παράδειγµα µπορούµε να ασχοληθούµε µε το βιβλίο, από ποια µέρη αποτελείται, για το 
χαρτί, από τι γίνεται το χαρτί, πώς κατασκευάζεται κλπ. 
263 Περί της συγκρίσεως και διακρίσεως, σ. 332-334.  
264 στο ίδιο, σ. 365. 
265 Περί του πώς να γυµνάζωµεν της κρίσιν διά τα καθέκαστα αξιώµατα, σ. 365-67. 
266 στο ίδιο, σ.  365 κε (∆εν ολοκληρώνεται η ενότητα για τη γύµναση της γλώσσας των παιδιών). 
267 ∆ιδακτική-Περί µεθόδων, σ. 135-138. 
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µαθητές ταυτόχρονα (συνδιδακτική) από το δάσκαλο ή από κάποιους µαθητές µε την 

επίβλεψη του δασκάλου (αλληλοδιδακτική). Η συνδιδακτική είναι κατάλληλη για µικρό 

αριθµό µαθητών, που δεν υπερβαίνει τους 40-50. Η αλληλοδιδακτική εφαρµόζεται µε 

µεγάλη επιτυχία σε σχολεία, όπου φοιτούν εκατοντάδες µαθητές. Είναι η µόνη ικανή 

µέθοδος για τις αναγκαίες προπαιδευτικές γνώσεις στο πλήθος του λαού µε λίγη δαπάνη 

χρόνου, χρηµάτων και µε λίγους δασκάλους. Με την αλληλοδιδακτική εκατοντάδες παιδιά, 

καταταγµένα σε κλάσεις και µε διαφορές ως προς την ευφυΐα, µε ευταξία, ησυχία, 

πειθαρχία, ασχολούνται µε όλα τα µαθήµατα. Η αλληλοδιδακτική φαίνεται πιο κατάλληλη 

και συµφέρουσα για την εκπαίδευση φτωχών λαών. Στην Ελλάδα, παρόλο που η εισαγωγή 

της έγινε από την αρχή της πολιτικής αναγέννησης, τελειοποιήθηκε το 1830 και συνεχώς 

τελειοποιείται και διαδίδεται σε περισσότερους δήµους. Η αλληλοδιδακτική, παρόλο που 

παρουσιάζει τόσα πλεονεκτήµατα, κινδυνεύει από ένα ελάττωµα: να γίνει µηχανική, όπως 

ισχυρίζονται µερικοί, διότι περιορίζεται στην ανταλλαγή γνώσεων µεταξύ των µαθητών και 

περιορίζει την πνευµατική τους ανάπτυξη. Αυτό µπορεί να διορθωθεί µε την καλή γύµναση 

των πρωτόσχολων, µε γενικές επαναλήψεις αλληλοδιαδόχως σε όλες τις τάξεις, µε τη 

χρήση και της συνδιδακτικής µεθόδου στα µαθήµατα εκτός της ανάγνωσης, γραφής, 

αριθµητικής, ιχνογραφίας, χριστιανικής διδασκαλίας. Ως προς το "διδάσκειν ή µεταδίδειν" 

γνώσεις οι µέθοδοι είναι η διαπειρική, ακροαµατική, ευρετική, ερωτηµατική, αναλυτική, 

συνθετική268. 

Η παρατήρηση των αισθητών είναι η διαπειρική µέθοδος (ή πειραµατική ή 

διαισθητική). Στην ακροαµατική δίνεται προσοχή στα λεγόµενα του διδάσκοντα. Στην 

ευρετική πρωταγωνιστεί η σκέψη, στην ερωτηµατική η συνδιάλεξη, στην αναλυτική η 

ανάλυση, στη συνθετική η σύνθεση. Οι παραπάνω µέθοδοι µπορούν να αναπτυχθούν και 

να συνδυαστούν πολυειδώς και ποικιλοτρόπως. Βέβαια, κατά το συγγραφέα, όλες οι 

παραπάνω δεν είναι µέθοδοι αλλά τρόποι. Μέθοδος είναι η αλληλοδιδακτική, η οποία 

εφαρµόζεται στη Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Επτάνησο, Ελλάδα µε διάφορους τρόπους. Οι 

διαφορές ως προς την εφαρµογή της µεθόδου και τους τρόπους που ακολουθούνται 

συγκροτεί το λεγόµενο "σύστηµα". Για παράδειγµα το σύστηµα του Σαραζίνου, του 

Κλεόβουλος, του Πολίτη269.  

Η διαπειρική ή διαισθητική µέθοδος (τρόπος) έχει σκοπό να µεταδώσει γνώσεις µε τη 

βοήθεια των αισθήσεων και µε τις εικόνες γίνονται αισθητές και οι αφηρηµένες ιδέες. Έτσι 

τα παιδιά αποκτούν γνώσεις για ζώα, φυτά, ορυκτά, για το σχήµα και τις ιδιότητες των 

                                            
268 στο ίδιο, σ.  138. Η αναλυτική διαπραγµάτευση των µεθόδων γίνεται σ. 172-176. 
269 στο ίδιο, σ. 172-173. 
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σωµάτων. Η διαπειρική εφαρµόζεται στην ανάγνωση, στη γραφή, στην αριθµητική, στη 

γραµµική ιχνογραφία. Ενδείκνυται περισσότερο για τις τάξεις των αρχαρίων, αλλά ωφελεί 

και τις ανώτερες270. Η ακροαµατική έχει σκοπό να µεταδώσει γνώσεις µε συνεχή οµιλία, 

αλλά παρουσιάζει δυσκολίες, διότι απαιτεί τη συνεχή προσοχή των µαθητών, πράγµα όχι 

εύκολο, ειδικά για τους αρχάριους. Ο δάσκαλος πρέπει να είναι ικανός να κερδίσει την 

προσοχή µε ευχάριστη και διασκεδαστική διήγηση. Η µέθοδος αυτή ενδείκνυται για την 

ιστορία και ηθικολογία µε τη βοήθεια της ερωτηµατικής, µε την οποία διαπιστώνεται αν οι 

µαθητές κατανοούν το δάσκαλο271. Η ευρετική ενδείκνυται για τη διδασκαλία της 

γραµµατικής, της αριθµητικής, της γεωµετρίας, της θρησκείας, συγγενεύει µε την 

ερωτηµατική και µεταχειρίζεται πολύ την αναλυτική και συνθετική. Ενδείκνυται για παιδιά, 

τα οποία έχουν ήδη κάποιες γνώσεις272.  

Η ερωτηµατική ή κατηχητική µέθοδος είναι η τέχνη να ρωτάει ο δάσκαλος τα παιδιά, 

για να διαπιστώσει αν κατάλαβαν αυτά που διδάχθηκαν. Επειδή µεταχειρίζεται πολύ τη 

σύνθεση και ανάλυση λέγεται και σωκρατική. ∆ε διαφέρει και πολύ από την ευρετική παρά 

µόνο στο ότι ο δάσκαλος παίρνει περισσότερο µέρος κατά τη διαδικασία του µαθήµατος 

και ζητά από το µαθητή του την εύρεση της αλήθειας. Η µέθοδος αυτή είναι το κλειδί των 

άλλων και προϋποθέτει ότι, για να τη µεταχειριστεί ο δάσκαλος, πρέπει να είναι γνώστης 

του τρόπου σκέψης των παιδιών, να κατέχει καλά τη µητρική του γλώσσα και το 

αντικείµενο της διδασκαλίας και οι ερωτήσεις του να είναι σύντοµες, σαφείς και ακριβείς273. 

Όλες οι µέθοδοι στις οποίες έγινε αναφορά πρέπει να χρησιµοποιούνται παράλληλα και 

καθιστούν τη διδασκαλία πιο εύστοχη και γόνιµη. Ο δάσκαλος που γνωρίζει να τις 

χρησιµοποιεί µε ευστοχία βλέπει τους µαθητές του να προοδεύουν274.  

Αφού έγιναν γνωστές οι µέθοδοι για τη µετάδοση των γνώσεων, είναι απαραίτητο να 

προσδιοριστούν και οι γνώσεις. Οι γνώσεις είναι δύο ειδών: οι αρχικές ή αναγκαίες και οι 

βοηθητικές. Αναγκαίες είναι η ανάγνωση, η γραφή, η αριθµητική και η χριστιανική 

διδασκαλία που διδάσκονται στα κατώτερα προκαταρκτικά σχολεία. Οι βοηθητικές είναι η 

φυσική ιστορία, φυσική, γεωγραφία, αστρονοµία, γραµµατική, ιχνογραφία, µουσική, 

ιστορία, νοµοθεσία κλπ, που διδάσκονται στα ανώτερα275.  

                                            
270 στο ίδιο, σ. 174. 
271στο ίδιο,  σ. 175. 
272 στο ίδιο, σ. 176. 
273στο ίδιο, σ. 334. 
274στο ίδιο, σ. 335. Πχ, η ιδέα του σπιτιού µπορεί να δοθεί µε την ανάλυση των µερών του και δείχνοντας τα µέρη να 
κάνουµε το παιδί να φανταστεί το σπίτι. Η αναλυτική είναι χρήσιµη για τα διδακτά αντικείµενα που είναι σύνθετα, ενώ η 
συνθετική για τις απλές και αφηρηµένες ιδέες, όπως στο µάθηµα της γραµµατικής, της κατήχησης.  
275 στο ίδιο, σ. 336. 
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∆ηµοσιεύονται λεπτοµερείς οδηγίες276 για τους νέους τρόπους της ανάγνωσης που 

δοκιµάστηκαν στο ∆ιδασκαλείο και ευδοκιµούν στα σχολεία στα οποία έγινε η εισαγωγή 

τους και καθορίζεται η διδασκαλία του Αλφαβηταρίου κατά κλάσεις. Συστήνονται επίσης τα 

αναγνωστικά του β΄ τµήµατος της η΄ κλάσης, στην οποία δίνονται βιβλία277. Η γεωγραφία, 

ελληνική ιστορία, φυσική διαβάζονται στα ηµικύκλια κατά "χορίες" από τους συνδιδακτικώς 

διδασκόµενους µαθητές για προµελέτη. Σε περίπτωση που τα βιβλία δεν επαρκούν, τότε η 

κάθε "χορία" τα παίρνει διαδοχικά. Για όλα αυτά τα µαθήµατα οφείλει ο δάσκαλος να 

ακροάται τους µαθητές πριν την έναρξη των µαθηµάτων. Η χριστιανική διδασκαλία γίνεται 

“αναγνωστικώς” και µετά διδάσκεται και κατανοείται. Η πέµπτη κλάση στη συνέχεια, αφού 

συνηθίσει στη «συνδεδεµένην» ανάγνωση278, παίρνει τα προσευχητάρια και τάσσεται κατά 

"χορίες", ενώ ο δάσκαλος ορίζει το µάθηµα για το σπίτι, αφού το διαβάσει ο ίδιος δυνατά. 

Στο επόµενο µάθηµα θα  διαβάσουν οι µαθητές, θα τους εξηγήσει και θα τους ορίσει νέο. 

Οι µαθητές της ζ΄ και του α΄ τµήµατος της η΄ κλάσης µε τον ίδιο τρόπο θα ασχοληθούν µε 

την ιερά ιστορία. Το β΄ τµήµα θα ασχοληθεί µε την κατήχηση. Στο µάθηµα της χριστιανικής 

διδασκαλίας ανήκουν τα Ευαγγέλια και η Οκτώηχος. Τα άλλα µαθήµατα διδάσκονται στο β΄ 

τµήµα της η΄ κλάσης συνδιδακτικώς και κατανέµονται οι ώρες της συνδιδακτικής279.   

Αυτή η διάταξη των µαθητών, σε κλάσεις, ηµικύκλια, "χορίες", η σειρά διδασκαλίας 

των µαθηµάτων, έτσι, όπως περιγράφεται, θα απαιτούσαν οπωσδήποτε µέγιστη ακρίβεια, 

συνεχή επαγρύπνηση και παρακολούθηση των µαθητών από το δάσκαλο και δεν είναι 

δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι, ακόµη και από τους δασκάλους που γνώριζαν καλά την 

αλληλοδιδακτική µέθοδο, λίγοι θα µπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτή τη διαδικασία.    

                                            
276∆ιδακτική -τρόποι προς διδασκαλίαν της αναγνώσεως, σ. 367 κε. Στην α΄ κλάση αποκτάται η γνώση και στη συνέχεια η 
διάκριση αρχικά των φωνηέντων, µετά των διφθόγγων κατά συστοιχία µε τους τρεις τρόπους του Οδηγού. Τα φωνήεντα 
ονοµάζονται µε τις φωνές τους, τα σύµφωνα µονοσυλλάβως πχ βη, γα, δη. Στις β΄, γ΄, και δ΄ κλάσεις χρησιµοποιείται το 
συλλαβισµατάριο για τη διδασκαλία του συλλαβισµού. Αφού εννοηθεί ο συλλαβισµός στο ηµικύκλιο, διδάσκονται σύµφωνα 
µε τρεις τρόπους από τον ερµηνευτή. α. Κάθε µαθητής διαβάζει µία συλλαβή που του δείχνει ο ερµηνευτής, αφού ο 
ερµηνευτής ή ο δάσκαλος διαβάσει πολλές συλλαβές πριν, και οριζοντίως και καθέτως. Στο δεύτερο τρόπο ο ερµηνευτής 
δείχνει συλλαβές ή τις προφέρει και ο µαθητής αναφέρει τα γράµµατα από τα οποία αποτελούνται. Αν δεν τα καταφέρει ο 
µαθητής, τότε γίνεται ανάλυση της συλλαβής. Στον τρίτο τρόπο ο µαθητής προφέρει τη συλλαβή που του δείχνει ο 
ερµηνευτής µε συνδυασµούς γραµµάτων, φωνήεν µε σύµφωνο και σύµφωνο µε φωνήεν. Στην ε΄ και στ΄ κλάση 
εφαρµόζεται η “λεξιλογία”, δηλαδή δίνεται στο µαθητή η ιδέα της λέξης, γίνεται η διαίρεση των  συλλαβών. Με τον πρώτο 
τρόπο ο µαθητής διαβάζει τη λέξη κατά συλλαβή, οριζοντίως και καθέτως. Με το δεύτερο τρόπο γίνεται ανάλυση και 
σύνθεση, διαβάζονται οι συλλαβές και µετά η λέξη. Με τον τρίτο τρόπο εφαρµόζεται η σύνθεση και µετά η ανάλυση. Στις 
ε΄, στ΄, ζ΄ και στο α΄ τµήµα της η΄ κλάσης γίνεται προγύµναση στην κατανόηση και διάκριση των προτάσεων µε τη 
σύνθεση και ανάλυση, για τη συνδεδεµένη ανάγνωση. Στο β΄ τµήµα της η΄ κλάσης γίνεται ανάγνωση στα βιβλία. Πρώτα 
παρατηρούνται τα σηµεία στίξης, µετά τα µέρη της πρότασης και µετά το νόηµα της πρότασης.  
277Α εξαµήνου: Ευαγγέλια, Περίληψη ευαγγελίου, Πράξεις αποστόλων, Εξωκκλήσιον του δάσους, Χρηστοήθεια ή περί 
συµπεριφοράς, Ηθική ή περί καθηκόντων, Βίοι-Αποφθέγµατα, Οκτώηχος κλπ. Στο Β΄ εξάµηνο Παιδοδηγία, διάφορα 
∆ιηγήµατα, Βίος Σόλωνος, Εγχειρίδιον ∆αρβάρεως, Περιστερά, τα δύο Αρνία, Ψυχολογία, Υγιεινά παραγγέλµατα, σ. 375-
376. 
278Κατά τη διαδικασία της συνδεδεµένης ανάγνωσης ο µαθητής παρατηρεί σε µια απλή και κατανοητή πρόταση τα σηµεία 
στίξης, τα µέρη της πρότασης (υποκείµενο, κατηγορούµενο κλπ, ποιος έκανε, τι έκανε, σε ποιους, πώς, πού, γιατί κλπ). 
Στο ίδιο, σ. 374-375. 
279 στο ίδιο, σ. 367 κε. 
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Στο κεφάλαιο περί µεθόδων εντάσσεται και το κεφάλαιο “περί του τρόπου 

διδασκαλίας των χειροτεχνηµάτων εις τα σχολεία των κορασίων”. 

Είναι σηµαντικό, κατά τον Κοκκώνη, να υπάρχει ένα οµοιόµορφο σύστηµα 

διδασκαλίας για τους µαθητές των ∆ηµοτικών, ώστε σε περίπτωση αλλαγής σχολείου ο 

µαθητής να µη συναντήσει κανένα πρόβληµα. Πρόβληµα υπάρχει, όµως, στο µάθηµα της 

χειροτεχνίας στα σχολεία των κοριτσιών, διότι δεν έχει εισαχθεί µέχρι σήµερα κάποιος 

τρόπος διδασκαλίας, αν και στα χειροτεχνήµατα οι µαθήτριες ξοδεύουν το µισό από το 

χρόνο τους, δηλαδή το απόγευµα κάθε εργάσιµης ηµέρας, για αυτό και αναφέρει σχετικές 

οδηγίες, διότι οι διδασκάλισσες πράττουν κατά το δοκούν. Τα σχολεία των κοριτσιών 

πρέπει να είναι όµοια µε των αγοριών, µε εξαίρεση τη διάταξη των θρανίων, διότι τα 

φορέµατα των κοριτσιών απαιτούν περισσότερο χώρο. Για τα θρανία ορισµένες 

λεπτοµέρειες είναι απαραίτητες για την τοποθέτηση και χρήση των χειροτεχνηµάτων. Με 

σχολαστικότητα καθορίζονται οι θέσεις των χειροτεχνηµάτων, το είδος τους (ράψιµο, 

πλέξιµο, κέντηµα)280.  

Στην ενότητα ∆ιδασκαλία ο συγγραφέας αναφέρεται σε ένα από τα µέσα της 

διδακτικής, τα βιβλία. Η διδακτική ασχολείται µε τους τρόπους και τις µεθόδους της 

διδασκαλίας, καθώς και µε τα µέσα ή τα όργανα, για να διδάξει κάποιος κατάλληλα. Τα 

κυριότερα µέσα της διδασκαλίας είναι τα βιβλία και κυρίως, όταν είναι γραµµένα 

“ευµεθόδως” και “καταλλήλως” για τις δυνάµεις του µαθητή. Αναφέρει τα αναγκαία βιβλία, 

αλφαβητάρια και παιδοδηγίες281, καθώς και άλλα βιβλία ηθικοδιδακτικού περιεχοµένου και 

χρηστοήθειες. Η µικρή τιµή τους, το ευµέθοδο, το συνοπτικό, το εύληπτο τα καθιστούν 

ευπόριστα και εύχρηστα στους µαθητευόµενους. Οι δηµοδιδάσκαλοι µετά τη διδασκαλία 

                                            
280στο ίδιο, σ. 221 κε. Στο ράψιµο οι µαθήτριες χωρίζονται σε οκτώ κλάσεις -η τελευταία χωρίζεται σε δύο τµήµατα- 
καθορίζεται το τι θα διδαχθούν σε κάθε κλάση, ποια θα είναι η θέση των πρωτοσχολισσών κλπ. Και στο πλέξιµο οι 
µαθήτριες διαιρούνται σε οκτώ κλάσεις και σε κάθε κλάση διδάσκονται τα ανάλογα στάδια του πλεξίµατος. Το ίδιο 
συµβαίνει και µε το κέντηµα, µόνο που οι µαθήτριες της όγδοης κλάσης χωρίζονται σε δύο τµήµατα. Ακολουθεί η 
αναλυτική διάταξη και η παράδοση στα χειροτεχνήµατα, τα προστάγµατα και ο τρόπος της εκτέλεσής τους, αναλυτικές 
σηµειώσεις για τα κεφάλαια αυτά, καθώς και ένα πρόσθετο κεφάλαιο για τις πρωτοσχόλισσες και το ρόλο τους. 
281∆ιδασκαλία, σ. 21-22. Το άρθρο περιέχει υποδείξεις εκδοθέντων βιβλίων προς γνώσιν και χρήσιν των δηµοτικών 
σχολείων και των µαθητών. Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη που εκδόθηκε µε δαπάνες Ζακυνθίων σε 4 τοµίδια: 
Α΄.Αλφαβητάριον. Β΄, Γ΄, Απάνθισµα από τους πίνακες του Κλεοβούλου και της Χρηστοµαθείας του ∆αρβάρεως. ∆΄, 
Σύνοψις Ιεράς Ιστορίας και Κατηχήσεως του Αδ. Κοραή (Βενετία 1782). Εκδόθηκαν από το τυπ. Ι. Φιλήµονος. 
Συλλογή από την Οκτώηχο του Ιω. του ∆αµασκηνού και Συλλογή από τα ψαλλόµενα στον εσπερινό όρθρο και τη θεία 
λειτουργία. Εκδόθηκαν  από το τυπ. του Ηλ. Χριστοφίδη 
∆ιδασκαλία, σ. 52-55.  
[συνεχίζονται οι υποδείξεις βιβλίων από σελ. 21, 2ου τεύχους. ∆. Γκανή, Στοιχεία Παιδαγωγίας, α΄ τµήµα αλφαβητάριον, β΄ 
τµήµα επιτοµή Ιεράς Ιστορίας και Κατήχησις του Κοµητά, γ΄ τµήµα αριθµητική (Πέστη 1835). Χ. Γκούρτη, Στοιχεία 
Παιδοδηγίας ή Παιδαγωγίας (Ναύπλιο 1838). Ψυχολογία των Παίδων, µεταφρασµένη από Θ. (αναφέρεται µόνο το αρχικό 
γράµµα του µεταφραστή). 
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των µαθηµάτων να ζητούν από τους µαθητές και τις περιληπτικές απαντήσεις αλλά και την 

κατ’ έκταση απαγγελία του νοήµατος282.  

2.5. ΓΛΩΣΣΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
Το περιοδικό εκφράζει άποψη και για το θέµα της γλώσσας, µε αποτέλεσµα να 

αναφερθεί, έστω και συνοπτικά στο γλωσσικό ζήτηµα, που πήρε έκταση στα χρόνια του 

∆ιαφωτισµού, όπως είναι γνωστό. Επισηµαίνεται ότι η γλώσσα, την οποία οµιλούν οι 

Έλληνες κάθε τάξης και φυλής αποτέλεσε για τους πεπαιδευµένους και ξένους και 

Έλληνες αντικείµενο πολλών συζητήσεων. Άλλοι τη θεώρησαν νόθα και διεφθαρµένη. 

Άλλοι τη θεώρησαν άξια σπουδής, πρότειναν να καθαρίζεται από τους ξενισµούς και 

υποστήριξαν ότι χωρίς να γνωρίζουµε τη γλώσσα της µάνας µας ανατρεφόµενοι 

“ελληνικώς και χριστιανικώς”, δε δίνουµε την πραγµατική διάσταση των όσων δεινών 

δοκιµάσαµε από την τυραννία, και ότι δεν πρόκειται ποτέ να αξιωθούµε να γνωρίσουµε την 

παλαιά. Πολλοί αυτή τη γνώµη τη θεώρησαν άτοπη και συστήνουν να γράφουµε και να 

µιλούµε, όπως οι προπάτορές µας, για να µπορέσουµε µε τον καιρό να τους φθάσουµε. 

Μάλιστα στις ηµέρες αυτές φανατίστηκαν τόσο, ώστε να ισχυρίζονται ότι όποιος 

υποστηρίζει το αντίθετο διαπράττει βλασφηµία. Και έχουν δίκαιο, διότι κανείς από όσους 

υπερασπίστηκαν την οµιλούµενη γλώσσα δεν έγραψε γραµµατική ή αν έγραψε αυτή ήταν 

ατελής. Τέτοιες γραµµατικές έχουµε του Χριστόπουλου, του ∆αυίδ, του Βαρδαλάχου, του 

Βάµβα και άλλων οµοεθνών και ξένων. Αλλά και από αυτούς που έγραψαν τη γραµµατική 

της αρχαίας ορισµένοι τόνισαν την ανάγκη να σπουδάσουµε την οµιλούµενη, για να 

προβούµε στη µάθηση της αρχαίας µε τη σύγκριση από τα γνωστά ή λίγο γνωστά στα 

άγνωστα. Αυτό όµως δεν είναι δυνατόν να κατορθωθεί µε ατελή µέσα. Έτσι και οι 

φιλαρχαίοι “θέλουν σεµνύνεσθαι ότι έχουν δίκαιον, ενώ πηδούν υπέρ τα εσκαµµένα και 

θέλουν να καταναγκάσουν και τους χωλούς και άποδας να ακριδίζουν· όσοι δε θέλουν να 

φθάσουν εις τον σκοπόν όχι µε πηδήµατα αλλά βαθµηδόν, θέλουν φαίνεσθαι γυµνοί λόγου 

και λυµεώνες (διαφθορείς) της γλώσσης και των ελληνικών εθίµων”. Ο Γ. Χρυσοβέργης 

γράφει γραµµατική της καθοµιλουµένης γλώσσας µε την προτροπή και την έγκριση του 
                                            
282στο ίδιο, σ. 98 κε. Το Εξωκκλήσιον του δάσους, Η Περιστερά, Τα Αυγά του Πάσχα (εκδόθηκαν από τη Φιλεκπαιδευτική 
Εταιρεία) περιέχουν ηθικά διηγήµατα µε τα οποία ο αναγνώστης διδάσκεται την αδελφική αγάπη, το καθήκον να βοηθάει, 
το σεβασµό στο Θεό, την ελπίδα για όλες τις περιστάσεις της ζωής. Ηθική προς χρήσιν των Παίδων του Ι. Κάµπη σε 
µετάφραση Α. Ρ. Ραγκαβή (µεταφράστηκε και εκδόθηκε από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία). Η Παιδική Βιβλιοθήκη-
Χρηστοηθείας Μαθήµατα αποτελείται από: Α. Πολίτευµα των παίδων ή µικρά ηθική. Β. Χρηστοήθεια ή περί συµπεριφοράς 
του πολιτισµένου ανθρώπου. Γ. Ηθική ή περί καθηκόντων. Εκδόθηκαν από το Β. Τυπογραφείο (τυπογραφία Α. 
Αγγελίδου). Ο συγγραφέας επαινεί τον Ι. Κάµπη, ο οποίος είναι ονοµαστός στην Ευρώπη για τα διδακτικά βιβλία που 
συνέταξε. Στο συγκεκριµένο δεν βρίσκει ο αναγνώστης υψηλές θεωρίες και αφηρηµένα ακατανόητα παραγγέλµατα για τα 
παιδιά. Ένας γέροντας διδάσκει τις κακίες και τις συνέπειές τους, καθώς και τις αρετές της ηθικής. Ενδείκνυται για τους 
προχωρηµένους µαθητές, αφού προηγηθεί η διδασκαλία των µαθηµάτων χρηστοηθείας και ηθικής της Παιδικής 
Βιβλιοθήκης.  
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διευθυντή του ∆ιδασκαλείου. Η γραµµατική του περιέχει συγκριτική εισαγωγή της νεότερης 

προς την αρχαιότερη γλώσσα µε παρατηρήσεις α) ως προς τα πλεονεκτήµατα της αρχαίας 

προς όλες σχεδόν τις γλώσσες και της νεότερης προς όλες σχεδόν τις οµιλούµενες 

γλώσσες και τη µητέρα της την παλαιά β) ως προς τους ιδιωτισµούς της νεότερης, τους 

οποίους κληρονόµησε από τη γνήσια µητέρα της αλλά και αυτούς που απέκτησε µε τον 

καιρό είτε από µόνη της ως γλώσσα πλήρης και θυγατέρα πλούσιας µητέρας είτε από την 

επιµιξία της µε πολλά έθνη. Το σύγγραµµα αυτό, που είναι καρπός της διετούς 

διδασκαλίας του Γ. Χρυσοβέργη στο Βασιλικό ∆ιδασκαλείο, θα συντελέσει στην ταχεία 

κατανόηση της αρχαίας και στην έλλογή της συγγραφή283.  

2. 6. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΓΩΓΗ 
Είναι γνωστό ότι ο Κοκκώνης ενδιαφέρθηκε και για τη Γυναικεία αγωγή και 

πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας284. Και στον Παιδαγωγό 

αφιερώνει σχετικό κεφάλαιο µε τον τίτλο «Ότι αι γυναίκες οι πρώτιστοι παιδαγωγοί και 

ανατροφείς»285. Οι σχέσεις µητέρας–παιδιού, όπως και οι σχέσεις διδασκάλων-µαθητών 

θεµελιώνονται στην αµοιβαία αγάπη και αναλογία286. Η υποµονή της µητέρας 

αντιδιαστέλλεται στην περιέργεια του παιδιού, η γλυκύτητά της στην ορµή του, η εµπειρία 

της στην αµάθειά του. Αυτά που χαρακτηρίζονται ως τα ελαττώµατα της γυναίκας, δηλαδή 

η ελαφρότητα του πνεύµατος, η κλίση στην ηδονή, η αγάπη για το παράδοξο και µυθώδες 

συνδέουν περισσότερο το παιδί µε τη µητέρα. Η γυναίκα έχει από τη φύση της 

περισσότερη αγαθότητα, µακροθυµία και προσοχή και για αυτό της παραδίδουν τα παιδιά 

στην απαλή και αδύνατη ηλικία. Η αρετή δε διδάσκεται µόνο, αλλά και εµπνέεται και σε 

αυτό υπερτερούν οι γυναίκες287. Ο παιδαγωγός του σχολείου προτρέπει στην αρετή, αλλά 

η µητέρα τη χαράσσει στην καρδιά. Για αυτό η ανατροφή των κοριτσιών είναι πολύ 

περισσότερο αναγκαία από την ανατροφή των αγοριών. Οι καλοί δάσκαλοι αναδεικνύουν 

καλούς µαθητές, αλλά µόνο οι γυναίκες µορφώνουν τους ανθρώπους. Την παιδεία 

µπορούµε να τη διακόψουµε και να αλλάζουµε δασκάλους, αλλά η ανατροφή πρέπει να 

γίνεται µόνο από τον ίδιο άνθρωπο, δηλαδή τη µητέρα. Η φύση έχει εµπιστευθεί την ειρήνη 

                                            
283 στο ίδιο, σ. 100 κε. 
284Αναφέρεται επίσης στην ίδρυση της Εταιρείας, στο σκοπό της και ότι έχει θεσπίσει βραβεία για τους δηµοδιδασκάλους, 
των οποίων οι µαθητές σηµείωσαν πρόοδο κατά τις εξαµηνιαίες εξετάσεις, σ. 51-52. 
285Παιδαγωγός, σ. 77 κε. 
286Η άποψη αυτή διατυπώθηκε από τον Pestalozzi. Α., Ρέµπλε, Ιστορία της Παιδαγωγικής, Μετάφρ. Θ., Χατζηστεφανίδης - 
Σ., Χατζηστεφανίδου-Πολυζώη, Αθήνα 1990, σ. 339 κε.  
287στο ίδιο, σ. 79 κε. Ο Aime-Martin αναφέρει ότι από τους εξήντα εννέα µονάρχες της Γαλλίας τρεις µόνο αγάπησαν τη 
Γαλλία, αυτοί δηλαδή που ανατράφηκαν από τη µητέρα τους. 
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του κόσµου, την ευταξία των οικογενειών, τη δόξα των παιδιών και την ευτυχία όλης της 

ανθρωπότητας στις µητέρες288. 

Η ορθή γυναικεία αγωγή εξετάζεται σε συνάφεια µε τη σωστή  ανατροφή του παιδιού 

και την ευτυχία όλης της ανθρωπότητας, αλλά ο Κοκκώνης σε ένα ξεχωριστό άρθρο (που 

είναι και το µοναδικό σχεδόν στην αρθρογραφία των περιοδικών για τις αντιλήψεις που 

εκφράζει) και έχει τον τίτλο “Περί κορασίων ανατροφής” κάνει λόγο για ισότιµη ανατροφή 

της γυναίκας και του άντρα. Στο άρθρο αυτό ο Κοκκώνης παραδέχεται την αξία των 

γυναικών και καταδικάζει τις βάρβαρες κοινωνίες, που, ακόµη και στην εποχή του, 

περιορίζουν τις γυναίκες. Σε όλα τα βάρβαρα έθνη της αρχαιότητας ο µισός πληθυσµός 

ήταν καταδικασµένος να υπηρετεί σαν τους είλωτες τον άλλο µισό. Οι γυναίκες 

ανατρέφονταν σαν τα ανδράποδα, δεν εµφανίζονταν έξω από το σπίτι, χωρίς κάποια 

καλύπτρα. Αλλά και η συµπεριφορά των αρχαίων Ελλήνων δεν ήταν καλύτερη. Και στα 

οµηρικά χρόνια, και ακόµη και στην εποχή της ανάπτυξης της Αθήνας, οι γυναίκες ήταν 

σχεδόν έγκλειστες στα σπίτια. Ο περιορισµός της γυναίκας κατά την αρχαιότητα αλλά 

ακόµη και σήµερα στα βάρβαρα έθνη την καταδίκασε στο να µην παίρνει καµία ανατροφή. 

Ο άνθρωπος, όµως, δεν είναι δυνατόν να έχει πάντοτε λανθασµένες ιδέες, αλλά σταδιακά 

ελευθερώνεται από τις προλήψεις. ∆ιαφορά υπάρχει στη ρωµαϊκή εποχή, όπου οι γυναίκες 

και λάβαιναν αγωγή, αλλά και συµµετείχαν στην κοινωνική ζωή. Βέβαια και στην αρχαία 

Ελλάδα υπήρχαν µορφωµένες γυναίκες, όπως η Σαπφώ, η Κόριννα, η Μυρτώ, η 

Τελέσιλλα, η Θεανώ, σύζυγος του Πυθαγόρα, η οποία έγραψε “περί παιδαγωγίας και 

οικονοµίας”, η Ασπασία, η Υπατία που δίδασκε µαθηµατικά στην Αλεξάνδρεια και πολλές 

άλλες ακόµη που αναφέρονται στο ∆ιογένη το Λαέρτιο και σε άλλους συγγραφείς. Ακόµη 

υπάρχουν γυναίκες βασίλισσες, γυναίκες που διαπρέπουν στις επιστήµες.  

Σήµερα οι γυναίκες των πολιτισµένων εθνών δεν περιορίζονται µόνο στη φιλολογία 

και στο διάβασµα ποιηµάτων και ροµαντικών µυθιστοριών, αλλά αµιλλώµενες τους άνδρες 

τολµούν να ανεβαίνουν στις υψηλότατες επιστηµονικές θεωρίες, αστρονοµικές, φυσικές, 

χηµικές, γεωλογικές κλπ, συχνάζουν στις παραδόσεις επιστηµονικών µαθηµάτων και 

συγγράφουν για διάφορα επιστηµονικά αντικείµενα. Από όλα αυτά αποδεικνύεται ότι η 

ανατροφή των κοριτσιών απασχολεί τους καλούς γονείς εξίσου µε την ανατροφή των 

αγοριών. Στη σηµερινή εποχή οι γυναίκες είναι σύντροφοι και βοηθοί των ανδρών και 

αναµειγνύονται σε όλες τις αξιόλογες πράξεις και υποθέσεις. Η συναναστροφή ανδρών και 

γυναικών και η άνετη σχέση µεταξύ τους διευρύνει τον ορίζοντα των γνώσεων, ηµερώνει 

                                            
288 σ. 79 κε (Ανθολογία των ωφελίµων γνώσεων, Μάρτιος 1837).    
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τα ήθη, εµπνέει πίστη, συνηθίζει τον άνθρωπο σε σπαρτιατική σωφροσύνη και ευπρέπεια, 

ευκολύνει την αµοιβαία σπουδή των χαρακτήρων, εµπνέει ενάρετο έρωτα και ενώνει µε 

αδιάρρηκτους δεσµούς νέους και νέες. Η καλή και φροντισµένη ανατροφή αναπληρώνει 

πολλές φορές την έλλειψη του κάλλους. Και επειδή η φύση ενεργεί µε σταθµά και µέτρα, 

σχεδόν πάντα, όπου λείπουν οι σωµατικές αρετές, υπάρχουν ηθικές αρετές και ψυχικά 

προτερήµατα. Ο έρωτας είναι ένα εφήµερο άνθος, ενώ η αµοιβαία υπόληψη των συζύγων, 

που έχει ως βάση τα αγαθά του πνεύµατος και της καρδιάς, µοιάζει µε δέντρο, το οποίο µε 

τον καιρό µεγαλώνει και εκτείνει συνεχώς τις ρίζες του289.   

2. 7. Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ. 

ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Εκτός από τις άλλες αναφορές στο δάσκαλο, που γίνονται ευκαιριακά, όταν 

αναφέρεται στην παιδαγωγική ή στη διδακτική, ο συγγραφέας αφιερώνει ένα ξεχωριστό 

κεφάλαιο για το δάσκαλο µε τον τίτλο “Ιδιαίτερα καθήκοντα του δασκάλου, από τα οποία 

εξαρτάται η επιτυχία του επαγγέλµατός του”:  

Α. Για να αποκτήσει µεγάλη ηθική επιρροή στους µαθητές του 

Να διδάσκει µε τα λόγια και να δίνει το παράδειγµα µε τις πράξεις του, να 

συναισθάνεται την αξία και την ωφέλεια του επαγγέλµατός του και να κάνει το παν για 

οτιδήποτε συντείνει σε αυτή την ωφέλεια, να πιστεύει ο ίδιος στα θρησκευτικά δόγµατα, 

διότι διαφορετικά τα κηρύγµατά του θα είναι “κύµβαλα αλαλάζοντα”, να τηρεί τις 

υποσχέσεις του, να προσέχει να είναι κόσµιες οι εκφράσεις που χρησιµοποιεί, όπως και να 

είναι κόσµιος στην ενδυµασία του, αυστηρός στη διατήρηση της τάξης, εµβριθής, σοβαρός 

αλλά και ήµερος και ευπροσήγορος στη συµπεριφορά του, καλοκάγαθος, φιλάνθρωπος, 

δίκαιος, αµερόληπτος, να φροντίζει την πρόοδο των µαθητών του. Οι λόγοι και οι πράξεις 

του να είναι σύµφωνες µε τις πειθαρχικές διατάξεις, να είναι ακριβής στην εκτέλεση των 

καθηκόντων του, σαφής κατά τη διδασκαλία του, σύντοµος και θελκτικός, για να 

προσελκύει την προσοχή των παιδιών. Να βραβεύει τους φρόνιµους, χρηστοήθεις, 

εύτακτους και επιµελείς µαθητές σύµφωνα µε τον Οδηγό της αλληλοδιδακτικής, έτσι, ώστε 

να διεγείρει την άµιλλα και όχι το φθόνο ή την απελπισία σε αυτούς που δεν επαινούνται. 

Να επιπλήττει τους άτακτους, αµελείς και απειθείς, αλλά και να τους προτρέπει και να τους 

συµβουλεύει δείχνοντας έτσι το ενδιαφέρον του και τη στοργή του, µε την οποία θα τους 
                                            
289  Παιδαγωγός, 131 κε. 
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πείσει να µην επαναλάβουν το σφάλµα τους. Να µη χρησιµοποιεί σκληρές τιµωρίες που 

κακοποιούν το σώµα, καθώς και εκείνες που ταπεινώνουν και εξαγριώνουν τα παιδιά. Η 

αγριότητα δηµιουργεί στα παιδιά µίσος και αποστροφή στο δάσκαλο και στη µάθηση και 

ακόµη επανάληψη του σφάλµατος. Ο δάσκαλος, όταν τιµωρεί, δεν πρέπει να είναι 

οργισµένος ούτε να βλασφηµεί, διότι είναι αξιοκατάκριτος και γελοίος ο δάσκαλος, ο 

οποίος θυµώνει και ραβδίζει ανηλεώς τα παιδιά290. 

 Οι δάσκαλοι δεν πρέπει να µιµούνται τα βάρβαρα ήθη των γονέων και να χτυπούν τα 

παιδιά, αλλά να τα νουθετούν, να τα επιπλήττουν ή και να τα τιµωρούν, αλλά µε τιµωρίες 

που µπορούν να βελτιώσουν το ηθικό και όχι να το εξαχρειώσουν. Οι τιµωρίες να 

επιβάλλονται µε ήρεµο το δάσκαλο και να λαµβάνεται υπόψη η ηλικία, το ήθος και η 

ευαισθησία του µαθητή που διαπράττει το σφάλµα. Να προσέχει ακόµη τη δική του 

συµπεριφορά, να είναι εγκρατής, σώφρων, χρηστοήθης, αυστηρός στα ήθη του, 

µετριοπαθής στις επιθυµίες του και να προσέχει να µη χάσει την υπόληψή του, διότι χωρίς 

αυτήν δε θα εµπνεύσει στα παιδιά πίστη και υπακοή. Ο δάσκαλος που δεν πραγµατοποιεί 

τα παραπάνω, όση παιδεία και ικανότητα και αν έχει, µπορεί να βοηθήσει κάποιους 

µαθητές να προκόψουν στα γράµµατα, αλλά δε θα διαπαιδαγωγήσει ανθρώπους ήµερους, 

χρηστούς, τίµιους και ενάρετους291.   

Β. Καθήκοντα προς τους γονείς των µαθητών αυτού

Ο δάσκαλος θα πρέπει να έχει υπόληψη στους δηµότες, ανάµεσα στους οποίους ζει 

και να απολαµβάνει τιµή και αγάπη από τους γονείς των µαθητών. Για να το πετύχει αυτό, 

όµως, δεν πρέπει να υπακούει τυφλά στις θελήσεις τους ούτε, όµως, να δείχνει πείσµα και 

υπεροψία. Να κρατά ίσες αποστάσεις και να είναι σταθερός στις διατάξεις, όταν πρέπει, 

αλλά και να υποχωρεί, όταν χρειάζεται. Να αποφεύγει τα σκάνδαλα και τις διενέξεις, να µην 

ενδιαφέρεται για τα διάφορα σχόλια, να αποφεύγει να αναµειγνύεται στα πολιτικά 

πράγµατα και στις φατρίες και να είναι φιλικός σε όλους. Οφείλει να έχει τη συµπεριφορά 

χρηστοήθους και πολιτισµένου ανθρώπου, ο οποίος δείχνει µεγάλο ενδιαφέρον για το έργο 

του και να συµβουλεύει τους γονείς για την ανατροφή των παιδιών τους. Στις διασκεδάσεις 

και συναναστροφές να ακολουθεί το µέτρο, χωρίς να είναι υπερβολικά εκδηλωτικός ή το 

αντίθετο σκυθρωπός. ∆εν ταιριάζει στην υπόληψη του δασκάλου να µεθά, να φλυαρεί, να 

αισχρολογεί, να χαρτοπαίζει και να συχνάζει σε καφενεία ή καταγώγια. Να επισκέπτεται 

τους άρρωστους µαθητές και να µην κάνει διακρίσεις υπέρ των παιδιών που έχουν 

πλούσιους γονείς. Να απαιτεί τα αναγκαία για το σχολείο από το δήµο, χωρίς να φτάνει σε 
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υπερβολές και να κάνει καλή διαχείριση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παρεξήγησης να 

φροντίζει αµέσως να συζητά το πρόβληµα και να µην αφήσει η τυχούσα διαφωνία να 

εξελιχθεί σε έχθρα ούτε να δείξει αδιαφορία για τα παιδιά αυτών µε τους οποίους 

διαφώνησε. Ανάλογη πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα και η συµπεριφορά της συζύγου 

του και καλό θα ήταν αυτή να αναλάβει την εκπαίδευση των κοριτσιών292.  

Ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο αφορά στο δάσκαλο είναι τα “Γνωρίσµατα καλής 

καταστάσεως και διευθύνσεως των δηµοτικών σχολείων”. Σε αυτό καθορίζονται µε πολλές 

λεπτοµέρειες όλα όσα αφορούν στην καλή λειτουργία ενός αλληλοδιδακτικού σχολείου, 

δηλαδή τα σχετικά µε το σχολικό κτίριο, την οικονοµική διαχείριση, και πενήντα 

αριθµηµένες οδηγίες µε τα καθήκοντα του δασκάλου. Ο Οδηγός της Αλληλοδιδακτικής 

ορίζει µε κάθε λεπτοµέρεια τα καθήκοντα και τη συµπεριφορά του διδασκάλου293.  

Οι επιτροπές οι υπεύθυνες για τα δηµοτικά σχολεία πρέπει, σύµφωνα µε το Νόµο, να 

παρατηρούν να τηρούνται τα απαραίτητα για την τελεσφόρηση των σχολείων και την 

πρόοδο των µαθητών και κυρίως να υπάρχει κατάλληλο διδακτήριο, καθώς και κάθε τι 

αναγκαίο για τα αλληλοδιδακτικά σχολεία. Η διάταξη, η διδασκαλία και η διεύθυνση είναι 

χρέη του δηµοδιδασκάλου. Τα παραγγέλµατα απαριθµούνται και φτάνουν στα πενήντα τον 

αριθµό294. 

Στο αλληλοδιδακτικό σχολείο ελέγχεται επίσης και η “∆ιαγωγή των µαθητών”. 

Προτείνεται µάλιστα το κάτοπτρο της διαγωγής των µαθητών, δηλαδή ένας πίνακας, στον 

οποίο σηµειώνονται κάθε Σάββατο οι παρατηρήσεις του δασκάλου για τη διαγωγή του 

µαθητή στο σχολείο, ως προς την επιµέλεια, ευπείθειά του κλπ, αλλά και οι παρατηρήσεις 

των γονέων για τη διαγωγή των παιδιών τους στο σπίτι. Έτσι εξασφαλίζεται η ενηµέρωση 

όλων, δασκάλων και γονέων, αλλά και το παιδί φιλοτιµείται. Η εισαγωγή του κατόπτρου 

έγινε στα σχολεία µε διαταγή του διευθυντή των δηµοτικών σχολείων, πριν από ένα έτος 

περίπου, και πολλοί µαθητές σωφρονίστηκαν και άλλαξαν διαγωγή295.  

                                            
292 στο ίδιο, σ. 103 κε. 
293 στο ίδιο, σ. 339 κε. 
294σ. 339-348. Ενδεικτικά αναφέρονται 1. Οι δάσκαλοι, φρόνιµοι και χρηστοήθεις, έχουν χρέος να φέρονται µε ηµερότητα 
και πατρική φιλοστοργία στους µαθητές τους, φροντίζοντας για την ακριβή εκτέλεση των χρεών τους και εφαρµόζοντας 
ακριβώς τις διατάξεις για τη δηµοδιδασκαλία. 2. ∆ιδάσκουν στους πρωτόσχολους, κάνουν τις προγυµνάσεις όλων των 
τάξεων, τις επαναλήψεις και διευθύνουν τη διδασκαλία των πρωτόσχολων. 3. Οι πρωτόσχολοι έρχονται νωρίτερα, για να 
προετοιµάζονται και 4. οι µαθητές την ορισµένη γι’ αυτούς ώρα 5. Η παράδοση διαρκεί τρεις ώρες το πρωί µε µία ώρα 
γράψιµο, µία ώρα ανάγνωση στα ηµικύκλια, µία ώρα αριθµητική στα θρανία και έπειτα στα ηµικύκλια. Μετά το µεσηµέρι 
άλλες τρεις ώρες γίνονται στα κατώτερα σχολεία τα ίδια µαθήµατα, εκτός από Τρίτη, Πέµπτη, Σάββατο, όπου αντί της 
αριθµητικής γίνεται η χριστιανική διδασκαλία και τις άλλες ηµέρες η γραµµική ιχνογραφία. Στο ανώτερο τµήµα 
παραδίδονται οι βοηθητικές γνώσεις, η έκθεση ιδεών µε τη συνδιδακτική. Η µουσική και η γυµναστική πρέπει να 
διδάσκονται σε όλα τα σχολεία κλπ. 
295  στο ίδιο, σ. 22 κε. 
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Ο συγγραφέας θεωρεί τον έλεγχο και την επιθεώρηση του δασκάλου αναγκαίες και 

χρήσιµες παραµέτρους για την εκπαίδευση296. Όσο επιµελής και εργατικός και αν είναι ο 

δάσκαλος, δεν θα µπορέσει να επιτύχει στο έργο του, αν δεν έχει τη σύµπραξη των 

γονέων και τη δραστήρια συνέργεια των αρχών, για να του χορηγούν τα αναγκαία µέσα για 

τη διδασκαλία, να επαινούν και να ανταµείβουν τους άξιους επαίνου και να ψέγουν αυτούς 

που δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους. Οι επιθεωρήσεις ενισχύουν το δάσκαλο και 

τους µαθητές, ενθαρρύνουν και εµψυχώνουν. Το θέµα είναι αν υπάρχουν παντού 

επιθεωρητικές επιτροπές ή, όπου υπάρχουν, αν τηρούν τα καθήκοντά τους. Οι 

πληροφορίες αναφέρουν ότι ελάχιστες επιτροπές είναι συνεπείς στα καθήκοντά τους και 

µεγάλη ευθύνη φέρουν οι δηµοτικές αρχές297.  

2. 8. ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΙΣ 
Το περιοδικό παρέχει επίσης και στοιχεία για την εκπαίδευση το έτος 1837. Συνολικά 

υπάρχουν 151 σχολεία, από τα οποία 18 για κορίτσια. ∆ιδάσκονται ανάγνωση, γραφή, 

αριθµητική, ιερά ιστορία και κατήχηση, γραµµική ιχνογραφία, ελληνική ιστορία, γραµµατική 

και γεωγραφία και σε µερικά σχολεία φωνητική µουσική και γυµναστική. Για τα πρώτα τρία 

µαθήµατα χρησιµοποιείται ως µέθοδος, κυρίως η αλληλοδιδακτική, ενώ για τα υπόλοιπα η 

συνδιδακτική. Τα κορίτσια διδάσκονται επίσης και διάφορα χειροτεχνήµατα. Το 1837 ο 

αριθµός των µαθητών ανήλθε στους 23500 και εκφράζεται η ελπίδα ότι το 1838 θα αυξηθεί 

περισσότερο, αν ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότεροι δήµοι του κράτους οργανώθηκαν και 

θα φροντίσουν για τη σύσταση δηµοτικού σχολείου. Από το ∆ιδασκαλείο µπορούν να 

αποφοιτήσουν κάθε χρόνο έως 40 δάσκαλοι, που υποχρεούνται να διδάξουν τουλάχιστον 

τρία χρόνια298. 

Το περιοδικό αναφέρει και στοιχεία για το έτος 1838, όπου φαίνεται η “ποσοτική” 

πρόοδος στη δηµοτική εκπαίδευση, διότι οι αριθµοί δείχνουν την αύξηση και των σχολείων 

και των µαθητών. Είναι αναντίρρητο, σχολιάζεται, ότι η βάση του φωτισµού και της 

προόδου κάθε έθνους είναι η στοιχειώδης ή προκαταρκτική εκπαίδευση για την παιδεία 

όλων των τάξεων της κοινωνίας. Όσο αρτιότερα είναι αυτή οργανωµένη, τόσο περισσότερο 

ο λαός εξασφαλίζει τα στοιχεία, για να αναπτύξει τις δυνάµεις του και τα µέσα για την 

ευτυχέστερη διαβίωσή του. Στο τέλος του 1836 υπήρχαν 113 σχολεία και περίπου 250 
                                            
296Περί επιθεωρήσεως των δηµοτικών σχολείων µε βάση το νόµο της 6/18-2-1834, σ. 94-95. Τα άρθρα 34-50 τα σχετικά 
µε την επιθεώρηση στις σελίδες 88-93.  
297  στο ίδιο, σ. 94 κε. 
298στο ίδιο, σ. 19 κε. Από τα παραπάνω σχολεία τα 21 είναι ιδιοσυντήρητα, τα 48 δηµοσυντήρητα και 82 συντηρούνται από 
την κυβέρνηση. Ο αριθµός των µαθητών ήταν 14996, αυξηµένος κατά 4206 σε σχέση µε τα τέλη του 1836. Άλλοι 8500 
µαθητές φοιτούν στα σχολεία, τα λεγόµενα των κοινών γραµµάτων, όπου διδάσκονται µόνο ανάγνωση και σε µερικά και 
γραφή µε την ατοµική µέθοδο.  
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“γραµµατοδιδασκαλεία”. Οι µαθητές ήταν 18340, από τους οποίους 10770 ήταν µαθητές 

των τακτικών σχολείων. Στο τέλος του 1837 τα τακτικά σχολεία ήταν 151 και οι µαθητές 

14996 και µαζί µε αυτούς των “γραµµατοδιδασκαλείων” 23446. Στη διάρκεια του 1838 

προστέθηκαν άλλα 34 σχολεία και άλλοι 1999 µαθητές. Σύνολο δηλαδή 185 σχολεία µε 

16995 µαθητές και µαζί µε αυτούς των “γραµµατοδιδασκαλείων” περίπου 27 χιλιάδες 

µαθητές299. Στα σχολεία των πρωτευουσών των επαρχιών και στα περισσότερα των 

δήµων β΄ τάξεως διδάσκονται γραµµική ιχνογραφία, ελληνική ιστορία και γραµµατική, 

γεωγραφία, έκθεση ιδεών και σε µερικά µουσική µε γυµναστική, καθώς και µια τάξη 

ελληνικών µαθηµάτων, όταν δεν υπάρχει κοντά Ελληνικό Σχολείο. Στα σχολεία των 

θηλέων διδάσκονται και χειροτεχνήµατα και σε κάποια και η γαλλική γλώσσα. Τα σχολεία 

των θηλέων ανέρχονται σε 17, πολύ λίγα για την εκπαίδευση του γυναικείου φύλου, αλλά 

αρκετά σε σχέση µε τη σπανιότητα διδασκαλισσών. Σε όλα τα δηµοτικά υπάρχει το 

οµοιόµορφο της διδασκαλίας. Η ανάγνωση, γραφή, αριθµητική, διδάσκονται µε την 

αλληλοδιδακτική και στα υπόλοιπα, στα οποία απαιτείται η ιδιαίτερη προσοχή του 

δασκάλου για την ανάπτυξη των διανοητικών δυνάµεων του µαθητή µε τη συνδιδακτική 

µέθοδο. Προς το παρόν η αλληλοδιδακτική είναι χρησιµότατη και εξαιτίας της σπανιότητας 

των δασκάλων και της φτώχειας των δήµων. Η πρόοδος των µαθητών αποδεικνύεται από 

τις εξετάσεις του Μαρτίου και Αυγούστου στις διορισµένες εξεταστικές επιτροπές. Οι 

µαθητές διακρίνονται για τις εύστοχες απαντήσεις τους και διαπρέπουν στην καλλιγραφία, 

γραµµική ιχνογραφία και σκιαγραφία, πράγµα που µαρτυρεί την προγονική επιδεξιότητα 

του λαού της Ελλάδας στις πλαστικές τέχνες. Η ελληνική νεολαία θα µπορούσε να 

σηµειώσει µεγαλύτερη και ταχύτερη πρόοδο, αν τα κτίρια των σχολείων ήταν καλύτερα και 

οι δηµοτικές αρχές έδειχναν µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Από τα 185 σχολεία µόλις τα 50 

έχουν πλήρες κινητό και ακίνητο υλικό. Άλλα είναι ελλιπή και άλλα τελείως ακατάλληλα. 

Υπάρχει η ελπίδα ότι µε την οικονοµική βελτίωση των δήµων, θα υπάρξει και ανέγερση 

νέων διδακτηρίων και θα λιγοστέψουν και οι γραµµατοδιδάσκαλοι, που δεν ωφελούν τη 

νεολαία. Η αναλογία των µαθητών είναι 33 ανά 1000 κατοίκους (ο πληθυσµός της Ελλάδας 

                                            
299Στο κεφάλαιο Κατάστασις της δηµοτικής εκπαιδεύσεως εις το τέλος του 1838, σ. 177 κε. Στην Ελλάδα άρχισε να 
τακτοποιείται η στοιχειώδης εκπαίδευση κατά το 1829. Μετά τη δηµοσίευση του Νόµου της 6/18-2-1834, ο οποίος ρύθµιζε 
τα µαθήµατα της προκαταρκτικής εκπαίδευσης, τα προσόντα των δασκάλων, τη σύσταση διδασκαλείου, έγινε προσπάθεια 
για να αρχίσει και πάλι συστηµατικά η στοιχειώδης εκπαίδευση. Υπήρχε ένα γαλλικό σύστηµα της αλληλοδιδακτικής 
µεταφρασµένο, µόνο λίγα βιβλία και η διδασκαλία περιοριζόταν κυρίως στην ανάγνωση, γραφή, αριθµητική. Κατά το 1836 
υποβλήθηκαν διάφοροι κανονισµοί, βελτιωτικοί των άρθρων του Νόµου και για την τελειοποίηση του ∆ιδασκαλείου και 
εγκρίθηκαν βιβλία για τα µαθήµατα του δηµοτικού. Έγινε εισαγωγή των µαθηµάτων ιεράς ιστορίας, κατηχήσεως και 
γραµµικής ιχνογραφίας.  
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περίπου 800 χιλιάδες)300. Μέχρι τέλους του 1838 έλαβαν το δίπλωµα του δασκάλου 210 

περίπου, δηλαδή µισοί του αριθµού των δήµων. Παρόµοιο µε το ∆ιδασκαλείο είναι το 

κατάστηµα της Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας, στο οποίο εκπαιδεύονται µε δαπάνες της 

εταιρείας δέκα υπότροφοι καθώς και άλλα κορίτσια. Η σύσταση αυτού του σχολείου τιµά 

την εταιρεία301, διότι έλαβε ιδιαίτερη φροντίδα για την ανατροφή του γυναικείου φύλου. Οι 

προσπάθειες της κυβέρνησης, της Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας και των δήµων θα 

συµβάλουν τα µέγιστα στην εξάπλωση και τελειοποίηση της δηµοτικής εκπαίδευσης, που 

είναι το πρώτο στοιχείο της προόδου και ευτυχίας κάθε έθνους302.    

Στην ύλη του περιοδικού, εκτός από τα γενικά αριθµητικά στοιχεία που αφορούν την 

εκπαίδευση στην επικράτεια του ελληνικού κράτους, περιλαµβάνονται και ειδήσεις για 

συγκεκριµένα σχολεία. Την εποχή εκείνη άλλωστε η σύσταση ενός σχολείου αποτελούσε 

σπουδαίο γεγονός303.       

Πολύ σηµαντική εκδήλωση αποτελούσαν και οι εξαµηνιαίες εξετάσεις, όπως αυτές 

στο Βασιλικό Ορφανοτροφείο του Ναυπλίου, όπου παρευρέθηκαν ο ίδιος ο δήµαρχος, 

ανώτεροι αξιωµατικοί και πλήθος ελλόγιµοι και φιλόµουσοι κάτοικοι304. Ο δάσκαλος 

ανέφερε ότι η ενασχόληση των ορφανών παιδιών στα διάφορα "τεχνουργεία" δεν επιτρέπει 

την πρόοδο στα µαθήµατα, ώστε να ευοδωθούν, όπως πρέπει ο ζήλος και η επιµέλεια, µε 

την οποία εκπληρώνει τα καθήκοντα, τα οποία του ανέθεσε η κυβέρνηση. Τα 

αποτελέσµατα των εξετάσεων, όµως, εξέπληξαν και χαροποίησαν τους 

παρευρισκοµένους, διότι οι νέοι που θα γίνουν τεχνίτες θα είναι εφοδιασµένοι µε γνώσεις. 

                                            
300179 κε. Τα 21 είναι ιδιοσυντήρητα, τα 77 δηµοσυντήρητα (συντηρούνται από το εκκλησιαστικό ταµείο τα 67 και 6 από το 
Ταµείο του ναού της Ευαγγελίστριας της Τήνου), 14 συντηρούνται από το δήµο και την κυβέρνηση. Η στοιχειώδης 
εκπαίδευση είναι περισσότερο ανεπτυγµένη στα νησιά και λιγότερο στη Στερεά Ελλάδα. Από την Ηπειρωτική Ελλάδα τα 
περισσότερα σχολεία είναι στην Πελοπόννησο, αλλά δεν είναι εξίσου κατανεµηµένα.  
301Σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το διοργανισµό της: Α. Το να ευκολύνη την πρόοδον των δηµοτικών σχολείων και 
την διάδοσιν της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως µεταξύ του λαού κατά τον 6 (18) Φεβρουαρίου 1834 περί δηµοτικών 
σχολείων νόµον. Β. Να προµηθεύη τα αναγκαία προς τούτο στοιχειώδη βιβλία Γ. Να ενισχύη και ν’ ανταµείβη την 
επιµέλειαν των δηµοδιδασκάλων δι’ ενιαυσίων βραβείων. (Λείπει το ∆) Ε. Να φροντίζη περί της τελειοποιήσεως της 
µεθόδου του διδάσκειν και ν’ ανταµείβη τους τελειοποιούντας αυτήν την µέθοδον, ή εφευρίσκοντας άλλας τελειοτέρας. Στ. 
Να βοηθή εις τον πολλαπλασιασµόν των δηµοτικών σχολείων, όταν οι πόροι αυτής συγχωρούσι τούτο. Η εταιρεία 
σύστησε στην Αθήνα ένα πρότυπο σχολείο, όπου διδάσκονται δέκα υπότροφοι, για να γίνουν δασκάλες στις επαρχίες. 
Εξέδωσε επίσης 5-6 ειδών βιβλία που εκδόθηκαν σε 20 χιλιάδες αντίτυπα. Όρισε επίσης 8 βραβεία 4 πρώτης και 4 
δεύτερης τάξης για ενίσχυση των δηµοδιδασκάλων για το έτος 1837 και άλλα τόσα για το 1838. Τα βραβεία είναι 
συγγράµµατα των προπατόρων και άλλα χρήσιµα στους δηµοδιδασκάλους, σ. 51 κε. 
302181 κε. 
303στο ίδιο,  σ. 95 κε. Στη Χαλκίδα µετά την τελειοποίηση του σχολείου αρρένων, το οποίο διευθύνεται από τον άξιο 
δάσκαλο Κ. Ν. Μάγνητα και, στο οποίο φοιτούν 300 µαθητές, οι φιλόµουσοι Χαλκιδείς οικοδόµησαν σχολείο για τα 
κορίτσια. Σε λίγο µάλιστα θα λειτουργήσει, διότι προσελήφθη η δασκάλα Ειρήνη Σπορίδη. Εκτός από αυτά υπάρχει και το 
σχολείο στο Βασιλικό. Η δηµοτική αρχή της Χαλκίδας είναι παράδειγµα προς µίµηση. Πολλοί δήµοι στερούνται τα αγαθά 
της παιδείας, διότι δεν έχουν φιλότιµους και φιλοµαθείς κατοίκους, οι οποίοι θα κινηθούν για τη σύσταση σχολείου µε 
σκοπό το όφελος και τον ανθρωπισµό των παιδιών. 
304∆ηµοσιεύεται σαν ανταπόκριση από παρευρισκόµενο στις εξετάσεις στις 9/5/1839, ο οποίος ζητά από το περιοδικό να 
καταχωρίσει αυτή την περιγραφή, σ. 141. 

 99



Από τέτοιους νέους η πατρίδα περιµένει µεγάλες ωφέλειες µε την τελειοποίηση των 

τεχνών, το µόνο πράγµα στο οποίο η Ελλάδα έχει αισθητή έλλειψη305.  

Στους λόγους των δασκάλων διαφαίνονται οι προσδοκίες από την παρεχόµενη 

εκπαίδευση, τα ιδεώδη, στα οποία γαλουχείται η µαθητιώσα νεολαία, αλλά αναπόφευκτα 

γίνεται και αναφορά στην πραγµατική κατάσταση των σχολείων, τα οποία στερούνται 

ακόµη και την πιο αναγκαία υποδοµή, όπως το σχολικό κτίριο. Ο δάσκαλος Χρήστος 

Ιωαννίδης, στις εξετάσεις στο δηµοτικό της Κορώνης (Πεταλιδίου) στις 30/4/1839, ανέφερε 

ότι σκοπός των εξετάσεων είναι να ελέγχεται κατά πόσο προόδευσαν οι µαθητές, 

σύµφωνα µε τις ευχές του Άνακτα, ο οποίος φρόντισε για την εκπαίδευση και σύστησε 

διδασκαλείο. Οι νέοι από την τρυφερή ηλικία πρέπει να διδαχθούν τις γνώσεις, τις έξεις, τα 

χρέη και τα δίκαια, µε τα οποία θα γίνουν άξιοι Έλληνες πολίτες. Το ιερότερο είναι η 

υπεράσπιση της πατρίδας, να βαδίσουν στα ίχνη των φωτισµένων εθνών, να βελτιώνουν 

τον εαυτό τους κάτω από το σκήπτρο του Όθωνα για την ευνοµία, την οµόνοια, την 

αλληλοβοήθεια για τη συντήρηση της πολιτικής τους κοινωνίας και ύπαρξης. Υπάρχουν 

πολλά δείγµατα της ευµένειας και χάριτος του άνακτα και για αυτό το λόγο πρέπει να 

“διπλασιάσωµεν και ηµείς τον ζήλον και την αφοσίωσίν µας εις τον υψηλόν θρόνον”. Στο 

συγκεκριµένο σχολείο, βέβαια, υπήρξαν προσκόµµατα στην πρόοδο των µαθητών. ∆εν 

υπήρχε κτίριο και για ένα χρόνο χρησιµοποιήθηκε η εκκλησία ως σχολείο, χωρίς να 

υπάρχει η απαραίτητη υποδοµή. Τα βιβλία που εστάλησαν από την κυβέρνηση έφτασαν 

αργά. Το κτίριο, που χρησιµοποιήθηκε τελικά, και εξαιτίας της µικρής χωρητικότητάς του 

και της κατασκευής και της θέσης του έκανε τους µαθητές να υποφέρουν όλο το χειµώνα 

και ο ίδιος αρρώστησε για δύο µήνες. Οι γονείς δεν έστελναν τα παιδιά στο σχολείο. Για 

όλους αυτούς τους λόγους δε σηµειώθηκε πρόοδος παρά τις προσδοκίες και τη βοήθεια 

της κυβέρνησης. Το γεγονός ότι στο δήµο διατηρείται σχολείο, ενώ σε άλλους 

πολυπληθέστερους δήµους δεν υπάρχει, θα έπρεπε να παρακινήσει τους γονείς να 

στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο και να µεριµνήσουν για νέο διδακτήριο, διότι ο αριθµός 

των κατοίκων θα αυξάνεται συνεχώς. Τους µαθητές τούς αισθάνεται σαν αδέλφια του και 

τους καλεί να παρουσιαστούν µε θάρρος στις εξετάσεις, όπως παρουσιάζονταν οι 

πρόγονοι στο στάδιο της δόξας και να σπουδάσουν, για να φανούν άξιοι απόγονοι 

εκείνων. Από τους µαθητές οι αριστούχοι (18 στους 51) πήραν αποδείξεις βραβείων, διότι 

ο δήµος δεν µπόρεσε να αγοράσει βραβεία εξαιτίας της ένδειάς του306. Αναφέρονται και 

                                            
305139 κε. Η εφορευτική επιτροπή εξέφρασε την ευγνωµοσύνη της στο δάσκαλο Ι. Κ. Βλαστό, απόφοιτο του ∆ιδασκαλείου, 
ο οποίος εκπλήρωσε τα καθήκοντά του µε ακάµατες προσπάθειες και άοκνο ζήλο. 
306σ. 141 κε 
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εξετάσεις άλλων σχολείων307. Στο περιοδικό σχολιάζεται ότι όλοι γενικά οι δηµοδιδάσκαλοι 

συναισθάνονται την αξία του έργου τους και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 

αυτό. Θα έπρεπε, όµως, και οι δήµοι να δείξουν περισσότερο ενδιαφέρον και να 

ενισχύσουν τα σχολεία µε τα αναγκαία308.  

Τονίζεται ότι είναι µεγάλη χαρά να βλέπει κανείς το λογικό πλάσµα του Θεού, "το κατ’ 

εικόνα και οµοίωσιν του ∆ηµιουργού του" “να ανατρέφηται λογικώς, να συνειθίζηται εις την 

αγάπην και πράξιν των καλών έργων, να φωτίζηται µε την αλήθειαν, να προφυλάττηται από 

την κακίαν, από τας απάτας της αµαθείας, και τοιουτοτρόπως ν’ αυξάνη και να υψώνεται εις 

την ηθικήν και πνευµατικήν του τελειότητα”. Κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί το καλό της 

εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση είναι η ρίζα και το θεµέλιο όλων των καλών. Πώς, όµως, θα 

γίνει αυτό πράξη, όταν τα παιδιά που θα γίνουν γονείς δεν θα διδαχτούν τα χρέη του 

πατέρα και της µητέρας, τα χρέη του πολίτη, τα χρέη του χριστιανού, δεν ασκηθούν σε 

τίµιο βίο, πώς θα γίνουν ωφέλιµοι πολίτες και πολίτιδες για την πατρίδα και το έθνος τους, 

όταν µένουν αµαθή, στερηµένα από κοινωφελές επάγγελµα, υποδουλωµένα σε 

ελαττώµατα, έξεις και χωρίς την ελεύθερη αφοβία που εµπνέει στην καρδιά η υποταγή 

στους νόµους; Με ένα λόγο η ευτυχία του ανθρώπου, η ευτυχία και η δόξα κάθε πόλης, η 

ευτυχία, η δόξα και η δύναµη κάθε έθνους εξαρτώνται από την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση 

των παιδιών πρέπει να είναι από τα πιο σπουδαία αντικείµενα όλων, διότι δεν βρίσκονται 

πια στη δουλεία της αµάθειας και ανοµίας. Οι δρόµοι της εθνικής δόξας και ευτυχίας 

ανοίχτηκαν και εξοµαλύνονται κάθε µέρα. Καθήκον των γονέων είναι να µορφώσουν 

καλούς πολίτες για την πατρίδα. Τα παιδιά να φροντίσουν να γίνουν άξιοι πολίτες της 

πατρίδας, διότι από αυτά εξαρτάται η δόξα της και η δόξα, η ευτυχία και η δύναµη του 

έθνους τους. Να προτιµήσουν την αρετή και παιδεία, την ευσέβεια και επιµέλεια και έτσι να 

αξιωθούν να απολαύσουν τιµή και υπόληψη στην παρούσα ζωή και δόξα αιώνια στη 

µέλλουσα309.  

2. 9. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

                                            
307στο τέλος των ανταποκρίσεων για τις σχολικές εξετάσεις στη σελίδα 146 σηµειώνονται τα αρχικά ∆. Ο. (∆ηµήτριος 
Ολύµπιος;).  
308σ. 146. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι ανάµεσα στους άριστους µαθητές του σχολείου Κυναίθης είναι και µία µαθήτρια, η 
οποία έχει µεγάλη κλίση να γίνει δασκάλα, αλλά η οικογένειά της είναι φτωχή. Θα ήταν πολύ σηµαντικό, αν η δηµοτική 
αρχή φρόντιζε για τη µαθήτρια, ώστε να εκπαιδευτεί σε ένα σχολείο κορασίων. Ίσως τότε και η κυβέρνηση και η 
Φιλεκπαιδευτική εταιρεία συνέτρεχαν επίσης, σ. 147. 
309Στις 14/5/1838 έγιναν οι εξετάσεις στο σχολείο της Αµαλιουπόλεως µε δηµοδιδάσκαλο τον κ. Κ. Χριστοδούλου. 23 
µαθητές αρίστευσαν, ανάµεσά τους και 2 κορίτσια. Από το λόγο του δασκάλου, σ. 184 κε. 
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Το περιοδικό σε κάθε τεύχος του αφιερώνει και µια ενότητα µε τον τίτλο “Μαθήµατα 

χάριν των διδασκάλων και των γονέων”, στην οποία δηµοσιεύει διάφορες πληροφορίες 

εγκυκλοπαιδικής φύσεως, ερανισµένες από την “Ανθολογία των κοινωφελών γνώσεων”.  

Ανάµεσα στα άλλα µαθήµατα δηµοσιεύεται και “το εκ της παιδείας κοινόν όφελος”. Ο 

Σωκράτης έλεγε ότι “κανέν θειότερον ουδ’ αγιώτερον βούλευµα δεν δύναται ο άνθρωπος 

να βουλευθή ειµή περί παιδείας εαυτού και των αυτού οικείων”. Η παιδεία δεν είναι, όµως, 

το αγιότερο, είναι και το συµφερότερο και για τον καθένα ατοµικά αλλά και για την πολιτεία. 

Αυτός που φοιτά στο σχολείο θα διδαχτεί “τα προς Θεόν, τα προς εαυτόν, τα προς τον 

πλησίον και τα προς την κοινωνίαν καθήκοντα αυτού”. Θα αποκτήσει γνώσεις που θα τον 

οδηγήσουν όχι µόνο να ζει φρόνιµα και τίµια, αλλά και να ασκεί µε επιτυχία το επάγγελµά 

του. Θα είναι ευσεβέστερος χριστιανός, καλύτερος γιος, σύζυγος, πατέρας, φίλος, πολίτης, 

συνετότερος άρχων, “τεχνικώτερος” και ευπορότερος γεωργός ή τεχνίτης κλπ. Στους 

γονείς συµφέρει -και είναι γενικώς παραδεκτό- να έχουν προκοµµένους γιους, σε όλους 

επίσης συµφέρει να έχουν συγγενείς, φίλους, γείτονες, συµπολίτες φωτισµένους. Η 

κοινωνική ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια σειρά από βοήθειες, τις οποίες παρέχουµε ο 

ένας στον άλλο πολιτευόµενοι σύµφωνα µε τους νόµους (Αριστ. Πολιτ. Βιβλ. Α. Κεφ. Α., 

12). Ο ένας έχει ανάγκη τον άλλο. Είναι ιερό συµφέρον που απορρέει από την πίστη µας 

και διδάσκεται από την ηθική µας το να βελτιώνουµε τους εαυτούς µας µε την παιδεία και 

να βοηθούµε και στη βελτίωση των άλλων. Αυτό απορρέει από την εντολή: “Αγαπήσεις τον 

πλησίον σου ως σεαυτόν”310.   

2. 10. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 
Χαρακτηριστική του πνεύµατος του καιρού είναι και η βιβλιογραφία-βιβλιοκρισία που 

δηµοσιεύεται. Οι συγγραφείς, για να πραγµατοποιήσουν την έκδοση του βιβλίου τους, 

προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν τη συνδροµή των µελλοντικών αναγνωστών µε σχετικές 

αγγελίες. Τα βιβλία που εκδίδονται και για τα οποία δηµοσιεύονται αγγελίες στο περιοδικό 

είναι περισσότερο πραγµατείες ηθικοδιδακτικού περιεχοµένου µε ρήσεις και διδάγµατα από 

αρχαίους Έλληνες συγγραφείς ή διδακτικά εγχειρίδια για διάφορα µαθήµατα που 

υπόσχονται εξαιρετικά αποτελέσµατα στη µάθηση, χάρη στην εξαιρετική τους µεθοδολογία, 

όπως αναφέρουν. Αναφέρουµε ενδεικτικά ορισµένες αγγελίες, όπως την αγγελία της 

έκδοσης συλλογής µε τα ηθικά και πολιτικά αξιώµατα, παραγγέλµατα και αποφθέγµατα του 

Αριστοτέλη από τον εκδότη Σολοµώντα Νικολαΐδη, Κύπριο, από τη Σύρο. Ο Παιδαγωγός 

σχολιάζει ότι το βιβλίο είναι χρησιµότατο για τους νέους, οι οποίοι πρέπει να ποτιστούν µε 
                                            
310σ. 156 κε. 

 102



τα νάµατα της πατρίου φιλοσοφίας και να ρυθµίσουν τον κοινωνικό τους βίο σύµφωνα µε 

τα παραγγέλµατα των σοφών προπατόρων. Επιπλέον το βιβλίο θα δώσει αφορµή στους 

διδάσκοντες να αναπτύξουν στους µαθητές τους τις ηθικές ιδέες και έξεις των προγόνων, 

στους οποίους τα εξευγενισµένα έθνη χρωστούν τον πολιτισµό τους και τις πολιτικές αρετές 

τους311. Στους βίους των προγόνων υπάρχουν πρακτικά υποδείγµατα του ιδιωτικού και 

πολιτικού βίου που και τους ίδιους δόξασαν και την πατρίδα λάµπρυναν. Μελετώντας η 

νεολαία αυτά τα παραδείγµατα θα εθιστεί στις κοινωνικές και πολιτικές αρετές, στην 

ευταξία, στην αγάπη των νόµων και της ελευθερίας. Με τέτοια υποδείγµατα θα µορφωθούν 

άνδρες ενάρετοι και φιλοπάτριδες πολίτες312.  

Από τα διδακτικά βιβλία χαρακτηριστικό είναι το βιβλίο “Πινακίδες ή νέον 

Αλφαβητάριον κατά νέαν µέθοδον την ταχυµαθηµατικήν της αναγνώσεως” (συνταχθέν υπό 

Κ τυπ. Ηλ. Χριστοφίδη, η Αγαθή Τύχη, 1840). Στα προλεγόµενα εκτίθενται οι αρχές της 

µεθόδου, οι οποίες είναι δοκιµασµένες από την πείρα. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να 

µελετήσουν τα προλεγόµενα και τις υποσηµειώσεις, για να εννοήσουν το πνεύµα της 

µεθόδου, που δεν αποβλέπει µόνο στη µάθηση της ανάγνωσης αλλά και στην ανάπτυξη 

των διανοητικών δυνάµεων του µαθητή313. 

Φτάνοντας στο τέλος της παρουσίασης του Παιδαγωγού, πρέπει να τονίσουµε ότι είναι 

ένα περιοδικό πραγµατικά πρωτοπόρο για την εποχή του και, παρά τη βραχύχρονη έκδοσή 

του, κατορθώνει να συµπεριλάβει στις 384 σελίδες του τις βασικές αρχές για τη σωµατική, 

ηθική, διανοητική ανάπτυξη του παιδιού και τη διαµόρφωσή του σε λογικό άνθρωπο, ο 

οποίος θα βιώσει αρµονικά µε το κοινωνικό του περιβάλλον και θα προσπαθήσει, 

αποδεχόµενος την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει, και για την προσωπική του ευτυχία 

αλλά και για την κοινωνική. Οι απόψεις, που διατυπώνονται στον Παιδαγωγό, 

υπαγορεύονται όχι µόνο από τις παιδαγωγικές αλλά και τις πολιτικές αντιλήψεις του 

πρωτεργάτη του περιοδικού Ιωάννη Κοκκώνη, καθώς αυτός δέχεται τη φυσική ισότητα και 

το σεβασµό στα προσωπικά δικαιώµατα, αλλά κάνει διάκριση στις κοινωνικές τάξεις και για 

αυτό κάνει και διάκριση στο είδος της παρεχόµενης εκπαίδευσης314.  

                                            
3119/9/1839, σ. 301 κε. 
312Βίος Σόλωνος προς χρήσιν των Ελληνοπαίδων υπό ∆., Ερµούπολη, 1839. σ., 383 κε. 
313Παιδαγωγός, σ. 382 κε. 
314Η Ρ., ∆., Αργυροπούλου “Νεοελληνικός Ηθικός και Πολιτικός Στοχασµός. Από το ∆ιαφωτισµό στο Ροµαντισµό“, 
Θεσσαλονίκη 2003, σ. 74 αναφέρει χαρακτηριστικά: “η θεωρία του Κοκκώνη για τα δικαιώµατα του ανθρώπου 
διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: τα προσωπικά ή φυσικά δικαιώµατα (προσωπική ασφάλεια, ιδιοκτησία, ελευθερία, 
υπεράσπιση από τους νόµους), τα πολιτικά δικαιώµατα, τα οποία προέρχονται από τις διαπροσωπικές σχέσεις των µελών 
που απαρτίζουν το κράτος και στο τρίτο επίπεδο υπάρχουν τα δικαιώµατα εξουσίας. Ο Κοκκώνης πιστεύει κυρίως στην 
ισότητα, η οποία συνίσταται [εις το να αφίνεται ανεµπόδιστος καθείς ν’ αποκτά, κατά τας δυνάµεις του µέρος των 
κοινωνικών δικαιωµάτων ή των αγαθών της ζωής] “. 
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Πρωτοποριακές για την εποχή του είναι και οι απόψεις του για τη γυναικεία αγωγή, 

όπως και για την αντιµετώπιση των παιδιών µε φυσικά ελαττώµατα (υπερκινητικότητα ή 

άλλες εγγενείς αδυναµίες), για τη σωµατική αγωγή, τοµείς µε τους οποίους τα 

µεταγενέστερα περιοδικά δεν ασχολούνται σχεδόν καθόλου.  

Θα ήταν πραγµατικά πολύ χρήσιµο και για τους εκπαιδευτικούς εκείνης της εποχής 

αλλά και για τους συγχρόνους να µελετήσουν τον Παιδαγωγό, καθώς θα µπορούσαν να 

αντλήσουν πολύτιµα στοιχεία για το παιδαγωγικό και διδακτικό τους έργο. 
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3. Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ:   Εφηµερίς των  Μαθητών 
ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ:  Φιλολογική και των ειδήσεων 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ∆ηµήτριος Πανταζής     
ΤΟΠΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΩΣ: Αθήναι 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ: Ιωάννου Αγγελοπούλου (έτη Α΄, ∆΄ και µέρος των Β΄ και Γ΄) 
      Αθ. Μαυροµµάτη (µέρος των ετών  Β΄και Γ΄) 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 19/10/1852 έως 14/5/1855 [τεύχη 1-116] 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Σχήµα  2ου µεγέθους 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΣ: Εκδίδεται κάθε Σάββατον 
ΤΙΜΗ:  
Συνδροµή  
∆ιά το εσωτερικόν διά µήνας 3 δραχµαί 3 
             διά µήνας 6  δραχµαί 6 
∆ιά το εξωτερικόν  διά µήνας 3 δραχµαί 4 
              διά µήνας 6 δραχµαί 7 
 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ 
ΤΙΤΛΟΣ:   Εφηµερίς των Φιλοµαθών 
ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ:  Φιλολογική, Εκκλησιαστική και της ∆ηµοσίας εκπαιδεύσεως 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ∆ηµήτριος Πανταζής     
ΤΟΠΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΩΣ: Αθήναι 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ: Ιωάννου Αγγελοπούλου - ∆. Αθ. Μαυροµµάτη  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 24/5/1855 έως 31/12/1876 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Σχήµα µεγάλου 4ου µεγέθους 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΣ: Εκδίδεται τετράκις του µηνός και από το ΙΑ΄ έτος (20/2/1863) τρις του 
µηνός 
ΤΙΜΗ:  
Συνδροµή ετησία προπληρωτέα διά το εσωτερικόν δραχµαί 12 
∆ιά το εξωτερικόν δραχµαί 15 
 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ-Β’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ:   Εφηµερίς των Φιλοµαθών 
ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ:  Φιλολογική, Εκκλησιαστική και της ∆ηµοσίας εκπαιδεύσεως 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ∆ηµήτριος Πανταζής     
ΤΟΠΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΩΣ: Αθήναι 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ: Πέτρου Περρή(έτος ΚΕ), ο Παλαµήδης(έτος ΚΣΤ, ΚΖ, ΚΗ) 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 1 Απριλίου 1877 έως 15 Μαρτίου1881 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Σχήµα µεγάλου 8ου µεγέθους 
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΣ: Εκδίδεται δις του µηνός 
ΤΙΜΗ:  
Συνδροµή ετησία προπληρωτέα δραχµαί 10 
Εξωτερικού φράγκα10Τιµή καταχωρίσεως δι’ έκαστον στίχον λεπτά 30 
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3.1.  Το Πρόγραµµα του περιοδικού 
Η Εφηµερίς των Μαθητών, µε εκδότη και συντάκτη το ∆ηµήτριο Πανταζή, εκδίδεται 

τον Οκτώβριο του 1852 και αρχικά απευθύνεται στους µαθητές για ωφέλιµη ανάγνωση τις 

Κυριακές315. Από το Μάιο του 1855, µε το 117ο τεύχος, το περιοδικό, διευρύνοντας τον 

κύκλο των αναγνωστών στον οποίο απευθύνεται, παίρνει την ονοµασία Η Εφηµερίς των 

Φιλοµαθών και εκδίδεται ως το Μάρτιο του 1881316.  

Το περιοδικό έχει ερανιστικό χαρακτήρα, δεν το κρύβει άλλωστε, και αρχικά εκδίδεται 

ως περιοδικό της µαθητιώσας νεολαίας: “Ίνα δε µη εκληφθώµεν ως αναιδείς αλλοτρίων 

νοερών έργων σφετερισταί οµολογούµεν ότι τα πλείστα, ίνα µη είπωµεν όλα, των 

δηµοσιευοµένων είναι είτε µεταφράσεις εκ συγγραµµάτων και περιοδικών φύλλων της 

σοφής Ευρώπης ή διαφόρων ερανισµάτων συναρµολογήµατα. Η Εφηµερίς των Μαθητών 

είναι κυψέλη εν η θέλοµεν αποθέτει το από ευώδεις ανθώνας συλλεγόµενον µέλι, προς 

γλυκασµόν της µεγάλα και ένδοξα υπισχνουµένης Ελληνικής νεότητος”, γράφεται 

χαρακτηριστικά στον πρόλογο του περιοδικού317. 

Ένα µήνα περίπου µετά την έκδοση του 1ου φύλλου η Εφηµερίς ανακοινώνει ότι τα 

περιεχόµενά της είναι “αρχαιολογικαί διατριβαί, βίοι αρχαίων επιφανών προσώπων, 

πολιτειογραφικαί και εθνογραφικαί σηµειώσεις. ∆ιατριβαί φυσικοϊστορικαί και εν γένει 

επιστηµονικαί. Αγγελίαι περί εκδιδοµένων βιβλίων και κρίσεις επ’ αυτών. Υποθήκαι, ηθικά 

παραγγέλµατα και αποφθέγµατα. Σχολικαί ειδήσεις και παν ό,τι αφορά εν γένει την 

δηµοσίαν διοίκησιν”318.  

Σταδιακά το περιοδικό εµπλουτίζεται σε ύλη και ανακοινώνονται τα περιεχόµενά του 

για το ΙΑ΄ έτος319. Θα περιλαµβάνει επιστηµονικά άρθρα που θα ολοκληρώνονται σε ένα 

τεύχος (και όχι σε πολλές συνέχειες, όπως γινόταν), βίους αρχαίων, παροιµίες των 

αρχαίων Ελλήνων µε τις εξηγήσεις τους, γνώµες και αφορισµούς για την αγωγή και την 

εκπαίδευση ερανισµένες από τους άριστους αρχαίους και νεότερους συγγραφείς, ειδήσεις 

για επιστηµονικές ανακαλύψεις, βιβλιογραφίες, φιλολογικά ανάλεκτα, “κανέν αστείον και τα 

                                            
315Σκοπός της έκδοσης της εφηµερίδας να χρησιµεύει στους µαθητές για ωφέλιµη ανάγνωση την Κυριακή, όταν 
απαλλαγµένοι από τη µονοτονία των εβδοµαδιαίων µαθηµάτων έχουν ανάγκη “καινής τροφής” και για αυτό θα εκδίδεται 
κάθε Σάββατο. Θα περιέχει διδακτικά άρθρα, τις ουσιωδέστερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις και άλλες χρήσιµες 
πληροφορίες, 19/10/1852, αρ. 1, σ. 1. 
316Με την Εφηµερίδα των Φιλοµαθών συνεργάζονται στελέχη του Υπουργείου ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως και καθηγητές και 
ο ίδιος ο ∆. Πανταζής (1814-1884) είναι τµηµατάρχης στο Υπουργείο.  
Παρόλο που το περιοδικό παρέχει, εκτός από την άλλη του ύλη, χρήσιµες ανακοινώσεις για εκπαιδευτικούς, ιερωµένους 
κλπ, διότι δηµοσιεύει τη νοµοθεσία (νόµους, υπουργικές εγκυκλίους, διορισµούς), έχει λίγους συνδροµητές και πάσχει 
οικονοµικά. Στις 26/2/1875 (φύλλο αρ. 835) πληροφορούµαστε ότι το περιοδικό έχει 170 συνδροµητές, από τους οποίους 
µόνο 50 κατέβαλαν την ετήσια συνδροµή τους. Είναι η µοναδική πληροφορία για τον αριθµό των συνδροµητών. Η 
έκκληση για πληρωµή των συνδροµών υπάρχει σχεδόν σε κάθε τεύχος. 
31719 Οκτωβρίου 1852, αρ. 1, σ. 1.    
318στο φύλλο αρ. 56 της 27/11/1853, σ. 224.  
319στο φύλλο 475, έτος Ι΄, 31/12/1862, σ. 2199.  
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τοιαύτα”, επίσηµα έγγραφα ουσιώδη του υπουργείου της δηµοσίας εκπαιδεύσεως και 

“πάσαν κίνησιν των λειτουργών της δηµοσίας εκπαιδεύσεως, και των υπέρ της παιδείας 

έργων αυτών”320.  

Αλλαγές ανακοινώνονται και για το Ι∆΄ έτος321· κάθε φύλλο θα περιέχει ένα άρθρο 

φιλολογικό ή γενικά επιστηµονικό, βιογραφία, τοπογραφία, διάφορα ανέκδοτα, παροιµίες, 

ανάλεκτα, κοσµικά και εκκλησιαστικά, ειδήσεις φιλολογικές, βιβλιογραφίες, πράξεις 

επίσηµες του υπουργείου, κάποιο διήγηµα ιστορικό ή µυθολογικό, τερπνό, σεµνό, 

ευσύνοπτο, ψυχαγωγικό και διδακτικό, ιδιαίτερα για τις κυρίες, καθώς και ποικίλα ανάλεκτα 

για το γυναικείο φύλο και, ανάλογα µε τις περιστάσεις, και κανένα καλό ποίηµα. Η 

Εφηµερίς των Φιλοµαθών θα γίνει στο εξής “ποικιλωτέρα και ιλαρωτέρα”. Αν αυξηθούν οι 

συνδροµητές, θα εκδίδεται κάθε εβδοµάδα. Η Εφηµερίς προσδοκά στην ανταπόκριση των 

κυριών. Αλλά, αν δε δει προκοπή κατά το νέο έτος 1866, πρέπει “να στείλη τις εις κόρακας 

ου µόνον την Εφηµερίδα...”. Ο εκδότης παρακαλεί για άλλη µια φορά για συνέπεια στις 

συνδροµές, διότι οι συνδροµητές αγοράζουν αγρό, ενώ ο ίδιος “επώλησεν τον εαυτού 

αγρόν λόγω ποικίλων καθυστερήσεων”322. 

Λίγα χρόνια αργότερα αναφέρεται ότι “επέστησαν τα γηρατεία” της Εφηµερίδας. 

Ακολουθώντας τη συνήθεια των γερόντων “ηγάπησε να νεανίση, ν’ ανακαινίση την νεότητά 

της, νοµίζει δε ότι κατορθοί τούτο ελαττούσα ολίγον την ερρυτιδωµένην φιλολογικήν της 

σοβαρότητα και µικρόν εξανθούσα και κατά το δυνατόν ποικιλλοµένη”. Για αυτό ανάµεσα 

στα σοβαρά και σπουδαία φιλολογικά, επιστηµονικά και “κιτρίνου πυρετού ενίοτε οζόντων 

άρθρων της” θα παρεµβάλει και πιο ευχάριστες διατριβές. Και επειδή θέλει να είναι και 

διδακτική, θα περιλαµβάνει και αυτά που συνδυάζουν την τέρψη µε την ωφέλιµη γνώση. 

Για τις κυρίες θα έχει ηθικά διηγήµατα. Θα ασχολείται επίσης και µε τα θέµατα της 

Εκκλησίας και της Εκπαίδευσης. Θα παραµείνει ξένη προς τη σύγχρονη πολιτική, διότι 

“αγαπά να φυλάττη την πτέρωσίν της αµάδητον”323.  

Σε όλη τη διάρκεια της έκδοσής του το περιοδικό παρακολουθεί στενά την πνευµατική 

και εκδοτική κίνηση της εποχής, έχει επαφές µε τον «εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικόν 

Φιλολογικόν Σύλλογον», περιέχει µεγάλη ποικιλία άρθρων ή αναδηµοσιεύσεις (από άλλα 

περιοδικά ελληνικά και ξένα ή εφηµερίδες) από όλες τις επιστήµες: φιλολογία, 

                                            
320στο φύλλο, 475, έτος Ι΄, 31/12/1862, σ. 2199 ανακοινώνονται τα περιεχόµενα του περιοδικού για το ΙΑ΄ έτος. Το 1863 
θα εκδίδεται τρεις φορές το µήνα την 1η, 10η και 20η κάθε µήνα. Η ετήσια συνδροµή ελαττώνεται στις 10 δραχµές για τους 
συνδροµητές του εσωτερικού και στις 12 για το εξωτερικό αλλά δραχµές πραγµατικές “ουχί του καταστίχου, διότι τα 
παλαιά κατάστιχα υπερεπληρώθησαν πιστώσεων και δεν χωρούσιν άλλας”. 
321 στο φύλλο 583, έτος ΙΓ΄, 30/12/1865, σ. 841.  
322 Η ίδια ανακοίνωση επαναλαµβάνεται και στις 15/1/1866, έτος Ι∆΄, αρ. 584, σ. 849.  
323 στο φύλλο 729, έτος ΙΗ΄, 16/2/1870, σ. 2009.  
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γλωσσολογία, λαογραφία, ιστορία, αρχαιολογία, παλαιοντολογία, ιατρική, γεωγραφία, 

φυσική, φυσική ιστορία, µετεωρολογία, γεωλογία, ανθρωπολογία, αστρονοµία324. Το 

µεγαλύτερο όγκο των δηµοσιευµάτων καταλαµβάνουν τα αφιερώµατα στην αρχαιολογία 

και την αρχαία ιστορία. ∆ηµοσιεύονται επίσης πολιτικές-στρατιωτικές ειδήσεις, οι ετήσιοι 

ισολογισµοί της Εθνικής Τράπεζας, παράδοξα από όλο τον κόσµο, χρήσιµες συµβουλές, 

διάφορα αποφθέγµατα, γνώµες, ρήσεις, καθώς και βίοι και νεκρολογίες σηµαντικών 

ανδρών. Μπορούµε επίσης να παρακολουθήσουµε όλα τα πολιτικά γεγονότα της εποχής 

και στον ελλαδικό χώρα, αλλά και στα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη, όπου είναι παρών ο 

ελληνισµός. 

Μεγάλη σηµασία δίνεται στη γλώσσα, η οποία συνδέεται στενά µε την ανάπτυξη της 

ελληνικής παιδείας. ∆εν είναι τυχαίο ότι αυτή την εποχή προκηρύσσονται διαγωνίσµατα µε 

θέµα την ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Ορισµένοι αρθρογράφοι κρατούν θετική στάση 

στη δηµοτική, την οποία θεωρούν πλούσια σε λεξιλόγιο και διάδοχο της αρχαίας. Όσον 

αφορά στο λαϊκό γλωσσικό πλούτο πολλοί συνεργάτες και συνδροµητές του περιοδικού 

συλλέγουν λέξεις λαϊκές και ιδιωµατικές από διάφορα µέρη του ελληνισµού, οι οποίες και 

δηµοσιεύονται.  

Η ιστορία είναι ένας άλλος σηµαντικός τοµέας, στον οποίο το περιοδικό δίνει 

βαρύτητα, βέβαια, αρκετά χρόνια µετά τη διατύπωση της θεωρίας του Fallmerayer, θεωρία 

στην οποία αναλαµβάνει να απαντήσει, κυρίως, ο Κ. Παπαρρηγόπουλος (1857)325. 

Ένα µεγάλο µέρος του είναι αφιερωµένο σε ειδήσεις για την εκπαίδευση και των 

τριών βαθµίδων, δηλαδή περιέχει εκθέσεις επιθεωρητών των σχολείων, διατάγµατα, 

νόµους, εγκυκλίους του υπουργείου παιδείας, υπηρεσιακές µεταβολές του προσωπικού 

της εκπαίδευσης, αγγελίες για ίδρυση ιδιωτικών σχολείων, εκδόσεις βιβλίων και παρέχει 

έτσι και βιβλιογραφική ενηµέρωση. Οι ετήσιες εξετάσεις των δηµοτικών, ελληνικών 

σχολείων και γυµνασίων παρουσιάζονται λαµπρές και επιτυχείς, µε επιστέγασµα τους 

λόγους των διευθυντών και των υπουργών παιδείας. Το ∆ιδασκαλείο της Αθήνας έχει και 

αυτό την παρουσία του στο περιοδικό. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ειδησεογραφία 

παίζει και το Πανεπιστήµιο, κυρίως µε τις δηµοσιεύσεις των λόγων των πρυτάνεων του, 

των στοιχείων για τη λειτουργία του, τα µαθήµατα που διδάσκονται, τα κληροδοτήµατα, τις 

συλλογές του. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το υπουργείο παιδείας, όπως και σήµερα άλλωστε, ήταν 

επιφορτισµένο και µε τα εκκλησιαστικά, µε αποτέλεσµα να γίνονται αναφορές συχνά στην 

                                            
324Υπάρχει µάλιστα στο τέλος του περιοδικού και ειδικός χώρος για τα µετεωρολογικά από το Αστεροσκοπείο Αθηνών.  
325 Σχολιασµός γίνεται στην ενότητα για την ιστορία στην παρούσα εργασία. 
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εκκλησιαστική περιουσία, στο ρόλο των ιεραρχών και ιερωµένων, καθώς και στην ενεργό 

παρουσία τους στα σχολεία για την ηθική αγωγή των µαθητών. Οι τάσεις αυτές της 

περιόδου, που είναι η τόνωση του θρησκευτικού συναισθήµατος εκφράζονται στις 

αποφάσεις του υπουργείου326. Ακόµη αρµοδιότητες, για τις οποίες σήµερα είναι υπεύθυνα 

άλλα υπουργεία, αποτελούσαν αρµοδιότητες του υπουργείου παιδείας, όπως οι 

αρχαιολογικές ανασκαφές και το αρχαιολογικό µουσείο, το φυσιογραφικό µουσείο, οι 

σεισµοί στην Ελλάδα, η Αστυκλινική κλπ., για αυτό και υπάρχουν πάντοτε οι σχετικές 

δηµοσιεύσεις.  

Τα καθαρά παιδαγωγικά άρθρα δεν είναι πολλά σε αριθµό στην Εφηµερίδα των 

Μαθητών. Στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών (από φύλλο 117 κε) τα άρθρα είναι 

περισσότερα. Μεγάλη έκταση (δηµοσιεύεται σε συνέχειες σε 32 τεύχη) καταλαµβάνει το 

σύγγραµµα του Th. H. Barrau, “Ηθική οδηγία προς τους διδασκάλους”.  

Το περιοδικό υιοθετεί στο µακρόχρονο βίο του µια στάση σταθερής υποστήριξης στο 

υπουργείο παιδείας και επικροτεί κάθε φορά τα µέτρα που λαµβάνονται από αυτό. Κάθε 

χρόνο παρουσιάζει την κατάσταση της δηµόσιας εκπαίδευσης (αριθµό διδακτηρίων, 

διδασκόντων, µαθητών) και διακρίνεται η θετική αντιµετώπισή του για την πρόοδο, που 

συντελείται. Κάποιες φορές παρουσιάζονται προτάσεις για τη βελτίωση της 

δηµοδιδασκαλίας και για τα µαθήµατα που θα πρέπει να διδάσκονται.  

Στη δεύτερη περίοδο έκδοσης του περιοδικού οι αναφορές στην εκπαίδευση αλλά και 

τα άρθρα µε παιδαγωγικό περιεχόµενο πληθαίνουν µε την παράλληλη έκδοση 

εκπαιδευτικού παραρτήµατος. Έτσι δηµοσιεύεται η ιστορία της αλληλοδιδακτικής µεθόδου, 

οι απόψεις για την εκπαίδευση του γυναικείου φύλου, αυξάνουν οι ειδήσεις για την 

εκπαίδευση σε άλλες χώρες, ενώ γίνεται λόγος για νέες µεθόδους ανάγνωσης και γραφής, 

καθώς και για τη συνδιδακτική µέθοδο. 

Η ύλη του περιοδικού αποτελείται από χιλιάδες σελίδες και τα θέµατα που 

διαπραγµατεύεται είναι τόσο πολλά και ποικίλα327, µε αποτέλεσµα ο µελετητής να 

                                            
326 Στις 31/1/1853, αρ. 15, σ. 60 δηµοσιεύεται εγκύκλιος για την ανάγνωση του Ευαγγελίου και τη συνοδεία των µαθητών 
στον Εσπερινό του Σαββάτου και στη λειτουργία της Κυριακής. Οι επισκέψεις των εφηµερίων στα σχολεία είναι συχνές και 
επαινούνται, όταν παρέχουν νουθεσίες στους µαθητές (επίσκεψη πρωτοσύγκελου Κονοφάου, 9/5/1853, αρ. 29, σ. 115).  
327 28 έτη έκδοσης, συχνότητα έκδοσης 3 ως 4 φορές το µήνα. Κατά την πρώτη περίοδο έκδοσης από το τεύχος 1 έως και 
το τεύχος 116 το περιοδικό εκδίδεται σε σχήµα 2ου µεγέθους και από το 117ο τεύχος σε σχήµα 4ου µεγέθους. Κατά τα έτη 
Α΄ έως και ∆΄ κάθε τεύχος εκδόθηκε ως 4σέλιδο και η ύλη συµπεριλήφθηκε σε ένα τόµο έκτασης 814 σελίδων. Από το έτος 
Ε΄ και το τεύχος 201 το περιοδικό εκδίδεται ως 8σέλιδο και µέχρι και το Ι΄ έτος υπάρχει αρίθµηση σελίδων από το 1 έως 
και 2206. Από το ΙΑ΄ έως και το Κ∆΄ έτος υπάρχει αρίθµηση σελίδων από 1 έως και 3016. Κατά τη Β΄ περίοδο έκδοσης 
από το Κ∆΄ έως και το ΚΗ΄ έτος υπάρχει ένας τόµος για κάθε έτος µε 24 τεύχη και σελίδες 396 για το Κ∆΄ έτος και 384 
σελίδες για τρία επόµενα. Συνολικά δηλαδή µελετήθηκαν 6036 σελίδες µεγάλου µεγέθους σε 857 τεύχη για την πρώτη 
περίοδο και 1538 κανονικές σελίδες σε 96 τεύχη για τη δεύτερη περίοδο έκδοσης του περιοδικού.  
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αντιµετωπίζει δυσκολίες στην κατηγοριοποίηση των άρθρων του, για να µπορέσει να 

οδηγηθεί µε ασφάλεια σε κάποιες διαπιστώσεις και συµπεράσµατα.  

Το γεγονός ότι η διαδικασία διαµόρφωσης της παιδαγωγικής σκέψης δεν είναι 

αποκοµµένη από το γενικότερο ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής  µας οδήγησε και στη 

διαπραγµάτευση ζητηµάτων, που “φαινοµενικά” δεν άπτονται της Παιδαγωγικής, 

εµπλέκονται, όµως, σε αυτήν, την επηρεάζουν και θέτουν το στίγµα τους. Έτσι, δεν είναι 

δυνατόν να αγνοηθούν ζητήµατα και απόψεις που θίγονται και εκφράζονται στα 

δηµοσιεύµατα του περιοδικού, όπως οι προσδοκίες για την πρόοδο του ελληνικού κράτους 

και την εκπλήρωση του ιδιαίτερου προορισµού του στην Ανατολή, η θέση της αρχαιότητας 

στο σύγχρονο ελληνικό κράτος, ο ρόλος της ιστορίας και ιστοριογραφίας, η σύγχρονη 

διανοητική και ηθική κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας, η δραστηριότητα του έξω 

ελληνισµού και οι ευεργέτες, τα δηµοσιεύµατα στο εξωτερικό για την Ελλάδα και την 

εκπαίδευσή της και οι απόψεις ξένων µελετητών, η εκδοτική δραστηριότητα, τα 

διαγωνίσµατα. ∆εν µπορούν επίσης να αγνοηθούν οι αντιλήψεις για τη γλώσσα, διότι αυτές 

καθορίζουν και τις αντιλήψεις για τη διαµόρφωση του αναλυτικού προγράµµατος αλλά και 

του γλωσσικού οργάνου της εκπαίδευσης. Η αντίληψη για το πολιτειακό καθεστώς και την 

εκκλησία επηρεάζουν το εκπαιδευτικό ιδεώδες και το σκοπό της εκπαίδευσης. Το 

ενδιαφέρον για το τι θα πουν οι ξένοι για το ελληνικό κράτος συντελεί στη διαµόρφωση της 

τάσης να τονίζεται ότι υπάρχει πρόοδος, µε αποτέλεσµα να µη δίνεται πάντοτε η 

πραγµατική όψη των προβληµάτων και εποµένως να µην παίρνονται τα αναγκαία µέτρα.  

Έτσι καταλήξαµε στην παρουσίαση του περιεχοµένου του περιοδικού 

κατηγοριοποιώντας τα άρθρα µε βάση τρεις άξονες, στους οποίους εντάχθηκαν αυτά. Ο 

πρώτος αναφέρεται στο ιδεολογικό πλαίσιο, ο  δεύτερος αναφέρεται στο θεσµικό πλαίσιο  

και ο τρίτος στις παιδαγωγικές απόψεις που σταχυολογήθηκαν. 
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3.2. Το ιδεολογικό πλαίσιο 

3.2.1 Η πρόοδος του κράτους. Ο προορισµός του. Η νεοελληνική κοινωνία 
Σε κάθε ευκαιρία που δίνεται είναι έκδηλη η προσπάθεια που καταβάλλεται, για να 

αποδειχτεί ότι έχει σηµειωθεί µεγάλη πρόοδος στην Ελλάδα σε όλους τους τοµείς από τότε 

που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος και κυριαρχεί η πεποίθηση ότι το ελληνικό έθνος έχει 

έναν ιδιαίτερο προορισµό στην Ανατολή328. Η πρόοδος αυτή προβάλλεται, για να δουν τα 

ευρωπαϊκά κράτη και όσοι κατηγορούν την Ελλάδα ότι ο ελληνικός λαός προβαίνει σε 

πράξεις, ακόµη και ανώτερες από τις δυνάµεις του. Ειδικά στην εκπαίδευση βοηθούν οι 

αριθµοί που δείχνουν τη συνεχή αύξηση των σχολείων και των µαθητών-µαθητριών που 

φοιτούν σε αυτά.  

“Ας δουν οι κατήγοροι της Ελλάδος ότι ο µικρός αυτός λαός πράττει πλείονα και 

κρείσσονα της δυνάµεως αυτού”. Στην ακάθεκτη ροπή προς τα γράµµατα βρίσκεται ο 

αγαθότατος οιωνός για το µέλλον της Ελλάδας. Η έκθεση του υπουργού (Χ. Χριστόπουλου 

29/2/1856) προκάλεσε εντύπωση σε όσους παρακολουθούν την πορεία του ελληνικού νου 

και καταθέλγονται “υπό της ταχείας αυτού πτήσεως προς τον ανάντη δρόµον του 

φωτισµού, εν ω παρά παν βήµα συναπαντάται αυγάζουσα λαµπάς αρχαίου φωτός”329. 

Σε αυτή την “ακάθεκτη” πορεία προς την πρόοδο σηµαντική είναι η βοήθεια της Θείας 

Πρόνοιας και υποστηρίζεται ότι, παρόλο που το ελληνικό έθνος στερήθηκε πολλές αρετές 

των προγόνων του, διατήρησε την ανδρεία, την τόλµη, τη γοργότητα, την ετοιµότητα, την 

ευφυΐα, τη φιλοµάθεια. Με τη βοήθεια της Θείας Πρόνοιας Έλληνες πολιτικοί, ναυτικοί, 

στρατιωτικοί διαπρέπουν στα ξένα µέρη. Όλοι αυτοί οι επιτυχηµένοι Έλληνες ατενίζουν την 

πατρίδα και φροντίζουν για την παιδεία της. Το ίδιο έκαναν και στο παρελθόν δίνοντας τον 

πλούτο τους, για να προετοιµάσουν την ανάσταση του γένους, η οποία κατορθώθηκε µετά 

από µύρια βάσανα, κακουχίες και ερηµώσεις. Μόλις ακούστηκε το όνοµα του Όθωνα 

                                            
328 ΕΦ, 20/12/1858, αρ. 291-294, σ. 725 κε. Λόγος του πρύτανη Φ. Ιωάννου κατά την παράδοση της πρυτανείας στο 
διάδοχό του ∆. Στρούµπο: Το αίσθηµα του προορισµού του ελληνικού έθνους βρίσκεται στα βάθη της καρδιάς του Έλληνα 
και τον κινεί σαν µυστικό ελατήριο σε εκείνες τις πράξεις µε τις οποίες εµψυχώνεται η φιλοµάθεια και προάγεται η διάδοση 
των λόγων και της επιστήµης.  
32917/3/1856, αρ. 155, σ. 628. Αναδηµοσίευση από την εφηµερίδα Φιλόπατρις (µετά τη δηµοσιοποίηση της έκθεσης για τη 
Μέση εκπαίδευση). Αναφέρουµε ενδεικτικά και άλλα αποσπάσµατα που πιστοποιούν την πρόοδο: 
20/12/1856, αρ. 193, σ. 786. Αναδηµοσίευση από την Εφηµερίδα Εβδοµάς: “η από έτους εις έτος πρόοδος των µαθητών 
του Πολυτεχνείου είναι πρόδηλος. Πρόδηλος είναι επίσης και η ανάπτυξις της προς τας ωραίας τέχνας κλίσεως της 
κοινωνίας ηµών και τούτο φαίνεται εκ τε του αριθµού των εκτεθέντων έργων υπό καλλιτεχνών µαθητών και εκ της καθ’ 
εκάστην συρροής του πλήθους προς θεωρίαν των προϊόντων της νέας ηµών καλλιτεχνίας”. 
30/9/1857, αρ. 227, σ. 216. Από την έκθεση του καθηγητή Αναγνωστάκη στον Οφθαλµολογικό Σύλλογο των Βρυξελλών: 
“τα πάντα αποδεικνύουσιν ότι η αναγεννηθείσα Ελλάς πορεύεται µεγάλοις τοις βήµασι την οδόν του άκρου πολιτισµού και 
αγωνίζεται να πραγµατοποιήση τας ελπίδας των πάσαν συµπάθειαν υπέρ αυτής αναδεικνυόντων γενναίων ψυχών”.  
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αµέσως άρχισε να αλλάζει ο ορίζοντας της Ελλάδας. Η χώρα άρχισε να γίνεται αγαπητή 

και τίµια, ο τόπος µεταµορφώνεται, οι άνθρωποι αλλάζουν όψη, δηµιουργούνται 

στρατιωτικές και πολιτικές αρχές, ιδρύονται δικαστήρια, ναοί, εκπαιδευτήρια και ο λαός 

βαδίζει στον πολιτισµό προοδεύοντας330”.  

Ο ρόλος της Θείας Πρόνοιας προβάλλεται σε κάθε ευκαιρία. Ο βασιλιάς, µάλιστα, 

θεωρείται ο απόστολος, για να εκπληρωθούν οι βουλές που έχει αυτή για το ελληνικό 

γένος και χάρη στην παρουσία του “ο τόπος ανεπτύχθη, αι δηµόσιοι πρόσοδοι 

ετριπλασιάστηκαν άνευ επιβολής νέων φόρων ή αυξήσεως των εξ αρχής νοµοθετηθέντων· 

και τούτο δεικνύει αναντιρρήτως ανάλογον της καταστάσεως των καθ’ έκαστα πολιτών”. 

Ορισµένοι συγκρίνοντας την Ελλάδα µε τα προοδευµένα έθνη, διαπιστώνουν τις αδυναµίες 

της και µεµψιµοιρούν και δε σκέφτονται ότι οι εχθροί της Ελλάδας ωφελούνται από αυτές 

τις συγκρίσεις. ∆ιαµαρτύρονται ότι το σύνταγµα νοσεί, ενώ “η βασιλεία περιβάλλεται θείαν 

πορφύραν και πας ο εις αυτήν και κατά διάνοιαν έτι ασεβών, ασεβεί προς εκείνον ος διά 

του θείου αυτού λόγου λέγει τους βασιλείς χριστούς αυτού”331.   

Κάποιες φορές δηµοσιεύονται και απόψεις ξένων που ενισχύουν την πεποίθηση ότι η 

Θεία Πρόνοια επέλεξε το ελληνικό γένος για µια ιδιαίτερη αποστολή. Όταν µάλιστα αυτή η 

άποψη διατυπώνεται από το Γλάδστωνα, στο λόγο του στο τέλος της επίτιµης πρυτανείας 

του στο Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου, τότε αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Ο λόγος 

πραγµατεύτηκε “την της Ελλάδος θέσιν εν τη κατά την Θείαν Πρόνοιαν διατάξει και 

κυβερνήσει του κόσµου, τουτέστιν, ότι και προ της αποκαλύψεως του χριστιανικού 

θρησκεύµατος, ο Θεός είχεν εκλέξη τους Έλληνας προπαρασκευαστικόν όργανον των 

θείων αυτού βουλών”332. 

Στη θεµελίωση των διάφορων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, που πραγµατοποιούνται 

χάρη στις αδρές προσφορές των οµογενών του εξωτερικού, τονίζεται ότι τα γράµµατα και 

οι επιστήµες επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Η δηµόσια εκπαίδευση “διαχέει τα σωτήρια 

νάµατα αυτής επί µυριάδας νέων παρασκευαζοµένων, ίνα καταστώσιν η στερεά κρηπίς 

του µέλλοντος της φίλης πατρίδος...”333.  Η πατρίδα παρουσιάζει ανάπτυξη σε όλους τους 

τοµείς. Η 25η Μαρτίου είναι η ηµέρα, κατά την οποία “ηυλογήθη ουρανόθεν η Ελλάς διά 

                                            
33016/5/1857, αρ. 209, σ. 67 κε.  Ο Κωνσταντίνος Ασώπιος στην οµιλία του µε την ευκαιρία της θεµελίωσης του 
Βαρβακείου Λυκείου (21/4/1857).  
33128/1/1861, έτος Θ΄, αρ. 395, σ. 1559-1560. Από την εορτή και πανήγυρη για την επέτειο της άφιξης του βασιλιά 
Όθωνα:“ο Βασιλεύς ηµών εστιν ο απόστολος της θείας προνοίας εις εκπλήρωσιν των µεγάλων αυτής βουλών υπέρ του 
ελληνικού γένους, εστί το σηµείον εις ο συγκεντρούνται πάντες οι της πατρίδος πόθοι, εστί το φίλτρον της καρδίας των 
απανταχού Ελλήνων “.  
3323/12/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 579, σ. 809-812 και 20/12/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 580-582, σ. 817-831. Ο λόγος αναδηµοσιεύεται 
από την Κλειώ.     
333 7/8/1859, έτος Ζ΄, αρ. 326, σ. 1012 κε. Κατά τη θεµελίωση της Ακαδηµίας λόγος του υπουργού Παιδείας. 
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της επελεύσεως του εις τα δεινά αυτής τέρµα θέντος και αρχήν της ευδαιµονίας αυτής 

ηθικής τε και υλικής ιδρυσαµένου Μεγαλειοτάτου ηµών βασιλέως... την νυν ανθηράν και 

εκάστου ιδία και πάσης της πατρίδος καθόλου ανάπτυξιν, υπό πάσας τας επόψεις”334.  Η 

25η Μαρτίου βρίσκεται στην καρδιά των Ελλήνων και διότι “της ελευθερίας αυτών η βάσις 

εστερεώθη και διότι του βασιλέως αυτών η αρχή της ελεύσεως ετέθη”335.  

Όταν ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, ήρθε στην Αθήνα, πριν 30 χρόνια, οµολογεί ότι 

τη βρήκε άµορφο σωρό ερειπίων. Μετά από έξι χρόνια πανηγυριζόταν η ίδρυση του 

Πανεπιστηµίου, του ναού της “πνευµατικής κοινωνίας και αδελφότητος αισθηµάτων και 

αγωγής πάσι τοις Έλλησι και πάσι τοις εν τη Ανατολή οµοδόξοις”. Σήµερα η Αθήνα 

“ανακύπτει εκ των ερειπίων της... συναµιλλάται η ανατολική της φύσεως και του κλίµατος 

καλλονή µετά της ευρωπαϊκής ευρυθµίας...”336.  

Όσοι υποστηρίζουν την πρόοδο παραδέχονται ότι Αθήνα δεν είναι πια, όπως η 

αρχαία, η διδάσκαλος της ανθρωπότητας και η πρωτεύουσα του πολιτισµού337 και ότι και 

άλλες πόλεις και έθνη πρωταγωνιστούν στην πολιτική δύναµη, την επιστήµη, την 

καλλιτεχνία, τη βιοµηχανία και γενικά στον πολιτισµό. Αλλά κάθε ευσυνείδητος και 

φιλαλήθης κριτής γνωρίζει ότι, παρά τις τραγικές καταστάσεις που σηµειώθηκαν, η Ελλάδα 

σηµείωσε πρόοδο. Είναι γεγονός ότι κατά καιρούς η πολιτική πορεία του έθνους 

διαταράσσεται από πολιτικές πλάνες. Αλλά αυτές οι πλάνες οφείλονται στην απειρία και 

στην άγνοια. Τα σύγχρονα επιτεύγµατα είναι µικρά και ταπεινά, αν συγκριθούν µε αυτά της 

αρχαιότητας, αλλά όλα τα καθιδρύµατα µαρτυρούν ότι στις καρδιές των νέων Ελλήνων 

διασώζεται η φιλοπατρία, ο έρωτας της παιδείας και επιστήµης διατηρείται και 

δηµιουργούν την ελπίδα ότι το µέλλον θα είναι σύµφωνο µε τις ευχές των Ελλήνων και τις 

προσδοκίες των Φιλελλήνων338.  

Κάθε πράξη που γίνεται από Έλληνες στο εξωτερικό συντελεί ουσιαστικά στην καλή 

φήµη του ελληνικού ονόµατος και στην εξάλειψη της µεµψιµοιρίας που καταλαµβάνει 

µερικές φορές τους Έλληνες του ελληνικού κράτους. Είναι µόνο ζήτηµα χρόνου “η του 

προορισµού του έθνους ηµών τελείωσις, όταν έκαστος των δυναµένων Ελλήνων και εντός 

                                            
33430/1/1860, έτος Η΄, αρ. 349, σ. 1197. Σχόλια για την ηµέρα του εορτασµού της 25ης Ιανουαρίου 1860.  
3359/4/1860, έτος Η΄, αρ. 358, σ. 1265. Από το λόγο του γυµνασιάρχη Τρίπολης Αγγ. Καππώτου στις 25 Μαρτίου 1860.  
33624/6/1861, έτος Θ΄, αρ. 412, σ. 1695 κε. Λόγος του καθηγητή της Αρχαιολογίας Αλ. Ρ. Ραγκαβή κατά την επέτειον 
εορτήν της του Οθωνείου πανεπιστηµίου καθιδρύσεως 20/5/1861. Σύµφωνα µε σχόλιο της Εφηµερίδας ο θαυµάσιος 
αυτός λόγος ήταν πιστή εικόνα των αρχαίων Αθηνών και του ζωηρού δηµοσίου βίου της πόλης.  
33720/10/1866, έτος Ι∆΄, αρ. 610, σ. 1057 κε. “Αι Αθήναι ανέστησαν πάλιν µετά του ελληνικού έθνους εις νέαν πολιτικήν 
ζωήν, ην οιωνιζόµεθα υπό το σκήπτρον βασιλείας κραταιάς, συνετής και δικαίας διαρκεστέραν και ευηµερεστέραν της 
αρχαίας εκείνης. Ιδού η νέα πόλις ανορθωθείσα από των ερειπίων της παλαιάς, βασιλεύει της νέας Ελλάδος και κοσµείται 
µε νέας δηµοσίας οικοδοµάς και αγλαΐζεται µε νέα παιδαγωγικά, επιστηµονικά και καλλιτεχνικά καθιδρύµατα”.  
33820/10/1866, έτος Ι∆΄, αρ. 610, σ. 1057 κε. Κατά τη θεµελίωση του Αρχαιολογικού Μουσείου (3/10/1866) εκφώνησε λόγο 
ο Φ. Ιωάννου, πρόεδρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας. 
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και εκτός της Ελλάδος, όπου γης και αν η, εν τοις έργοις αυτού έχη προ οφθαλµών προς το 

ίδιον και το εθνικόν έτι συµφέρον”339. Το ελληνικό έθνος βαθµιαία επανέρχεται στο 

προγονικό του ύψος µε τη συµβολή του βασιλικού ζεύγους Όθωνος και Αµαλίας. Η πίστη, 

η πατρίδα και η βασιλεία, οι τρεις αυτές αξίες ταυτίζονται και το οδηγούν στον προορισµό 

του340. 

Εκφράζεται η ευχή, µάλιστα, η διαγωγή των Ελλήνων να πείσει όλους ότι η 

“εκχύσασα το φως του πολιτισµού εις την ∆ύσιν αρχαία Ελλάς προώρισται, ίνα 

αναγεννηθείσα και κραταιωθείσα πράξη το αυτό εις την Ανατολήν, ήτις ήρξατο προς αυτήν 

ήδη ν’ ατενίζη, παρ’ αυτής προσδοκώσα και της διανοίας τον εξευγενισµόν, και της 

ευαγγελικής ορθοδόξου πίστεως την διάδοσιν και στερέωσιν”341.  

Μερικές φορές είναι έντονος ο µεγαλοϊδεατισµός, οι µη ρεαλιστικοί στόχοι και 

καλλιεργούνται αυταπάτες για το µέλλον του ελληνισµού. Η γέννηση του διαδόχου 

Κωνσταντίνου θεωρείται “ο περιπόθητος ούτος ευαγγελισµός του Πανελληνίου κόσµου, το 

ευτύχηµα τούτο εν τω περιουσίω της Ορθοδοξίας πληρώµατι” και είναι “της Θείας Πρόνοιας 

έργον, νέα απόδειξις της προς το γένος των Ελλήνων µεγάλης του Θεού αγάπης... η Θεία 

Πρόνοια προάγει οσηµέραι το γένος ηµών, χειραγωγεί αυτό εις τον ουρανόθεν προορισµόν 

                                            
3398/3/1868, έτος ΙΣΤ΄, αρ. 661, σ. 1469. Με αφορµή τη βιβλιοκρισία για το Εθνικόν Ηµερολόγιον του Μ. Π. Βρετού.  
34019/1/1858, αρ. 241, σ. 329. Από την προσφώνηση του διευθυντή του ιερατικού σχολείου Χαλκίδας Βασ. Β. Αστέρη 
προς τη βασίλισσα Αµαλία στην επίσκεψή της (8/1/1858): “το απ’ αιώνων πεπτωκός και άρτι αναστάν έθνος ηµών εις το 
προγονικόν αυτού ύψος επανάγοντες, και ως πατέρες φιλόστοργοι, υπέρ της υλικής και ηθικής άµα ευδαιµονίας αυτού 
ενδελεχώς µεριµνώντες, συγκαταβαίνετε πανταχού τοις πιστοίς υπηκόοοις... παρ’ ηµίν γαρ πίστις, πατρίς και βασιλεία, 
ονόµατα ιερά και σεµνά, εν και το αυτό εστιν, τρία µεν καθ’ υπόστασιν, προς εν όµως τέλος αφορώντα, την κατ’ άµφω 
ευδαιµονίαν του ανθρώπου, και µίαν κατ’ ουσίαν ζωοποιόν δύναµιν αποτελούντα, την το ελληνικόν έθνος ζωοποιήσασαν, 
και επί τον µέγαν αυτού προορισµόν άγουσαν”. 
Παραθέτουµε επίσης και άλλα δηµοσιεύµατα ανάλογου περιεχοµένου:   
7/6/1858, αρ. 262, σ. 506. Λόγος του διευθυντή του ιερατικού σχολείου Βασ. Κ. Αστέρη κατά την επίσκεψη του βασιλιά 
στις 3/6/1858. “Ούτω δε ου µόνον υλικώς, αλλά και πνευµατικώς διά τε της θύραθεν και της έσω σοφίας, ως πατέρες 
φιλοστοργότατοι, τα πιστά υµών τέκνα, τους Έλληνας, εκτρέφοντες, και επί των καρδιών αυτών, ως επί ασαλεύτου 
πέτρας, τον υψηλόν υµών θρόνον ερηρεισµένον έχοντες... υµείς γαρ πρώτοι, την φύσει µεν µικράν, πνεύµατι δε µεγάλην 
και φοβεράν, την κλεινήν Ελλάδα, ως άλλος Μωϋσής, υπό του µεγάλου Θεού αυτής εκλεχθέντες... εις τον µέγαν αυτής 
προορισµόν, εις την γην της επαγγελίας, θαυµατουργικώς αυτήν άγετε”. 
30/5/1859, αρ. 317, σ. 942. Στο λόγο του βασιλιά κατά την κήρυξη της λήξης της Γ΄ συνόδου της Ε΄ βουλευτικής περιόδου 
σηµειώνεται ότι στη διάρκεια της Ε΄ βουλευτικής περιόδου συµπληρώθηκαν 25 χρόνια από την άφιξή του στην Ελλάδα. 
Είδε “µετ’ αγαλλιάσεως αυτήν προκόψασαν εις παν είδος προόδου, διανοητικής τε και υλικής”. Μεταξύ λαού και βασιλιά 
υπήρχε αγάπη και εµπιστοσύνη, η οποία αποτελεί και την άριστη εγγύηση για την ευηµερία του έθνους. Αυτός ο δεσµός 
πρέπει να µείνει αδιάρρηκτος στις περίπλοκες περιστάσεις της Ευρώπης, στις οποίες η κυβέρνησή του τηρεί τη θέση “εις 
ην την προτρέπουσιν αυταί εκείναι αι ∆υνάµεις, αίτινες τα µάλιστα συνετέλεσαν εις εδραίωσιν της ανεξαρτησίας της 
Ελλάδος”.  
3416/1/1862, έτος Ι΄, αρ. 436, σ. 1887. Την πρώτη Ιανουαρίου 1862 οι Βασιλείς παρευρέθηκαν στη δοξολογία στο ναό της 
Αγίας Ειρήνης. 
Ο προορισµός του ελληνικού έθνους τονίζεται και σε άλλα δηµοσιεύµατα: 24/10/1862, έτος Ι΄, αρ. 468, σ. 2143. 
(Κατάργηση βασιλείας Όθωνα. Ψήφισµα της προσωρινής κυβέρνησης 10/10/1862). “Η θεία πρόνοια, η υπό τας αγίας 
αυτής πτέρυγας αείποτε διαφυλάξασα και προστατεύσασα την Ελλάδα θέλει βεβαίως καθοδηγήσει αυτήν και ήδη εις το 
διανοιχθέν νέον στάδιον αυτής και ευοδώσει το έθνος εις µεγαλείον και δόξαν, άτινα απόκεινται αυτώ, προωρισµένω όντι 
εις το να εκπολιτίση την Ανατολήν και διαδώση και στηρίξη την ορθοδοξίαν διά της θείας αρωγής και της δεξιότητος αυτού 
εις παν έργον αγαθόν”.   
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του”. Ονειρεύονται, µάλιστα και παρακαλούν να καθίσει ο διάδοχος στο θρόνο της 

Κωνσταντινούπολης342. 

Σηµειώνεται ακόµη και διαστρέβλωση της ιστορίας και παρουσιάζονται οι 

επαναστατηµένοι Έλληνες να επιθυµούν τη βασιλεία. Όταν στις 8/9/1861 γιορτάζονται τα 

“Σωτήρια“ της Βασίλισσας Αµαλίας ο οµιλητής διερωτάται τι θα συνέβαινε και τι θα 

γίνονταν οι προσδοκίες της µικρής Ελλάδας, αν πετύχαινε η δολοφονική απόπειρα 

εναντίον της βασίλισσας Αµαλίας. “Τι οι ελπίδες της έξω, της µεγάλης Ελλάδας και όλου 

του Πανελληνίου; Τι η πολυθρύλητος µεγάλη ηµών ιδέα;” Στην περίπτωση που 

εµφανίζονταν οι πρωταγωνιστές της επανάστασης οι Υψηλάντες, Κουντουριώτες, ο 

Μαυροµιχάλης, ο Κολοκοτρώνης και όλοι οι µεγάλοι άνδρες και ρωτούσαν “τι µας εκάµατε 

την βασιλείαν;” Η απάντηση θα ήταν ότι όλοι οι Έλληνες φυλάσσουν τη βασιλεία σαν 

παλλάδιο για την ευηµερία της µικρής Ελλάδας και την αποκατάσταση “της µελλούσης, της 

µεγάλης και πανελληνίου”343.  

Και η διαστρέβλωση συνεχίζεται µε άλλα ιδεολογήµατα, που χρησιµοποιούνται ως 

επιχειρήµατα για την υποστήριξη της βασιλείας. Υποστηρίζεται ότι οι επαναστατηµένοι 

Έλληνες “ανέκραξαν“ τα λόγια του Οδυσσέα στη διαµάχη των Μυκηναίων βασιλέων “ουκ 

αγαθόν πολυκοιρανίη· εις κοίρανος έστω, εις βασιλεύς” (Ιλ. Β, στ. 204-205) και χάρη στην 

ευσπλαχνία του Θεού κάµφθηκε η αµείλικτη πολιτική των τριών δυνάµεων και έστειλαν το 

στόλο τους. Η εγκατάσταση του βασιλιά χαιρετήθηκε “ως το ακρότατον σύµβολον της 

παλιγγενεσίας... εν τη βασιλεία συγκεντρούται και κρατύνεται η εθνική ενότης, εις την 

ελληνικήν δυναστείαν ατενίζουσιν οι οφθαλµοί των υπό ξένον ζυγόν ζώντων αδελφών 

ηµών”. Κάθε Έλληνας  συγκινείται στην επίκληση του διαδόχου Κωνσταντίνου “φερωνύµου 

του µεγάλου αυτοκράτορος, όστις την µεν Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν µετά της περιλαλήτου 

µητροπόλεως πρώτος συνέστησε... τίνος δε Έλληνος και Χριστιανού το πνεύµα δεν 

συνταράσσεται εις την ανάµνησιν ονόµατος σεβαστού ελληνοπρεπούς, του τελευταίου 

ηµών αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου...το µέλλον θα είναι µέγα βεβαίως και 

εύδαιµον, φθάνει να κοπιάσωµεν και ηµείς ως και οι πατέρες ηµών εκοπίασαν, να 

                                            
342“Ας δεηθώµεν... τον περιπόθητον διάδοχον Κωνσταντίνον και να αναδείξη αυτόν εν καιρώ εφάµιλλον των οµωνύµων 
αυτώ αυτοκρατόρων του γένους των Ελλήνων... και καθίση ποτέ ένδοξος επί του θρόνου της βασιλείας των Ελλήνων, του 
θρόνου όστις φέρει το αγίασµα του αίµατος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου...”. 1/8/1868, έτος ΙΣΤ΄, αρ. 674, σ. 1569 κε. Ο 
∆. Πανταζής, τµηµατάρχης του υπουργείου στο γενεθλιακό λόγο για το διάδοχο Κωνσταντίνο.  
34316/10/1861, έτος Θ΄, αρ. 426, σ. 1813 κε. Από το λόγο του γυµνασιάρχη Ναυπλίου  Χ. Παµπούκη, στις 8/9/1861 στα 
“σωτήρια“ της βασίλισσας Αµαλίας. Στον ίδιο λόγο που συνεχίζεται στις 21/10/1861, έτος Θ΄, αρ. 427, σ. 1820 κε. Μετά το 
θάνατο του κυβερνήτη είχε επέλθει αναρχία την Ελλάδα. Εµφύλιοι πόλεµοι, δολοφονίες, διαρπαγή περιουσιών, ερήµωση 
είχαν επικρατήσει και, αν δεν ερχόταν η βασιλεία, θα απειλούσε την πατρίδα ολοκληρωτική καταστροφή. Με τον ερχοµό 
της, στις 25/1/1833 διώχτηκε το τέρας της αναρχίας, εκδόθηκαν καλοί θεµελιώδεις οργανισµοί, κανονίστηκαν τα της 
νοµοθεσίας, των δικαστηρίων, της παιδείας, αναγνωρίστηκε η ελευθεροτυπία, θεµελιώθηκε η εθνική τράπεζα. Η βασιλεία 
ταυτίστηκε µε το έθνος και θα υπάρχει πάντοτε για τη µελλοντική ευηµερία της Ελλάδας και το προσδοκώµενο µεγαλείο 
της µεγάλης πανελληνίου Ελλάδας.    
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µοχθήσωµεν δε εργαζόµενοι τα καλά και σωτήρια τη πατρίδι, ίνα τύχωµεν των επαίνων 

όλου του χριστιανικού κόσµου επαξίως και της ευλογίας των επερχοµένων γενεών”344.  

Άλλες φορές επικρατεί απαισιοδοξία και γίνονται προσπάθειες, για να προσγειωθούν 

οι αιθεροβάµονες στην ελληνική πραγµατικότητα: “τίποτε πολιτικώς δεν αξίζοµεν... και 

Εκκλησίαν δεν έχοµεν και κληρικών αξίων στερούµεθα και ούτω τέλειον γίνει το δράµα, 

δηλαδή η Ελλάς ζητούσα µεγάλα, εν ω και τα µικρά και τα ελάχιστα κακώς διώκησε και τα 

πάντα απώλοντο. Ζητείται τώρα, ούτως ζωγραφουµένων των πραγµάτων, Ήπειρος, 

Θεσσαλία και ελληνική αυτοκρατορία”345.  

 Σε κάθε ευκαιρία που δίνεται σε επετείους, εορτές, όπως αυτή των Ολυµπίων, οι 

οµιλητές κάνουν ένα απολογισµό της πορείας της Ελλάδας, που περιλαµβάνει την ιστορία 

της από την αρχαιότητα έως την εποχή τους και τα επιτεύγµατα που σηµειώθηκαν από την 

επανάσταση και µετά. Σηµάδι προόδου θεωρείται η επανίδρυση αρχαίων ιδρυµάτων και η 

αναβίωση αρχαίων θεσµών. “Η Ελλάς µετά µακροχρόνιον νέκρωσιν εξηγέρθη κατά θείαν 

ευδοκίαν εκ του πολιτικού τάφου εις νέαν ζωήν... Ανέζησεν ο Άρειος Πάγος, η Ακαδηµία, η 

Πολιτική Εκκλησία. Αναζώσι δε νυν και οι Ολυµπιακοί αγώνες προς τον νέον των λαών 

βίον και τας νέας της Ελλάδος περιστάσεις και χρείας επιτηδείας ευθετηµένοι”346.  

Η άφιξη του Όθωνα ταυτίζεται µε την πρόοδο, διότι χάρη σε αυτόν νέα πνευµατική 

ζωή “διεχύθη” στην Ελλάδα, τα ζητήµατα της δηµόσιας εκπαίδευσης νοµοθετήθηκαν και 

ρυθµίστηκαν άριστα σύµφωνα µε το αξιόλογο γερµανικό σύστηµα, το οποίο είναι προϊόν 

βαθιάς θεωρητικής έρευνας και πείρας και το επαινούν και το κρίνουν άξιο µίµησης στις 

διατριβές τους Άγγλοι, Γάλλοι και Ιταλοί. Η δηµόσια εκπαίδευση από τότε συνεχώς 

                                            
34428/6/1869, έτος ΙΖ΄, αρ. 707, σ. 1833. Από το λόγο του Αν. Αναργύρου στις Σπέτσες κατά την ηµέρα της εορτής του 
διαδόχου Κωνσταντίνου. 
Η σηµασία της 25ης Μαρτίου εξαίρεται και αλλού: 9/4/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 734, σ. 2049-2050. Από το λόγο του Μητροπολίτη 
Αθηνών Θεοφίλου κατά την 25η Μαρτίου, ηµέρα εθνικής γιορτής: “αύτη (η ηµέρα) εκύρωσε την ελληνικήν ανεξαρτησίαν 
διά του αίµατος των τέκνων της Ελλάδος, και εθεµελίωσε θρόνον βασιλικόν υπό το σκήπτρον του ευκλεώς βασιλεύοντος 
λαοφιλούς βασιλέως ηµών Γεωργίου, προωρισµένου υπό της θείας βουλής ίνα οδηγήση ως πολικός αστήρ τον Έλληνα να 
πλεύση τον µέγαν ωκεανόν του µεγάλου πολιτικού µέλλοντός της· αύτη είναι η ηµέρα ήτις κατέταξε την λησµονηθείσαν 
Ελλάδα εις την ευρωπαϊκήν οικογένειαν· αύτη είναι ήτις επανέφερε τας εξορισθείσας Μούσας εις την πατρώαν εστίαν των, 
τους Παρνασσούς και Ελικώνας, και τον Έλληνα εις το παρελθόν µεγαλείον του, το οποίον µαύρη µοίρα είχε σαρώσει εις 
τον τάφον της λήθης”.  
34515/8/1860, έτος Η΄, αρ. 374, σ. 1398.   
Η απογοήτευση εκφράζεται και αρκετά χρόνια αργότερα: 16/5/1869, έτος ΙΖ΄, αρ. 703, σ. 1804. Ο Εµµ. Κόκκινος στον 
επιτάφιο λόγο για το Σπυρίδωνα Μεταξά, διπλωµάτη (25/4/1869). “τα δε περί της ηµετέρας Ελλάδος αναβάλλει πάντοτε 
της τύχης η βασκανία, είθε δε µη καταστήση όλως φρούδα και ανεµωλία η οσηµέραι εκδηλουµένη εν ηµίν προς τους 
λόγους και τα έργα ατονία, ήτις επεκάθισεν ωσεί παχεία οµίχλη εις τον πνευµατικόν και ηθικόν του έθνους ορίζοντα”. 
3468/6/1871, έτος ΙΘ΄, αρ. 775, σ. 2379-2382. Λόγος του Φ. Ιωάννου κατά τη β΄ εορτή των Ολυµπίων µε θέµα “περί της 
πνευµατικής προόδου του ελληνικού έθνους απ’ αρχής της πολιτικής αυτού ανεξαρτησίας αγώνος έως της σήµερον”. Είναι 
ο πρώτος Ολυµπιακός λόγος και αναγκαστικά συµπεριλαµβάνει τα επιτεύγµατα ολόκληρης της πεντηκονταετίας, όπως 
αναφέρει ο αγορητής. Η αναβίωση οφείλεται στη θερµή και νοήµονα φιλοπατρία του αείµνηστου Ευάγγελου Ζάππα. Οι 
αγώνες άλλαξαν µορφή και κατεύθυνση και “αντί επιδείξεως ρώµης, ευκαµψίας, ευκινησίας σωµατικής προετιµήθη η 
επίδειξις υπεροχής εν τέχναις ωφελίµοις εις τον ανθρώπινον βίον και εν επιστήµαις φωτιζούσαις και οδηγούσαις τας 
τέχνας εις την πορείαν των”. Για αυτό και ο Ζάππας όρισε να βραβεύεται σε κάθε Ολυµπιακή πανήγυρη εξαίρετο 
φιλολογικό πόνηµα και να εκφωνείται λόγος Ολυµπιακός που θα δηλώνει τη διανοητική πρόοδο σε κάθε Ολυµπιάδα. 
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προάγεται. Όσον αφορά στη ∆ηµοτική εκπαίδευση γίνεται παραδεκτό ότι χρειάζεται να 

πραγµατοποιηθούν ακόµη βελτιώσεις, ώστε να γίνουν µέτοχοί της όλοι οι κάτοικοι του 

βασιλείου άνδρες και γυναίκες. Αλλά, αν συγκριθεί η παρούσα κατάσταση µε την 

προεπαναστατική περίοδο, θα διαπιστωθεί µεγάλη πρόοδος347. Στη Μέση εκπαίδευση η 

µεγάλη  αύξηση του αριθµού των Ελληνικών Σχολείων και η οργάνωσή τους και ακόµη η 

ίδρυση τόσων Γυµνασίων “αποδεικνύουσι τρανώς την έκτοτε µεγάλην πνευµατικήν του 

ελληνικού γένους πρόοδον”, αλλά “πολλά δηλονότι και η µέση εκπαίδευσις έχει τα 

ελλείµµατα· πολλά εν αυτή έχουσι συµπληρώσεως ή επανορθώσεως χρείαν”348. Σχετικά µε 

την πανεπιστηµιακή παίδευση η βασιλική κυβέρνηση έχοντας υπόψη την “εν λόγοις και 

επιστήµαις αρχαίαν της Ελλάδος εύκλειαν και περί της πληρώσεως των αληθών χρειών και 

δικαίων επιθυµίαν του ελληνικού έθνους φροντίζουσα απεφάσισε να επιθέση οίον 

κορωνίδα του όλου παιδευτικού οικοδοµήµατος το Πανεπιστήµιον”349.  

Αρνητικό στοιχείο θεωρείται το γεγονός ότι δεν ιδρύθηκε ναυτικό σχολείο, αν και το 

απαιτούσαν και το απαιτούν οι περιστάσεις του έθνους, διότι δυστυχώς δε δόθηκε µέχρι 

τώρα η προσοχή που έπρεπε σε αυτόν τον τοµέα της εκπαίδευσης. Ορισµένοι, βέβαια, θα 

ισχυριστούν ότι η ναυτική δύναµη απαιτεί υπέρογκη δαπάνη. Αυτό δεν είναι επιχείρηµα, 

διότι και η πολιτική ελευθερία είναι δαπανηρή, αλλά είναι ένα αγαθό, για το οποίο αξίζει 

κάθε είδους δαπάνη. Ως µέσα για τη διατήρηση και ανάπτυξη της πνευµατικής ζωής του 

έθνους απαιτούνται όχι µόνο κάθε είδους σχολεία κατώτερα και ανώτερα αλλά και βιβλία 

και βιβλιοθήκες και εποµένως τυπογραφεία. Υπάρχουν συνολικά 37 τυπογραφεία στην 

Αθήνα και άλλα τόσα στο υπόλοιπο κράτος. Από αυτά 4-5 είναι πλήρη και ικανά για την 

                                            
34712/7/1871, έτος ΙΘ΄, αρ. 777, σ. 2402 κε. Με βάση την περσινή έκθεση του υπουργείου παιδείας και µε βάση τον 
πληθυσµό της Ελλάδας (1.340.000 µισοί άνδρες και µισές γυναίκες), ενώ θα έπρεπε να φοιτούν στα δηµοτικά (δηµόσια 
και ιδιωτικά) 84.000 αγόρια, φοιτούν 49.234, δηλαδή το 59% και µένει αδίδακτο το 41%. Στα κορίτσια είναι πιο άσχηµη η 
κατάσταση. Φοιτούν 10.800, δηλαδή το 77% των κοριτσιών δε φοιτά στο σχολείο. Κατά την εκλογή των δηµοδιδασκάλων 
απαιτείται µεγαλύτερη προσοχή και πρέπει να γίνει αυστηρότερη η εφαρµογή του νόµου για υποχρεωτική φοίτηση. 
348στο ίδιο, σ. 2404.  
349στο ίδιο, σ. 2405. Σύµφωνα µε το Φ. Ιωάννου από 1/9/1836 έως το τέλος του 1869-1870 φοίτησαν 5222 φοιτητές και 
304 στο φαρµακευτικό σχολείο, συνολικά 5526. Από αυτούς πήραν πτυχίο ή δίπλωµα 1689. [Στην έκθεση του Α. ∆. 
Αυγερινού (6/7/1870) αναφέρονται συνολικά 5245]. Από αυτούς 232 φοίτησαν στη Θεολογική (πήραν πτυχίο 10), 2286 
στη Νοµική (πήραν πτυχίο 552 από την Ελλάδα και 177 από το εξωτερικό), 1664 στην ιατρική (πήραν πτυχίο 605), 1047 
στη Φιλοσοφική (πήραν πτυχίο 66 από την Ελλάδα και 32 από το εξωτερικό), 297 στο φαρµακευτικό σχολείο (πήραν 
πτυχίο 190). 3752 φοιτητές από την Ελλάδα (περιλαµβάνονται και 513 Επτανήσιοι), 1774 αλλοδαποί (140 Κων/πολη, 112 
Θράκη, 206 Μακεδονία, 348 Ήπειρο και Αλβανία, 211 Θεσσαλία, 160 Κρήτη, 21 Κύπρος, 294 νησιά Αιγαίου, 200 Μ. Ασία, 
Συρία, Αίγυπτος, 40 ∆ακία, 16 Αυστρία, Γερµανία, 10 Ρωσία, 2 Αγγλία, 2 Γαλλία, 2 Σκανδιναβία, 5-6 Σέρβοι και Βούλγαροι 
συµπεριλαµβάνονται στους Μακεδόνες και Θράκες). Οι φοιτητές έφτασαν τους 1200, πραγµατικά υπέρογκο αριθµό, ο 
οποίος, αν εξεταστεί σε σχέση µε τον αριθµό των κατοίκων, υπερβαίνει πολύ τον αριθµό των φοιτητών στα Πανεπιστήµια 
της Ευρώπης. Η µεγάλη και αιφνίδια αυτή αύξηση προήλθε κυρίως από τη χαλάρωση, κατά την τελευταία πολιτική 
µεταβολή, των απολυτηρίων εξετάσεων στα γυµνάσια και απόκειται “εις την κυβέρνησιν να φροντίση περί της 
προσηκούσης διορθώσεως, ίνα προληφθώσι τα εντεύθεν εις τε τας οικογενείας και την πολιτικήν κοινωνίαν 
επαπειλούµενα κακά”. 
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τύπωση βιβλίων350. Στο µεταξύ έχουν ιδρυθεί επιστηµονικές εταιρείες, όπως η 

Φυσιογραφική Εταιρεία από το 1836, η Ιατρική Εταιρεία (5/6/1835), η Αρχαιολογική 

Εταιρεία (15/1/1837)351.  

Παράλληλα έχουν θεσµοθετηθεί τα ∆ιαγωνίσµατα. Η ποιητική αθλοθεσία του 

Αµβρόσιου Στέφανου Ράλλη (1850-1860), η ποιητική αθλοθεσία του Ιωάννη Γ. Βουτσινά 

από το 1862, η φιλολογική του Θ. Π. Ροδοκανάκη από το 1860, η αθλοθεσία για την ηθική 

και χριστιανική διάπλαση του λαού του Κ. Ν. Νικόδηµου από το 1859.  

Επισηµαίνεται ότι έχει δοθεί µεγάλη βαρύτητα και από την κυβέρνηση και από τους 

ιδιώτες στα γράµµατα και στις θεωρητικές γνώσεις και πολύ λιγότερη από αυτήν που 

αρµόζει στις βιοµηχανικές τέχνες. Η παραµέλησή τους είναι “κακόν, ούτινος τα λυπηρά 

παρεπόµενα ήρχισεν από τινος χρόνου να αισθάνηται µετ’ ανησυχίας η ελληνική κοινωνία· 

ανάγκη δε να ληφθή τάχιστα πρόνοια περί διορθώσεως της πληµµελείας ταύτης της 

δηµοσίας παιδεύσεως και περί προλήψεως πάσης εντεύθεν επαπειλουµένης του κοινού 

βλάβης”. Η πολιτική κοινωνία είναι οργανισµός. Και όπως η υπερτροφία οποιουδήποτε 

οργάνου γεννά επικίνδυνα νοσήµατα στο σύνολο, έτσι και η “υπέρ το προσήκον µέτρον 

ανάπτυξις µιάς τινος των πολιτικών τάξεων διαταράσσει τον ρυθµόν του όλου και παράγει 

ολέθρια πολιτικά αρρωστήµατα”.  

Η νέα πνευµατική κίνηση και η ορµή προς την παιδεία δεν περιορίστηκε ούτε ήταν 

δυνατόν να περιοριστεί µέσα στα στενά όρια του ελληνικού βασιλείου, αλλά βαθµιαία 

διαδόθηκε σε όλες τις επαρχίες της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, οι οποίες κατοικούνται 

από οµογενείς και οµοθρήσκους και παντού άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και τα 

δηµοτικά και τα ανώτερα σχολεία, να ιδρύονται διδασκαλεία θηλέων στη Θεσσαλία, 

                                            
350Σε αρκετά προγενέστερο δηµοσίευµα 22/6/1857, αρ. 213, σ. 103, διατυπώνονται έπαινοι από τη γαλλική εφηµερίδα το 
“∆ιβάνιον” για την τυπογραφία του κ. Α. Κοροµηλά. Οι Έλληνες ακολουθούν τα ίχνη των προγόνων τους και µπορούν να 
καυχώνται ότι έχουν “Εξεβίρους και ∆ιδότους“.  
35116/8/1871, έτος ΙΘ΄, αρ. 779, σ. 2422 κε.  
Για τους συλλόγους και τις εταιρείες πληροφορούµαστε από το δηµοσίευµα της 30/10/1873, έτος ΚΑ΄, αρ. 819, σ. 2712. 
Στην ελεύθερη Ελλάδα λειτουργούν 21 Σύλλογοι και Εταιρείες. Έξι αποσκοπούν στην αγωγή, εκπαίδευση και διδασκαλία, 
9 στην ανάπτυξη των τεχνών και επιστηµών, 6 στην ανάπτυξη των γνώσεων των µελών τους και της κοινωνίας. Στους 
πρώτους συγκαταλέγονται η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 1836, ο Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών 
Γραµµάτων (1869), η Εταιρεία των Φίλων του λαού (1865), ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος εν Πειραιεί “Σωκράτης” (1872) 
και η Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας (1836). Στη δεύτερη κατηγορία η Αρχαιολογική Εταιρεία (1837), η Ιατρική Εταιρεία 
(1835), η Φιλαρµονική Εταιρεία “Ευτέρπη” (1834), ο Μουσικός Σύλλογος “Μελποµένη” (Πειραιάς 1871), ο Μουσικός και 
∆ραµατικός Σύλλογος (Αθήνα 1871), η Φιλαρµονική Εταιρεία Ζακύνθου (1871), η Εταιρεία επί σκοπόν βολής (Κέρκυρα 
1868), η Εταιρεία επί σκοπόν βολής (Αθήνα 1870), ο Παρνασσός (1866) και στην τρίτη η Σχολή απόρων παίδων (1872), 
ο Φιλολογικός Σύλλογος “Βύρων” (1872), η Ελληνική Παλιγγενεσία (1872), ο Ασκληπιός (1872), ο ∆ιδασκαλικός 
Σύλλογος (1872).   
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Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, στην Κωνσταντινούπολη και ακόµη στην  πολύπαθη 

Κρήτη”352.  

Σηµειώνεται ότι η διανοητική πρόοδος από την αρχή της αυτονοµίας είναι µεγάλη. Αν 

συγκριθεί, όµως, “το µέχρι τούδε διοδευθέν της οδού µέρος προς το λειπόµενον, 

ευρίσκοµεν ότι εκείνο είναι βραχύτατον, µακρά δε πρόκειται έµπροσθεν ηµών η έτι 

ανυστέα οδός”. Η πνευµατική ανάπτυξη κάθε ανθρώπου και κάθε έθνους σύγκειται από 

δύο µέρη, τη διανοητική και την ηθική ανάπτυξη. Και ενώ στη διανοητική υπήρξε 

προαγωγή µέχρι τώρα στην Ελλάδα, για την ηθική και την πολιτική ανάπτυξη που 

εµπεριέχεται στην ηθική, έχουν διατυπωθεί κατακρίσεις. “Η Ελλάς, λέγουσιν, ηπάτησεν του 

πεπολιτισµένου κόσµου τας προσδοκίας”. Στην πολιτική ανωµαλία συντέλεσαν και 

συντελούν η αντιζηλία, τα συµφέροντα και οι λανθασµένες κρίσεις για τα ελληνικά 

πράγµατα των ισχυρών προστατών. Ευθύνες, όµως, καταλογίζονται και στους Έλληνες, 

για αυτό “οφείλοµεν εξ ετέρου ηµείς να καταβάλωµεν πάσαν σπουδήν προς ηθικήν 

βελτίωσιν και πολιτικήν εαυτών ρύθµισιν, ίνα µη παρέχωµεν εις τους αλλογενείς να 

συγκρίνωσιν ηµάς προς τους υπό ζυγόν ζήσαντας πατέρας ηµών... Ο Βασιλεύς... θέλει 

δυνηθή να υπερνικήση τας πολλάς και µεγάλας δυσχερείας, ας παρέχει η κυβέρνησις 

βασιλείου νεοπαγούς και αναδείξη αυτό άξιον της αρχαίας ελληνικής ευκλείας, άξιον των 

προσδοκιών των χριστιανικών και φίλων λαών”353.  

Στα πλαίσια των διπλωµατικών σχέσεων µε τις ευρωπαϊκές χώρες και της ανάγκης 

για ελληνική παρουσία στα πολιτιστικά δρώµενα της εποχής η Εφορεία της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης και του Εθνικού Νοµισµατικού Μουσείου επιθυµώντας να συµµετάσχει η 

Ελλάδα στην παγκόσµια φιλολογική έκθεση “διά του ονοµαστού εν Λονδίνω εκδιδοµένου 

περιοδικού συγγράµµατος το Αθήναιον διά το έτος 1874” θα στείλει έκθεση “ου µόνον της 

Ελλάδος αλλ’ απάσης της Ελληνικής Ανατολής, ίνα έτι µάλλον ενισχυθή η γνώµη ότι µόνη η 

ελληνική φυλή διά της υπεροχής του πνεύµατος κρατεί εν τη παλάµη αυτής τας τύχας της 

Ανατολής” και προσκαλεί τους Έλληνες συγγραφείς να στείλουν τα συγγράµµατα που θα 

δηµοσιεύσουν για το 1874, ώστε να γίνει η µνεία τους στην έκθεση. Η συµµετοχή της 

                                            
3526/9/1871, έτος ΙΘ΄, αρ. 780, σ. 2427 κε. Ενδιαφέροντα είναι και τα στοιχεία για τα σχολεία στις κοντινές προς τη 
Θεσσαλονίκη περιοχές και για αυτό και τα παραθέτω: Στη Μακεδονία υπάρχουν 23 γεωγραφικά τµήµατα. Ένα από αυτά 
είναι το του Κίτρου, Κατερίνης και Πλαταµώνος Πιερίας. Τούτου τρεις µόνον κώµαι το Κολενδρόν, το Λιτόχωρον και το 
Βλαχολίβαδον εχουσιν ανά εν αλληλοδιδακτικόν µε µαθητάς εν πάσιν 170 περίπου. Το δε Λιτόχωρον έχει και εν Ελληνικόν 
Σχολείον µε 15-20 µαθητάς. Στο τµήµα της Θεσσαλονίκης (Μυγδονίας) λειτουργούν 3 αλληλοδιδακτικά αρρένων µε 550 
µαθητές, 1 κορασίων µε 450 µαθήτριες και 1 Γυµνάσιο µε 150 µαθητές. Στην Κουλιακία υπάρχει αλληλοδιδακτικό. Στην 
Κωνσταντινούπολη και τα προσαρτήµατά της ζουν 250000 Έλληνες µοιρασµένοι σε 48 ενορίες σύµφωνα µε τη στατιστική 
της Πατριαρχικής Επιτροπής. “Πανταχού, όπου ακούεται ελληνική φωνή ή των κατοίκων ελληνίζει, επενήργησεν ωφελίµως 
επί των πνευµάτων η ανάστασις της Ελλάδος· πανταχού ο ενταύθα µετά της ελευθερίας αναλάµψας πνευµατικός πυρσός 
εξηκόντισε τας φωτιστικάς του ακτίνας”. 
35318/10/1871, έτος ΙΘ΄, αρ. 783, σ. 2454 κε.  
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Ελλάδας θεωρείται πολύ σηµαντική, διότι “αι περί του πολιτισµού της Ανατολής ετήσιαι 

εκθέσεις θέλουσιν έχει µεγάλην επιρροήν επί των περί Ανατολής αποφάσεων”354.  

Πλήθος είναι οι µεγαλόστοµες ρητορείες για την πρόοδο του κράτους. Όταν, όµως, 

πρόκειται για εκσυγχρονισµό, όπως για παράδειγµα στις µεθόδους καλλιέργειας, τότε 

σηµειώνεται ολιγωρία και επιφυλακτικότητα355. Παρόλο που η Ελλάδα είναι µια καθαρά 

γεωργική χώρα αυτή την εποχή, η γεωργική τάξη δεν έχει καµία επιστηµονική καθοδήγηση 

και οι τρόποι καλλιέργειας ανάγονται στη µεσαιωνική εποχή356.  

Τη µεγάλη καθυστέρηση του ελληνικού κράτους στο εµπόριο, τη ναυτιλία357, τη 

βιοµηχανία, τις φυσικοµαθηµατικές επιστήµες και στην τεχνολογία επισηµαίνουν λίγες 

φωνές ρεαλιστών στο 19ο αιώνα358. 

Ο Ιωσήφ Ησαΐας, δικηγόρος που διορίστηκε στο Γυµνάσιο της Σύρου, για να διδάξει 

διπλογραφία και εµπορική γεωγραφία, κατά την εισαγωγή της διδασκαλίας του, τονίζει ότι 

ήταν πραγµατική έλλειψη η µη διδασκαλία των παραπάνω µαθηµάτων, διότι στο 

εκπαιδευτήριο αυτό φοιτούν παιδιά εµπόρων και βιοµηχάνων, καθώς και παιδιά από την 

αλλοδαπή που οι γονείς τους ασκούν αυτά τα επαγγέλµατα. Το µάθηµα της διπλογραφίας 

                                            
3545/2/1874, έτος ΚΒ΄, αρ. 823, σ. 2748.  
3553/4/1856, αρ. 157, σ. 640. Ο υπουργός Χ. Χριστόπουλος απευθυνόµενος προς τους Νοµάρχες (23/3/1856) επισηµαίνει 
ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση από τις µονές, ώστε να στείλουν από έναν υπότροφο της εκλογής τους στη Γεωργική σχολή 
της Τίρυνθας, για να διδαχθεί τους βελτιωµένους τρόπους της γεωργίας και κτηνοτροφίας, ώστε µετά την εκπαίδευσή του 
να τον µεταχειρισθούν επωφελώς. Να πείσουν τους ηγουµένους για τις θετικές συνέπειες από την “κατά τον ευρωπαϊκόν 
τρόπον επέκτασιν και πρόοδον της καλλιεργείας εις την ηµετέραν πατρίδα”.  
Για το ίδιο ζήτηµα δηµοσιεύεται και άλλη εγκύκλιος: 10/1/1859, αρ. 298, σ. 783. Ο υπουργός Χ. Χριστόπουλος προς τους 
νοµάρχες (19/12/1858). Για τη βελτίωση των καλλιεργειών στα µοναστηριακά κτήµατα θα πρέπει να γίνει η παραδοχή 
τελειοποιηµένων γεωργικών ευρωπαϊκών εργαλείων. Είναι βέβαιος ότι οι ηγούµενοι και οι λοιποί πατέρες “οίτινες ου 
µόνον κατά τους παρελθόντας χρόνους, προς χειµώνα δουλείας και βαρβαρότητος παλαίοντες συνετέλεσαν σπουδαίως 
υπέρ της διασώσεως της θρησκείας και των γραµµάτων επί τη σωτηρία του γένους και ωφελεία των συµπολιτών αυτών, 
αλλά και κατά τον υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αγώνα ελαβον ενεργόν µέρος υπέρ της αποκαταστάσεως του έθνους, 
θέλουσι και νυν, εν τω καιρώ της γαλήνης και της ηρεµίας, ασπασθή προθύµως τα περί της καλλιεργείας των 
µοναστηριακών γαιών... µείζον κέρδος εκπηγάζει προφανώς εκ τρόπου γεωργίας ήττον επιµόχθου και ήττον δαπανηρού”.  
35627/11/1871, έτος ΙΘ΄, αρ. 785, σ. 2469. Ο Θ. Ορφανίδης, τακτικός καθηγητής της Βοτανικής στο Πανεπιστήµιο, στην 
αγγελία για την έκδοση του περιοδικού συγγράµµατος “Γεωπονικά”: “η γεωργική τάξις, η άοκνος αύτη µέλισσα νυχθηµερόν 
εργαζοµένη, ουδένα έχει επί του παρόντος σύµβουλον και συµπράκτορα, όπως καθοδηγήται εις τας ούτω ωφελίµους 
εργασίας της. Η παντελής παρ’ ηµίν έλλειψις στοιχειώδους γεωργικής διδασκαλίας του λαού, η σπανιότης γεωργικών 
συγγραφών και το πλήρες ναυάγιον της µιας και µόνης εν Τίρυνθι γεωργικής σχολής, έγινεν αιτία να βαδίζη η γεωργική 
τάξις σήµερον εν µέσω σκότους και µεσαιωνικών προλήψεων, ολίγα πράττουσα µετά λόγου, και εµπειρικώς ταύτα 
µεταδίδουσα, πολλά δε και άτοπα, και παράλογα και επιζήµια µετά των ολίγων τούτων καλών τελούσα και µεταδίδουσα 
εις τους νεωτέρους”.  
3579/5/1867, έτος ΙΕ΄, αρ. 631, σ. 1228-1230. Ο υπουργός Χ. Χριστόπουλος σε εγκύκλιο (8/4/1867) για τη σύσταση 
ναυτικών σχολείων τονίζει ότι η ναυτιλία συντέλεσε στην έξαρση, τη δύναµη και τον πλούτο των προγόνων, αλλά και στη 
διάρκεια της εθνικής παρακµής ήταν η συγκοινωνία και ο σύνδεσµος των Ελλήνων και συνέβαλε στην ελευθερία τους. 
Συστήθηκαν ιδιωτικές ναυτικές σχολές, που, όµως, δεν έχουν ενότητα στη διδασκαλία, για αυτό και τώρα θα διατυπωθεί 
αυτή “επί το οµοιόµορφον” και θα οριστεί η διάρκεια των σπουδών και τα προσόντα όσων θα φοιτήσουν” Και επειδή το 
“ναυτίλλεσθαι” στη Μεσόγειο είναι περισσότερο έργο πείρας, παρά κατόρθωµα επιστηµονικής θεωρίας, θα διδαχτούν τα 
χρήσιµα και δεκτικά εφαρµογής µαθήµατα. ∆εκτοί θα γίνουν οι µαθητές που γνωρίζουν ανάγνωση, γραφή, αριθµητική και 
η διάρκεια φοίτησης θα είναι έξι µήνες. Τα µαθήµατα θα είναι Αριθµητική, Γεωµετρία, Γεωγραφία, Υδρογραφία, Ναυτιλία, 
Ναυτική Αστρονοµία, Κυβερνητική. 
35818/3/1861, έτος Θ΄, αρ. 401, σ. 1612. Έκδοση του περιοδικού συγγράµµατος “Ερµής” από τον καθηγητή Μ. Κουτσούδη 
στην Ερµούπολη. Σκοπός να συντελέσει στη γνωστοποίηση της οικονοµικής, εµπορικής και βιοµηχανικής προόδου στους 
Έλληνες εµπόρους και βιοµηχάνους, την οποία δεν πληροφορήθηκαν “διά την παρ’ ηµίν υστέρησιν των 
φυσικοµαθηµατικών επιστηµών και της πολιτικής οικονοµίας δι’ ων τα έθνη ταχύτερον και βεβαιότερον καθίστανται σοφά 
και εις τον αληθή πολιτισµόν εισάγονται”.   
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παραµελήθηκε, µε αποτέλεσµα κανένας τελειοδίδακτος να µην µπορεί να εργαστεί ως 

γραµµατέας σε εµπορικό γραφείο, ενώ υπάρχουν τέτοιες ανάγκες και ενώ πολλά παιδιά 

πρόκειται να διαδεχθούν στην εργασία τους πατέρες τους. Υπάρχουν και άποροι µαθητές, 

οι οποίοι, ενώ θα µπορούσαν να βρουν ανάλογη εργασία, χτυπούν τις θύρες των ισχυρών 

της ηµέρας επαιτώντας κάποια θέση δηµόσια ή δηµοτική, για να απολαύσουν ευτελέστατο 

µισθό359.  

Στην Ελλάδα επικρατεί η νοοτροπία ότι ένα πρακτικό επάγγελµα δεν είναι δυνατόν να 

διδαχθεί και µαθαίνεται στο εµπορικό κατάστηµα ή στο γραφείο ή στην τράπεζα και 

παραγνωρίζεται το γεγονός ότι όσοι προετοιµάζονται για το εµπόριο µε τακτικές σπουδές, 

και µετά από άσκηση, διαπρέπουν και γίνονται ικανοί µε το χρόνο και την πείρα να 

διευθύνουν επιχειρήσεις. ∆ε λαµβάνεται υπόψη ότι η σπουδή στα εµπορικά σχολεία 

εξοπλίζει το µελλοντικό έµπορο µε τη γνώση της γλώσσας του και µπορεί να γράψει 

επιστολές σε ύφος καθαρό και σαφές. Η γνώση επίσης των ξένων γλωσσών συντελεί στην 

αύξηση και βελτίωση των σχέσεων µε άλλες χώρες. Η ταχυγραφία, η αριθµητική, η γνώση 

των νοµισµατικών και µετρικών συστηµάτων, η στοιχειώδης φυσική, η χηµεία, η µηχανική, 

η γνώση των µεθόδων και προόδων της βιοµηχανίας, της γεωργίας, της φυσικής ιστορίας, 

της εµπορικής γεωγραφίας, της οικονοµίας είναι απαραίτητα εφόδια και αποκτώνται σε 

ειδικό σχολείο, οργανωµένο έτσι, ώστε να ενισχύεται η θεωρητική διδασκαλία µε 

παραδείγµατα και ασκήσεις. Έτσι περίπου είναι η εκπαίδευση στη Γαλλία, αλλά και στην 

Αγγλία, Η.Π.Α, Σουηδία, Γερµανία, Ολλανδία, όπου η διδασκαλία συνάδει µε τις δηµόσιες 

ανάγκες. Στη δυτική Ευρώπη υπάρχουν τέτοιου είδους σχολεία από το 1793360. 

Επιστήµονες των θετικών επιστηµών τονίζουν ότι η Ελλάδα είναι “απωρφανισµένη” 

από τις φυσικές επιστήµες, οι οποίες συνέβαλαν σηµαντικά, ώστε τα κράτη της Ευρώπης 

να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο προόδου και ευηµερίας και ότι πρέπει να διευκολυνθεί η 

εισαγωγή τους στην Ελλάδα, για να προετοιµαστεί έτσι η υλική της ευηµερία. Και είναι 

πράγµατι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι στο τέλος του 18ου αιώνα το ελληνικό έθνος 

ανέδειξε συγγράµµατα µεγάλης παιδαγωγικής και επιστηµονικής αξίας αναγγέλλοντας έτσι 

ότι η συνείδησή του επιζητούσε νέους κλάδους ανάπτυξης. Με τα συγγράµµατα των 

Βούλγαρη, Ν. Θεοτόκη, Κ. Μπαλάνου, Καπετανάκη, Κούµα, Ηλιάδη και Κοβδελά έγινε η 

εισαγωγή των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών στην Ελλάδα και αυτές έγιναν κοινά κτήµατα 

πνευµατικής ελευθερίας και προόδου, ενώ ακόµη υπήρχε τυραννία. Όση ευγνωµοσύνη 

πρέπει να οφείλεται στους ελευθερωτές από τη δουλεία, τόση πρέπει να αποδοθεί και σε 

                                            
3597/12/1856, αρ. 190-191, σ. 771.  
3607/5/1860, έτος Η, αρ. 362, σ. 1298 κε (Μ. Π. Π.).  
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αυτούς που ύψωσαν το ελληνικό πνεύµα µε τις επιστήµες και ετοίµασαν το αίσθηµα της 

υπεροχής και ελευθερίας. Με την ανάπτυξη των φυσικών επιστηµών και µάλιστα της 

χηµείας η Ελλάδα θα αποκτήσει ευηµερία, πλούτο και θα κάνει εξαγωγές, ενώ το εµπόριό 

της, η µόνη εγγύηση της ευηµερίας θα αυξηθεί και η φίλτατη πατρίδα θα γίνει πραγµατικά 

“πρότυπον βασιλείου της Ανατολής”361.  

Ως προς τις επιστήµες εκφράζεται και η άποψη ότι αυτές µπορούν να εισαχθούν από 

την Ευρώπη, ενώ θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην ελληνική γραµµατεία, διότι η Ανατολή 

προσδοκά τη γραµµατεία της από το ελληνικό κράτος. Αν δηµιουργηθεί κάποια 

πρωτότυπη γραµµατεία και το εθνικό µυθιστόρηµα αποβεί ισχυρό όπλο για τη διάδοση 

των ιδεών, τότε τα εισαγόµενα από τη Γαλλία και τη Γερµανία γράµµατα θα µαραθούν και 

θα εκλείψουν. Από τη ∆ύση χρειάζονται οι επιστήµες και ο σίδηρος. Οι επιστήµες για να 

εξασφαλιστεί η ελληνική πνευµατική υπεροχή στις εθνότητες της Ανατολής και ο σίδηρος, 

για να ελευθερωθούν οι αλύτρωτοι Έλληνες362.    

Η ανάγκη να αποδειχθεί η πρόοδος του ελληνικού κράτους στους Ευρωπαίους και το 

ενδιαφέρον να υπάρχει θετική γνώµη στο εξωτερικό οδηγούν ορισµένες φορές στη “θήρα” 

των δηµοσιευµάτων για την Ελλάδα σε έντυπα του εξωτερικού363. Οπωσδήποτε τα 

κολακευτικά δηµοσιεύµατα των ξένων φιλελλήνων δηµιουργούν αυταπάτες για την πορεία 

του ελληνικού κράτους364. Μερικές φορές, µάλιστα, τα δηµοσιεύµατα σε εφηµερίδες του 

εξωτερικού, ίσως, και επειδή οι συντάκτες τους δεν είχαν άµεση αντίληψη της ελληνικής 

πραγµατικότητας, µπορούσαν να ενισχύσουν τη στρεβλή ελληνική αντίληψη για την 

πρόοδο του κράτους τους. Αυτό συµβαίνει ιδιαίτερα µε το θέµα της γλώσσας, όταν 

                                            
3613/7/1864, έτος ΙΒ΄, αρ. 530, σ. 417-423. Στις 2/5/1864 εκφωνήθηκε εναρκτήριος λόγος στο Πανεπιστήµιο από τον 
υφηγητή της Χηµείας Α. Κ. Χρηστοµάνο για την ιστορία των φυσικών επιστηµών στην Ελλάδα. Οι προπάτορες “έθηκαν 
τας κυριωτάτας βάσεις, ώστε φαίνονται ηµίν ως προγονικά τινα κληροδοτήµατα... Αλλ’ ωφελιµώτερον νοµίζω, αντί να 
εναβρυώµεθα επί πατραγαθίαις, ν’ αναλογιζώµεθα µάλλον πόσον σήµερον καθυστερούµεν τα τε άλλα και τας φυσικάς 
επιστήµας, ώστε µετά ζήλου και φιλοτιµίας να συµπράξωµεν εις ανάπτυξιν και προαγωγήν αυτών, όπως δυνηθώµεν να 
ταχθώµεν άξιοι επιστηµονικοί συναγωνισταί των εθνών, εις α περιήλθε των ηµετέρων πατέρων ο κλήρος”. Η Ελλάδα να 
σπεύσει και ως προς τις επιστήµες να φανεί “αξία της επωνυµίας ευρωπαϊκής επικρατείας”. Υπάρχουν βέβαια δυσκολίες: 
πρέπει να δηµιουργηθεί επιστηµονική γλώσσα και φρασεολογία σύµφωνα µε τις παραδόσεις των αρχαίων και τις 
σύγχρονες ανάγκες, λείπει η γνώση των φυσικών προϊόντων της Ελλάδας και είναι ανάγκη να ορισθούν. Ας 
προσπαθήσουµε να διδαχθούµε εκείνα µε τα οποία η Ελλάδα µπορεί να “ευεκτήση εν αυτή και δι’ εαυτής”.   
3623/9/1869, έτος ΙΖ΄, αρ. 711-712, σ. 1873 κε. Από το λόγο (28/6/1869) “περί του γαλλικού µυθιστορήµατος και της 
επιρροής αυτού εις τα εν Ελλάδι ήθη” του Α. Ζανετάκη Στεφανόπουλου, καθηγητή της γαλλικής στο εκπαιδευτήριο του Γ. 
Γ. Παπαδόπουλου.  
36331/1/148, αρ. 148, σ. 596. Αναφέρονται οι εντυπώσεις του λόρδου Carlisle, που εκδίδονται από τον καθηγητή Felton: 
χαρακτηρίζει το ελληνικό έθνος το νοηµονέστερο στη γη. ∆ιατήρησε αναλλοίωτη τη θρησκεία του, φύλαξε τη γλώσσα του 
και αµετάβλητη τη φιλοτιµία του. ∆εν απέβαλε την ιδέα της εθνικότητας και το γενετικό του σύνδεσµο 
3646/2/1860, έτος Η΄, αρ. 350, σ. 1200. Από επιστολή του Αµερικανού φιλολόγου “Κρόσβυ“ στον Κ. Ασώπιο: “οι λόγιοι 
της Ελλάδος ου χρήζουσι οδηγών τοιούτων (των Γερµανών φιλολόγων κλπ)· οι οµόφυλοι και κοινωνοί του Βάµβα και του 
Τρικούπη δεν έχουσιν ανάγκην ίνα πορεύωνται εις ξένας χώρας εις ζήτησιν πινάκων και πυξίδων. Η νυν Ελλάς κέκτηται 
του χαρακτήρος της Ελλάδος του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους και µετ’ ου πολύ τα έθνη έσονται αποστέλλοντα τους 
εκπροσώπους αυτών, ίνα συρρέωσιν εις τας ακαδηµίας και τα λύκεια αυτής, βλέπω εις την ευγενή και ποτνίαν υµών 
χώραν ισχύν και κάλλος ίδια αυτής· φιλολογίαν και ρώµην υγιούς νοός, ουδεµιάς γερµανικής βοηθείας χρήζοντος, και 
ούτω η χαρά µου πλεονάζει συνάπτοντος το ένδοξον παρεληλυθός της Ελλάδος τω ευέλπιδι παρόντι αυτής”. 
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διατυπώνονται έπαινοι για τη χρήση της αρχαίας ελληνικής. Η Eclectic Review της 

Σκωτίας, εκτός από τις άλλες πληροφορίες που παραθέτει για την Ελλάδα, αναφέρεται και 

στην ελληνική εκπαίδευση. Η ελληνική φιλολογία, σύµφωνα µε την εφηµερίδα, 

απασχολείται µε τις µεθόδους της εκπαίδευσης και τους τρόπους µε τους οποίους αυτή θα 

διευθύνεται, αν την εκπαίδευση πρέπει να τη διαχειρίζεται η κυβέρνηση ή ο κλήρος ή οι 

δήµοι ή οι ενορίες, αν πρέπει να γίνονται δεκτά χωρίς δίδακτρα στα σχολεία παιδιά όλων 

των κοινωνικών τάξεων, αν θα είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση. Σηµαντική είναι η 

πρόοδος της παιδείας. Η γλώσσα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της 

προόδου. Πριν λίγα χρόνια, σύµφωνα µε την Eclectic Review, η ελληνική ήταν ένα 

αλλόκοτο διαλεκτικό “εκφαύλισµα“ από ιταλικές, τουρκικές και ελληνικές λέξεις και δεν 

υπαγόταν σε γραµµατικούς κανόνες. Επανήλθε η αρχαία ελληνική, διότι συµβιβάζεται 

στους σηµερινούς καιρούς εφαρµοζόµενη στις σηµερινές ιδέες, αλλά καθαρή, ιδιωµατική, 

πλούσια και ωραία365. Η Ελλάδα είναι πλούσια σε εφηµερίδες και τα πολιτικά συγκινούν 

πολύ τους Έλληνες. Ο λόγιος “Κλύδης“ δηµοσιεύει τα ονόµατα 31 εφηµερίδων (πήρε τα 

στοιχεία από το Θεατή της Ανατολής, Σεπτέµβριος 1853), που αυξήθηκαν στη διάρκεια του 

Ρωσοτουρκικού πολέµου. Ο “Κλύδης“ λέει χαρακτηριστικά ότι η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα 

όχι µόνο της Ελλάδας αλλά των απανταχού Ελλήνων και εκδίδονται σε αυτήν 20 

εφηµερίδες, ενώ έχει πληθυσµό µόλις 31000 χιλιάδες. Τα επιστηµονικά και φιλολογικά 

περιοδικά δεν έχουν µεγάλη υποστήριξη, διότι δεν είναι µεγάλος ο αριθµός αυτών που 

διαβάζουν, παρ’ όλα αυτά συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Σηµειώθηκε µεγάλη πρόοδος 

στη φιλολογία και αρχαιολογία, αλλά δεν υπάρχουν µυθιστορήµατα, που παρουσιάζουν 

γνήσιες εικόνες του ελληνικού βίου. Το άρθρο ολοκληρώνεται µε την προσδοκία ότι αν οι 

σύγχρονοι Έλληνες έχουν την πίστη τους στο Θεό και διάγουν “αδιαλείπτως υπό το όµµα 

του, θέλουσιν ευοδωθεί και θέλουσιν ίδει το έθνος αυτών απελευθερούµενον της αµαθείας 

                                            
36511/2/1856, αρ. 150, σ. 602 κε. Οι δύο Σκώτοι λόγιοι “Κλύδης“ (Ιάκωβος Clyde) και “Βλαδής“ (Blackie, στο λόγο του Κ. 
Ασώπιου αποδίδεται Βλάκης) έµαθαν πολλά για την ελληνική γλώσσα. Το βιβλίο της Πανδώρας είναι γραµµένο σε ωραία 
ελληνική γλώσσα. ∆εν υπάρχει σε αυτό καµία λέξη που να µην αναγνωρίζεται από έναν Ελληνιστή ως αρχαία ή 
αρχαιότυπη. Ο συντάκτης λέει χαρακτηριστικά ότι οι Έλληνες έγιναν “επιµανείς” για την αρχαία ελληνική. ∆εν 
παραδέχονται καµιά µη ελληνική λέξη στη γλώσσα τους και όλα τα µεθερµηνεύουν ελληνιστί, ακόµη και τα ξένα ονόµατα. 
Η πρόοδος της γλώσσας είναι απόδειξη της προαγωγής της δηµόσιας εκπαίδευσης. Ο “Κλύδης“ αναφέρει ότι η Ελλάδα 
οφείλει την ανάπτυξή της και τις προσδοκίες της µελλοντικής αποκατάστασής της κυρίως στα δηµόσια σχολεία και στον 
τύπο. Το µικρό αυτό κράτος µπορεί να συγκριθεί µε τα πιο πεπαιδευµένα έθνη της Ευρώπης. Είναι άξιο σχολιασµού ότι η 
Ελλάδα έχει πιο πολλά σχολεία ανώτερου βαθµού από ό,τι η Σκωτία, πιο πολλούς διδάσκοντες στο Πανεπιστήµιο και 
µάλιστα διδάσκονται µαθήµατα που δεν διδάσκονται στα Βρετανικά πανεπιστήµια. Παρ’ όλα αυτά οι Έλληνες δεν είναι 
ευχαριστηµένοι, διότι η αναλογία των µαθητών προς τον πληθυσµό είναι 40/000, ενώ στη Γαλλία το 1841 η αναλογία ήταν 
84/000 και στην Ελβετία 181/000. Το εθνικό αίσθηµα είναι ισχυρό και µε αυτό, καθώς και µε τα εκπαιδευτικά και 
φιλολογικά της ιδρύµατα, ελπίζεται να αναβιώσει η Ελλάδα. Πρόοδος έχει σηµειωθεί σε όλες τις επιστήµες καθώς και στη 
φιλολογία.   
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και της απορίας λαµβάνον θέσιν µεταξύ των βασιλευόντων της Ευρώπης εθνών και 

εκπληρούν δεξιώς και κατά πάντα την προωρισµένην αυτώ αποστολήν”366.  

Η έκθεση του Χ. Χριστόπουλου για την εκπαίδευση (1855-56) φαίνεται ότι έκανε 

ιδιαίτερη αίσθηση στο εξωτερικό. Υπάρχουν κολακευτικά δηµοσιεύµατα από πάρα πολλές 

εφηµερίδες. Τις γαλλικές εφηµερίδες Constitutionel367 και Courrier de Marseille368, την 

εφηµερίδα Ηµέρα στην Τεργέστη (φ. 29), την Αµάλθεια (φ. 891) που θεωρεί την έκθεση 

“λίαν παραµυθητικόν και αξιόλογον”369, τον Παιδαγωγό, σύγγραµµα περιοδικό της 

Βενετίας370. Ο F. M. Rousson du Galteyres Nimes, στα σχόλιά του για την ίδια έκθεση, 

ελέγχει αυτούς που έγραψαν εναντίον της Ελλάδας, καυχάται ότι οι Γάλλοι µοιάζουν µε 

τους αρχαίους Αθηναίους, θεωρεί ότι οι Έλληνες είναι οι Γάλλοι της Ανατολής και 

παροτρύνει και τα δύο έθνη σε αµοιβαία αγάπη, ακόµη και σε ταύτιση των συµφερόντων 

τους371.   

Είναι λογικό στην Αγγλία, µια χώρα, στην οποία η δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση 

άργησε πολύ να θεσµοθετηθεί, να εντυπωσιάζει το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπήρχε αυτός 

ο θεσµός. Η Εφηµερίς των Φιλοµαθών αναδηµοσιεύει από την Ελπίδα το άρθρο της 

Morning Chronicle για την Ελλάδα. Η απόσταση, βέβαια, προκαλεί και τις σχετικές 

υπερβολές. Αναφέρεται ότι “το εν Ελλάδι αποκαθεσταµένον σύστηµα της δηµοσίου 

αγωγής είναι άξιον των ηµερών των διασηµοτάτων νοµοθετών της”. Από την ηµέρα που το 

παιδί πηγαίνει πρώτη φορά στο δηµόσιο σχολείο µέχρι την ηµέρα που θα πάρει το 

δίπλωµά του, οι γονείς δεν ξοδεύουν τίποτε, διότι τα πάντα τα προµηθεύονται από την 

κυβέρνηση. Οι εκπαιδευτικοί πληρώνονται από το κράτος και το σύστηµα της ανατροφής 

είναι “λίαν ελευθέριον”. Ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα, που απασχολούν σήµερα την 

ελληνική κοινωνία είναι η προσπάθεια “να εξευγενίσωσι την γλώσσαν των ώστε να 

                                            
366Στις 25/2/1856, 152, σ. 614 συνεχίζεται η δηµοσίευση του άρθρου της Eclectic Review. 
36726/3/1856, αρ. 156, σ. 632. Επαινεί την ανάπτυξη της ελληνικής εκπαίδευσης.  
36826/3/1856, αρ. 156, σ. 632.“έστιν ευκταίον ίνα λαµβάνοντες τούτων γνώσιν µη φέρωσιν εν Ευρώπη πληµµελείς περί 
Ελλάδος κρίσεις” και αναφερόµενη στην έκθεση του υπουργού Χ. Χριστόπουλου “πρώτον ήδη συνταχθέν έργον τοιούτον 
αποκαλύπτει αληθείας περί της προόδου των γραµµάτων εν Ελλάδι αγνώστους µέχρι τούδε”.  
3693/4/1856, αρ. 157, σ. 640. “εκ των νέων πολιτικών µας ανδρών ολίγοι είναι κατά δυστυχίαν οι έχοντες την συνείδησιν 
του καθήκοντος και την ικανότητα να το εκπληρώσωσιν. Εκ των ολίγων όµως τούτων δίκαιον είναι να διακρίνωµεν 
σήµερον τον κ. Χριστόπουλον. Από την έκθεσίν του αποδεικνύεται ότι παρ’ ηµίν η µέση παιδεία είναι διπλασίως 
δραστικωτέρα ή η εν Γαλλία γεγονός τούτο εξ εκείνων, τα οποία δύνανται να φιµώσωσι τα στόµατα πολλών συκοφαντών”.  
37021/7/1857, αρ. 217, σ. 136. Εκδίδεται από το γενικό επιθεωρητή της Λοµβαρδοβενετίας κ. Κοδέµο. Συγχαίρει την 
Ελλάδα για τις µεγάλες  προόδους της στην παιδεία.  
3716/7/1857, αρ. 215, σ. 120. Σε άλλο δηµοσίευµα για την έκθεση του 1858, στις 1/1/1860, έτος Η΄, αρ. 345, σ. 1166, ο 
καθηγητής Egger γράφει τις εντυπώσεις του στην εφηµερίδα της γαλλικής δηµοσίας εκπαιδεύσεωςσε άρθρο µε τίτλο 
“∆ηµοσία παίδευσις κατά την Ανατολήν”. Αποδίδει τον υψηλό αριθµό φοιτώντων (64000) στα ελληνικά εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα στο γεγονός ότι στην Ελλάδα φοιτούν και πάρα πολλοί που προέρχονται από τις ελληνικές περιοχές της 
Τουρκίας.  
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εξοµοιωθή µετά της γλώσσης, ην βλέποµεν εν τοις συγγράµµασι του Ξενοφώντος και 

Ισοκράτους”372.   

Οι αριθµοί, όµως, δεν βοηθούν πάντοτε. Στη δεύτερη περίοδο της έκδοσης του 

περιοδικού, όταν οι επικρίσεις για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα αυξάνουν, 

παρατίθεται πίνακας της δηµόσιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη, που εξέθεσε ο Manier στην 

παγκόσµια έκθεση των Παρισίων το 1878: ως προς τον αριθµό των σχολείων πρώτη είναι 

η Γαλλία και τελευταία η Ελλάδα (1373 σχολεία). Ως προς τον αριθµό των µαθητών πρώτη 

είναι η Γερµανία και τελευταία η Ελλάδα (93000 µαθητές), ως προς την αναλογία 

πληθυσµού και σχολείων πρώτη είναι η Νορβηγία (280/1) και τελευταία η Ρωσία (2300/1), 

ως προς την αναλογία κατοίκων-µαθητών πρώτη είναι η Ελβετία (6,17/1)  και τελευταία η 

Ρωσία (65/1), η Νορβηγία έχει µέσο όρο µαθητών ανά σχολείο 33 και η Ολλανδία 

τελευταία 118. Ως προς τη δαπάνη κατά µαθητή πρώτο είναι το Βέλγιο 4,60 φράγκα, 

τελευταία η Ρωσία 0,33 φράγκα. Η Ελλάδα µε 1,37 φράγκα κατατάσσεται στις χώρες που 

υστερούν µε την Αυστρία, Ιταλία και Πορτογαλία373. 

Συχνές είναι οι διαπιστώσεις για την ηθική κατάσταση της νεοελληνικής κοινωνίας και 

εκφράζεται η άποψη ότι αυτή οδηγείται στη διαφθορά και στην “εκθήλυνση”. Οι λόγιοι 

ανησυχούν για την αποµάκρυνση από τα πάτρια ήθη, την κλασική φιλολογία και την 

υιοθέτηση “οθνείων” ηθών και υποστηρίζουν ότι ο εκδοτικός “οργασµός“ που υπάρχει στην 

ελληνική κοινωνία δε θα πρέπει να δηµιουργεί αυταπάτες ότι η διανοητική της κατάσταση 

είναι υψηλή. Αντίθετα θα πρέπει να δηµιουργεί ανησυχία, διότι δηλώνεται µε την έκδοση 

“ένθεν... εκτρωµατιαίων εφηµεριδαρίων και περιοδικών... ένθεν δε εις πρωτοτύπων κακώς 

γεγραµµένων, και εις ξένων, χείρον µεταπεφρασµένων, µυθιστοριών δηµοσίευσιν 

απολήγων”. Η ελληνική κοινωνία “εξεθηλύνθη διά του παραδόξου αυτού διανοητικού 

οργασµού, µη αναγινώσκουσα σχεδόν άλλο τι ή κακάς µεταφράσεις κακών 

µυθιστορηµάτων· ότι ελησµόνησε τα πάτρια, χορτασθείσα των οθνείων”374.   

                                            
37230/9/1861, έτος Θ΄, αρ. 424, σ. 1796.  
373 Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 15/6/1879, αρ. 6, σ. 95-96.  
Έτος ΚΗ΄, περίοδος Β΄, 1/9/1881, αρ. 11, σ. 176. Από το Journal general de l’ instruction publique, No 41, Paris 1880 
πληροφορούµαστε ότι η Αθήνα έχει 5 γυµνάσια, µε αναλογία γυµνασίων ανά κάτοικο 1/130000, τη µικρότερη της 
Ευρώπης, την ώρα που το Παρίσι έχει 7 Λύκεια, 1/344407, το Βερολίνο 14, 1/78541, η Βιέννη 7, 1/105326, η Μόσχα 6, 
1/100000, η ∆ρέσδη 3, 1/42427, η Λειψία 3, 1/65765.   
37421/1/1861, έτος Θ΄, αρ. 394, σ. 1551 κε. Βιβλιογραφία του Άγγελου Σ. Βλάχου για τις ”Μεταφράσεις Ελληνικών   
∆ραµάτων” του Α. Ρ. Ραγκαβή. Αξιόλογο το πόνηµα και “ως βιβλίον σχετίζον ηµάς προς την κλασικήν των προγόνων 
ηµών φιλολογίαν, ην δυστυχώς, πολύ ελησµονήσαµεν, και ως ευγενής έρανος τέλος υπέρ του ελπιζοµένου εθνικού ηµών 
θεάτρου”. Οι µεταφράσεις είναι άξιες προσοχής “ως προσεγγίζουσαι ηµάς εις την κλασικήν ελληνικήν φιλολογίαν και 
εξοικειούσαι ηµάς προς τας βίβλους εκείνας των προγόνων ηµών, ων δυστυχώς απεξενώθηµεν, και τας οποίας 
κατηντήσαµεν να θεωρώµεν ως µέσον µόνον σπουδής, ατελούς και ταύτης, της ιδίας ηµών γλώσσης, ήκιστα δε, ή και 
σχεδόν παντελώς, ως υγιές και αναγκαίον παντί Έλληνι ανάγνωσµα”. Μέχρι να γίνει η δηµιουργία Εθνικού θεάτρου 
πραγµατικότητα, ας χαιρετούµε κάθε τι που χρησιµεύει ως “πρώτη τροφή της ανεγερθησοµένης ποτέ ελληνικής σκηνής, 
και δεν είνε ξενοπρεπές, και δεν αποπνέει την µιασµώδη εκείνην ατµοσφαίραν, ήτις εµόλυνε τας νεαράς των Ελλήνων 
ψυχάς και επεθήλυνε την καρδίαν αυτών”. 
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Αιτία για τη µεταβολή των ελληνικών ηθών θεωρείται από τους περισσότερους η 

ανάγνωση γαλλικών, κυρίως, µυθιστορηµάτων, µέσω των οποίων διαστρέφεται ο 

ελληνικός βίος. Τα “ρυπαρά και µυσαρά πονήµατα“ των µυθιστορηµάτων µεταφράστηκαν 

στην ελληνική γλώσσα και µετέβαλαν τα ελληνικά ήθη που ήταν απλά και αφελή. 

Εµφανίστηκαν γυναίκες µε µεγάλες αξιώσεις στην ανεξαρτησία και ελευθερία, 

παραβιάστηκε η συζυγική πίστη, οι µητέρες ντρέπονται να θηλάσουν τα παιδιά τους και τα 

αναθέτουν σε µίσθαρνες γυναίκες. Πολλές νεαρές Ελληνίδες πιθηκίζουν τις παρισινές 

νοοτροπίες. Οι νεαροί, για να γίνουν αρεστοί στις κοπέλες, µιµούνται τη γλώσσα και τους 

τρόπους τους και καλλωπίζονται, αντί να ασχολούνται µε σπουδαίες µαθήσεις και να 

εργάζονται για το µέλλον της πατρίδας. Όλοι παρατηρούν κάποια έκλυση των ηθών και τη 

σκανδαλώδη πολυτέλεια να κατακλύζει τις κοινωνικές τάξεις. Το µυθιστόρηµα που 

γράφεται κάτω από την επιρροή παθών και αρχών που είναι άγνωστες στην ελληνική 

κοινωνία “αποτρέπει ηµάς του ηµετέρου κατ’ ιδέαν, δηµιουργούν ηµίν τεχνητόν τινα ηθικόν 

βίον, διεγείρον ολεθρίας ορέξεις και αναπτύσσον εν τη καρδία ηµών αισθήµατα βλάπτοντα 

την ηθικήν, την αιδώ και την θρησκείαν, το ζων τούτο σύµβολον της ηµετέρας εθνικής 

ενότητος”. Θα πρέπει να αντιµετωπιστεί η ολέθρια επιρροή του ξένου µυθιστορήµατος µε 

τη δηµιουργία εθνικού, καθώς η ιστορία του βυζαντινού κράτους, ο µεσαίωνας, ο ιερός 

αγώνας, η παρούσα κατάσταση της Ανατολής παρέχουν σπουδαία θέµατα. Υπάρχουν 

αξιόλογοι Έλληνες συγγραφείς, όπως οι Αλ. Σούτσος, Α. Ρ. Ραγκαβής, Π. Καλλιγάς, Ευ. 

Καΐρη, Στ. Ξένος375.  

Στην περίπτωση, όµως, της εκδοτικής επιτυχίας ενός βιβλίου µε ηθικό περιεχόµενο, 

όπως του “Γεροστάθη” του Λ. Μελά, τότε η αντίληψη για τα ελληνικά ήθη αλλάζει 

εντελώς376. 

                                            
3753/9/1869, έτος ΙΖ΄, αρ. 711-712, σ. 1873 κε. Από το λόγο (28/6/1869) “περί του γαλλικού µυθιστορήµατος και της 
επιρροής αυτού εις τα εν Ελλάδι ήθη” του Α. Ζανετάκη Στεφανόπουλου καθηγητή της γαλλικής στο εκπαιδευτήριο του Γ. Γ. 
Παπαδόπουλου. 
37616/4/1862, έτος Ι΄, αρ. 447, σ. 1981. Τρίτη έκδοση του Γεροστάθη του Λ. Μελά σε τρεις τόµους. Η έκδοση βιβλίου µη 
“επιβεβληµένου” ως διδακτικού και η µεγάλη αποδοχή του (αγορά 5000 αντιτύπων) δείχνει ότι η κοινωνία µας “ήρχισεν 
κάπως να εννοή ποία είναι η υγιής τροφή του νοός, και ποίος ο τρόπος της διαπλάσεως των καρδιών των παίδων. 
Φαίνεται εκλείπει οσηµέραι η προς τα παρακόπτοντα την ηθικότητα του ανθρώπου µυθιστορήµατα κλίσις, και άρχεται 
επικρατούσα η προς το εναντίον τάσις”. 
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3.2.2. Ιστορία 
Η ιστορία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική εκπαίδευση, ως πηγή άντλησης 

ιδεωδών για τη νεοελληνική κοινωνία, γενικότερα, και τη νεολαία του 19ου αιώνα. Είναι το 

πεδίο από το οποίο αντλούνται συνεχώς τα παραδείγµατα προς µίµηση. Οι λόγοι των 

δασκάλων, οι εγκύκλιοι των υπουργών και πολλά δηµοσιεύµατα σε κάθε ευκαιρία 

επικαλούνται το ένδοξο παρελθόν ως κίνητρο δράσης για τους νέους και την ελληνική 

κοινωνία.  

Παράλληλα προβάλλεται συνεχώς η αναγκαιότητα της µελέτης και συγγραφής της 

ιστορίας, ενώ συγχρόνως έντονη είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται, για να αποδειχτεί 

ότι οι ρίζες των σύγχρονων Ελλήνων κρατούν από τους αρχαίους. Μέσα από τα 

δηµοσιεύµατα διακρίνει κανείς και το πώς οι Νεοέλληνες αξιολογούν την Αρχαιότητα, το 

Βυζάντιο, τη Νεότερη Ιστορία. Στο εγχείρηµα του ελληνικού κράτους να προσδιορίσει την 

εθνική του ταυτότητα καθοριστικό ρόλο θα διαδραµατίσουν η ανασύσταση και συγγραφή 

του ιστορικού παρελθόντος του, η ανεύρεση των ριζών του ελληνισµού. Η ιστορία και η 

ιστοριογραφία είναι επιστήµες που συγκροτούνται αυτή την εποχή στην Ελλάδα και είναι 

θεµελιώδους σηµασίας για το αρτισύστατο ελληνικό κράτος, το οποίο θα πρέπει να 

προβάλει την ιστορική συνέχεια του ελληνισµού, καθώς και να προσδιορίσει τη θέση του 

από τη µια στην Ευρώπη (∆ύση) και από την άλλη στην εγγύς Ανατολή. 

Όταν συγκροτήθηκε το νέο ελληνικό κράτος, υπήρχε ήδη µια διαµορφωµένη αντίληψη 

για την ιστορία επηρεασµένη έντονα από το πνευµατικό κίνηµα του ∆ιαφωτισµού, καθώς 

“ουσιώδη συνιστώσα της πνευµατικής εµπειρίας” του κινήµατος αυτού αποτελούσε η 

“κατάκτηση του κόσµου της ιστορίας”377. Σε αυτό το νέο κοίταγµα του παρελθόντος µεγάλη 

είναι η συµβολή του Montesquieu378 και του Gibbon, του Γίββωνος, όπως αποδίδουν οι 

ελληνικές µεταφράσεις της ιστορίας του379. 

                                            
377Ο ∆ιαφωτισµός ξανακοιτάζει την ανθρώπινη ιστορία µε µια νέα οπτική. Την απογυµνώνει από το µύθο, την 
προκατάληψη, τη δεισιδαιµονία και τη µεταφυσική ερµηνεία. Την κατανοεί µε τη λογική και ερµηνεύει ξανά τα κοινωνικά 
φαινόµενα, µετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από τα στρατιωτικά, ηρωικά και εντυπωσιακά γεγονότα στη µελέτη της 
λειτουργίας της κοινωνίας και του πολιτεύµατος, µε αντικειµενικό σκοπό την ανεύρεση των αιτίων που οδηγούσαν τις 
κοινωνίες στην παρακµή. Βλέπε Π., Κιτροµηλίδης, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, µετάφρ. 
Σ. Νικολούδη, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Γ΄ έκδοση, Αθήνα 2000, σ. 83-84    
378Κιτροµηλίδης, ο. π.,  σ. 84  
Την παραπάνω άποψη ενισχύει και το γεγονός ότι το 1734 ο Montesquieu δηµοσιεύει το Considerations sur les causes de 
la grandeur des Romains et de leur decadance (Σκέψεις σχετικά µε τις αιτίες του µεγαλείου και της παρακµής των 
Ρωµαίων), στο οποίο θεωρεί ότι η ιστορία της Ρώµης προσφέρεται ως υπόδειγµα κατανόησης της ανόδου και της 
παρακµής ενός λαού. Claude, Mosse, Ο Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισµός στο ∆ιαφωτισµό, Μετάφρ. Ν. Φλώρου-Μπιργάλια, 
Αθήνα 1998, σ. 39 κε. 
379Οι Νεοέλληνες διαφωτιστές είναι βαθιά επηρεασµένοι από το µεγάλο ιστορικό του 18ου αιώνα τον E. Gibbon (1737-
1794). Το σηµαντικότατο έργο του Η ιστορία της παρακµής και πτώσης της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας (The History of the 
Decline and Fall of the Roman Empire) εξιστορεί τα γεγονότα από το 2ο αιώνα µΧ έως και την πτώση της 
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Οι Νεοέλληνες διαφωτιστές είχαν προσπαθήσει και αυτοί (ήδη από το 18ο αιώνα) να 

ανασυνθέσουν το ιστορικό παρελθόν πάνω στον ίδιο άξονα αναθεωρώντας τα 

παραδοσιακά χρονικά που είχαν έντονο το υπερβατικό, µυθολογικό στοιχείο, αναφέρονταν 

ελάχιστα στην ελληνική ιστορία και παρουσίαζαν την Οθωµανική κυριαρχία ως µια φυσική 

εξέλιξη και διαδοχή των προηγούµενων αυτοκρατοριών380 και βαθµιαία αποκατέστησαν τη 

σύνδεση των νεότερων Ελλήνων µε τους αρχαίους, παράλληλα µε την προβολή των 

ιστορικών παραδειγµάτων381.  

Η σύνδεση µε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό καταβλήθηκε προσπάθεια να επιτευχθεί 

µε τις εκδόσεις ιστορικών βιβλίων και αρχαιολογιών382, όπως επίσης και µε τις εκδόσεις 

των αρχαίων ελληνικών συγγραµµάτων, µέσω των οποίων οι νεότεροι Έλληνες θα 

γίνονταν µέτοχοι των αξιών και ιδεωδών του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού383.  

Ο Κοραής στο έργο του “Υπόµνηµα περί της παρούσης καταστάσεως του πολιτισµού 

εν  Ελλάδι”384 παρουσιάζει την αθλιότητα της Ελλάδας της νεότερης εποχής ως προϊόν 

ιστορικών µεταβολών και όχι ως µια µοίρα σύµφυτη µε το χαρακτήρα του ελληνικού λαού, 

όπως είχαν υπαινιχθεί ορισµένοι Ευρωπαίοι µελετητές385. Με τους αγώνες τους οι Έλληνες 

                                                                                                                                                   
Κωνσταντινούπολης το 1453. Το έργο του ολοκληρώθηκε έως το 1788. Ο α΄ τόµος, που δηµοσιεύτηκε το 1776 και 
σηµείωσε µεγάλη επιτυχία, δέχτηκε,όµως, και πολεµικές για τον τρόπο που ο ιστορικός αντιµετωπίζει το χριστιανισµό. Ο 
Gibbon αντιµετωπίζει τη θρησκεία ως φαινόµενο της ανθρώπινης εµπειρίας. Το πρώτο µισό µέρος του έργου του καλύπτει 
την περίοδο µέχρι την πτώση του δυτικού ρωµαϊκού κράτους, το 480, περίπου 300 χρόνια. Και το δεύτερο περίπου 1000 
χρόνια. Το έργο έχει ενότητα, διότι θεωρεί τη ρωµαϊκή αυτοκρατορία ως µια ενιαία ενότητα. Στο δεύτερο µέρος θεωρεί την 
ηθική παρακµή αιτία της πτώσης. Μέχρι τα σηµάδια της αναγεννησιακής Ρώµης, όπου πιστεύει ότι η παρακµή έληξε και η 
ανθρωπότητα έχει ελπίδα να ανακτήσει την ελευθερία της, θεωρεί ότι η προηγούµενη ιστορική πορεία είχε σηµειώσει 
οπισθοδρόµηση. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος, Τόµος 18, σ. 51 κε (δεν αναφέρεται ο συγγραφέας του άρθρου). Για την 
επίδραση του E. Gibbon, βλέπε και Κ., Θ., ∆ηµαράς, Κ. Παπαρρηγόπουλος, σ. 44. 
380Κιτροµηλίδης, ο. π., σ. 86. Ο Κιτροµηλίδης, ο. π., σ. 533 προσθέτει επίσης ότι αυτή η αντίληψη είναι διάχυτη στο 
Βιβλίον Ιστορικόν, Βενετία 1731 (αποδιδόταν ψευδεπίγραφα στο ∆ωρόθεο, ανύπαρκτο µητροπολίτη Μονεµβασίας) και 
εκδόθηκε κατ’ επανάληψη ώς το 1815, καθώς και σε άλλα βιβλία, όπως στην Επιτοµή της ιεροκοσµικής ιστορίας, 
Νεκτάριος Κρης, Βενετία  1677 (πολλές άλλες εκδόσεις του ίδιου έργου έως το 1805. 
381Ο Κιτροµηλίδης, ο. π.., σ. 89 κε αναφέρει ότι οι πρώτες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν κατά το 18ο 
αιώνα µε τον Καισάριο ∆απόντε (1714-1784), κυρίως µε τον Καθρέπτη Γυναικών, Λειψία 1766, έργο στο οποίο µέσα από 
αναφορές στην ελληνική ιστορία, εξαίρονται οι πράξεις ιστορικών προσώπων, όπως του Λεωνίδα και Αλεξάνδρου, καθώς 
και µυθικών, όπως του Αχιλλέα, Ηρακλή και προβάλλεται το ηθικό παράδειγµα. Αναφέρει επίσης και άλλα βιβλία µε έντονο 
διδακτισµό και τρόπους επίτευξης των στόχων ατόµων ή έθνους, όπως στη βιογραφία του Μεγάλου Πέτρου από τον 
Αθαν. Σκιαδά, Βενετία 1737. Ο Σκιαδάς µεταφράζει και τις Τύχες του Τηλεµάχου το 1742 και συµβάλλει µε αυτόν τον 
τρόπο στη σύνδεση των νεότερων Ελλήνων µε τον Αρχαίο ελληνικό πολιτισµό. Μια ακόµη έκδοση που συνετέλεσε σε 
αυτή την κατεύθυνση ήταν και η µετάφραση του έργου  του Charles Rollin, αρχαία ιστορία Histoire ancienne από τον 
Αλέξανδρο Καγκελάριο, στη Βενετία το 1750.  
382Γεώργιος Σακελλάριος, Αρχαιολογία συνοπτική των Ελλήνων, Βιέννη 1796: ∆ιά να δείξω και τώρα εις το γήρας µου την 
έφεσιν οπού πάντοτε έτρεφα και τρέφω διά τον καλλωπισµόν των οµογενών µου, ιδού όπου έρχοµαι µε το παρόν νέον 
βιβλίον ονοµαζόµενον Αρχαιολογία των Ελλήνων, το οποίον περιέχει τας τε δογµατικάς και πολιτικάς και πολεµικάς 
πράξεις των Αρχαίων προγόνων µας... (χωρίς σελίδα). Κιτροµηλίδης, ο. π., σ. 100.  
383 Μανουήλ Τενέδιος, ∆ιατριβή εις Θουκυδίδην, Βιέννη 1799, οι Σπυρίδων Βλαντής, Βενετία 1802 και Νεόφυτος ∆ούκας, 
Βιέννη 1805 εξέδωσαν τις ιστορίες του Θουκυδίδη. Κιτροµηλίδης, ο. π., σ. 535.  
384 Memoire sur l’ Etat actuel de la Civilisation dans la Grece. Το ανέγνωσε στις 6/1/1803 σε συνεδρίαση της Εταιρείας των 
ανθρωποπαρατηρητών (Societe des Observateurs de L’ Homme), στο ίδιο, σ. 383 κε.  
385 Cornelis de Pauw, Recherches philosophiques sur les Grecs, 2 τ. Βερολίνο 1787. 

 128



αποδείκνυαν έµπρακτα ότι ήταν οι πραγµατικοί απόγονοι των Ελλήνων της κλασικής 

Ελλάδας386. 

Στη στροφή των Νεοελλήνων διαφωτιστών προς την αρχαιογνωσία, και στις 

αλλεπάλληλες αρχαιογνωστικές εκδόσεις, κυρίως στις αρχές του 19ου αιώνα, 

οπωσδήποτε συνέβαλε και ο ζήλος των ∆υτικοευρωπαίων ιστορικών και φιλολόγων για τη 

µελέτη της ελληνικής αρχαιότητας και µάλιστα της κλασικής εποχής. Έτσι οι Νεοέλληνες 

άρχισαν να αποκτούν συνείδηση της εθνικής τους προέλευσης, αλλά αντιµετώπισαν το 

πρόβληµα της ιστορικής τους συνέχειας. Το Βυζάντιοείναι µια εποχή που προβληµάτισε 

ιδιαίτερα τους Νεοέλληνες διαφωτιστές. Οι Ευρωπαίοι διαφωτιστές αποκήρυσσαν το 

Βυζάντιο. Οι Νεοέλληνες, όµως, δεν µπορούσαν να αγνοήσουν την ιστορική αυτή περίοδο. 

Ορισµένοι θεωρούν τη βυζαντινή εποχή ως εκτροπή του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού και 

άλλοι προσπαθούν να συµβιβάσουν το “κενό”, ιδιαίτερα µάλιστα µετά τις επιθέσεις του 

Fallmerayer387, προβάλλοντας τα επιτεύγµατα του κλασικού πολιτισµού αλλά και την 

προσφορά του Βυζαντίου στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και αρχαίας ελληνικής 

γραµµατείας, της Ορθοδοξίας και της ελληνικής εθνικότητας388. 

Η προσπάθεια, για να συνδεθούν οι νεότεροι Έλληνες µε την αρχαιότητα, καθώς και 

για να αποδειχτεί ότι αυτοί είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, θα συνεχιστεί και µετά 

την ίδρυση του ελληνικού κράτους µε εκδόσεις αρχαίων κλασικών συγγραµµάτων, βιβλίων 

αρχαιολογίας, µε πανηγυρικούς λόγους σε επετείους και σχολικές εξετάσεις, µε 

προσκλήσεις και εκκλήσεις για την ανάδειξη και προστασία των αρχαίων µνηµείων. Η 

αρχαία εύκλεια προβάλλεται αδιάκοπα ως ιδανικό, το οποίο πρέπει να κατακτήσουν οι 

νεότεροι Έλληνες, για να γίνουν αντάξιοι των προγόνων τους.  

Ιδιαίτερα η φιλολογία προσφέρει πολύτιµη αρωγή στην ιστορία, καθώς µε τις εκδόσεις 

των αρχαίων ελληνικών συγγραµµάτων οι σύγχρονοι Έλληνες θα ανακαλέσουν τους 

“τοσούτους αιώνας αποδηµούντας της αρχαίας Ελλάδος συγγραφείς, οίτινες οικειωθέντες 

πάλιν προς ηµάς θέλουσι χειραγωγείν διηνεκώς τους απογόνους αυτών προς την αληθή 

παιδείαν και επιστήµην”389. 

                                            
386Κιτροµηλίδης, ο. π., σ. 388 κε. Βλέπε επίσης και κεφάλαιο της παρούσας εργασίας Η “προϊστορία” της παιδαγωγικής 
σκέψης στο έργο των Νεοελλήνων διαφωτιστών.   
387Jacob Philipp Fallmerayer (Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters, τόµοι 2, Στουτγάρδη 1830-36). 
Στο έργο του ισχυριζόταν ότι οι νεότεροι Έλληνες δεν είχαν σχέση µε τους αρχαίους, αλλά κατάγονταν από τα αλβανικά 
και σλαβικά φύλα, που είχαν διεισδύσει στη βυζαντινή αυτοκρατορία από τον 7ο αιώνα και εξής. 
388Κιτροµηλίδης, ο. π., σ. 106 κε. Για αυτή την άποψη βλέπε επίσης και το παράθεµα στο ∆ηµαράς, Κ. 
Παπαρρηγόπουλος, σ. 171: “οφείλοµεν να επιστήσωµεν και εις την Βυζαντινήν ιστορίαν ιδιάζουσαν προσοχήν, διότι εις το 
Βυζαντινόν κράτος κατά µέγα µέρος οφείλοµεν την διατήρησιν της γλώσσης, του θρησκεύµατος και εν γένει της 
εθνικότητος ηµών”.      
389Κ. Θ. Μανούσης, “Περί της εν Ελλάδι ταχυτέρας και συντελεστικωτέρας της ελληνικής παιδείας αναπτύξεως“, ΕΦ, 
20/3/1855, αρ. 110, σ. 440 κε. Οι Κ. Θ. Μανούσης, Κ. Ασώπιος, Φ. Ιωάννου, Κ. Κοντογόνης, Στ. Κουµανούδης, Γ. 
Παπασλιώτης προτίθενται να εκδώσουν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς µε σχόλια και σηµειώσεις. 
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Στοιχεία για αυτό το σκοπό αντλούνται και από τη µυθολογία, αρχαία ελληνική και 

ρωµαϊκή390 και τονίζεται ότι η µυθολογία συντείνει στη µελέτη, κατανόηση και σπουδή των 

πολυτιµότατων µνηµείων των δύο συγγενών εθνών, ελληνικού και ρωµαϊκού, και στη 

διάπλαση του ατοµικού, κοινωνικού και εθνικού βίου. Αν δεν ενστερνιστούν το νου της 

αρχαιότητας, “επί πολύ θα κοσµώµεθα µόνον τη τιµή της απογονής και θα εγκαυχώµεθα 

επί πατραγαθίας”391. 

Οι λόγοι των δασκάλων στις δηµόσιες εξετάσεις προσκαλούν τους µαθητές: “ας 

φιλοτιµηθώµεν, ίνα αναδειχθώµεν όντως εφάµιλλοι και άξιοι της πατρώας του γένους ηµών 

ευκλείας τε και ευσεβείας”392.  Η νεολαία πρέπει να φανεί άξια και να δράξει την παιδεία, 

διότι αυτή είναι η άγκυρα της πατρίδας, το έρεισµα των ελπίδων της και από αυτήν η 

πατρίδα περιµένει την ανάκτηση της αρχαίας εύκλειας393. Κοινό και διαρκές καθήκον των 

γονέων, της πολιτείας και των δασκάλων πρέπει να είναι η καλή ανατροφή των παιδιών. 

Αυτή η κοινή προσπάθεια είναι ακόµη περισσότερο επιβεβληµένη στους Έλληνες, οι 

οποίοι “έλκοµεν από ενδοξοτάτων προγόνων το γένος, καθυστερήσαντες εις αυτήν 

(ανατροφήν) δι’ εθνικάς συµφοράς, πρέπει να διπλασιάσωµεν και τριπλασιάσωµεν την 

επιµέλειαν και τας δυνάµεις υµών, ίνα µη, επί τη ευγενεία και ταύτη και µόνη καλλυνόµενοι, 

ώµεν όνειδος της ευγενείας...”394. 

Μεγάλη είναι επίσης η σηµασία της συντήρησης των αρχαιοτήτων και το εγχείρηµα 

αυτό προσκαλείται να αναλάβει ο εκπαιδευτικός κόσµος της εποχής. Η συντήρηση των 

αρχαιοτήτων, όπως αναφέρεται στις σχετικές εγκυκλίους, έχει διττή σηµασία. Θα κινήσει τη 

συµπάθεια και εύνοια των ευρωπαϊκών εθνών προς την Ελλάδα, αλλά και τα ίδια τα 

µνηµεία µε το κάλλος και τη δόξα τους θα λειτουργήσουν ως κίνητρο για τους νεότερους, 

ώστε να µιµηθούν τους προγόνους τους. Οι προϊστάµενοι των Ελληνικών Σχολείων και 

Γυµνασίων µε εξαιρετική προθυµία αναλαµβάνουν να επιτηρούν τις σωζόµενες 

                                            
390“Ελληνική µυθολογία µετά συνόψεως ρωµαϊκής µυθολογίας και εικονογραφιών“ υπό ∆. Πανταζή. Έτος ΚΖ΄, περίοδος 
Β΄, 15/7/1879, αρ. 8, σ. 128.  
391ΕΦ, 1/2/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 550, σ. 584. Ο Π. Ιασεµίδης µετέφρασε το έργο του W. Stoll “Handbuch der Religion und 
Mythologie der Griechen und Römer”. Αναφέρονται επίσης και άλλες εκδόσεις στα εξής δηµοσιεύµατα: 
1/4/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 556, σ. 632.  “Περιηγητής Αττικής“ από το ∆. Πανταζή.  
ΕΦ, 26/4/1873, έτος ΚΑ΄, αρ. 811, σ. 2652. Ο υπ. ∆. Καλλιφρονάς συστήνει για τα Γυµνάσια και Ελληνικά σχολεία το έργο 
του Θ. Βενιζέλου “Περί του ιδιωτικού βίου των αρχαίων”: “Η γνώσις των καθέκαστα του βίου των προγόνων ηµών, είναι ως 
καλώς βέβαια γνωρίζετε, αναπόφευκτος εις την ορθήν κατάληψιν των τε ποιητών και πεζογράφων της αρχαιότητος. Η 
έλλειψις επιτόµου εγχειριδίου ακραιφνώς και κατά τας νεωτέρας ερεύνας και µελέτας εκτεθέντος τα κατά τον ειρηµένον 
βίον εγένετο επαισθητή εξ ότου ήρξατο η των παλαιών συγγραφέων ερµηνεία να µη ήναι µόνον γραµµατική αλλά και 
πραγµατική”.  
392ΕΦ, 11/2/1856, παράρτηµα του 150, σ. 605. Στο λόγο του ο δηµοδιδάσκαλος Γόρτυνος Α. Κ. Νικολόπουλος.  
393ΕΦ, 11/2/1856, παράρτηµα του 150, σ. 607. Ο δηµοδιδάσκαλος Ιω. Ζέπος (2/1/1856) κατά την κατάθεση θεµελίου 
λίθου στο δηµοτικό σχολείο Θουρίας.  
394ΕΦ, 25/11/1857, συν 235, σ. 283. Λόγος στις εξετάσεις του δηµοτικού σχολείου Στυλίδας. (18/8/1857 δάσκαλος Κ. 
Παππαγεωργόπουλος).  
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αρχαιότητες στους τόπους που υπηρετούν395, διότι η απόδοση τιµής και σεβασµού από 

ένα λαό στα µνηµεία της θρησκευτικής, επιστηµονικής, καλλιτεχνικής και πολιτικής 

δραστηριότητας των προπατόρων του αναπτύσσει το εθνικό πνεύµα και διεγείρει στην 

καρδιά του το συναίσθηµα της φιλοπατρίας. Αντίθετα, αν τα µνηµεία αυτά καταστρέφονται 

από αµέλεια και αδιαφορία ή τα πουλούν κρυφά στο εξωτερικό, το µόνο που αποµένει 

είναι η δίκαιη κατάκριση και ο χλευασµός για την έλλειψη σεβασµού στα µνηµεία των 

πατέρων και για την αδιαφορία στην τιµή της πατρίδας396. Είναι καθήκον ιερό του 

ελληνικού έθνους να διατηρεί ανέπαφα και σώα τα µνηµεία των προγόνων του. Η 

παραµικρή βλάβη και φθορά προκαλεί τη µοµφή στο ελληνικό έθνος και την αγανάκτηση 

του φωτισµένου ευρωπαϊκού κόσµου. Η σύληση των τάφων των προγόνων, που γίνεται 

για εµπορικούς λόγους, είναι πράξη αισχρή. Τη µεγαλύτερη καταισχύνη φέρει, όµως, στην 

κυβέρνηση το γεγονός ότι αρχαία, που θα µπορούσαν να κοσµήσουν το Εθνικό µουσείο 

της Ελλάδας, γίνονται γνωστά, αφού εκτεθούν σε ευρωπαϊκά µουσεία”397.  

Εκτός, όµως, από τις προτροπές προς µίµηση της προγονικής δόξας, εκφράζεται και 

η ανάγκη για αποδείξεις της συνέχειας της ελληνικής φυλής και της καταγωγής των 

σύγχρονων Ελλήνων από τους αρχαίους. Χρησιµοποιούνται, µάλιστα, πλην της φιλολογίας 

και αρχαιολογίας και τα πορίσµατα άλλων επιστηµών, για να αποδειχτεί ότι η ελληνική 

φυλή δεν εκφυλίστηκε µε την πάροδο του χρόνου. Υποστηρίζεται ότι το κλίµα της Ελλάδας 

δεν υπέστη κάποια αλλοίωση και εξακολουθεί να επιδρά ευεργετικά στους φυσικούς και 

ψυχικούς χαρακτήρες του ελληνικού λαού. Οι περιστάσεις του βίου των Ελλήνων δεν ήταν 

τέτοιας φύσεως, ώστε να πάθουν κάποια βλάβη οι χαρακτήρες του και να εκφυλιστεί η 

ελληνική φυλή. Αντίθετα οι σύγχρονοι χαρακτήρες έχουν τον αρχαίο τύπο και τα κρανία 

των αρχαίων τάφων αποδεικνύουν την οµοιότητα των αρχαίων προς τους νεότερους 

Έλληνες. Μάλιστα το ελληνικό έθνος µε τη βοήθεια της θρησκείας µπορεί να επιτύχει τη 

                                            
395ΕΦ, 6/6/1859, αρ. 318, σ. 946 κε. Ο υπουργός Χ. Χριστόπουλος προς τον πρόεδρο της Αρχαιολογικής Εταιρίας κ. 
Πιττάκη (15/1/1859). Μάλιστα ο γυµνασιάρχης Πατρών Α. Ραδινός επαινεί την Αρχαιολογική Εταιρεία για το έργο της 
διάσωσης των λειψάνων “της προγονικής ηµών καλλιτεχνίας”. Και ο ελληνοδιδάσκαλος Σ. Αθανασιάδης: “διότι η ανεύρεσις 
και αναστήλωσις τούτων προς άλλαις ωφελείαις ουχί µόνον την εύνοιαν και συµπάθειαν των ευνοµουµένων και 
πεπαιδευµένων εθνών της υφηλίου εφελκύσει επί τους απογόνους εκείνων, ήτοι το ηµέτερον έθνος, αλλ’ ίσως και τη 
ανισταµένη και ταις µεταγενεστέραις γενεαίς αναµιµνήσκουσα την αρχαίαν εκείνην µεγαλοπραγµοσύνην και δόξαν, κινήσει 
αυτούς προς άµιλλαν των αυτών και έτι µεγαλοπρεπεστέρων έργων”.  
396Από το λόγο του Φ. Ιωάννου στις αρχαιρεσίες της Αρχαιολογικής Εταιρείας. ΕΦ, 18/6/1860, έτος Η΄, αρ. 367, σ. 1335.  
Επίσης σε µεταγενέστερο δηµοσίευµα της ΕΦ στις 10/7/1866, έτος Ι∆΄, αρ. 601, σ. 991, ο  υπουργός ∆. Ν. ∆ρόσος (µε 
εγκύκλιό του 20/6/1866) καλεί τους νοµάρχες να φροντίσουν τις αρχαιότητες από την καταστροφή και την κλοπή. Με την 
κατάσταση που επικρατεί είναι φανερό ότι προσάπτεται µώµος και στο έθνος και στην κυβέρνηση.  
397ΕΦ, 14/11/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 751, σ. 2189-2190. Για µια ακόµη φορά συστήνεται στους νοµάρχες και επάρχους η 
προστασία των αρχαιοτήτων που κινδυνεύουν από την καταστροφή και καπηλεία. 

 131



βελτίωση των φυσικών και ψυχικών χαρακτήρων του και να ανακτήσει το ύψος του 

παρελθόντος”398. 

Σε αυτή την αποδεικτική διαδικασία πολύτιµη θα αναδειχτεί και η συµβολή της 

λαογραφίας. Καθώς εξετάζονται τα έθιµα της σύγχρονης Ελλάδας διαπιστώνεται οµοιότητα 

µε τα έθιµα των αρχαίων399. Οι παροιµίες αποδεικνύουν επίσης ότι “το αυτό επικρατεί 

πνεύµα εις την δηµώδη φιλοσοφίαν καθ’ όλον τον ανέκαθεν και µέχρι τούδε ελληνικόν 

βίον”400.    

  Τονίζεται, όµως, ότι δεν επαρκεί µόνη της η ιστορία, για να καταδείξει το παρελθόν 

ενός έθνους. Είναι ανάγκη να υπάρχει γνώση του βίου του, της διανοητικής του 

κατάστασης, της γλώσσας του, για να επέλθει πλήρης κατανόηση του χαρακτήρα και της 

ενέργειάς του. Πολλοί και από τους Έλληνες λογίους αλλά και από τους λογίους της ∆ύσης 

έστρεψαν την προσοχή τους στην έρευνα των ηθών και εθίµων των νεότερων Ελλήνων, τα 

οποία και συντείνουν αρκετά στη διαφώτιση του βίου των αρχαίων και διασώζουν 

σπουδαία ίχνη του παρελθόντος. Εξίσου σπουδαία είναι η συλλογή δηµοτικών ασµάτων, 

µύθων, παροιµιών και αινιγµάτων που αντικατοπτρίζουν τη διανοητική κατάσταση του 

λαού και µπορούν να χρησιµεύσουν ως τα πιο κατάλληλα µνηµεία της δηµώδους 

γλώσσας, η οποία πρέπει να µελετάται “ως αµέσως µετά της αρχαίας συνεχοµένη”401. 

Και στη συγκέντρωση του λαογραφικού υλικού η προσφορά του εκπαιδευτικού 

κόσµου είναι πολύτιµη, διότι αυτοί που ασχολούνται µε τη συλλογή των ζώντων µνηµείων 

του λαού είναι οι εκπαιδευτικοί402.  

                                            
398ΕΦ, 23/5/1859, αρ. 316, σ. 931. Κατά την επέτειο της ίδρυσης του Πανεπιστηµίου  ο καθηγητής Αλ. Πάλλης εκφωνεί 
λόγο για την επίδραση του κλίµατος στο χαρακτήρα του ελληνικού φύλου.   
399ΕΦ, 9/4/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 734, σ. 2053-2055. Ο Χαρίσης Πούλιος στη διατριβή του “Περί καταγωγής του γένους των 
νυν Ελλήνων”.  
400“Συλλογή παροιµιών των νεωτέρων Ελλήνων µετά παραλληλισµού προς τας των αρχαίων“, υπό Ιω. Φ. Βερέττα. Αν 
µιµηθεί κανείς το κοινωφελές παράδειγµα του συγγραφέα, θα γίνει µια πλήρης συλλογή παροιµιών Ε. Φ., 5/6/1861, έτος 
Θ΄, αρ. 410, σ. 1685. 
401Ο Φιλολογικός Σύλλογος “Παρνασσός” (Αντιπρόεδρος Π. Χρύσανθος, Γ. Γραµµατέας Μ. Π. Λάµπρος) εξέλεξε 
πενταµελή επιτροπή (Π. Ι. Φέρµπος, Ν. Γ. Πολίτης, Σ. Π. Λάµπρος, Ι. Αβράς, Σ. Κ. Σακελλαρόπουλος) για τη συλλογή και 
δηµοσίευση ανέκδοτων ηθών και εθίµων, µύθων, παροιµιών, αινιγµάτων, ασµάτων και ποικίλης γλωσσογραφικής ύλης 
του λαού της Ελλάδας. ΕΦ, 9/2/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 728, σ. 2007κε. 
402ΕΦ, 25/9/1872, έτος Κ΄, αρ. 799, σ. 2582. Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος (πρόεδρος Κ. 
Καραπάνος, γραµµατέας Γ. Χασιώτης, 10/8/1872) προκηρύσσει διαγώνισµα περί συλλογής ζώντων µνηµείων εν τη 
γλώσση του λαού: συγκεκριµένα µε τη γενναία ετήσια χρηµατική του Χ. Ζωγράφου προκηρύσσει δέκα ετήσιες χρηµατικές 
αµοιβές για συλλογές λέξεων και φράσεων, κυρίων ονοµάτων, δηµοτικών ασµάτων και διστίχων, παροιµιών και 
αινιγµάτων, παραµυθιών “καίτοι πλείω ή πεντήκοντα παρήλθον έτη, εξ ου ο αοίδιµος Κοραής πρώτος ύψωσε φωνήν υπέρ 
της συλλογής ζώντων µνηµείων του ηµετέρου έθνους, αποδεικνύων τας εξ αυτών πολλάς και µεγάλας ωφελείας διά της 
παραλληλίσεως πρός τα αρχαία, καίτοι έκτοτε πολλοί ταις σοφαίς του σοφού ανδρός συµβουλαίς επόµενοι εις συλλογήν 
της ύλης επεδόθησαν, ολίγη όµως µέχρι τούδε ηθροίσθη, η δε πλείστη πολύτιµος ουχ ήττον των πολυθρυλήτων 
αργυροφόρων σκωριών και εκβολάδων, κείται κατακεχωσµένη και ανεκµετάλλευτος, διότι προς αµοιβήν των κόπων και 
αποζηµίωσιν των ενδεχοµένων δαπανών ουδεµία εχορηγήθη χρηµατική βοήθεια εις τους εν ταις επαρχίαις δυναµένους 
µετ’ επιτυχίας ασχολείσθαι προς συλλογήν των ζώντων µνηµείων, οίοί εισι µάλιστα οι διδάσκαλοι των δηµοτικών και 
ελληνικών σχολείων”. 
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Ένα πρόβληµα της αρχαίας ελληνικής ιστορίας αποτελεί, όµως, η θέση των 

Μακεδόνων σε αυτήν. Ορισµένοι µελετητές θεωρούσαν ότι µε τη µάχη της Χαιρώνειας είχε 

σηµειωθεί το τέλος  της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, στην οποία δεν συµπεριλαµβάνονταν 

ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος403. Εκείνος που αποκατέστησε τον Αλέξανδρο, όπως είναι 

γνωστό, είναι ο Γερµανός ιστορικός Johan Gustav Droysen µε το έργο του Geschichte 

Alexander des Grossen, που εκδόθηκε το 1833404. Μέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα άλλη 

αντίληψη έχει για τον Αλέξανδρο ο λαός, ενώ οι Έλληνες διανοούµενοι διχάζονται405. 

∆εν είναι τυχαίο ότι στο άρθρο 3 του Β∆ για την ανέγερση Μουσείου Αρχαιοτήτων επί 

υπουργίας Χ. Χριστόπουλου προβλέπεται ότι η διαρρύθµιση του Μουσείου θα γίνει κατά 

τις εξής εποχές:“...της αρχαϊκής ή αιγινητικής λεγοµένης -της πρώτης ακµής ή της 

φειδαϊκής- της δευτέρας ακµής, ή της Πραξιτελείου- της πρώτης παρακµής ή της 

µακεδονικής, -της δευτέρας παρακµής ή της ρωµαϊκής-της βυζαντινής- των ξένων τεχνών, 

όσα τυχόν βρίσκονται εν Ελλάδι”406. 

Την αποκατάσταση του Μεγάλου Αλέξανδρου και την ένταξή του στην ελληνική 

ιστορία ανέλαβε στο λόγο που εκφώνησε ο Κωνσταντίνος Ασώπιος κατά την τελετή της 

ανάληψης της πρυτανείας του. Ο Ασώπιος χρησιµοποίησε, µάλιστα, ένα σηµαντικό 

παράγοντα για την ιστορική εξέλιξη, τη Θεία Πρόνοια, για να συµφιλιώσει τον Αλέξανδρο 

µε τα ιστορικά δρώµενα εκείνης της εποχής, τη δηµοκρατία µε τη βασιλεία της εποχής του 

Όθωνα407. Ο Κ. Ασώπιος υποστηρίζει ότι η αντίθεση του ∆ηµοσθένη προς το Φίλιππο και 

αργότερα προς τον Αλέξανδρο απέρρεε από την αντίθεση δηµοκρατίας-µοναρχίας. Μερικά 

από τα επιχειρήµατα του Ασώπιου που αναφέρονται στο λόγο του είναι τα εξής: Ο 

Αλέξανδρος ήταν όχι µόνο Έλληνας αλλά και “Ελληνίστατος“ και ανήκει σε εκείνους τους 

άνδρες, που η Θεία Πρόνοια αναδεικνύει, όταν αποφασίσει να µεταβάλει κάτι από τα 

ανθρώπινα. Η Ελλάδα δοξάστηκε “δηµοκρατουµένη” και διαιρεµένη σε µικρά πολιτεύµατα. 

“Εκαλείτο να δοξασθή και βασιλευοµένη”. Ο Φίλιππος µε την ένωση των Ελλήνων 

κατόρθωσε ηράκλειο έργο και ήταν ο µοναδικός που επέτυχε κάτι τέτοιο. Έπρεπε να 

προηγηθεί η πτώση, για να επέλθει η ανέγερση. Ο Αλέξανδρος ήταν γιος ένδοξου πατέρα, 

                                            
403Ο ίδιος ο Κοραής θεωρούσε τη µάχη αυτή ως την αρχή της πολύχρονης δουλείας των Ελλήνων διαδοχικά σε 
Μακεδόνες, Ρωµαίους, Οθωµανούς, Ν. Σιγάλας, Ο σχηµατισµός της νεοελληνικής έννοιας ελληνισµός, Τα ιστορικά, τ. 34, 
2001, σ. 12. 
404U., Wilcken, Αρχαία Ελληνική Ιστορία, µετάφρ. Ιω. Τουλουµάκου, 7η έκδοση, Αθήνα 1976, σ. 308 κε. 
405Μπορούµε να παραβάλουµε την εικόνα του Αλεξάνδρου, που τύπωσε ο Ρήγας (Κιτροµηλίδης, σ. 308 κε) µε την άποψη 
που υποστηρίζει για παράδειγµα ο Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός (Λόγος 25-5/6-6-1841. Σύνοψις των Πρακτικών της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας των Αθηνών, 1846, σ. 102): Ο Φίλιππος νίκησε την Ελλάδα στη Χαιρώνεια, αλλά “έπραξεν άλλο 
της νίκης ολεθριώτερον, εγέννησε τον Αλέξανδρον”.   
406 Ε. Φ., 12/7/1858, αρ. 267, σ. 539. 
407 Ε. Φ., 30/10/1856, αρ. 182, 183, 184, 185, σ. 739 κ ε. Ο λόγος εκφωνήθηκε 25/9/1856.  
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είχε δάσκαλο τον Αριστοτέλη και είχε θαυµαστή παιδεία408, κατέστρεψε την κολοσσιαία 

µοναρχία των Περσών και οι επιτυχίες του ήταν αποτέλεσµα φρόνησης και ανδρείας. Είναι 

άξιος της δόξας, την οποία απολαµβάνει επί τόσους αιώνες και σε τόσα έθνη. Το αληθινό 

του µεγαλείο στηρίζεται στη χρηστότητα της καρδιάς του, στα προσωπικά του 

προτερήµατα, στην πολιτική σύνεση, στην πατρική φροντίδα που επέδειξε στους 

υποταγµένους λαούς, αλλά κυρίως στη “χώνευσιν” των λαών και µέσω αυτής στη διάδοση 

του πολιτισµού στον κόσµο. Οι λαοί ενώθηκαν και από τον ελληνικό ή ανατολικό 

πολιτισµένο κόσµο προέκυψε ο Χριστιανισµός. Τέτοια µεταβολή του κόσµου µε τόση 

ταχύτητα και τέτοια αποτελέσµατα δεν έχει το προηγούµενό της στην ιστορία. Η εξάπλωση 

της ελληνικής γλώσσας και η κοινωνία των ελληνικών και ανατολικών ιδεών προετοίµασαν 

τη διάδοση του Χριστιανισµού. Ο Αλέξανδρος υπήρξε “προάγγελος και προαπόστολός“ 

του.  

Το εγχείρηµα αυτό δεν ήταν εύκολο. Ο λόγος του Κ. Ασώπιου προκάλεσε επιθετικά 

δηµοσιεύµατα. Η εφηµερίδα Πρωϊνός Κήρυξ κατηγόρησε τον Ασώπιο ότι επαίνεσε το 

δεσποτικό Αλέξανδρο, αν και ο Αλέξανδρος κατέστρεψε την Ελλάδα. Οι υποστηρικτές του 

Ασώπιου πιστεύουν ότι µε αυτή την άποψη ο Πρωϊνός Κήρυξ απιστεί στους προφήτες που 

εννοούν τον Αλέξανδρο όργανο της Θείας Πρόνοιας και ενισχύει εκείνους, οι οποίοι 

θεωρούν ότι ούτε η Μακεδονία και η Ήπειρος ούτε η Θεσσαλία έχουν κάτι κοινό µε την 

Ελλάδα, διότι οι Μακεδόνες είναι Ιλλυριοί, οι Ηπειρώτες βάρβαροι, διότι είναι δίγλωσσοι, 

και οι Θεσσαλοί δεν είναι Έλληνες. Είναι βέβαιο ότι ο “Φαλµεράϋος“ δεν θα µπορούσε να 

βρει καλύτερους συµπράκτορες409.  

Η επιλογή της χρονικής στιγµής να εκφωνηθεί ο λόγος για την αποκατάσταση του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαία. Συµπίπτει µε το τέλος του 

Κριµαϊκού πολέµου, στη διάρκεια του οποίου κινήθηκε ο αλύτρωτος ελληνισµός της 

Θεσσαλίας, Ηπείρου και Μακεδονίας για την ελευθερία του. Ο Ασώπιος στο λόγο του, 

εκτός από τα άλλα ζητήµατα που θέτει, στοχεύει από τη µια να εντάξει τους αλύτρωτους 

Έλληνες των παραπάνω περιοχών στην ευρύτερη οικογένεια του ελληνισµού, διότι “εν 

µέσω της Ελλάδος ως συγγενούς και οικείου τιµωµένου του Μακεδόνος και Ηπειρώτου 

ενταυτώ ήρωος, δεικνύεται πού πρέπει να ζητώσιν οι νέοι της σηµερινής Ελλάδος τα 

διεσκορπισµένα στοιχεία του αρχαίου Ελληνισµού” και από την άλλη να στηλιτεύσει την 

τακτική των ετερόδοξων χριστιανών της Ευρώπης (καθολικών και προτεσταντών), οι 

                                            
408Ο Ασώπιος τονίζει ότι ο Αλέξανδρος εµφανίστηκε στην κατάλληλη περίσταση και δεν ευσταθεί η άποψη του Ρίζου 
(Σύνοψις των πρακτικών της Αρχαιολογικής Εταιρίας των Αθηνών, 1846, σ. 102: “ο Φίλιππος έπραξεν άλλο της νίκης 
ολεθριώτερον, εγέννησε τον Αλέξανδρον”).  
409 ΕΦ, 30/12/1856, αρ. 194, σ. 789. Αυτό έγινε στο φύλλο του Πρωϊνού Κήρυκος αρ. 352, 30/9/1856. 
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οποίοι δε σέβονται το δόγµα των Ορθοδόξων. Τα φιλάνθρωπα αισθήµατα του Αλεξάνδρου 

και ο σεβασµός του στους υποταγµένους λαούς, των οποίων δεν περιφρόνησε τα ιερά και 

τα ήθη έρχονται σε αντίθεση µε τους “χριστιανικότατους“ Ισπανούς που εκχριστιάνισαν µε 

τη βία χιλιάδες Αµερικανούς αλλά και τους σύγχρονους χριστιανούς της Ευρώπης. Ακόµη 

και σήµερα “εν ποµπώδει κοµπορρηµοσύνη περί της φιλοσοφίας και ανεξιθρησκίας του 

αιώνος απερίγραπτα είναι τα διάλληλα µίση Χριστιανών προς Χριστιανούς” και πολλοί 

εξαναγκάζονται να αλλάξουν θρήσκευµα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 

“επιθρησκευτική”, δηλαδή η προσηλυτική εταιρεία που εκτείνει τη σαγήνη της και σε άλλα 

µέρη και ταράσσει την ησυχία των ανθρώπων410. Είναι αυτό “πολιτισµός ή παρεκτροπή 

του πολιτισµού;” κατά τον Ασώπιο411.  

∆εν είναι, όµως, τόσο έντονο το πρόβληµα της ενσωµάτωσης της ελληνιστικής 

περιόδου στην ελληνική ιστορία, όσο το πρόβληµα  της ένταξης του Βυζαντίου σε αυτήν. 

Το Βυζάντιο θεωρείται περίοδος παρακµής και σχεδόν αποσιωπάται412. Γνωστοί 

πνευµατικοί άνδρες, όπως ο Παύλος Καλλιγάς το 1840, ο Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός το 

1841 δεν έχουν σε καµία υπόληψη το Βυζάντιο. Ιδιαίτερα ο Νερουλός εκφράζεται µε 

βαρύτατους χαρακτηρισµούς: “Η Βυζαντινή ιστορία είναι αλληλένδετος σχεδόν και 

µακροτάτη σειρά πράξεων µωρών και αισχρών βιαιοτήτων του εις το Βυζάντιον 

µεταφυτευθέντος Ρωµαϊκού κράτους. Είναι στηλογραφία επονείδιστος της εσχάτης 

αθλιότητος και εξουθενώσεως των Ελλήνων”413.  

Η θεωρία του Γερµανού Fallmerayer για την καταστροφή του ελληνικού γένους θα 

παίξει καταλυτικό ρόλο στη νέα θεώρηση της ελληνικής ιστορίας και της ένταξης του 

Βυζαντίου σε αυτήν. Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος το 1846 στο 

εισαγωγικό µάθηµα του στο Πανεπιστήµιο αναφέρει: “το ζήτηµα άρα δεν είναι να 

αποδείξωµεν ότι το ελληνικόν έθνος κατάγεται κατ’ ευθείαν γραµµήν από Περικλέους και 

Φιλοποίµενος· ο αγών, καθώς βλέπετε, ήθελε είσθε ου µόνον αδύνατος, αλλά και µάταιος. 

Ό,τι πρόκειται, ό,τι πρέπει να αποδείξωµεν ιστορικώς, είναι ότι εκ της γενοµένης και έτι 

γινοµένης εν Ελλάδι επιµειξίας διαφόρων φύλων προέκυψεν όχι, όπως λέγουσιν, συρφετός 

βάναυσος, αδρανής, ευήθης, αλλά έθνος περιέχον εν εαυτώ τα στοιχεία µεγάλης πολιτικής 

                                            
410 για αυτό και εκδόθηκε η εγκύκλιος του Πατριαρχείου, Αµάλθεια, φ. 928, 29/11/1856. 
411 ΕΦ, 30/12/1856, αρ. 194, σ. 789.    
412 Η ονοµασία Βυζάντιο προήλθε και καθιερώθηκε κατά το 16ο αιώνα από τον Ιερώνυµο Βολφ στο έργο Corpus 
Byzantinae historiae (Σώµα Βυζαντινής Ιστορίας). Το 18ο αιώνα το ευνοϊκό κλίµα για τη σπουδή του Βυζαντίου 
µεταστράφηκε µε την κυριαρχία του ∆ιαφωτισµού, ο οποίος έβλεπε το Βυζάντιο ως έναν κόσµο διαφθοράς, δολοπλοκιών 
και πνευµατικού σκότους. Οι “Βολταίρος, ο Μοντεσκιέ, ο Γκίµπον, ο Χέγκελ“ εκφράστηκαν µε βαρείς και µειωτικούς 
χαρακτηρισµούς για το Βυζάντιο. Οι “Χοπφ, Χέρτσµπεργκ, Γκρεγκορόβιους, Μπιούρυ, Έγκα, Ντηλ, Οστρογκόρσκι“ 
έδωσαν άλλη άποψη. Στην Ελλάδα πρωτοστάτησαν οι Κ. Παπαρρηγόπουλος, Σπ. Λάµπρος, Κ. Άµαντος, Νικ. 
Τωµαδάκης.  Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος, τόµος Α΄ Ελλάς, σ. 422 κε.   
413 Κ., Θ., ∆ηµαράς, Λεξικογραφία και Ιδεολογία, Νεοελληνικά µελετήµατα, Αθήνα 1990, σ. ΧΧΙΙ. 
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υπάρξεως...”414. Ο ίδιος ο Παπαρρηγόπουλος το 1853 θα εκδώσει την “Ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι της σήµερον, προς διδασκαλίαν 

των παίδων”, ένα βιβλίο 240 σελίδων, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και το Βυζάντιο. Το 

βιβλίο αυτό δέχτηκε και επαίνους και επικρίσεις, αλλά είναι το πρώτο βιβλίο που φέρει ένα 

τέτοιο τίτλο και πραγµατεύεται την ιστορία του ελληνισµού δίνοντας την ενότητα και τους 

άξονες που ακολουθούνται και σήµερα415. 

Λίγα χρόνια αργότερα ο ίδιος ιστορικός θα υποστηρίξει ότι η ενότητα της ελληνικής 

εθνικότητας διαφιλονεικήθηκε πρώτη φορά στην τελευταία επανάσταση, εποχή δηλαδή, 

κατά την οποία “αριδήλως διετρανούτο υπό του έθνους αυτού, λόγω τε και έργω, 

οµοψήφως δε υπό του πεπολιτισµένου κόσµου ανεκηρύσσετο”. Η σύµπτωση ότι 

αµφισβητήθηκε η καταγωγή των Ελλήνων, τη στιγµή που η καταγωγή ήταν µια από τις 

κύριες αιτίες της εύνοιας από το δυτικό πολιτικό κόσµο αρκεί, για να δείξει ότι το ζήτηµα 

τέθηκε περισσότερο ως πολιτικό παρά ως επιστηµονικό416. Είναι γνωστό ότι οι βασιλείς 

της Κωνσταντινούπολης, αν και ήταν άρχοντες χωρών, στις οποίες επικρατούσε το 

ελληνικό στοιχείο και ιδίωµα, καλούσαν τους εαυτούς τους βασιλείς Ρωµαίων, διότι 

αξίωναν ότι είναι κληρονόµοι της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. Οι νόµοι, οι διατάξεις και όλα 

τα έγγραφα, αν και γράφονταν για Έλληνες, αποκαλούσαν Ρωµαίους, εκείνους για τους 

οποίους γράφονταν. Για πολύ καιρό το όνοµα Έλληνας σήµαινε τον εθνικό, τον 

ειδωλολάτρη417. Οι κάτοικοι της Ελλάδας σε αντιδιαστολή αυτής της σηµασίας, και όχι για 

περιφρόνηση, ονοµάζονταν Ελλαδικοί και οι υπήκοοι όλου του κράτους Ρωµαίοι. Και η 

Οθωµανική εξουσία διατήρησε αυτή την ονοµασία για όλους τους χριστιανούς. Έτσι αυτή η 

επωνυµία για 1400 χρόνια επικράτησε ως επίσηµη εθνική στην Ανατολή. Αυτή ήταν 

πολιτική και εξωτερική επωνυµία, την οποία αποδέχθηκαν οι Ρωµαίοι αυτοκράτορες, για 

να δηλώσουν µε αυτήν τα κληρονοµικά τους δίκαια στο αρχαίο ρωµαϊκό κράτος. Σε 

περιπτώσεις κρίσης ή κινδύνου όµως, ξαφνικά “καθάπερ διά µαγικής τινος ράβδου, 

προέκυπτεν εις µέσον, η αληθής, η γνησία του έθνους επίκλησις, το ιερόν, το άγιον των 

Ελλήνων όνοµα… διά της ενεργείας του οποίου οι κάτοικοι των χωρών τούτων, και αν 

απέβαλλον ενίοτε την πολιτικήν αυτονοµίαν, διέσωζον όµως απαραποίητον την εθνικότητα”. 

Κατά την παραµονή της αποφράδας 29ης Μαΐου, ο βασιλεύς Κωνσταντίνος προέτρεπε 

τους αγωνιστές να πολεµήσουν ως “Ελλήνων απόγονοι”. Το 1821, όταν το έθνος 

                                            
414Ν. Σιγάλας, ο.π., σ. 21. Το παράθεµα προέρχεται από την “Εισαγωγή εις την ιστορίαν της Αναγεννήσεως του Ελληνικού 
έθνους” στο περιοδικό Πανδώρα, τ. 1, 1850. 
415Ε Φ, 7/3/1853, αρ. 20, σ. 80, Έπαινοι για το έργο του Κ. Παπαρρηγόπουλου, για την ευκρίνεια των ιδεών, την εύροια 
του λόγου, την καλλιέπεια και κυριολεξία. Άστοχη η κριτική του φύλλου αρ. 1337 της εφηµερίδας Αιών. 
416 ΕΦ, 8/6/1857, αρ. 211, σ. 82 κε.  
417Βλέπε σχετικά και στο “Οι αρχαίοι Έλληνες στη Νεοελληνική λαϊκή παράδοση” του Ι. Θ. Κακριδή, Αθήνα 1997, σ. 13 κε. 

 136



επιχείρησε τον αγώνα, όλοι οι αντιπρόσωποι των κατοίκων δεν έπαυσαν να διακηρύσσουν 

ότι είναι απόγονοι “του σοφού και φιλανθρώπου έθνους των Ελλήνων”.  Όλες οι σελίδες 

της ιστορίας και κατά το µέσο αιώνα και τους νεότερους χρόνους µαρτυρούν ότι η ελληνική 

φυλή εκπλήρωσε πάντοτε εθνική και πραγµατικά ελληνική επαγγελία. Η ελληνική φυλή 

µπορεί να υποδέχθηκε στις χώρες της πολλούς επήλυδες, µπορεί να απέβαλε την πολιτική 

της αυτονοµία, αλλά διατηρήθηκε ως η επικρατέστερη, ηθικώς και διανοητικώς, εθνικότης 

της Ανατολής. Η ελληνική φυλή προσοικειώθηκε κάποια νεότερα στοιχεία “εθνισµού” και 

κυρίως τη µοναρχική πολιτεία και το χριστιανικό δόγµα, διέσωσε, όµως, απαραποίητα 

πολλά προσόντα των αρχαίων προγόνων, το πνεύµα της ελευθερίας, της ναυτιλίας, της 

εµπορίας. Στις νέες γενιές της Ελλάδας απόκειται να συµπληρώσουν πάνω σε αυτές τις 

βάσεις το οικοδόµηµα της εθνικής ενότητας418. 

Οι παρανοήσεις για τη Βυζαντινή ιστορία οφείλονται κατά την άποψη των λογίων της 

εποχής στο ότι αυτή είναι ακόµη “κατά το πλείστον ανεπεξέργαστος, απόκειται δε εις τους 

νέους Έλληνας λογίους να εγκύψωσιν εις την µελέτην αυτής, ίνα διαφωτίσωσι πολλά 

πράγµατα εν αυτή ή εσφαλµένως εγνωσµένα ή υπό των της δύσεως συγγραφέων 

διεστραφέντα ή και όλως άγνωστα. Και ευτυχώς ήρχισαν πολλοί παρ’ ηµίν να αποδύωνται 

εις τον αγώνα τούτον, και αρκετά εγράφησαν και γράφονται εις την βυζαντινήν εποχήν 

αναγόµενα”419.  

Η στροφή στη µελέτη της µεσαιωνικής ιστορίας θεωρείται από ορισµένους 

χαρµόσυνο γεγονός: “επί τέλους και η Ελλάς εισέρχεται εις το ιστορικόν στάδιον των 

λεγοµένων µέσων αιώνων. Αι από πενταετηρίδος µετά ζήλου επιδιωκόµεναι εν τε τη 

Εσπερία Ευρώπη και εν αυτή τη Ελλάδι έρευναι αγλαούς παρήγαγον καρπούς· διότι και το 

περικαλύπτον την µεσοχρόνιον ιστορίαν της ελληνικής φυλής σκότος ήρξατο να διαλύηται, 

και ιστορικώς πλέον κατάδηλον ποιείται τίνι τρόπω έζησεν εν µέσω τοσούτων διωγµών και 

καταστροφών το µαρτυρικόν ηµών έθνος”420. 

Καθοριστική για την αποδοχή της “Μέσης” ιστορίας του ελληνισµού είναι και η 

συµβολή του Σπυρίδωνα Ζαµπέλιου, ο οποίος µε τις ιστοριογραφικές συνθέσεις του421 

επιδίωξε να αποκαταστήσει την ενότητα στην ελληνική ιστορία µε την “ιστοριονοµία”422 

                                            
418 ΕΦ, 15/6/1857, αρ. 212, σ. 91 κε.  
419ΕΦ, έτος ΙE΄, 25/11/1867, αρ. 651, σ. 1389 κε. O Α. ∆. Κυριακός στη βιβλιοκρισία του βιβλίου “Ιστορία του σχίσµατος 
της λατινικής εκκλησίας” υπό Ανδρονίκου ∆ηµητρακοπούλου. 
420ΕΦ, έτος ΙΘ΄, 19/4/1871, αρ. 770, σ. 2340. Αναδηµοσίευση από την Κλειώ της βιβλιοκρισίας  για το έργο του Κ. Σάθα 
“Μνηµεία της κατά τους µέσους αιώνας ποιήσεως των Ελλήνων”.  
421”Άσµατα δηµοτικά της Ελλάδος, εκδοθέντα µετά µελέτης ιστορικής περί Μεσαιωνικού Ελληνισµού”, Κέρκυρα 1852 
” Βυζαντιναί Μελέται. Περί πηγών Νεοελληνικής Εθνότητος από Η΄ άχρι Ι΄ εκατονταετηρίδος µ.Χ. ”, Αθήναι 1857 
”Ιταλοελληνικά, ήτοι κριτική πραγµατεία περί των εν τοις Αρχείοις Νεαπόλεως ανεκδότων Ελληνικών περγαµηνών”, 
Αθήναι 1864. 
422Ο όρος πλάστηκε από τον ίδιο. Κ., Θ., ∆ηµαράς, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, σ. 100.  
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τοποθετώντας τους µέσους χρόνους στη θέση του συνδετικού κρίκου ανάµεσα στον 

αρχαίο και νεότερο ελληνικό κόσµο. Ο Ζαµπέλιος έστρεψε και αυτός τα ενδιαφέροντά του 

στην απόδειξη της ενότητας και της συνέχειας της ελληνικής πολιτισµικής παράδοσης. 

Υποστήριξε µε τις µελέτες του ότι η νεότερη δηµοτική ποίηση έχει στενότατη συγγένεια µε 

την αρχαία ελληνική λογοτεχνική παράδοση, η οποία παραδόθηκε ανόθευτη διαµέσου του 

Βυζαντίου. Οι καταβολές του νεότερου ελληνικού έθνους θα έπρεπε, εποµένως, να 

εντοπιστούν στο Βυζάντιο423.   

Παρά τη στροφή που σηµειώθηκε προς τη µελέτη της βυζαντινής περιόδου, η 

αποδοχή και ενσωµάτωσή της στην ελληνική ιστορία δεν ήταν, όµως, εύκολη υπόθεση, 

διότι η αντίληψη ότι το Βυζάντιο υπήρξε περίοδος παρακµής και στασιµότητας παραµένει 

και υποστηρίζεται ότι στα Βυζαντινά χρόνια όλες οι επιστήµες παρήκµασαν. Ο πνευµατικός 

αγρός “αµελώς και επιπολαίως γεωργούµενος απέβαλεν ούτω την παραγωγικήν του 

δύναµιν, ώστε ουδείς γενναίος καρπός παρήγετο πλέον, ουδέν νέον επιστηµονικόν πόνηµα 

ανεφαίνετο περιέχον προσθήκην τινά εις τας προτέρας επιστηµονικάς γνώσεις...”424. 

Η ιδεολογική πάλη ανάµεσα στις ιστορικές σχολές για την αποδοχή ή όχι του 

Βυζαντίου θα συνεχιστεί µέχρι τα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα µε κύριους 

πρωταγωνιστές το Στέφανο Κουµανούδη και τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτών των αντιθέσεων είναι µια σειρά δηµοσιευµάτων το 

1888425. Ο εναρκτήριος λόγος των πανεπιστηµιακών παραδόσεων του Κ. 

Παπαρρηγόπουλου δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα στις 19/1/1888, όπου και ανακοινώθηκε 

ότι οι πανεπιστηµιακές του παραδόσεις θα περιλάµβαναν τη µεσαιωνική ιστορία, η οποία 

ήταν αντικείµενο περιφρόνησης, διότι οι νεότεροι Έλληνες λόγιοι, από τον Κοραή και εξής, 

επηρεασµένοι και από τους δυτικούς, έριξαν το κέντρο βάρους στην αρχαία ελληνική 

ιστορία. Στις 20/1/1888 δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα Ακρόπολις αποσπάσµατα από τον 

εναρκτήριο πανεπιστηµιακό λόγο του Παπαρρηγόπουλου και ταυτόχρονα ένα άρθρο που 

τον χαρακτηρίζει εθνικό ιστορικό, στον οποίο οφείλεται η ιστορική ενότητα του ελληνικού 

έθνους. Ο συντάκτης του ίδιου άρθρου αποκαλεί αυτούς που αποκηρύσσουν το Βυζάντιο 

                                                                                                                                                   
”Η αληθής επιστήµη της ιστορίας, την οποίαν, αντί φιλοσοφίας της ιστορίας, ηµείς, επί το ελληνικότερον, Ιστοριονοµίαν 
επονοµάζοµεν…”, αναφέρει ο Ζαµπέλιος χαρακτηριστικά, βλέπε Ρ., ∆., Αργυροπούλου, Η φιλοσοφική σκέψη στην 
Ελλάδα. Από το 1928 ως το 1922, τόµος Α΄, Αθήνα 1995, σ. 450 κε. 
423 Κιτροµηλίδης, ο. π., σ. 485. 
424ΕΦ, έτος ΙΘ΄, 8/6/1871, αρ. 775, σ. 3282 κε . Λόγος του Φ. Ιωάννου κατά τη β΄ εορτή των Ολυµπίων µε θέµα “περί της 
πνευµατικής προόδου του ελληνικού έθνους απ’ αρχής της πολιτικής αυτού ανεξαρτησίας αγώνος έως της σήµερον”. 
425Θεωρούµε σκόπιµο να αναφερθούµε και στην επόµενη δεκαετία, παρόλο που ξεπερνούµε τα χρονικά όρια αυτής της 
εργασίας. 
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“σχολήν εθνικών παραφρόνων”, οι οποίοι έχουν την “κωµικήν ψευδοευχαρίστησιν ότι 

κατάγονται κατ΄ ευθείαν γραµµήν από τον Περικλή και την Ασπασίαν”426. 

Στο άρθρο αυτό απαντά ο Στ. Κουµανούδης µε καυστικά σχόλια και σκωπτικούς 

στίχους427, που ενισχύουν την άποψη που είχε διατυπώσει αρκετές δεκαετίες νωρίτερα: 

“ηµείς προτιµώµεν να αποφεύγωµεν τα παράδοξα ταύτα και να συντασσώµεθα µετά των 

οπαδών της παλαιάς των ιστορικών σχολής”428.  

Τελικά, παρά τις αντιδράσεις, η µέση ελληνική ιστορία, η Βυζαντινή, ενσωµατώθηκε 

στην ελληνική ιστορία. Η διαδικασία αυτή, βέβαια, δεν ήταν απλή και οι παράγοντες που 

συνετέλεσαν ήταν πολλοί. Το πρόβληµα, όπως σωστά επισήµανε ο Κ. 

Παπαρρηγόπουλος, δεν αφορούσε µόνο στην ελληνική ιστορική επιστήµη και στους 

Έλληνες ιστορικούς, που θα έπρεπε να απαντήσουν στις απόψεις του Fallmerayer, αλλά 

είχε εθνικές, πολιτικές, θρησκευτικές διαστάσεις. Ετίθετο το ζήτηµα των αλύτρωτων 

Ελλήνων, οι οποίοι κατοικούσαν στην άλλοτε Βυζαντινή αυτοκρατορία, την οποία είχε 

διαδεχθεί η Οθωµανική. “Είχε γενικευθεί η πεποίθηση ότι η Βυζαντινή αυτοκρατορία ήταν 

ένα σχήµα απαραίτητο, τόσο για την απόδειξη της ιδιοποιητικής ή συγχωνευτικής δύναµης 

του ελληνισµού, όσο και για τον καθορισµό της εδαφικής πλέον περιοχής του”429. Η 

βασιλεία στην Ελλάδα ενίσχυε το κύρος και τη νοµιµότητά της, αν ενσωµατωνόταν στην 

ελληνική ιστορία η ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Οπωσδήποτε η αποκατάσταση 

των σχέσεων της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος µε το Πατριαρχείο της 

Κωνσταντινούπολης το 1850 συνέβαλε στην ενδυνάµωση του χριστιανικού αισθήµατος και 

ο Χριστιανισµός συνδεόταν στενά µε το Βυζάντιο. Έτσι πραγµατοποιήθηκε η σύνδεση της 

ελληνικής αρχαιότητας  και της µέσης περιόδου και επιτεύχθηκε “η συµφιλίωσις και εθνική 

ένωσις των γραµµάτων και της θρησκείας”. Στο παρελθόν υπήρξαν άνθρωποι που 

θέλησαν να διασπάσουν αυτή την αρµονία ισχυριζόµενοι ότι η παιδεία, που στηρίζεται στη 

σπουδή των αρχαίων κλασικών φιλολογιών, της ελληνικής και ρωµαϊκής, αποµακρύνει 

από την αληθινή πίστη. Αντίθετα η αρχαία φιλολογία και φιλοσοφία υπήρξε προπαρασκευή 

των εθνών στο Χριστιανισµό και βρίσκεται σε πλήρη αρµονία µε τη θρησκεία”430.      

                                            
426 Τα δηµοσιεύµατα παρατίθενται από τον Κ., Θ., ∆ηµαρά, στο Λεξικογραφία και Ιδεολογία, σ. ΧΧΧΙΙ κε. 
427 ∆ηµαράς, ο. π., σ. ΧΧΧΙ κε. 
428”Λόγος εκφωνηθείς τη 20 Μαΐου 1853 κατά την επέτειον εορτήν της ιδρύσεως του Πανεπιστηµίου Όθωνος”, Αθήναι 
1853, σ. 32. Το παράθεµα από Κ., Θ., ∆ηµαράς, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, σ. 179. 
429Ε., Σκοπετέα, Το “Πρότυπο Βασίλειο” και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήµατος στην Ελλάδα (1830-1880), 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 167. 
430ΕΦ, έτος ΚΒ΄, 22/3/1874, αρ. 824, σ. 2750 κε. Λόγος του καθηγητή της Θεολογίας Αν. ∆. Κυριακού στη γιορτή των 
Τριών ιεραρχών (30/1/1874) και στην τέλεση µνηµοσύνου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ιδρυτών, ευεργετών, 
συνδροµητών και καθηγητών του Πανεπιστηµίου. 
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Και ερχόµαστε στη νεότερη ιστορία, που αν και πρόσφατη για τους Έλληνες του 19ου 

αιώνα, θεωρείται ιστορία και, µάλιστα, είναι αυτή που επιβεβαιώνει ότι οι νεότεροι Έλληνες 

είναι απόγονοι των αρχαίων. Τα χρόνια µετά την επανάσταση είναι πλούσια σε 

ιστοριογραφική παραγωγή. Εκτός από τις γενικές ιστορίες για τον επτάχρονο αγώνα 

συγγράφηκαν αποµνηµονεύµατα, βιογραφίες ηρώων και τοπικές ιστοριογραφίες431.  

Όσοι ασχολούνται µε την ιστοριογραφία τονίζουν το διδακτικό και ηθοπλαστικό 

χαρακτήρα της ιστορίας και ότι η µελέτη της ιστορίας συντελεί στη δηµιουργία της αγάπης 

προς την πατρίδα και την ελευθερία και τελικώς στον κύριο σκοπό της πολιτείας που είναι 

η εθνική ελληνική εκπαίδευση432. 

Προτρέπουν στη µελέτη της ιστορίας, διότι αυτή  προσφέρει υψηλά πρότυπα 

αυταπάρνησης που επιβάλλουν σεβασµό και αγάπη και αναδεικνύει το ξηρό σύστηµα της 

ηθικής φιλοσοφίας σε ζωηρή εικόνα δρώντων ανθρώπων. Ο µυηµένος µελετώντας τους 

µεγάλους και ευγενείς άνδρες καταπλήσσεται, θαυµάζει την αξία της ανθρώπινης φύσης, 

ενθουσιάζεται και προτρέπεται στη µίµηση, αγαπά την πατρίδα και την ελευθερία433. Οι 

νεότεροι Έλληνες έχουν χρέος να διατηρήσουν ζωντανή τη δόξα των προγόνων τους και 

αυτό θα το διασφαλίσει η συγγραφή της ιστορίας. Οι απόγονοι τέτοιων προγόνων έχουν 

καθήκον και ιερό χρέος, εκτός από τη δική τους βελτίωση, να µην καταισχύνουν τη δόξα 

εκείνων, αλλά και να συντελούν, ώστε να προστεθεί σε αυτή τη δόξα και η δική τους 

λάµψη, για να αφήσουν παράδειγµα στους επιγόνους τους. Το κυριότερο όργανο της “οίον 

συνεννοήσεως των προ τ’ εόντων, των τ’ εόντων και των τ’ εσοµένων, εστίν αναντιρρήτως 

η ιστορία”434.  

Για τη συγγραφή της ιστορίας απαιτείται εκτός από τις πηγές και τις µαρτυρίες, 

προπάντων, η ευσυνειδησία του συγγραφέα. Η ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως θα 

είναι στις επερχόµενες γενιές “το µνηµόσυνον ηµών, των δε διαπραξαµένων και 

συντελεσάντων αυτήν ενδόξως το περικλεές καύχηµα, και του αναγεννηθέντος έθνους ο 

τίτλος προς τον ευγενισµόν”435. 

                                            
431 Κ., Θ., ∆ηµαράς, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Αθήνα 1986, σ. 52 κε. 
432Στην αγγελία του Α. Πολυζωϊδη για την έκδοση των έργων του ”Σύνοψις της Ιστορίας των Αρχαίων, Μέσων και 
νεωτέρων Χρόνων, Τα Γεωγραφικά, Τα Ελληνικά” τονίζεται: “αι ιστορικαί επιστήµαι... άγουσαι αείποτε προς τα κρείττω 
µάλιστα δε προς την αγάπην της πατρίδος και της ελευθερίας, πηγήν των πλείστων αρετών, οίτινες κοσµούσι τον πολίτην 
και κρατύνουσαι την πολιτείαν, δύνανται βεβαίως υπέρ πολλάς άλλας να συντελέσωσιν εις τον ηµέτερον κύριον σκοπόν, 
την εθνικήν ή αληθώς ελληνικήν εκπαίδευσιν”. ΕΦ, 28/9/1856, αρ. 179, σ. 730. 
433ΕΦ, έτος ΙΒ΄, 21/7/1864, αρ. 532, σ. 433-437. Αναδηµοσίευση από την Κλειώ του άρθρου του Θεαγένη Λιβαδά 
“Σπουδαιότης και ωφέλεια της ιστορίας”.  
434Από την αγγελία της έκδοσης του έργου “∆οκίµιον περί της Ελληνικής Επαναστάσεως” του Ι. Φιλήµονος από το ∆. 
Πανταζή. ΕΦ, έτος Θ΄, 14/1/1861, αρ. 393, σ. 1543 κε.  
435Στο ίδιο. 
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Αν δε σωθεί η εθνική ιστορία, απειλείται από τη λήθη. Γίνονται εκκλήσεις, ώστε όσοι 

συµµετείχαν στον αγώνα να γράψουν τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν στην Αθήνα και 

τα γνωρίζουν καλά. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να παραδοθούν σε τίµιους 

άνδρες, αγωνιστές, να συσταθεί επιτροπή και, αφού µελετηθεί, παραβληθεί και 

συµπληρωθεί η ύλη, να οριστεί αυτός που θα συγγράψει την ιστορία της πατρίδας436. 

Οι συγγραφείς ιστορικών έργων επαινούνται, διότι µε τις εκδοτικές τους προσπάθειες 

δηµιουργούν µνηµεία που διαιωνίζουν την ελληνική απαράµιλλη δόξα και είναι άξια της 

συνδροµής όλων. Οι άνθρωποι αυτοί αγωνίζονται έτσι “υπέρ της ευκλείας του έθνους και 

είναι επαινετοί και αξιαγάπητοι“437. 

Πώς όµως πρέπει να µελετάται και να συγγράφεται η ιστορία; ∆εν απαιτείται µόνον 

“ακριβής των πραγµάτων γνώσις, ευκρινής αυτών έκθεσις και τεχνική παράστασις· δεν 

απαιτείται µόνον κρίσις, προ πάντων η κρίσις εκείνη η γινώσκουσα να εκτιµά τα πράγµατα 

κατά κατά τους καιρούς και τόπους· απαιτείται προσέτι αυταπάρνησις και προ πάντων η 

ενδεχόµενη περιστολή της εθνικής εκείνης φιλοτιµίας, ήτις παρασύρει τοσάκις τον ιστορικόν 

εις το να παραστήση το ίδιον έθνος ως το πρώτιστον των επί γης εθνών· απαιτείται 

επιείκεια προς τας αποπείρας και δοκιµασίας του παρελθόντος εξ ων παρήχθησαν τα του 

παρόντος πλεονεκτήµατα· απαιτούνται θρησκευτικαί και ηθικαί πεποιθήσεις, ων άνευ η 

ανθρωπότης καταβιβάζεται εις την τάξιν του κτήνους...”. Ένα από τα κυριότερα καθήκοντα 

της ιστορικής επιστήµης είναι να διδάξει σύµφωνα µε ποιες αρχές οφείλουµε να κρίνουµε 

τα ιστορικά γεγονότα, σε ποια ασφαλή συµπεράσµατα µπορούµε να καταλήξουµε και ποια 

βοηθήµατα µπορούµε να συµβουλευόµαστε. Και η διδασκαλία και η συγγραφή της 

ιστορίας είναι έργα δυσχερέστατα. Μάλιστα η πληµµελής παράσταση των ιστορικών 

γεγονότων οδήγησε το ελληνικό έθνος σε οδυνηρές δοκιµασίες438. 

Αν θα µπορούσαµε να καταλήξουµε σε κάποια συµπεράσµατα ή καλύτερα να 

διαγράψουµε την πορεία της διαµόρφωσης της ελληνικής ιστορίας και ιστοριογραφίας, θα 

λέγαµε ότι ολόκληρος ο 19ος αιώνας ήταν µια περίοδος έντονων ιδεολογικών διεργασιών. 

Η ιστορία δεν πρέπει επίσης να αποσυνδεθεί από τη γενικότερη θεώρηση που υπήρχε 

εκείνη την εποχή στο ελληνικό κράτος για τη θέση του, τις επιδιώξεις του, την εξωτερική 

του πολιτική.     

                                            
436ΕΦ, έτος Ι∆΄, 30/5/1866, αρ. 598, σ. 961κε. Ο ∆. Πανταζής µε επιστολή στους Αθηναίους τους καλεί να διασώσουν τα 
τεκµήρια της τοπικής ιστορίας και προτείνει να παραδοθούν οι σηµειώσεις στο Γ. Ψύλλα.  
437 ΕΦ, 21/2/1853, αρ. 18, σ. 72, αγγελία για τα “Σπετσιωτικά” του Αναργ. Χ. Αναργύρου. 
438Οµιλία Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου 11/1/1872 στο Φιλολογικό Σύλλογο “Παρνασσός“. Το παράθεµα από Κ., Θ., 
∆ηµαράς, Κ. Παπαρρηγόπουλος, σ. 272 κε.   
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Σηµαντικό σταθµό στη διαµόρφωση της ελληνικής ιστοριογραφίας αποτέλεσε η 

προσπάθεια να απορριφθεί η θεωρία του J. Ph. Fallmerayer, που διατυπώθηκε στο έργο 

Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters, όπου ισχυριζόταν ότι οι νεότεροι 

Έλληνες δεν είχαν σχέση µε τους αρχαίους, αλλά κατάγονταν από τα αλβανικά και σλαβικά 

φύλα, που είχαν διεισδύσει στη Βυζαντινή αυτοκρατορία από τον 7ο αιώνα και εξής. Οι 

Έλληνες ιστορικοί ανέλαβαν το βάρος να αποκαταστήσουν την ελληνική ιστορική συνέχεια, 

την ενότητα του ελληνισµού στις διάφορες φάσεις του παρελθόντος του, πράγµα που δεν 

ήταν καθόλου εύκολο εγχείρηµα, αν ληφθούν υπόψη οι ιδεολογικές αντιθέσεις µεταξύ τους 

ή η προκατάληψη που υπήρχε για περιόδους της ελληνικής ιστορίας, όπως για το 

Βυζάντιο. Ο ίδιος ο εθνικός ιστορικός Κ. Παπαρρηγόπουλος, στον οποίο οφείλεται η 

σύλληψη της ιδέας της “Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους” και η συγγραφή του οµώνυµου 

έργου (1860-1872 έξι τόµοι), διέθεσε πολλές δεκαετίες στη διαµόρφωση του τρίσηµου 

σχήµατος Αρχαιότητα - Βυζάντιο - Νέος Ελληνισµός, µέχρι να φτάσει στην τελική φάση του 

εγχειρήµατός του439 και να το θέσει στην κρίση του “Πανελληνίου”, όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά440. 

Ο ∆ιαφωτισµός ανακάλυψε τους ιστορικούς δεσµούς των νεότερων Ελλήνων µε την 

αρχαία Ελλάδα και πρόβαλε τα ιδεώδη και τις αξίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού ως 

πρότυπα και γονιµοποιά στοιχεία και για τους νεότερους Έλληνες, ενώ αντίθετα θεωρούσε 

το Βυζάντιο ως εποχή παρακµής, δεισιδαιµονίας, παραφροσύνης και βαρβαρότητας441.   

Ο ελληνικός Ροµαντισµός και Ιστορισµός, έστρεψαν το ενδιαφέρον στη µελέτη του 

Ελληνικού Μεσαίωνα, του Βυζαντίου, το φώτισαν διαφορετικά και το επαναπροσδιόρισαν. 

Αντί το Βυζάντιο να εµφανίζεται ως µια δυσάρεστη διακοπή στην εξέλιξη του ελληνικού 

πολιτισµού, όπως θα ήθελε ο ∆ιαφωτισµός, πρόβαλε ως η ιστορική εκείνη περίοδος, κατά 

την οποία διατηρήθηκε το πνεύµα του ελληνισµού, η ελληνική εθνότητα και παιδεία, η 

γλώσσα, τα έθιµα και µε τη σύζευξη του Χριστιανισµού προβλήθηκε το ελληνικοχριστιανικό 

ιδεώδες442.  

                                            
439Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ο οποίος θα συµπεριλάβει αργότερα στο έργο του αυτή την ιστορική 
περίοδο, το 1846, γράφει: ”Την µέσην Ελληνικήν Ιστορίαν αποτελεί η µέση ελληνική ιστορία, ήτις προ µικρού ήρχισε να 
µελετάται εν τη Ευρώπη....ουσιωδέστατα δε διακρίνεται από την Βυζαντινήν Ιστορίαν. Αύτη λοιπόν η Μέση Ελληνική 
Ιστορία πρέπει να διδάσκεται εκτενώς παρ’ ηµίν, και όχι η Βυζαντινή”. Κ., Θ., ∆ηµαράς, Λεξικογραφία και Ιδεολογία, σ. 
ΧΧΙΙΙ.  
440 Η αναφορά γίνεται στο ∆ηµαράς, Κ. Παπαρρηγόπουλος, σ. 417. 
441Βλέπε Κ. Θ., ∆ηµαράς, Κ. Παπαρρηγόπουλος  και Π., Κιτροµηλίδης Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός. Οι πολιτικές και 
κοινωνικές ιδέες, ο. π.. 
442 Τον όρο “ελληνοχριστιανικός” πρωτοχρησιµοποίησε ο Σπυρίδων Ζαµπέλιος. Κιτροµηλίδης, ο. π., σ. 602. 
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Ο νεότερος ελληνισµός µε τους πολυώδυνους και ηρωικούς αγώνες του στη διάρκεια 

της επανάστασης επιβεβαίωνε αυτή την ιστορική συνέχεια και αποδείκνυε ότι διαιωνίζεται 

η ελληνική δόξα. 

Έτσι το σχήµα “Αρχαιότητα-Βυζάντιο-Νέος Ελληνισµός” εξασφάλισε την ενότητα της 

ελληνικής ιστορίας. Ταυτόχρονα, όµως, µεταβλήθηκε θεµελιακά και το νόηµα της κλασικής 

παιδείας. Η κριτική ανάγνωση των αρχαίων κειµένων, όπως την είχε προτείνει ο Κοραής, 

αντικαταστάθηκε από την ιδεολογία της προγονολατρίας, τη ρητορική µεγαληγορία για τα 

κλέη των προγόνων και µια κακώς εννοούµενη µισαλλόδοξη αυτάρκεια και αυτοπεποίθηση 

των Ελλήνων443, που σταδιακά εξελίχτηκε σε πολιτικό πρόγραµµα µε τη “Μεγάλη Ιδέα”444.  

 Παρόλο που ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος διατείνεται ότι “Ανάστασις εκ 

νεκρών εν τω παρόντι κόσµω δεν γίνεται”445 και “Το καθ’ ηµάς ελληνικόν έθνος... σέβεται 

και γεραίρει το ευκλεές αυτού παρελθόν, αλλά ποτέ δεν εφαντάσθη ότι δύναται να 

πολιτευθή ευδοκίµως εν τω παρόντι είτε διά της βυζαντινής είτε διά της αρχαίας ελληνικής 

παραδόσεως. Τα έθνη δεν µεγαλουργούσι κυττάζοντα προς τα οπίσω, αλλά προς τα 

εµπρός...”446, η “Μεγάλη Ιδέα” συνέβαλε στην εδραίωση συντηρητικών τάσεων στην 

ελληνική κοινωνία και έστρεψε το ενδιαφέρον της ελληνικής πολιτικής για αρκετές δεκαετίες 

στα εξωτερικά ζητήµατα, ενώ τα εσωτερικά προβλήµατα του ελληνικού κράτους τέθηκαν 

σε δευτερεύουσα θέση447.  

                                            
443 στο ίδιο, σ. 486. 
444Για τις τρεις διαδοχικές φάσεις στις ερµηνείες της Μεγάλης Ιδέας στη διάρκεια του 19ου αιώνα, βλέπε Έλλη Σκοπετέα, ο. 
π., σ. 248 κε. 
445 Κ., Θ., ∆ηµαράς, Κ. Παπαρρηγόπουλος, σ. 397. 
446 Εφηµερίς, 12/6/1888. Το παράθεµα από Κ., Θ., ∆ηµαράς, Κ. Παπαρρηγόπουλος, σ. 406.  
447 Κιτροµηλίδης, ο. π., σ. 490. 
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3.2.3. Γλώσσα 
Στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών παρακολουθούµε έντονα τη διαδικασία να 

απαντηθούν τα ερωτήµατα της εποχής “ποια είναι η ελληνική γλώσσα, ποια η γραµµατική 

της”448 µέσα από τις διιστάµενες απόψεις, ακραίες ή µετριοπαθείς, των λογίων. Ορισµένοι 

µιλούν για διόρθωση της δηµώδους γλώσσας και άλλοι για επάνοδο της αρχαίας, πολύ 

λίγοι τάσσονται υπέρ της καθοµιλούµενης γλώσσας, αλλά και αυτοί γράφουν στην 

αρχαΐζουσα. Το περίεργο είναι, όµως, ότι οι περισσότεροι λόγιοι, αρχαϊστές στην 

πραγµατικότητα, παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως οπαδό της “µέσης” οδού θέλοντας, 

ίσως, να δείξουν ότι δεν υποστηρίζουν ακρότητες και παρακολουθούν την εξέλιξη της 

εποχής449.    

Ένας από τους λογίους, που φαίνεται ότι υποστηρίζει τη µετριοπάθεια στο γλωσσικό 

ζήτηµα, είναι ο πανεπιστηµιακός καθηγητής του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής 

Φιλολογίας Φίλιππος Ιωάννου. Ο Ιωάννου προσπαθεί να επισηµάνει τις ρίζες του 

ελληνικού γλωσσικού ζητήµατος. Οι Έλληνες λόγιοι χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες. Σε αυτούς 

που πίστευαν ότι η κοινή ελληνική γλώσσα είχε ορισθεί τουλάχιστον “κατά το είδος” από 

τον ελληνικό λαό, (δηλαδή η “χυδαία” γλώσσα που διαµορφώθηκε “αυτοµάτως”) και αυτή 

έπρεπε, κατά τη γνώµη τους, να γίνει σεβαστή. Άλλοι είχαν την άποψη ότι, επειδή η κοινή 

ελληνική γλώσσα είναι φτωχή και “βαρβαρίζουσα”, ως κοινή θα έπρεπε να υιοθετηθεί η 

αρχαία ελληνική. Άλλοι ασπάζονται τη µέση γνώµη λέγοντας ότι θα πρέπει να διαµορφωθεί 

κάποια κοινή γλώσσα του γένους, που δεν πρέπει να αποµακρύνεται τόσο από τη “χυδαία”, 

ώστε να είναι ακατάληπτη στο λαό, αλλά να διορθώνεται και να ρυθµίζεται κατά τον τύπο 

της αρχαίας και να πλουτίζεται από το θησαυρό της. Η πρώτη άποψη αδυνατεί να δώσει 

λύση στο πρόβληµα, διότι στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει µία κοινή γλώσσα, καθώς η 

ελληνική διαιρείται σε διάφορες τοπικές διαλέκτους. Αυτό θα δυσκόλευε την καθιέρωση της 

λεγόµενης κοινής γλώσσας και τη σύνταξη κοινής γραµµατικής. Οι διάλεκτοι είναι χρήσιµες 

για τραγούδια, ιστορίες αλλά όχι και για την επιστήµη. Αν καθιερωθεί η αρχαία ελληνική 

κατά την ύλη και το είδος, δηλαδή κατά το λεξιλόγιο και τη γραµµατική, διαπιστώνεται ότι το 

                                            
448Αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στη γραµµατική, αφού αυτή αποτελεί ακόµη και αντικείµενο διαπραγµάτευσης στους 
λόγους εκπαιδευτικών. 14/8/1859, έτος Ζ΄, αρ. 327, σ. 1016 κε. Για τις εξετάσεις της Σχολής της Χίου. Ο Κ. Κόντος 
εξεφώνησε “πρέποντα λόγον, περί παιδείας και ελληνικής γραµµατικής”. Η παιδεία “φυτόν της Ελλάδος επιχώριον 
τυγχάνει”. Η ελληνική γραµµατική “η καθοδηγουµένη ηµίν εις τους ανθηρούς των Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων 
λειµώνας, εν οις µάλιστα θάλλει το ιερόν εκείνο φυτόν, ωσπερεί φύλαξ και κηπωρός την θεραπείαν αυτού επιτέτραπται”.  
449“Εις ηµάς, µην έχοντας ακόµη κλασικούς, αν θέλωµεν να ταχύνωµεν την γένεσιν αυτών, πάλιν την µέσην οδόν της 
γλώσσης πρέπει να πατήσωµεν, διά να µεταδώσωµεν εις τους σοφούς αφορµήν να µεταδώσωσι καλύτερα. Αλλά την 
µέσην οδόν εκείνος µόνος είναι καλός να πατήση, όστις εξέτασεν ακριβώς την κατάστασιν της γλώσσης. Ας αρχίσωµεν 
λοιπόν από την έρευναν αυτής”. Αδαµαντίου Κοραή, Χρυσά Έπη, 1934, σ. 186.  
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λεξιλόγιο της αρχαίας είναι ανεπαρκές, για να συµπεριλάβει όλες τις νέες έννοιες και µόνο 

κατά τη γραµµατική µπορεί να νοηθεί η αρχαία ελληνική. Αλλά και η γραµµατική της 

αρχαίας έχει τύπους που είναι ακατάληπτοι και ξένοι στο λαό. Η αρχαία ελληνική δεν 

µπορεί να σηκωθεί από τον τάφο της και να γίνει ζωντανή γλώσσα του λαού. Είναι 

αναγκαία και απαραίτητη η διατύπωση κοινής γλώσσας χρήσιµης για όλους τους τοµείς της 

δραστηριότητας. Την τρίτη άποψη ασπάζονται οι περισσότεροι των λογίων, αλλά δε 

συµφωνούν όλοι “περί του τύπου αυτής, περί του βαθµού της καθαρότητος και της προς 

την αρχαίαν γραµµατικήν εγγύτητος”. Η κοινή γλώσσα πρέπει να έχει βάση τη λαλούµενη 

γλώσσα, για να µην είναι ξένη προς το λαό, αλλά πρέπει να καθαρισθεί από τους 

χυδαϊσµούς και να ρυθµισθεί σύµφωνα µε τον κοινό τύπο της αρχαίας γραµµατικής, µέχρι 

σε αυτό το σηµείο που η ρύθµιση δε θα υπερβαίνει τη νοητική δύναµη του λαού. Όλοι 

επιθυµούν να απαλλαγεί η γλώσσα από την αναρχία. Ο κανόνας που τέθηκε από τον 

Κοραή είναι ο πιο σωστός: “Έκαστος οφείλει γράφων, να γράφη ούτως, ώστε εκ των υπ’ 

αυτού γραφοµένων να ήναι δυνατόν να εξαχθή γραµµατική τις της γλώσσης”, δηλαδή 

όποιος γράφει να είναι σύµφωνος και σταθερός σε κάποιους κανόνες450.  

Έντεκα χρόνια αργότερα ο Φίλιππος Ιωάννου θεωρεί το ζήτηµα της γλώσσας “λυµένο” 

και πιστεύει ότι “ευλόγως άρα εις τα αξιολογώτερα αποτελέσµατα της πνευµατικής του 

                                            
45029/10/1860, έτος Η΄, αρ. 384, σ. 1471 κε. Αναδηµοσίευση της επιστολής του Φ. Ιωάννου από το Ηµερολόγιον του Μ. Π. 
Βρετού (31/8/1860).  
Άρθρα µε την  ιστορία της ελληνικής γλώσσας δηµοσιεύονται και άλλα, δεν είναι δυνατόν, όµως, να αναφερθούν σε αυτή 
την εργασία, όπου ακροθιγώς παρουσιάζεται το γλωσσικό πρόβληµα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: Πραγµατεία σε 
συνέχειες που αναδηµοσιεύεται από την Αµάλθεια, µε τον τίτλο “Αι τελευταίαι περίοδοι της ελληνικής γλώσσης” που 
αναγνώστηκε στην “Αµερικανική Ακαδηµία Ωραίων Τεχνών και Επιστηµών”  σε µετάφραση Γ. ∆. Κ. κατά το 17ο και το 18ο 
έτη της έκδοσης της Εφηµερίδας: έτος ΙΖ΄, 18/12/1869, αρ. 722, σ. 1958- 24/12/1869, αρ. 723, σ. 1961- 31/12/1869, αρ. 
725, σ. 1979  έτος ΙΗ΄, 16/2/1870, αρ. 729, σ. 2011-έτος ΙΗ΄, 5/8/1870, αρ. 742, σ. 2113--2118 έτος ΙΗ΄, 19/8/1870, αρ. 
743, σ. 2121-2123. Το άρθρο καταλήγει µε τη συνήθη εκδοχή ότι στα τέλη της τελευταίας εκατονταετηρίδας, όταν “οι 
τυχόντες µετρίας αγωγής Έλληνες, και ιδίως οι εν Ευρώπη εκπαιδευθέντες, ήρχισαν να πλουτίζωσι και να µορφώνωσι την 
γλώσσαν” προέκυψε το εξής σπουδαίο ζήτηµα: εάν η δηµοτική γλώσσα πρέπει να είναι η βάση της γραπτής, ποιοι από 
τους πτωτικούς τύπους και τις καταλήξεις πρέπει να εφαρµοστούν; Αυτοί που δε γνώριζαν καθόλου την αρχαία ελληνική 
ισχυρίστηκαν ότι έπρεπε να διατηρηθούν οι χυδαϊσµοί και οι ανωµαλίες της καθοµιλουµένης και υποστήριξαν ότι η 
γλώσσα του κοινού λαού ήταν µικρή τροποποίηση της αιολοδωρικής και έτσι την αποκάλεσαν. Οι λογιότατοι µε τη 
συνηθισµένη έλλειψη κρίσης τους προσπαθούσαν να αναστήσουν τη νεκρή γλώσσα του Θουκυδίδη και ∆ηµοσθένη. 
Επιτέλους µερικοί από τους πραγµατικά πεπαιδευµένους επέλεξαν τη “µέση” οδό, η οποία επιτέλους και υπερίσχυσε. 
Επίσης στις 2/2/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 727, σ. 1993-1998 -27/2/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 730, σ. 2020-2023 -7/3/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 
731, σ. 2028-2031-18/3/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 732, σ. 2038-2040 γίνεται σε συνέχειες αναδηµοσίευση της πραγµατείας “Περί 
της αρχής και αναπτύξεως της καθωµιληµένης ελληνικής” από την Κλειώ σε µετάφραση Θ. Λιβαδά (εκ του αγγλικού 
Journal Philology, όπως αναφέρεται, χωρίς άλλη ένδειξη). Στην πραγµατεία γίνεται λόγος για το χάσµα που υπήρχε σε 
όλες τις εποχές ανάµεσα στη διάλεκτο των λογίων και στην “καθωµιληµένη” ελληνική, η οποία, όµως, δεν µπορούσε να 
“µετεωρισθή ελευθέρως”. Όσες φορές αυτή επιχειρούσε να υψώσει το κεφάλι, κάποιος τύραννος γραµµατικός την 
κατέβαλε “απηνώς”, έως ότου τον 11ο αιώνα ο Πτωχοπρόδροµος την απάλλαξε από την τυραννία των γραµµατικών 
αποδεικνύοντας ότι καµιά γλώσσα δεν έχει κάλλος και ισχύ, αν δεν είναι ελεύθερη. Για αυτό η γλώσσα των λογίων, των 
εκπαιδευτηρίων, των δικαστηρίων έµεινε πάντα στάσιµη, ενώ η δηµώδης “καίπερ δεινώς αναχαιτιζοµένη υπό της 
αντιδράσεως των γραµµατικών και των σχολαστικών”, δεν έµεινε στάσιµη. Οι κατακτήσεις του Αλεξάνδρου και η παγίωση 
της Ελλάδας παρήγαγαν την κοινή διάλεκτο. Μέχρι τον Πτωχοπρόδροµο η γλώσσα της φιλολογίας ήταν η 
“επιτετηδευµένη” αττική. Αλλά και η δηµώδης, παρόλο που πιεζόταν, χρησιµοποιείται σε διάφορα κείµενα. “Ενταύθα 
πραγµατικώς η φιλολογία µεθίσταται από της αρχαίας εις την καθωµιληµένην ελληνικήν, ή µάλλον από της γλώσσης των 
γραµµατικών εις την γλώσσαν του λαού”. Με τον Πτωχοπρόδροµο “απαλλαγείσα του ζυγού η ελληνική γλώσσα ήρξατο 
αποκαλύπτουσα την ενοικούσαν εν αυτή δύναµιν”.  
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ηµετέρου γένους ενεργείας από του αωκα΄ έτους έως σήµερον κατατάσσεται η διάπλασις, ο 

κανονισµός και ο πλουτισµός της εθνικής ηµών γλώσσης.” Επισηµαίνει ότι στα τέλη της 

εκατονταετίας που πέρασε αναζωπυρώθηκε η έµφυτη φιλοµάθεια και στράφηκε η προσοχή 

στη διάπλαση εθνικής γλώσσας, διότι αυτή είναι το αναγκαίο όργανο κάθε µάθησης. 

Επικράτησε η γνώµη αυτών που συλλογίζονταν ορθότερα και ήταν υπέρ µιας έλλογης 

ανάπλασης της ”χυδαίας” γλώσσας, µε την οποία αυτή θα ρυθµιζόταν από γραµµατική 

άποψη, θα καθαριζόταν από τους βαρβαρισµούς και θα πλουτιζόταν σταδιακά από το 

θησαυρό της αρχαίας, χωρίς να γίνεται ακατάληπτη στο λαό. Η γνώµη αυτή διατυπώθηκε 

και υποστηρίχτηκε “διά λόγων ισχυρών” από το σοφό Κοραή και υπερίσχυσε στους λογίους 

του έθνους, οι οποίοι, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, την παραδέχθηκαν. Όσοι ασπάσθηκαν 

την αρχή του αείµνηστου Κοραή για την ανάπλαση της νέας γλώσσας άρχισαν στη 

συνέχεια να γράφουν σύµφωνα µε το παράδειγµά του. Έτσι η νέα γλώσσα “διωρθώθη και 

ερρυθµίσθη γραµµατικώς, προέβη και ο πλουτισµός της θαυµασίως”. Η νέα 

πραγµατικότητα, το πολίτευµα, η νοµοθεσία, οι δηµόσιες υπηρεσίες, το πανεπιστήµιο και 

γενικά όλοι οι τοµείς δραστηριότητας “κατέστησαν αναγκαίαν την εύρεσιν ή δηµιουργίαν 

νέων λέξεων” και έτσι προστέθηκε στη γλώσσα ένας νέος θησαυρός451. 

Θα πρέπει να επισηµανθεί σε αυτό το σηµείο και, εφόσον αναφέρθηκε το όνοµα του 

Κοραή, η συµβολή του στο ελληνικό γλωσσικό ζήτηµα, στην αναγνώριση της αξίας της 

λαϊκής γλώσσας και στην αναµόρφωσή της452. Κοντά στην άλλη του προσφορά (πολιτική, 

παιδευτική, παιδαγωγική, φιλολογική)453, το στάδιο, στο οποίο “νικηφόρησε“, όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Κοντόσταυλος , είναι το στάδιο των αγώνων για 

την ελληνική γλώσσα, διότι αυτή συνδέεται µε την ίδια την ύπαρξη και την ανάσταση του 

έθνους. Πριν από αυτόν θεωρούσαν τη νεότερη ελληνική γλώσσα ως προϊόν 

βαρβαρότητας, σαν κάτι το ξένο και άσχετο µε την αρχαία. Πρώτος απέδειξε τη στενή 

σχέση των δύο και ακόµη ότι η γλώσσα µεταβάλλεται και συµπορεύεται µε την πνευµατική 

                                            
45119/9/1871, έτος ΙΘ΄, αρ. 781, σ. 2435 κε. Από το λόγο του Φίλιππου Ιωάννου “περί της πνευµατικής προόδου του 
ελληνικού έθνους απ’ αρχής του υπέρ πολιτικής αυτού ανεξαρτησίας αγώνος έως της σήµερον”, κατά τη δεύτερη εορτή 
των Ολυµπίων. Στο περιοδικό ο λόγος δηµοσιεύτηκε σε συνέχειες. Εδώ είναι η ενότητα “Πρόοδος εν τη γλώσση”  
452Εφ. Φιλοµαθών, τ. 840, 15/7/1875, σ. 2877 κε (Λόγος στις 11/5/1875 από τον Εµµαννουήλ Κόκκινο, καθηγητή 
Πανεπιστηµίου): εις αυτόν (Κοραήν)... οφείλεται η αναµόρφωσις της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης. Παραλαβών αυτήν 
παρά των προκατόχων γενεών έκπτωτον του φυσικού και του πνευµατικού κάλλους της αρχαίας ελληνικής, επελήφθη µε 
ηράκλειον αληθώς δύναµιν της ανορθώσεως αυτής και ελύτρωσεν εκ της νάρκης του φυτικού βίου... οι αντιποιούµενοι 
παιδείας ετρέποντο επί την χρήσιν της αρχαίας ελληνικής, αποδεχόµενοι ως µοιραίον δόγµα τον πνευµατικόν της 
λαλουµένης γλώσσης θάνατον. Πολλοί υπήρξαν οι αντιταχθέντες κατά των προσπαθειών του Κοραή προς ανάστασιν 
αυτής εκ της φοβεράς πτώσεως”. 
453Ο Κ. Θ. Μανούσης, “Περί της εν Ελλάδι ταχυτέρας και συντελεστικωτέρας της ελληνικής παιδείας αναπτύξεως“, 
20/3/1855, αρ. 110, σ. 440, αναφέρει ότι ο αοίδιµος Αδ. Κοραής κατά τους χρόνους της δουλείας επιχείρησε µόνος µε τη 
βοήθεια των Ζωσιµάδων “τοιούτον µέγα και ευκλεές έργον και ποίαν ωφέλειαν έφεραν, οποίαν ροπήν και έξαρσιν εις το 
πνεύµα του έθνους έδωκαν, πόσον ανέφλεξαν και υπέθρεψαν εις πάντας της φιλοπατρίας το αίσθηµα, πόσον εις το έθνος 
διήγειραν και εξάπλωσαν την µέχρι τότε άψυχον φιλοκαλίαν οι υπό Κοραή εκδοθέντες συγγραφείς και εις αι αυτούς 
προταχθείσαι γνώµαι και παραινέσεις αυτού, τις και των µετρίας παιδείας µεταλαχόν των αγνοεί;”.  
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κατάσταση του έθνους, µε την ακµή ή την παρακµή του, την πρόοδο ή την παλινδρόµησή 

του, δεν είναι νεκρή και αναλλοίωτη454. Ο Κοραής κατατάσσεται σε αυτούς που στο θέµα 

της γλώσσας ακολούθησαν τη ”µέση” γνώµη, όπως λέει ο Φίλιππος Ιωάννου, πιστεύοντας 

ακράδαντα στη δύναµη της γλώσσας ως παράγοντα εθνικής και πνευµατικής 

ανεξαρτησίας. Γνώριζε όσο κανένας άλλος την αρχαία ελληνική και είχε αδιάσειστη 

πεποίθηση ότι µόνη η απόκτηση γλώσσας, ικανής για την παράσταση όλων των ιδεών του 

νεότερου πολιτισµού µε τον προφορικό και γραπτό λόγο, µπορούσε να προκαλέσει στο 

ελληνικό έθνος τη συνείδηση της πνευµατικής του αυτοτέλειας και να το ανυψώσει σε 

ισόνοµο και ισότιµο µέλος στην Οµοσπονδία των πολιτισµένων εθνών. Ο Κοραής “κατέλιπε 

τους νεκρούς εκείνους θάπτειν τους αυτών νεκρούς” και αποδύθηκε στην αναµόρφωση της 

γλώσσας και έθεσε τους θεσµούς της νεότερης γλώσσας. Ό,τι έκανε ο ∆άντης για την 

ιταλική, ό,τι ο Λέσσινγκ για τη γερµανική έκανε ο Κοραής για τη νεότερη γλώσσα, σύµφωνα 

µε τους λογίους455.  

Η γλώσσα είναι το σηµείο τριβής των Ελλήνων λογίων, είναι ένας τοµέας που 

ταλάνισε τον πνευµατικό, εκπαιδευτικό κόσµο σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Η αγωνία 

για την ελληνική γλώσσα εκφράζεται σε κάθε ευκαιρία. Έτσι κατά το πρώτο φιλολογικό 

διαγώνισµα του Κ. Τσόκανου για τη συγγραφή  συγγράµµατος γραµµένου στην ελληνική 

γλώσσα αρχαία ή νέα, µε θέµα φιλολογικό ή ιστορικό ή αρχαιολογικό ή φιλοσοφικό, που 

προσδιορίζεται από τη Φιλοσοφική σχολή, επιλέγεται ως θέµα η “Ιστορία της νεωτέρας 

ελληνικής γλώσσης”. Η προθεσµία υποβολής των πραγµατειών ορίστηκε για τις 11/5/1858 

(πρύτανης Ιωάννης Ολύµπιος 18/7/1856). Ενδιαφέρον είναι το πώς ο Ιωάννης Ολύµπιος 

αιτιολογεί την επιλογή του θέµατος παρουσιάζοντας τη γλώσσα που οµιλείται στην εποχή 

του ως προϊόν καθαρισµού και διόρθωσης και επισηµαίνει ότι η πορεία, την οποία 

ακολούθησε η ελληνική γλώσσα, παραµένει άγνωστη. Ζητείται οι υποψήφιοι στο 

διαγωνισµό να ιστορήσουν κατά την πρέπουσα χρονολογική σειρά τις διάφορες φάσεις της 

νεότερης γλώσσας και να ορίσουν πότε εξέλιπε η χρήση του απαρεµφάτου, της ευκτικής, 

του µέλλοντα, της δοτικής κλπ. Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης το ότι ζητείται από τους 

υποψήφιους διαγωνιζόµενους να συµπεράνουν αν οι µεταβολές στη γλώσσα είναι 

                                            
454Ο Αλ. Κοντόσταυλος, γιος του φίλου του Κοραή στο λόγο του κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του 
Κοραή, 11/5/1875 (Εφηµερίς των Φιλοµαθών, τ. 840, 27/6/1875, σ. 2870 κε.)  
455ΕΦ, τ. 840, 15/7/1875, σ. 2877 κε. Από το λόγο (11/5/1875) του Εµµ. Κόκκινου, καθηγητή Πανεπιστηµίου.  
Περισσότερα για τον Κοραή και τις απόψεις του, όχι µόνο στη γλώσσα, στο περιοδικό Χιόνη, τεύχος 119, Ιανουάριος 2002 
και τεύχος 120, Φεβρουάριος 2002, όπου δηµοσιεύονται οι εισηγήσεις του Συµποσίου στη Χίο. Το Συµπόσιο οργανώθηκε 
από το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τοµέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. στα πλαίσια 
του Μαθήµατος “Ιστορική Παιδαγωγική“, το Σεπτέµβριο του 2001. 
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αποτέλεσµα ξένων επιδράσεων ή οφείλονται στην εξέλιξη του πνεύµατος του ίδιου του 

ελληνικού λαού, στον τρόπο του “σκέπτεσθαι και εκφράζεσθαι”456.  

Πολλές είναι οι περιπτώσεις που στο γλωσσικό ζήτηµα εκδηλώνονται ακρότητες και 

προκαταλήψεις457. Η γλώσσα, ακόµη και ενός λογοτεχνικού έργου, είναι σοβαρός λόγος, 

για να προκριθεί αυτό σε ένα διαγώνισµα ή όχι. Όταν ο Γεώργιος Τερτσέτης πήρε µέρος 

(ανώνυµα) στον ποιητικό διαγωνισµό του Ράλλη µε το ποίηµά του “Ο Πίνδαρος και η 

Κόριννα”, πήρε τα “δευτερεία επί µόνω τω λόγω ότι γέγραπται εις απλήν και µη 

καθαρεύουσαν γλώσσαν και ότι δεν έφθανεν εις τον απαιτούµενον αριθµόν των στίχων”. 

Όταν διάβασε στη Βουλή το ίδιο ποίηµα, δέχτηκε επευφηµίες. Η αφελής και δηµώδης του 

γλώσσα, “ήτις καίτοι απαρέσκουσα τοις αυστηροίς Ελληνισταίς, έχει τι το επαγωγόν και 

χαρίεν”458. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χρήση της δηµώδους παρουσιάζεται από ορισµένους 

ως “πτώσις” από την “καθ’ ηµάς” ελληνική γλώσσα, ενώ αντίθετα οι προσπάθειες επιβολής 

της αρχαίας ελληνικής χαιρετίζονται µε ενθουσιασµό ως προσπάθειες καθαρισµού της 

δηµώδους και ως συνεπείς στο πνεύµα του Κοραή. Όποτε γίνεται αναφορά στη γλώσσα, 

θα προβάλλεται και το όνοµα του Κοραή, ακόµη και από τους αρχαϊστές που επιθυµούν 

την επάνοδο στην αρχαία ελληνική459. 

Η στροφή στην αρχαία ελληνική δικαιολογείται και ως ανάγκη προστασίας από τον 

κίνδυνο ξένων επιδράσεων στη γλώσσα. Όλοι οι επιστηµονικοί κλάδοι αντλούν από “τας 

                                            

459 ΕΦ, 16/6/1855, αρ. 120, σ. 484 ο εκδότης Κ. Βαρβάτης αναγγέλλει την έκδοση του λεξικού του Σ. ∆. Βυζάντιου “από 
της απλής εις την αρχαίαν” και σχολιάζει: “Κατά πόσο το Λεξικόν τούτο συνετέλεσε προς επανόρθωσιν της καθ’ ηµάς 
Ελληνικής γλώσσης, ουδεµία υπάρχει αποδείξεως ανάγκη. Ο συντάκτης (Βυζάντιος) παρακολουθών τον δρόµον της 
γλώσσης, ήτις µετά πολλάς ταλαντεύσεις ανέλαβε τέλος την πτήσιν αυτής προς το ύψος, από του οποίου είχεν εκπέσει”. Ο 
εκδότης ολοκληρώνει την παρουσίαση τονίζοντας ότι το λεξικό του Σ. ∆. Βυζάντιου είναι ένα ακραιφνές ελληνικό προϊόν 
της νεότερης φιλολογίας, του οποίου η έλλειψη γίνεται ιδιαίτερα αισθητή από τότε που υπερίσχυσε ο ορθός λόγος και 
άρχισε η κατά βάθος σπουδή της προγονικής γλώσσας και ο παραλληλισµός της µε τη νεότερη µε τη µέθοδο, που 
υπέδειξε ο µακάριος Κοραής.   

456Είναι γνωστό ότι “γλώσσα τις δηµώδης ελληνική απ’ αιώνων ήδη ελαλείτο και εν µέρει εγράφετο. Εν δε τοις µικρόν προ 
ηµών χρόνοις ηθέλησε το έθνος ηµών να µεταχειρισθή επί µάλλον την ζώσαν ταύτην γλώσσαν ως όργανον 
προσφορώτατον προς ταχυτέραν και ευχερεστέραν ανάκτησιν και διάδοσιν των προγονικών ηµών επιστηµών και πάσης 
άλλης µαθήσεως· και λοιπόν επεχειρίσθη η καθάρισις και διόρθωσις ταύτης της επί πολύ εις µόνα σχεδόν τα στόµατα του 
κοινού λαού εγκαταλειφθείσης γλώσσης, ότε δη και συνείδον επί παντοίας ερεύνας περί των εν αυτοίς εν τω µακρώ χρόνω 
διαφόρων µεταβολών κατά τε τα σηµαινόµενα των λέξεων και τας συντάξεις και τους ετυµολογικούς τύπους και 
ανέγραψαν πολλάς και σοφάς παρατηρήσεις”. Τέτοιοι ερευνητές από τους πρώτους υπήρξαν ο αοίδιµος Κοραής αλλά και 
άλλοι, όπως ο Αθ. Χριστόπουλος (Αιολοδωρική Γραµµατική, Βιέννη, 1805 και Ελληνικά Αρχαιολογήµατα, Αθήναι, 1853), ο 
Κ. Οικονόµος (Περί της γνησίας προφοράς της ελληνικής γλώσσης, Πετρούπολις 1830), ο Α. Μουστοξύδης (Παρατηρήσεις 
επί της παρούσης ελληνικής γλώσσης, ιταλιστί 1825 και σε µετάφραση από τον Π. Χιώτη, Ζάκυνθος 1851). ΕΦ, 4/8/1856, 
αρ. 172, σ. 697 κε. 
4578/12/1867, έτος ΙE΄, αρ. 652, σ. 1395-1397. Ο Χ. Παµπούκης στην Επιτοµή της Ρητορικής γράφει ότι είναι ντροπή στους 
διδάσκοντες να παίρνουν παραδείγµατα καλλιλογίας από τον Η. Μηνιάτη, διότι αυτός έγραψε “εις χυδαίαν φράσιν”. Ο Π. 
Κοραδάς, αφού παραθέτει άφθονα αποσπάσµατα από λογίους που επαινούν το Μηνιάτη, κατηγορεί το Χ. Παµπούκη για 
ακρότητες του τύπου ότι “η νεολαία κινδυνεύει από τους χυδαϊσµούς του Μηνιάτη”.  
4583/4/1853, αρ. 24, σ. 96. 
 Και σε άλλο δηµοσίευµα φαίνεται ότι η δηµοτική ποιητική γλώσσα γίνεται, ίσως, ”ποιητική αδεία”, πιο εύκολα αποδεκτή. 
Στα σχόλια για τα ποιήµατα Αθανάσιος ∆ιάκος και Αστραπόγιαννος του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη αναφέρεται 
χαρακτηριστικά: “η γλώσσα του ποιήµατος είναι ακραιφνώς δηµοτική, απέριττος, ανόθευτος, και το ποίηµα έχει και τούτο 
το καλόν ότι σώζει εν ταις αγκάλαις του από του χρόνου το ναυάγιον δηµοτικής γλώσσης µαργαρίτας”.  ΕΦ, 7/8/1867, έτος 
ΙΕ΄, αρ. 640, σ. 1297.  
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περί αρχαιολογίας των ηµετέρων προγόνων γνώσεις”. “Αναστρεφόµενοι εν τοις αθανάτοις 

των αρχαίων συγγράµµασι δικαιότεροι καθιστάµεθα ορθωταί της καθοµιλουµένης γλώσσης, 

φυλάσσοντες αυτήν από της οσηµέραι πλεοναζούσης ξενοφωνίας”460.  

Η γλώσσα είναι ένα ζήτηµα, για το οποίο εκφράζονται οι µεγαλύτερες αντιθέσεις αλλά 

και αντιφάσεις, και δηµιουργεί δυσκολίες να κατανοήσουµε ποια γλώσσα εννοούν όσοι 

αναφέρονται σε αυτήν461, ειδικά, όταν πρόκειται για σχολικά εγχειρίδια. Αναφέρεται, για 

παράδειγµα, ότι ο Γεώργιος Γεννάδιος µετέφρασε τη “Χρηστοήθεια” του “Φραγκίσκου 

Σοαβίου“ σε γλώσσα εύληπτη για τα παιδιά και συγχρόνως “κανονικήν”(!)462, ενώ ο 

Αδαµάντιος Ιωαννίδης σε επιστολή του στην Αθηνά, την οποία αναδηµοσιεύει η Εφηµερίς 

των Φιλοµαθών, θεωρεί την εισαγωγή της Οκτωήχου απαραίτητη στα δηµοτικά και πιστεύει 

ότι όλα τα βιβλία στο δηµοτικό πρέπει να είναι γραµµένα σε γλώσσα κατανοητή. Γιατί 

λοιπόν οι µαθητές να µη µάθουν µετά τη λαλουµένη και την αρχαία ελληνική; Πριν την Αγία 

Γραφή είναι καλύτερα να διαβάζουν την Οκτώηχο, η οποία είναι ευκολότερη463.  

Απόψεις για τη γλώσσα εκφράζονται στις διάφορες βιβλιοκρισίες, όπου ορισµένοι, 

µάλιστα, φτάνουν στο σηµείο να διατυπώνουν διάφορα “πορίσµατα” της γλωσσολογίας και 

να αποφαίνονται για την καταλληλότητα ή όχι της οµιλούµενης ή της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας στα διάφορα είδη του λόγου464.   

Η βαθµιαία επάνοδος της αρχαίας ελληνικής θεωρείται πρόοδος και γραµµατική “της 

ελληνικής γλώσσης δια τα δηµοτικά σχολεία ορίζεται η της αρχαίας και µόνη”465. Αυτά επί 

υπουργού Χριστόπουλου. Ο υπουργός αιτιολογεί αυτή την αλλαγή στο λόγο του στο 

                                            
46026/9/1859, έτος Ζ΄, αρ. 332, σ. 1055. Από το λόγο του Β. Τ. Οικονοµίδη “Περί εισαγγελίας του αττικού δικαίου” στις 
20/9/1859, όταν ανέλαβε την πρυτανεία.  
46121/11/1859, έτος Ζ΄, αρ. 340, σ. 1123 κε. Σχόλια για το λόγο του Κ. Ασώπιου για τον Μέγα Αλέξανδρο, που εκδόθηκε 
αυτοτελώς: Η γλώσσα, την οποία µεταχειρίστηκε ο Ασώπιος, είναι “ευγενής και καθαρά νεοελληνική, οποία καθόλου την 
σήµερον ου µόνον αρµόζει εις σπουδαίαν συγγραφήν επιστηµονικών αντικειµένων, αλλά και αποκλειστικώς ως κανών 
πρέπει να ληφθή υπό των Ελλήνων”. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο λόγος είναι γραµµένος σε αρχαΐζουσα γλώσσα, η οποία, 
όµως, χαρακτηρίζεται από το σχολιαστή ως “καθαρά νεοελληνική”. 
462 6/6/1853, αρ. 33, σ. 132. 
46326/11/1855, αρ. 140, σ. 561. Για αυτή την άποψη αξίζει να υπενθυµίσουµε αυτό που αναφέρει µε περιφρόνηση για τους 
γραµµατοδιδασκάλους ο Ιωάννης Κοκκώνης ότι διδάσκουν στα παιδιά την ανάγνωση µε το οκτωηχοψαλτήρι και τα 
καταδικάζουν να “ψιττακίζωσιν εκ στήθους αυτά τα οκτωηχοψάλτηρα”, “Παιδαγωγός”, σ.9.  
46415/1/1856, αρ. 146, σ. 586. Στη βιβλιοκρισία για τα ∆ιηγήµατα του Αλ. Ρ. Ραγκαβή ο συντάκτης (υπογράφει ως Β*) 
αναφέρεται στη γλώσσα του έργου και επισηµαίνει ότι η ανάγνωση των διηγηµάτων είναι ευχάριστη εξαιτίας του ιδιάζοντος 
γλωσσικού χαρακτήρα. Η νέα ελληνική, όπως είναι διαπλασµένη εξαιτίας των πολυσύλλαβων λέξεων και του µικρού 
πλούτου σε οµοιοτέλευτα και, επειδή δεν µπορεί να µεταχειριστεί τις συνιζήσεις του λαού, είναι ελάχιστα κατάλληλη για τον 
έµµετρο λόγο και υστερεί σε αυτό από τις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι Έλληνες ποιητές που τη χρησιµοποιούν, για 
τους παραπάνω λόγους, καταλήγουν στον τροχαϊκό. Στον πεζό λόγο είναι πλουσιότατη και έχει κληρονοµήσει από την 
αρχαία την ειρωνεία, την ευφράδεια, την ευκαµψία, την ευρυθµία και πάρα πολλές άλλες αρετές.  
46511/8/1856, αρ. 173, σ. 703. Σύµφωνα µε τις αλλαγές στον Οδηγό της αλληλοδιδακτικής “Γραµµατική της ελληνικής 
γλώσσης διά τα δηµοτικά σχολεία ορίζεται η της αρχαίας και µόνη συντεταγµένη όµως επί το απλούστατον και περιέχουσα 
µόνους τους εις το καθαρώς γραφόµενον και λαλούµενον ύφος συνήθως τύπους, εκτός των δυϊκών, των αττικών, των εις 
µι και των µήπω εν χρήσει ανωµάλων ονοµάτων και ρηµάτων· περιέχουσα δε, εν υποσηµειώσεσι µεν, υπό την σελίδα 
εκάστην νύξεις τινάς προς τον διδάσκαλον περί της µεταξύ του αρχαίου και νεωτέρου ιδιώµατος αντιπαραθέσεως. Καθ’ 
εκάστην δε κλίσιν και συζυγίαν σειράν φράσεων καταλλήλων προς άσκησιν, κατά τους νεωτέρους εν Ευρώπη 
γραµµατικούς, καθώς και περί ετυµολογίας έτι και συντάξεως ό,τι χρησιµώτατον προς τον σκοπόν της δηµοτικής 
εκπαιδεύσεως µετά παραθέσεως ωσαύτως παραδειγµάτων”. 
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Βασιλικό ∆ιδασκαλείο ως εξής: “οι κανόνες αυτής (της αρχαίας ελληνικής) επικρατούσιν 

καθόλου και εις την νυν γραφοµένην γλώσσαν, οσηµέραι χωρούσαν γιγαντιαίοις τοις βήµασι 

προς την αρχαίαν αυτής ακµήν και τελειότητα”466.  Η αλλαγή στον Οδηγό της 

αλληλοδιδακτικής για τον ορισµό της γραµµατικής της αρχαίας ελληνικής στο δηµοτικό 

σχολείο συναντά αντιδράσεις. Η εφηµερίδα Αθηνά (φ. 2518) σχολιάζει και κατακρίνει την 

προκήρυξη του υπουργείου για τη σύνταξη γραµµατικής της ελληνικής για τα δηµοτικά 

σχολεία και συµβουλεύει το υπουργείο να παραδεχθή “µάλλον ως γραµµατικήν ακριβώς 

την της οµιλουµένης και γραφοµένης”. Ένα µέλος της επιτροπής, που γνωµοδότησε προ 

2ετίας (υπογράφει µε το αρχικό Β), απαντά µέσω της Εφηµερίδος των Φιλοµαθών στο 

άρθρο της Αθηνάς: “η πείρα, ο χρόνος, η θέλησις του έθνους υπερίσχυσεν επί τέλους 

απάντων και γλώσσαν ελληνικήν γνωρίζοµεν µίαν µόνην, προς ην και σπεύδοµεν και 

φθάσοµεν Θεού θέλοντος και γραµµατικήν εποµένως θέλοµεν µίαν µόνην”. Ο συντάκτης του 

άρθρου της Αθηνάς υποστηρίζει ότι η γραµµατική που θα συνταχθεί πρέπει να είναι 

γραµµατική της οµιλουµένης, όπως αυτή οµιλείται και γράφεται. Αναρωτιέται, όµως, ποιο 

ύφος πρέπει να έχει υπόψη του αυτός που θα τη συντάξει και πόση ποικιλία και ανωµαλία 

θα βρει στο ύφος, ακόµη και αυτών που θεωρούνται ότι γράφουν καλά. Ο Β υποστηρίζει ότι 

το υπουργείο σωστά έπραξε προκηρύσσοντας γραµµατική “του οµαλού και κανονισµένου 

ύφους και µόνον“467.  

Είναι τόσος ο οίστρος για την επάνοδο στην αρχαία ελληνική, ώστε η επιστροφή αυτή 

στο παρελθόν να θεωρείται πρόοδος468. Αυτό το φαινόµενο, δηλαδή να θεωρείται ότι η 

γλώσσα βαίνει “επί τα πρόσω”, όταν υιοθετείται η αρχαία γλώσσα, πρέπει να είναι από τα 

ελάχιστα στην ανθρώπινη ιστορία! 

Στο διαγωνισµό σύνταξης γραµµατικής για τα δηµοτικά σχολεία υποβλήθηκαν εννέα 

γραµµατικές. Η επιτροπή που εξέτασε τις γραµµατικές (αρ. 4921 διακήρυξη του 

υπουργείου) ολοκλήρωσε τις εργασίες της, κατέληξε ότι καµία από τις γραµµατικές δεν 

κρίθηκε άξια βράβευσης469 και επισήµανε λεπτοµερώς τα λάθη και τις ελλείψεις της κάθε 

γραµµατικής470. Οι υποψήφιοι δε συµµορφώθηκαν µε τους όρους του διαγωνισµού και όσοι 

δοκίµασαν περιέπεσαν σε “µακρηγορία” και “ακριβολογία” που δεν αρµόζει σε γραµµατική 

                                            
466 28/9/1856, αρ. 179, σ. 727. 
467 9/2/1857, αρ. 199, σ. 808.  
4688/6/1857, αρ. 211, σ. 87κε. Από την αγγελία του Γ. Α. Βακαλόπουλου για τη µετάφραση του σχολικού άτλαντα της 
νεότερης Γεωγραφίας του Γερµανού Κ. ”Γλασερίου”: “επειδή οσηµέραι η ηµετέρα γλώσσα, βαίνουσα επί τα πρόσω, 
πλησιάζει την των ηµετέρων προγόνων, διά ταύτα αναγκαίον ήδη καθίσταται να αποβάλλωµεν βαθµηδόν και την λέπραν 
του Γιεζεί, αντικαθιστώντες αντί των βαρβαρικών ονοµάτων, όπου είνε δυνατόν τα αρχαία... ούτω φρονώ ότι και αφορµήν 
φιλολογικών ερευνών παρέχοµεν εις τους κ. ∆ιδασκάλους και εις την βαθµηδόν εκνίκησιν των αρχαίων συντελούµεν 
αποβάλλοντες τα νυν βαρβαρικά”.  
469 6/7/1857, αρ. 215, σ. 120. 
470 13/7/1857, αρ. 216, σ. 121 κε.  
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των δηµοτικών σχολείων, για τα οποία απαιτείται γραµµατική “επί το απλούστατον 

συντεταγµένη”. Μάλιστα για την αντιπαράθεση της αρχαίας προς τη λαλούµενη κανείς δεν 

έλαβε υπόψη του την προκήρυξη του διαγωνισµού και µνηµονεύτηκαν σε έκταση όλοι οι 

τύποι της λαλούµενης και οι κατά τόπους “χυδαιολογίαι”. Για όλους τους παραπάνω λόγους 

η επιτροπή (Στ. Κουµανούδης, Ευθ. Καστόρχης, Π. Ευστρατιάδης, Αθ. Κωστόπουλος, Γρ. 

Παπαδόπουλος, Χ. ∆ραγάτσης, ∆. Γιαννόπουλος) δεν έκρινε καµιά γραµµατική άξια για 

βράβευση471. Άξιο σχολιασµού είναι ότι στην επιτροπή για την επιλογή της γραµµατικής της 

αρχαίας ελληνικής για τα δηµοτικά σχολεία συµµετέχει ο Στέφανος Κουµανούδης, ο οποίος 

στο περιοδικό Φιλίστωρ τάσσεται υπέρ της απλής γλώσσας στο δηµοτικό. 

Υπάρχουν, βέβαια, και λόγιοι, οι οποίοι δείχνουν σεβασµό στην οµιλούµενη γλώσσα 

και θεωρούν τη µελέτη των διαλέκτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας πολύ σηµαντική για 

τους Έλληνες, και διότι σε αυτές είναι γραµµένα τα συγγράµµατα των προγόνων, αλλά και 

διότι αυτές είναι οι πηγές της λαλούµενης γλώσσας. Επίσης πάρα πολλές λέξεις, ονοµατικοί 

τύποι και σχηµατισµοί διατηρούνται στη λαλούµενη γλώσσα472.    

Την ανάγκη για τη διάσωση του λαϊκού γλωσσικού πλούτου πρώτος από τους 

υπουργούς παιδείας επισήµανε ο Π. Αργυρόπουλος, ο οποίος πρότεινε οι διδάσκοντες να 

εκµεταλλευτούν το έθιµο των διακοπών των µαθηµάτων, για να βελτιώσουν την κατάρτισή 

τους είτε µε αναγνώσεις και µελέτες είτε µε εκπαιδευτικά ταξίδια για σκοπούς 

αρχαιολογικούς και γλωσσικούς είτε µε ταξίδια στη ∆ύση για νέες γνώσεις. Οι γλωσσικοί 

σκοποί αφορούν στις έρευνες για την εξέταση και συλλογή των “σωζοµένων“ ιδιωµάτων και 

λέξεων, ώστε “να αποτελεσθεί βαθµηδόν πλήρες γλωσσάριον, όπερ φανερόν ουκ ολίγον 

θέλει ωφελήσει την µόρφωσιν της ολονέν υφαινοµένης γραπτής ηµών γλώσσης”473. Ο 

υπουργός Χριστόπουλος µε την υπ. αρ. 1837 εγκύκλιό του προσκαλεί, επίσης, τους 

ελληνοδιδασκάλους και δηµοδιδασκάλους των επαρχιών να διαβιβάζουν στο υπουργείο 

λέξεις ή φράσεις και παροιµίες που βρίσκονται σε χρήση και σήµερα, διότι το µέτρο αυτό θα 

φέρει µεγάλη ωφέλεια στη νεότερη και αρχαία φιλολογία της γλώσσας και θα 

πραγµατοποιήσει εν µέρει τη σοφή συµβουλή του Κοραή474. Εν µέρει, διότι η εγκύκλιος έχει 

                                            
47121/7/1857, αρ. 217, σ. 129 κε. 18/11/1861, έτος Θ΄, αρ. 430, σ. 1846. Από τις υποβληθείσες έξι γραµµατικές για τα 
δηµοτικά σχολεία (ο διαγωνισµός επαναλήφθηκε), παρόλο που τρεις από αυτές πληρούν σχεδόν όλους τους όρους του 
προγράµµατος, οµολογείται από την επιτροπή ότι “κυρίως και ακριβώς ουδεµία αυτών ανταποκρίνεται καθ’ όλα εις τα του 
προγράµµατος”.    
472 15/10/1856, αρ. 181, σ. 738. Από τα σχόλια του Α. Γ. Κωστόπουλου στην αγγελία της έκδοσης του έργου του Β. 
Κρυγέρου “Περί των διαλέκτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσης και ιδίως της επικής και ιωνικής” (α έκδοση 1842, β 1846, 
γ 1853). 
473 3/7/1855, αρ. 12, σ. 487.  
4748/12/1857, αρ. 236, σ. 288 κε. Ο υπουργός προσθέτει επίσης στην εγκύκλιό του ότι ο Κοραής στους αυτοσχέδιους 
στοχασµούς του (Παράλλ. Βίοι Πλουτάρχου) µιλώντας για τη σύνταξη λεξικού της λαλούµενης γλώσσας λέει και τα εξής: 
“... διά να συναχθή τοιαύτη ύλη είναι ανάγκη να περιέλθωσι την ευρωπαϊκήν και ασιατικήν Ελλάδα δύο νέοι λόγιοι, ο εις 
του άλλου χωριστά κτλ”. ∆εν είναι πραγµατικά δυνατό να συνταχθεί πλήρες λεξικό της κοινής γλώσσας, µέχρι να 
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ισχύ µόνο για την ελεύθερη Ελλάδα. Όσα όµως απαντώνται στη Θεσσαλία, Ήπειρο και 

Μακεδονία, Θράκη και Μικρά Ασία θα µείνουν ανεξέταστα και άγνωστα475. Σήµερα, όµως, 

είναι δυνατόν να εκπληρωθεί καθ’ ολοκληρίαν η γνώµη του σοφού Κοραή. Είναι γνωστό ότι 

έρχονται πολλοί νέοι από όλες τις γωνιές της ελληνικής γης, για να εκπαιδευθούν σε 

διάφορα εκπαιδευτήρια και στο Πανεπιστήµιο. Αν, λοιπόν, αυτοί συλλέξουν από την 

πατρίδα τους λέξεις ή φράσεις και τις δηµοσιεύσουν, θα είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η 

συλλογή. Στα πλαίσια της προσπάθειας από το Υπουργείο Παιδείας για τη συλλογή 

λαογραφικού υλικού ο Αντώνιος Βάλληνδας, από την Κύθνο, επικροτεί την εγκύκλιο του 

υπουργείου για τη συλλογή λέξεων και φράσεων. Είναι πραγµατικά δυνατόν, όπως 

αναφέρει, “ελληνικωτάτη λέξις και φράσις, σπουδαία και περιζήτητος, να συνεθίζηται παρά 

χυδαίοις και απαιδεύτοις”. Υπάρχει η αντίληψη ότι “παν τι το εθιζόµενον ή λεγόµενον παρά 

των χυδαίων είναι αυτόχρηµα σκαιόν, αγροίκον, βάναυσον, και τούτων ένεκα απόβλητον”. 

Είναι δυνατόν, όµως, να καθαριστεί ο σίτος από το άχυρο. Παντού και στην ευρωπαϊκή και 

στην ασιατική γη, όπου δεν εξαλείφθηκε η ελληνική φωνή, είναι δυνατόν να κάνει κάποιος 

συλλογή από σπανιότατες ελληνικές λέξεις και φράσεις. Το έργο αυτό θα είναι ωφέλιµο για 

την ελληνική φιλολογία και ειδικά γι’ αυτούς που θα συντάξουν το “Ακαδηµιακόν λεξικόν” 

της νεοελληνικής γλώσσας476.  

Η στροφή προς τη λαογραφία δεν εκδηλώνει πάντα το ενδιαφέρον για τη δηµώδη 

φιλολογία, αλλά περισσότερο συνδέεται µε την αποδεικτική διαδικασία ότι “οι νυν Έλληνες 

εισίν απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων”. Έτσι ο έφορος αρχαιοτήτων Σ. Πιττάκης 

συγκεντρώνει χωρία “παράλληλα της αρχαίας και της νυν ελληνικής γλώσσης, ίνα και ταύτα 

χρησιµεύσωσι προς απόδειξιν”477. 

Κάποιοι από τους λογίους, όµως, που συνέλεγαν γλωσσικό υλικό, έφταναν στο σηµείο 

να παρεµβαίνουν σε αυτό και να το διορθώνουν, µε αποτέλεσµα να διαστρέφεται ο σκοπός 

της προσπάθειάς τους. Ο ∆. Ι. Μαυροφρύδης συµβουλεύει αυτούς που συλλέγουν 

γλωσσική ύλη και επιχειρούν να περιγράψουν τα ήθη, έθιµα και τα λοιπά του ιδιωτικού βίου 

του ελληνικού έθνους, να ασχολούνται και µε όσα σχετίζονται µε τη γέννα (πραττόµενα, 

λεγόµενα ή αδόµενα), το βάπτισµα, την ανατροφή και την παιδαγωγία των αγοριών και 

κοριτσιών, το γάµο, τα παιγνίδια, τις γιορτές, διασκεδάσεις, βασκανίες, µαγείες κλπ. Να 

                                                                                                                                                   
ανακαλυφθούν οι θησαυροί που κρύβονται σε αυτήν. Μέχρι σήµερα δεν πραγµατοποιήθηκε η πολύτιµη συµβουλή του 
Κοραή.  
475Την ίδια προσπάθεια καταβάλλει αρκετά χρόνια αργότερα και ο εν  Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός 
Σύλλογος στα πλαίσια του προγράµµατος “περί συλλογής των ζώντων µνηµείων εν τη γλώσση του λαού”  ακολουθώντας 
τη συµβουλή του σοφού άνδρα. Ε. Φ., 10/8/1872, σ. 2582 κε.  
476 20/6/1859, έτος Ζ΄, αρ. 320, σ. 959 κε.  
477 21/11/1859, έτος Ζ΄, αρ. 340, σ. 1119. Βλέπε και ενότητα ιστορία. 
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καταγράφουν τη διάλεκτο και την προφορά και να µη διορθώνουν όσα θεωρούν χυδαία ή 

να εξελληνίζουν όσα φαίνονται ότι είναι βαρβαρικοί ή ξενικοί όροι ή τύποι”478.   

Όταν θεωρείται ότι υπάρχει απειλή από τα “έξω”, τότε εκδηλώνεται µεγαλύτερη θέρµη 

για την εµψύχωση της προγονικής γλώσσας. Αφορµή στάθηκε η, από χριστιανική 

κυβέρνηση479, καταδίωξη και εξέλαση της εθνικής γλώσσας σε χώρες, όπου αυτή επικρατεί 

και, όπου είναι εγκατεστηµένοι πολυάριθµοι οµόφυλοι και οµογενείς, και µάλιστα η 

διακώλυση της χρήσης της στις ιερές ακολουθίες. Ο υπουργός Β. Κ. Νικολόπουλος 

(13/7/1863) συστήνει επιτροπή480, για να υποδείξει “διά τίνων ηθικών µέσων δύναται να 

κατασταθή ευχερεστέρα η εµψύχωσις και διάδοσις της προγονικής και εθνικής ηµών 

γλώσσης και ενισχυθή και κρατυνθή αύτη, όπου οµογενείς και άλλοι χριστιανοί εισίν 

εγκαθεσταµένοι και όπου αύτη µάλιστα επιβουλεύεται αµέσως ή εµµέσως”481.  

Η σύγχυση που υπάρχει για την ελληνική γλώσσα εκδηλώνεται σε κάθε είδους 

ευκαιρία και την πυροδοτούν και ξένα δηµοσιεύµατα, τα οποία λαµβάνονται σοβαρά 

υπόψη. Το περιοδικό δηµοσιεύει την είδηση ότι στο Πανεπιστήµιο Harvard διδάσκεται 

παράλληλα µε την αρχαία ελληνική φιλολογία εδώ και δεκαπέντε χρόνια και η “όπως την 

σήµερον παρ’ ηµών λαλείται και γράφεται ελληνική γλώσσα” µε καθηγητή το γνωστό στους 

Έλληνες Felton. Αλλά, όπως παντού, έτσι και στην Αµερική, υπάρχουν οι “εική τα καλά 

ακρίτως επιµεµφόµενοι ήτοι προς ενόχλησιν των άλλων ή προς επίδειξιν µωράς 

κενοδοξίας”. Έτσι κάποιος υπογράφοντας, ψευδωνύµως, Αριστείδης, δηµοσίευσε µικρή 

διατριβή “κατά της διδασκαλίας της καθ’ ηµάς ελληνικής γλώσσης, αποκαλέσας αυτήν 

παράφθαρµα της αρχαίας γέµον βαρβαρισµών κλπ”. Το περιοδικό παραθέτει την 

απάντηση της “επιτροπείας των επιθεωρητών“ του Πανεπιστηµίου του Harvard προς την 

παραπάνω διατριβή: “η γλώσσα αύτη εστίν ελληνική, υποστάσα τροπολογίας εκ του 

χρόνου, της µεταβολής των πολιτικών σχέσεων, της θρησκείας κτλ. Αύτη εκαθαρίσθη ήδη εκ 

των παρεισφρησασών εις αυτήν επί τουρκοκρατίας ειδεχθών βαρβαρισµών και κατέστη 

γλώσσα κοµψοτάτη και αρµοδία εις οιονδήποτε είδος συγγραφής. Αύτη εστί το όργανον της 

εις ακµήν χωρούσης φιλολογίας της Ελλάδος, και οµιλείται και γράφεται υπό των Αθήνησιν 

ευπαιδεύτων. Όπως δε ακούεται εν τοις σχολείοις, ταις παραδόσεσι του Πανεπιστηµίου και 

επ’ άµβωνος, εστίν αληθώς ελληνική”482. 

                                            
478 30/11/1866, έτος Ι∆΄, αρ. 613, σ. 1087.  
479Μετά το Χάτι Χουµαγιούν  οι Βούλγαροι είχαν προβάλει διεκδικήσεις για την τέλεση της θείας λειτουργίας στη 
βουλγαρική γλώσσα. 
480Η επιτροπή αποτελείται από τους Κ. Ασώπιο, Γ. Ψύλλα, Γ. Α. Ράλλη, Αν. Πολυζωϊδη, Θ. Αφεντούλη, Λ. ∆ιαµαντόπουλο, 
Ι. Λάτρη, Ηρ. Μητσόπουλο, Ν. Χορτάκη, Σ. Μεταξά και Χ. Νικολαΐδη Φιλαδελφέα. 
481 20/7/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 496, σ. 152.  
482 7/3/1859, αρ. 306, σ. 849 κε.  
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Τις ακρότητες για την επάνοδο στην αρχαία ελληνική επισηµαίνει ο Knight483 σε άρθρο 

µε τον τίτλο “Η νεο-ελληνική γλώσσα”, όπου διατυπώνει την άποψη ότι η τωρινή γλώσσα 

των Ελλήνων δε θα επιστρέψει ποτέ στην αρχαία της µορφή, αλλά και κάτι τέτοιο δεν 

πρέπει να επιδιώκεται. Η αρχαία ελληνική πρέπει να είναι η πηγή, από την οποία οι 

Έλληνες θα αντλούν λέξεις, όταν υπάρχει ανάγκη. Επισηµαίνει ότι οι σύγχρονοι Έλληνες 

διακατέχονται από τη µανία των αρχαίων λέξεων, ενώ είναι αδύνατο για τους απλούς 

Έλληνες να µιλήσουν στην αρχαία ελληνική. Ακόµη και αν ήταν δυνατόν να αναβιώσει 

αυτή, ο λαός θα την έφθειρε και θα υπήρχε το πρόβληµα να βελτιώσουν τη δηµώδη 

γλώσσα ή να αποκαταστήσουν την καλύτερη παλαιά γλώσσα. Οι γλώσσες γεννιούνται µε 

φυσικό τρόπο και δεν πλάθονται από τους ανθρώπους. Η γλώσσα θα πρέπει να 

διορθωθεί, όπως ο κηπουρός διορθώνει το δέντρο και ελπίζει ότι θα υπάρχει καλό 

αποτέλεσµα και η νέα γλώσσα όχι µόνο θα θάλλει, αλλά θα φέρει τον καρπό πολλών 

ωραίων και περίφηµων πονηµάτων484.  

Η αντιµετώπιση της ελληνικής γλώσσας από τους ευρωπαϊκούς πνευµατικούς, και 

ειδικότερα φιλολογικούς, κύκλους επηρεάζει άµεσα και τη στάση των Ελλήνων λογίων. ∆εν 

είναι ασήµαντο γεγονός η ίδρυση συλλόγου στο Παρίσι για την ενίσχυση και διάδοση της 

ελληνικής γλώσσας485. Μέλη του συλλόγου είναι διαπρεπείς Γάλλοι επιστήµονες486. Πώς, 

λοιπόν, όταν ξένοι εκδηλώνουν τέτοιο ενδιαφέρον για την αρχαία ελληνική γλώσσα, οι 

Έλληνες να την παραµελήσουν; Ένα µέλος του Γαλλικού Συλλόγου, ο Beule, προτείνει 

µεταρρύθµιση στο ισχύον σύστηµα (γαλλικό) της παιδείας και εισηγείται να προηγηθεί η 

σπουδή της ελληνικής, διότι είναι πλουσιότερη και δυσκολότερη και απαιτεί περισσότερο 

χρόνο. Θεωρεί τη λατινική γλώσσα νεκρή, ενώ την ελληνική όχι. Οι φιλόλογοι στην Αθήνα 

“ανεκαίνισαν και ανακατέστησαν την καθοµιλουµένην αυτών διάλεκτον διακαθάραντες αυτή 

διά της προσλήψεως των αρχαίων τύπων και προσεγγίσαντες αυτήν εις το νεώτερον 

πνεύµα, εις τας εφευρέσεις της νεωτέρας βιοµηχανίας και εις όλας τας λεπτοµερείας του 

                                            
483Το περιοδικό δεν αναφέρει ποιος είναι. 
484 30/12/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 583, σ. 843-844.  
485 9/5/1867, έτος Ι∆΄, αρ. 631, σ. 1230-1231. Ο υπουργός Χ. Χριστόπουλος σε εγκύκλιο (20/4/1867) περί συνδροµής των 
λογίων Ελλήνων προς ενίσχυσιν του εν Παρισίοις συσταθέντος Συλλόγου προς υποστήριξιν και διάδοσιν της ελληνικής 
γλώσσης: “Η προς τα ελληνικά γράµµατα και την καθόλου της κλασικής αρχαιότητος φιλολογίαν σπουδή, κατισχύουσα 
πασών των παρ’ άλλων φρονούντων παρεµβαλλοµένων αντιδράσεων, κρατύνεται και εµψυχούται πολυτρόπως παρά τοις 
πεφωτισµένοις έθνεσιν, άτινα αναγνωρίζουσι κατά πόσον συνετέλεσαν και ακµήν συντελούσι τα έργα των προγόνων 
ηµών εις διδασκαλίαν και ανάπτυξιν του εθνικού βίου και της εαυτών πνευµατικής παιδαγωγίας και εν γένει εις την 
αληθινήν και ελευθέραν εκπαίδευσιν”. 
486Παραθέτουµε τα στοιχεία τους, όπως ακριβώς δίνονται από το περιοδικό: Bertrand, Beule, Breal (καθηγητής του 
College de France), Brunet de Presle (µέλος του συνακαδηµίου Institut και καθηγητής του College de France), 
Daremberg, Davide (Jerome), Deheque (Institut), Deville, Didot Firmin (Μέλος δηµοτικού συµβουλίου, καθηγητής 
ελληνικής φιλολογίας στη Σορβόννη), D’ Eichtal, Gidel (καθηγητής Ρητορικής), Girard (∆ιδασκαλείο), Goumy, Guigniaut 
(Institut), Havet (College de France), Jourdain (τµηµατάρχης Υπουργείου Εκπαίδευσης), Legouve (Μέλος της Ακαδηµίας), 
Leveque  (College de France), Longperier (Institut), Maury, Miller, Perrot, Ravaison, Renan, Renier, Sain Marc Girordin, 
Thurot (∆ιδασκαλείο), Waddington, Wescher. 
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ηµετέρου πολιτισµού. Σήµερον εκδίδονται πεντήκοντα και εκατόν εφηµερίδες και 

επιθεωρήσεις εν τη καθοµιλουµένη ελληνική γλώσση, ήτις συγγενεύει τη αρχαία ελληνική 

πολύ πλειότερον παρά την γλώσσαν την δηµώδη”. Προτείνει ακόµη την κατάργηση της 

ερασµιακής προφοράς. Θεωρεί ότι η µελέτη της ελληνικής αρχαιότητας έδωσε νέα ώθηση 

στις επιστήµες στη Γαλλία, ενώ αντίθετα η λατινική γραµµατολογία είναι επικίνδυνη για τη 

νεολαία, διότι την κάνει µαλθακή και ράθυµη και διαπαιδαγωγεί τη νεότητα στη δουλικότητα 

και κολακεία. Με τη σπουδή της ελληνικής συναντά κανείς καθαρότατες, άφθονες, άµωµες 

πηγές, προετοιµάζονται φιλόσοφοι, πολίτες, πολιτικοί. Οι νέοι θα µυούνται στο καλό, στο 

µεγάλο, στο υψηλό, στο γενναίο487. Ένα τέτοιο άρθρο που επαινεί τις πνευµατικές 

προσπάθειες στην Ελλάδα και παρουσιάζει ιδανική εικόνα, οπωσδήποτε επηρεάζει την 

ελληνική διανόηση που αγωνιά για τη γνώµη της πολιτισµένης “Εσπερίας”488.   

Αντίθετα, όταν οι ξένοι διατυπώνουν αντίθετες και ρεαλιστικές απόψεις, τότε 

προσπαθούν να τους αντικρούσουν489. Ο Deville, µέλος της Γαλλικής Σχολής της Αθήνας, 

που έζησε στην Ελλάδα και γνωρίζει την ελληνική πραγµατικότητα, ισχυρίζεται ότι καµία 

από τις µεταρρυθµίσεις που έγιναν στη γραφόµενη γλώσσα (υιοθέτηση αρχαίων τύπων) 

δεν εισχώρησε στη λαλούµενη γλώσσα και κατηγορεί τους λόγιους Έλληνες ότι 

παραµέλησαν την κοινή ελληνική γλώσσα. Το περιοδικό υποστηρίζει ότι οι περισσότερες 

µεταρρυθµίσεις εισχώρησαν στη λαλούµενη γλώσσα και οι λόγιοι την περιποιήθηκαν 

προσπαθώντας να τη διορθώσουν ή να τη µεταρρυθµίσουν και να την τελειοποιήσουν. Το 

περιοδικό κάνει επίσης µια πολύ πρωτότυπη “πρόβλεψη” για την εξέλιξη που θα έχει η 

οµιλούµενη ελληνική γλώσσα. Αν την εξετάσει κανείς προσεκτικά, θα παρατηρήσει τρία 

γλωσσικά ιδιώµατα: το ιδίωµα του παρελθόντος αιώνα, δηλαδή την κυρίως χυδαία γλώσσα 

που αποτελείται από “διεφθαρµένα και αδιάφθορα συστατικά”. Αυτή την χρησιµοποιεί η 

µερίδα του έθνους που γεννήθηκε και ανατράφηκε πριν τη σύσταση του ελληνικού 

βασιλείου. Το ιδίωµα των λογίων που αποτελείται από “αδιάφθορα διορθωµένα και 

                                            
487 6/6/1867, έτος ΙΕ΄, αρ. 635, σ. 1257-1260 -26/6/1867, έτος ΙΕ΄, αρ. 636, σ. 1265-1267 -10/7/1867, έτος ΙΕ΄, αρ. 637, σ. 
1273-1275. Αναδηµοσίευση από την Κλειώ του άρθρου του Beule “περί της υπεροχής της ελληνικής γλώσσης”.  
48830/6/1873, έτος ΚΑ΄, αρ. 812, σ. 2659. Άρθρο του Ν. Πετρή σχετικό µε απόψεις για την ελληνική γλώσσα που 
εκφράστηκαν από ξένους λογίους. Και σε άλλες χώρες της Ευρώπης γίνεται λόγος για τη διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας. Από το 1852, επί υπουργίας L. Thun της Αυστρίας εφαρµόστηκε και στην Ουγγαρία το εκπαιδευτικό 
σύστηµα των αυστριακών γυµνασίων. Από την τρίτη µέχρι και την όγδοη τάξη η ελληνική γλώσσα έγινε τακτικό και κύριο 
µάθηµα της απολυτήριας δοκιµασίας. Αυτό το σύστηµα διατηρήθηκε ως το 1860, οπότε τα γυµνάσια µεταρρυθµίστηκαν 
σε λατινικά σχολεία. Το 1871 ο υπουργός παιδείας Pauler έκανε υποχρεωτική την ελληνική στις τρεις ανώτερες 
γυµνασιακές τάξεις. Ο τωρινός υπουργός A. Y. Trefort έχει να αντιµετωπίσει τους πολεµίους της ελληνικής γλώσσας που 
ισχυρίζονται ότι η διδασκαλία της είναι άσκοπη και ανωφελής. Ο Max Müler (Oxford), διαπρεπής γλωσσολόγος, 
απάντησε στον Treford ότι η ανάπτυξη των φυσικών επιστηµών θα περιορίσει τη µελέτη της ελληνικής. Ο Ούγγρος Paul 
Hunfalvy συνηγορεί υπέρ της σπουδής της ελληνικής στα ουγγρικά γυµνάσια  
48931/1/1868, έτος ΙΣΤ΄, αρ. 658, σ. 1447. Αναδηµοσίευση από την Αµάλθεια (η οποία αναδηµοσιεύει από την αµερικανική 
εφηµερίδα ο Ταχυδρόµος), Περί Ελληνικής γλώσσης. Η εφηµερίδα της Νέας Υόρκης ισχυρίζεται ότι η νεοελληνική γλώσσα 
διαφέρει από την αρχαία. Ο Κ. Κανέλης υποστήριξε ότι η αρχαία και η νεότερη ελληνική γλώσσα είναι “ουσιωδώς µία και 
κοινή”.  
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ελάχιστα διεφθαρµένα” και που το χρησιµοποιεί η µερίδα που γεννήθηκε και ανατράφηκε 

µετά την ίδρυση του ελληνικού βασιλείου και τη διδάχτηκε στα σχολεία και παρθεναγωγεία 

της ελεύθερης και δούλης Ελλάδας και τέλος το ιδίωµα που είναι αποτέλεσµα σύµφυρσης 

από την ανάµιξη των άλλων δύο και κλίνει πότε προς το ένα και πότε προς το άλλο. Αυτό 

το χρησιµοποιεί η µερίδα εκείνη, η οποία, αν και γεννήθηκε και ανατράφηκε µετά την 

παλιγγενεσία, είχε ατελή εκπαίδευση. Η πρώτη γενιά θα εκλείψει βαθµιαία, οπότε και η 

κοινή γλώσσα θα παύσει να υπάρχει, το ανάµικτο ιδίωµα βαθµιαία θα αφοµοιωθεί στο 

δεύτερο και εποµένως θα έρθει ηµέρα, κατά την οποία “κοινή σύµπαντος του ελληνικού 

γλώσσα έσται η νυν υπό των λογίων γραφοµένη και λαλουµένη και αεί προς την αρχαίαν 

χωρούσα”. Είναι δίκαιο να γίνει οπισθοδρόµηση και να υιοθετηθεί η ακρωτηριασµένη και 

ανάπηρη γλώσσα του παρελθόντος, την οποία, όχι οι λόγιοι Έλληνες, όπως λέει ο Deville, 

αλλά η φυσική πορεία των πραγµάτων καταδίκασε σε θάνατο490; Ο Deville εκφράζει φόβο 

µήπως οι Έλληνες λόγιοι σπαταλήσουν τις προσπάθειές τους σε αδιέξοδη επιχείρηση, 

καθώς δεν παραδέχονται τους νέους όρους, τους οποίους σχηµάτισε ο χρόνος στην κοινή 

τους γλώσσα491.  

Μέσα σε αυτή την κατάσταση του ναρκισσισµού για την επάνοδο στην αρχαία 

γλώσσα, µε την οποία είναι έντονη η πρόθεση να γαλουχηθούν και οι Έλληνες µαθητές, 

υπάρχουν και σώφρονες άνθρωποι, που πιστεύουν ότι η δηµοτική εκπαίδευση δεν 

προετοιµάζει τους µαθητές µόνο για τα Ελληνικά Σχολεία492, αλλά πρέπει να αποτελεί και 

αυτοτελή εκπαίδευση, για αυτό και εκφράζουν τον προβληµατισµό γιατί θα πρέπει τα 

παιδιά των γεωργών και των βιοµηχάνων, που αποτελούν τα οκτώ δέκατα των µαθητών, 

να καταναλίσκουν το χρόνο τους στην εκµάθηση σπάνιων τύπων της αρχαίας ελληνικής493.  

O ∆. Αινιάν αναγγέλλει την έκδοση λεξικού της “λαλουµένης ελληνικής γλώσσης”. 

∆ιαπιστώνει ότι, ενώ η νέα γλώσσα είναι ήδη καταρτισµένη ως οµιλούµενη και γραφόµενη 

από µεγάλο αριθµό ανθρώπων, ενώ υπάρχουν πολλά συγγράµµατα γραµµένα σε αυτήν, 

ενώ από τους αλλογενείς θεωρείται άξια σπουδής και έχουν οριστεί έδρες για τη διδασκαλία 

της, δεν έχει συνταχθεί ακόµη λεξικό, στο οποίο να µπορεί να καταφύγει κάποιος για την 

εξήγηση ή τη σωστή ορθογραφία µιας λέξης. Την έλλειψη αυτή προσπαθεί να θεραπεύσει 

µε τη σύνταξη λεξικού. Σε αυτή την ιδέα έφτασε από τη συλλογή των συνήθων λέξεων του 

                                            
49022/9/1867, έτος ΙE΄, αρ. 645, σ. 1339-1342. Αρθρο του Ιω. Σταυρίδη, Κλειώ. Αντικρούονται οι απόψεις του Deville. 
491 4/10/1867, έτος ΙE΄, αρ. 646, σ. 1350-1351. 
49210/2/1855 αρ. 105, σ. 420. Αναδηµοσίευση από την Αθηνά επιστολής δηµοδιδασκάλου, ο οποίος υπερασπίζεται τον 
υπουργό για την εγκύκλιο, που όρισε να µη διδάσκονται ο δυϊκός αριθµός και οι συνηρηµένοι τύποι στο δηµοτικό.  
4935/9/1859, έτος Ζ΄, αρ. 329, σ. 1037. Από τον πρόλογο της Γραµµατικής του Χ. Παπανικολάου. Ο Χ. Παπανικολάου 
ακολούθησε την προσφορότερη  µέθοδο στη διάταξη της ύλης, απλοποίησε τους κανόνες και συµπεριέλαβε σε κάθε 
κεφάλαιο τα σχετικά φαινόµενα. 
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λαού, των οποίων την καταγωγή προσπάθησε να ανιχνεύσει µε τον τρόπο που 

χρησιµοποίησε ο αοίδιµος Κοραής στα Άτακτα του494. Γνωρίζει ότι το τόλµηµα είναι µεγάλο, 

για αυτό ας θεωρήσουν το έργο του ως ένα είδος προπαρασκευής για όσους θα εργαστούν 

αργότερα στην κατεύθυνση αυτή495. 

Το αδιέξοδο που υπάρχει στην ελληνική γλώσσα µε την έλλειψη γραµµατικής της 

επισηµαίνεται σε συνάντηση του υπουργού Χριστόπουλου και των λογίων της εποχής µε 

θέµα τη σύσταση Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου496. Στη συνάντηση έγινε παραδεκτό ότι 

σηµειώθηκε πρόοδος στη γλώσσα του λαού, αν συγκρίνει κανείς την κατάσταση, στην 

οποία βρισκόταν ο λαός πριν σαράντα χρόνια, µε την τωρινή. Υπάρχει, όµως ένα, 

πρόβληµα: “οι της Ελλάδος λόγιοι, έκαστος ιδίαν έχει γραµµατικήν, ίδιον ρυθµόν, ιδίαν 

σύνταξιν”. Πρέπει να καταβληθεί µεγαλύτερη επιµέλεια, για να γίνει η ελληνική γλώσσα 

“επιτηδειότερον όργανον της κοινωνίας των λαών της Ευρώπης και της Ασίας, ων είµεθα, 

ως εκ της θέσεως της πατρίδος ηµών ο διάµεσος κρίκος”. Στον ελληνισµό η Θεία πρόνοια 

κληροδότησε το έργο του “εκπολιτίσαι την Ανατολήν”. Ο υπουργός ζητεί από τους λογίους 

να του υποβάλουν κανονισµό κατάλληλο για τη σύσταση φιλολογικού συλλόγου, που θα 

αποτελέσει τον πυρήνα της µέλλουσας Ελληνικής Ακαδηµίας, και θα έχει ως σκοπό τη 

ρύθµιση της γλώσσας. Χρειάζονται, όµως, και άλλα έργα: η ιστορική εξακρίβωση της 

βαθµιαίας διαµόρφωσης της σηµερινής γλώσσας από την αρχαία ελληνική, τα στάδια από 

τα οποία πέρασε ως σήµερα, η επιρροή των ξένων εθνών στην ελληνική, η µελέτη του 

χαρακτήρα της σηµερινής ελληνικής γλώσσας συγκριτικά µε την αρχαία και τις σηµερινές 

ευρωπαϊκές γλώσσες, η εξέταση της προόδου της κατά το τελευταίο διάστηµα και η 

προεικασία του µέλλοντός της, οι µελέτες για τους Έλληνες λογίους των αρχαιότερων και 

νεότερων χρόνων και την επιρροή που είχαν, η εξέταση των διαλέκτων σε σχέση µε την 

αρχαία και τη σηµερινή γλώσσα, οι γραµµατολογικές µελέτες για τη νεοελληνική φιλολογία, 

η συλλογή και συγκατάταξη σηµειώσεων για τη σύνταξη λεξικού της γλώσσας497. 

                                            
49419/1/1858, αρ. 241, σ. 331. Πολύ πριν από το ∆. Αινιάνα ο ∆. Πανταζής τονίζει τη σηµασία του έργου του Κοραή 
“Άτακτα”. Όλα τα σοφά έργα του αείµνηστου Κοραή, µε τα οποία “τα µέγιστα το γένος ηµών ωφελήσαντος πολιτικώς και 
γραµµατικώς, προ πάντων όµως τα Άτακτα αυτού εθεωρήθησαν και όντως εισί µέγα βοήθηµα, συντελούν και εις άλλα µεν 
καλά και ωφέλιµα αλλά µάλιστα εις γνώσιν και διόρθωσιν της καθ’ ηµάς γλώσσης· διατελούσι δε ταύτα και εις αεί 
διατελέσουσι πολυχεύµων και πλείστου λόγου αξία πηγή εις τους οπωσδήποτε ασχολουµένους εις την επί τα κρείττω έτι 
διαµόρφωσιν αυτής”. Ειδικά µε την εγκύκλιο 1837 του υπουργείου για τη συλλογή λέξεων, φράσεων, ιδιωτισµών κλπ 
υπάρχει ανάγκη ανατύπωσης των Ατάκτων, την οποία και αναλαµβάνει.  
49520/1/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 549, σ. 575-576.  
49610/6/1867, έτος ΙΕ΄, αρ. 634, σ. 1251-1252. Στις 22/5/1867 µε πρόσκληση του υπ. Χ. Χριστόπουλου προσήλθαν 
πανεπιστηµιακοί και άλλοι λόγιοι.  
49710/7/1867, έτος ΙΕ΄, αρ. 637, σ. 1276-1278. Σχέδιο οργανισµού του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου:  
άρθρο 1. Συνιστάται εν Αθήναις ελληνικόν φιλολογικόν συνέδριον κύριον σκοπόν αυτού έχον την ρύθµισιν, διαµόρφωσιν 
και τον πλουτισµόν της νέας ελληνικής γλώσσης διά προσφόρου γραµµατικών και άλλων γλωσσικών ζητηµάτων 
συζητήσεως και λύσεως, δι’ ης θέλει παρασκευασθεί η σύνταξις κοινής γραµµατικής και έτι διά συλλογής και αναγραφής 
λέξεων και φράσεων χρησίµων εις σύνταξιν κοινού της καθ’ ηµάς γλώσσης λεξικού. Άρθρο 2. Πλην του εν τω 
προηγουµένω άρθρω κυρίου αυτού σκοπού, το συνέδριον ασχολείται καθόλου περί την εξέτασιν της νέας ελληνικής 
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 Ο ρόλος της ελληνικής γλώσσας στην Ανατολή θεωρείται πολύ σηµαντικός και 

αναδηµοσιεύεται άρθρο από τον ξένο τύπο, το οποίο πραγµατεύεται την επίδραση που 

καλείται και οφείλει να ασκήσει η ελληνική γλώσσα στην Ανατολή. Στο άρθρο προτείνεται η 

δηµιουργία οµοσπονδίας στην Ανατολή µε την υπεροχή του σουλτάνου, θρησκευτική 

ελευθερία, αυτονοµία επαρχιών. Ένα κοινοβούλιο, όµως, από τόσα έθνη θα ήταν σωστή 

“Βαβέλ”. Το ρόλο της κοινής γλώσσας θα είχε σε αυτή την περίπτωση η ελληνική, που την 

κατανοούν όλοι, έχει πραγµατική φιλολογία και χρησιµοποιείται στο εµπόριο. Η εφηµερίδα 

Κωνσταντινούπολις επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα επέπλευσε σαν την 

κιβωτό µέσα στο βαρβαρικό κατακλυσµό και αυτό αποδεικνύει ότι έχει αποστολή να σώσει 

τον ανατολικό κόσµο. Ο Νεολόγος υποστηρίζει ότι η ελληνική γλώσσα θα ωφελούσε την 

ηθική, διανοητική αλλά και εθνική µόρφωση των λαών της Ανατολής. Είναι αδικαιολόγητοι 

οι φόβοι ότι, αν ένα έθνος σπουδάσει την ελληνική, θα εξελληνιστεί, αντίθετα η ελληνική 

γλώσσα θα συντείνει στο εθνικό αίσθηµα όλων των λαών. Οι λαοί που ήρθαν σε επαφή µε 

αυτήν δεν εξελληνίστηκαν, αλλά εξανθρωπίστηκαν και εκπολιτίστηκαν. Καµία άλλη από τις 

ανατολικές γλώσσες δεν έχει συνάφεια µε τις ευρωπαϊκές και δεν µπορεί να µετοχετεύσει 

κατάλληλα τα αγαθά του ευρωπαϊκού πολιτισµού498. 

Μια ανάλογη πρόταση για την ελληνική γλώσσα διατυπώνεται από τον Gustav d’ 

Eichtal, επίσης µέλος του ”εν Παρισίοις Συλλόγου”499. Ο µελετητής προτείνει τη διάδοση της 

ελληνικής και την ανάδειξή της σε καθολική, παγκόσµια γλώσσα. Υποστηρίζει ότι µε την 

παλιγγενεσία η ελληνική φυλή ανέκτησε το αρχαίο και αληθινό της κέντρο, διέσπειρε τις 

αποικίες της στα αξιολογότερα εµπορικά σηµεία της Ευρώπης και της Ασίας, άνοιξε στις 

επιστηµονικές έρευνες το θέατρο του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού και έλαβε σηµαντική 

συµµετοχή στα ευρωπαϊκά πράγµατα. Με την παλιγγενεσία το ελληνικό έθνος προσέφερε 

ένα όργανο, την ανάγκη του οποίου ο πολιτισµός αισθάνεται ως αναπόφευκτη, µια διάλεκτο 

που εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις µιας καθολικής γλώσσας. Το µέλλον της 

ανθρωπότητας είναι η οργάνωση καθολικής κοινωνίας και εποµένως πρέπει να εισαχθεί 

µια καθολική γλώσσα, η οποία θα σέβεται την ύπαρξη των εθνικών διαλέκτων και θα 

χρησιµοποιηθεί ως κοινό όργανο των διεθνών σχέσεων ατόµων και λαών. Η γλώσσα αυτή 

που υπάρχει εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια, δεν έχασε τίποτε από την αρχική της ζωή, 

φύλαξε το λεκτικό της πλούτο, την πλαστική της δύναµη, διατηρήθηκε λογική και εύηχη όσο 

                                                                                                                                                   
γλώσσης εκ πάσης αυτής όψεως. Συγκροτήθηκε 5µελής επιτροπή από τους Ε. Καστόρχη, Φ. Ιωάννου, Ν. Σαρίπολο, Μ. 
Ρενιέρη, Α. Βλάχο.  
49810/12/1869, έτος ΙΖ΄, αρ. 721, σ. 1950. Αναδηµοσίευση από το Νεολόγο του άρθρου της εφηµερίδας ∆ιεθνής του 
Λονδίνου. 
499 24/8/1864, έτος ΙΒ΄, αρ. 535, σ. 457-460. Αναδηµοσίευση από την Κλειώ της διατριβής του Custave d’ Eichtal “Περί της 
πρακτικής χρήσεως της ελληνικής γλώσσης”.  
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καµιά άλλη. Υπέστη κάποιες αλλοιώσεις από τη δουλεία, αλλά στις συνθήκες της 

ελευθερίας βελτιώθηκε και βελτιώνεται συνεχώς µε τις προσπάθειες των λογίων. Η 

εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας στη δηµόσια εκπαίδευση θα θεραπεύσει το χάσµα 

ανάµεσα στις γλώσσες του πρακτικού βίου και στα κλασικά µαθήµατα που στηρίζονται στη 

σπουδή των εβραϊκών, ρωµαϊκών και ελληνικών γραµµάτων.  

Καθώς διανύεται η δεκαετία του 1880, είναι πιο έντονη η τάση για την προβολή της 

νεότερης γλώσσας: το έργο “Ιστορία της ελληνικής γλώσσης” του ∆. Μαυροφρύδη, που 

βραβεύτηκε το 1860 στο διαγωνισµό του Κ. Τσόκανου, αποδεικνύει ότι “η καθοµιλουµένη, 

όσον και αν φαίνεται είς τινα διαφέρουσα της αρχαίας, είναι και αυτή αείζωος εθνική φωνή... 

η νυν καθοµιλουµένη ηµών γλώσσα ωσεί τις δρυς ει και αποβαλούσα υπό του πολλού 

χρόνου κλώνους τινάς και ακρέµονας, έχουσα όµως εν γη αγαθή βαθείας τας ρίζας διαµένει 

η αυτή οργανικώς, άλλους αντ’ εκείνων αναβλαστησάντων και νέον θάλλος και ζωήν 

αναπτύξουσα εν τω νέω πολιτικώ αυτής βίω”500. 

Η ανάγκη για τη µάθηση της µητρικής γλώσσας από τα παιδιά αναγνωρίζεται και έτσι 

µετά από πρόσκληση του “προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων Συλλόγου” ο Γ. 

Γεράκης εκδίδει “Γραµµατική της ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των εις τα δηµοτικά 

σχολεία φοιτώντων, συνταχθείσα κατά µέθοδον όλως νέαν µετά γυµνασµάτων. Περιέχει δε 

ό,τι είναι αναγκαίον να γνωρίζη ο Έλλην, ίνα λαλή και γράφη ορθώς την µητρικήν του 

γλώσσαν“. Επιτέλους έγινε παραδεκτό από όλους τους λογίους ότι τα ∆ηµοτικά Σχολεία, 

στα οποία φοιτούν πάνω από 64000 παιδιά, δεν πρέπει να θεωρούνται ως 

προπαρασκευαστικά για τις σπουδές στα Ελληνικά Σχολεία, στα οποία φοιτούν µόνο 6000 

παιδιά, αλλά πρέπει να είναι “παιδαγωγεία“ αυθύπαρκτα και αυτοτελή που έχουν σκοπό να 

παρέχουν στα παιδιά του λαού τις γνώσεις και δεξιότητες που θα τους χρησιµεύσουν στο 

επάγγελµα, το οποίο θα ακολουθήσουν, όταν αποφοιτήσουν από το ∆ηµοτικό Σχολείο και 

για αυτό πρέπει “να έχωσι προ οφθαλµών ότι παρασκευάζουσι τους παίδας διά τον 

πρακτικόν βίον. Βάσις δε της παιδεύσεως παντός Έλληνος πρέπει να είναι η µητρική του 

γλώσσα, την οποία πρέπει να σπουδάζη κατά πρώτον και δι’ αυτής να µορφώνηται και 

αναπτύσσηται ηθικώς και διανοητικώς· την δε αρχαίαν ελληνικήν, ήτις είναι λίαν 

πολυπλοκωτέρα περί τε τους τύπους και την σύνταξιν και παρέχει πολλάς άλλας 

δυσχερείας εις τους παίδας ηµών, όσοι αρχίζουσι να σπουδάζωσι αυτήν όντες ακόµη 

                                            
500 4/4/1872, έτος Κ΄, αρ. 789, σ. 2502 κε. Αγγελία από την εφορεία της Ευαγγελικής Σχολής της Σµύρνης για τη µετά 
θάνατον έκδοση του έργου του Μαυροφρύδη. 
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σχεδόν άγλωσσοι, πρέπει να διδάσκηται ο παις κατόπιν, αφού πρώτον διά της µητρικής του 

γλώσσης µορφωθή και αναπτυχθή διανοητικώς”501. 

Η αξία της δηµοτικής αναγνωρίζεται, καθώς αυτή είναι ακένωτη και αγνή πηγή 

αρχαίου πλούτου. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα που αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. 

∆ιασώζονται αρχαίες λέξεις στη δηµοτική, ενώ δεν ανευρίσκονται στα αρχαία χειρόγραφα. 

Η δηµοτική διέσωσε και ”αναµφίλεκτους” αρχαϊσµούς, οι οποίοι πρέπει να 

συγκεντρώνονται, διότι είναι πολύτιµα ευρήµατα, να καθαρίζονται από τις “απορρυπώσεις” 

και να αποθησαυρίζονται σε λεξικό. Ο Ι. Σταµατέλος, Σχολάρχης, υποστηρίζει ότι αν 

ερευνηθούν οι κρύπτες της δηµοτικής, θα πλουτιστεί το ελληνικό λεξιλόγιο µε ρήµατα, 

επίθετα, ουσιαστικά που διασώθηκαν σε αυτήν502.  

Ο ίδιος λόγιος υποστηρίζει ότι η δηµοτική διέσωσε ρίζες και φθόγγους της 

πρωτόγονης γλώσσας, που απέβαλε ή µετέβαλε η αρχαία ελληνική. Το θέµα αυτό, ίσως, 

φανεί τολµηρό, αν, όµως, αφεθούν κατά µέρος οι παλιές προλήψεις και δοθεί προσοχή, θα 

γίνει αντιληπτό ότι υπάρχει αλήθεια απλή και καταφανής. Γιατί τι άλλο είναι η αρχαία 

ελληνική που διασώθηκε παρά η γλώσσα του λαού της εποχής εκείνης, η οποία 

διαµορφώθηκε από λογίους; Και πώς µπορεί να υπάρξει το “διαµορφωµένο”, αν δεν 

υπάρξει πρώτα το “αδιαµόρφωτο”, δηλαδή η δηµοτική; Αυτή την αλήθεια δίδαξε πριν από 

είκοσι περίπου αιώνες ο Πλάτωνας503. Αυτή η αλήθεια δεν ισχύει µόνο για τη δηµοτική των 

αρχαίων χρόνων αλλά και για τη σύγχρονη, διότι όσο και αν αυτή, δήθεν, διαστράφηκε από 

το χρόνο και τις περιστάσεις, δε διαστράφηκε τόσο, ώστε να µη σώζει λείψανα της αρχαίας 

δηµοτικής που µπορούν να χρησιµεύσουν ως πρωτότυπα της κλασικής γλώσσας504.   

Όλοι πια παραδέχονται την αξία του γλωσσικού και ποιητικού πλούτου που σώθηκε 

στο στόµα του λαού. Στα άσµατα, στις παροιµίες, στα παραµύθια, στα ήθη και έθιµα, στην 

                                            
501 23/10/1872, έτος Κ΄, αρ. 803, σ. 2599. Από την αγγελία για την έκδοση της γραµµατικής.  
502 Έτος ΚΣΤ΄, περίοδος Β΄, 1/5/1878, αρ. 3, σ. 44-48. Άρθρο του Ιω. Ν. Σταµατέλου, σχολάρχη Λευκάδας, µε τίτλο “Η 
δηµοτική γλώσσα ως πηγή προς πλουτισµόν της αρχαίας”.  Στο άρθρο αναφέρεται επίσης ότι ο καθηγητής “Λουδοβίκος 
Ρόσσιος”, που έζησε πολύ καιρό στην Ελλάδα, έγραψε το 1844 στον καθηγητή ”Μαϋρέρο” στη Halle (Φιλίστωρ Τ. Γ΄, σ. 
27) ότι η σύνταξη “ιδιωτικών” λέξεων της νέας ελληνικής είναι χρησιµότατο έργο. 
503“∆ιά γαρ το πανταχού στρέφεσθαι τα ονόµατα (τουτέστι διαµορφούσθαι τας λέξεις) ουδέν θαυµαστόν αν είη, ει η παλαιά 
φωνή (τουτέστιν η δηµοτική) προς την νυνί (τουτέστι την διαµεµορφωµένην) βαρβαρικής µηδέν διαφέρει” (Κρατ. Π. 33 και 
31).  
504Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 15/6/1879, αρ. 6, σ. 89-93. Ο Ιω. Σταµατέλος στην προηγούµενή του διατριβή θεώρησε τη 
δηµοτική ως πηγή για τον πλουτισµό της αρχαίας. Σε αυτή τη διατριβή τη θεωρεί και παραγωγό. Το αποδεικνύουν τα εξής 
παραδείγµατα: στη λέξη αδερφός όλοι παραδέχονται ότι προήλθε από το κλασικό αδελφός µε µετατροπή του λ σε ρ. Αυτό 
δείχνει την άγνοιά τους για την επιστήµη της συγκριτικής γλωσσολογίας που θεωρείται απαραίτητη για τις φιλολογικές 
µελέτες και χωρίς στην οποία κάθε ετυµολογία ελέγχεται ως αυθαίρετη και παιδαριώδης. Όσοι γνωρίζουν τη νέα επιστήµη 
γνωρίζουν ότι το λ δεν είναι τίποτε άλλο παρά µεταγενέστερη φθογγολογική κατάσταση του ρ. Από αυτό γίνεται φανερό ότι 
στην κατηγορία των πρωτοτύπων πρέπει να ταχθούν όλες οι δηµοτικές λέξεις που φέρουν ρ ως προς τις αντίστοιχες 
κλασικές που φέρουν λ. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα φωνήεντα ε και ο που εµφανίστηκαν µετά τα α, ι, υ. Οι λέξεις αλαφρός, 
άντερον, αλάφι κλπ δεν παρήχθησαν, αλλά παρήγαγαν τα κλασικά ελαφρός, έντερον, έλαφος. Παραθέτοντας και άλλα 
παραδείγµατα καταλήγει ότι η δηµοτική είναι η πρωτότυπη της αρχαίας και ότι πολλές παραλλαγές της δηµοτικής που 
µέχρι τώρα καταδικάζονταν ως νεολογίες και βαρβαρισµοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά λείψανα της αρχαίας δηµοτικής 
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ονοµατοθεσία των ποταµών, των ορέων, των κοιλάδων, των σκευών και επίπλων και 

γενικά στις αντιλήψεις του φυσικού και ηθικού κόσµου µπορεί κανείς “να ενοπτρισθή ουχ 

ήττον πιστώς την φυσιογνωµίαν του έθνους, τον νουν και τας κλίσεις και τας εννοίας…Η 

τοιαύτη ύλη επιµελώς περισυναγοµένη έσται τιµαλφές εφόδιον προς ιστορικήν µελέτην της 

τόσω σκοτεινής εποχής ταύτης του εθνικού ηµών βίου. Όθεν εντέλλοµαι υµίν, όπως 

ασχοληθήτε φιλοτίµως εις συλλογήν του τοιούτου εθνικού θησαυρού, επιµελώς ερευνώντες 

και εκ παντός τρόπου εξακριβούντες τα κατά την περισυλλεγοµένην ύλην, και ουχί εική και 

αταλαιπωρήτως αναγράφοντες αυτήν”. Τα όσα συγκεντρώνονται µπορεί να αποστέλλει 

κανείς στον Πλάτωνα505 και στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών506.    

                                            
505Το περιοδικό του εν Αθήναις ∆ιδασκαλικού Συλλόγου. 
506Έτος ΚΗ΄, περίοδος Β΄, 15/4/1880, αρ. 2, σ. 31-32. Ο υπ. Ν. Μαυροκορδάτος (15/3/1880) προς τους γυµνασιάρχες, 
καθηγητές γυµνασίων, σχολάρχες, ελληνοδιδασκάλους και δηµοδιδασκάλους “Περί συλλογής δηµοτικών ασµάτων”:  
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3. 2.4. Πανεπιστήµιο 
Το Πανεπιστήµιο της Αθήνας (αρχικά του Όθωνος) κατέχει δεσπόζουσα θέση στα 

τεκταινόµενα της εποχής, την οποία µελετούµε. Οι προσδοκίες από αυτό είναι ιδιαίτερα 

υψηλές και δεν αφορούν µόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά επεκτείνονται σε όλο τον ελληνικό 

κόσµο και ιδιαίτερα αυτόν της Ανατολής507. Αποτελεί καθίδρυµα υψηλού πνευµατικού και 

πολιτιστικού κύρους, αν κρίνουµε από τη φρασεολογία της εποχής, όταν γίνονται αναφορές 

σε αυτό508. “Το Πανεπιστήµιον είναι των εθνικών ηµών ελπίδων η κιβωτός και το έρεισµα 

συγχρόνως και το κορύφωµα του οικοδοµήµατος της ηµετέρας αυτονοµίας, της εις 

µαρτύρων και εις ηρώων αίµατα ιδρυθείσης”. Είναι ο “τηλαυγής φάρος του πολιτισµού” στην 

Ανατολή509.  

Το Πανεπιστήµιο ελκύει περισσότερο την προσοχή των οµογενών, διότι είναι σαν “του 

κοινωνικού των Ελλήνων σώµατος τον εγκέφαλον, εν ω φύονται, ή αναπτύσσονται, 

διευκρινούνται και καθαρίζονται αι έννοιαι... αι πνευµατικαί εκείναι δυνάµεις, αίτινες 

ταχύτερον ή βραδύτερον πραγµατούµεναι εν τη πολιτική κοινωνία µεταβάλλουσιν επί το 

κρείττον ή το χείρον αυτήν και γεννώσι την πολιτικήν και ηθικήν των λαών ευεξίαν, την 

ευηµερίαν αυτών και εύκλειαν, ή απ’ εναντίας των πολιτικήν αρρωστίαν, την δυσηµερίαν και 

αδοξίαν αυτών”510.  

Οι σχολές αυτές της περιόδου είναι η Ιατρική, η Νοµική, η Φιλοσοφική (σε αυτήν 

ανήκει και η Φυσικοµαθηµατική), η Θεολογική. Το Πολυτεχνείο είναι το Σχολείο των Τεχνών 

και το µετέπειτα Φαρµακευτικό τµήµα το λεγόµενο Φαρµακευτικό Σχολείο. 

Η γεωγραφική προέλευση των φοιτητών επιτρέπει και έναν έµµεσο έλεγχο για την 

ποιότητα της εκπαίδευσης που παρεχόταν εκείνη την εποχή από τα γυµνάσια, καθώς µέσω 

της επίδοσης ή και του ήθους των φοιτητών φαίνονταν διαφορές από γυµνάσιο σε 

γυµνάσιο και από περιοχή σε περιοχή. Ιδιαίτερα καταρτισµένοι, για παράδειγµα, είναι οι 

φοιτητές που προέρχονται από τη Σύρο, οι οποίοι διακρίνονται παράλληλα για τη 

σεµνότητα των ηθών και την κοσµιότητα των τρόπων τους511. 

                                            
507“Το Πανεπιστήµιον, ο µέγας της Ανατολής πνευµατικός φανός, ου το φως επιχέεται ιλαρόν ήδη επί των οµογενών 
πάντων και τα απαυγάσµατα αυτού εις µέγαν κύκλον εκτείνονται”. ΕΦ, 25/6/1855, αρ. 121, σ. 488. 
508Ο πρώην πρύτανης Ι. Ολύµπιος, στο λόγο του κατά την παράδοση της πρυτανείας (25/9/1856), θα αναφέρει τι 
παρέλαβε και τι παραδίδει, διότι όλους τους ενδιαφέρει να γνωρίζουν την κατάσταση του “περιουσίου ηµών εθνικού οίκου, 
του σηµείου τούτου της εθνικής ηµών κατά πνεύµα ενότητος και παλιγγενεσίας”. ΕΦ, 6/10/1856, αρ. 180, σ. 731 κε. 
50914/12/1866, έτος Ι∆΄, αρ. 616, σ. 1105-1111. Λόγος του νέου πρύτανη Αλ. Ρ. Ραγκαβή (16/10/1866) µε θέµα “Περί 
παιδείας το πάλαι και νυν”.  
510ΕΦ, 20/12/1858, αρ. 291-294, σ. 725 κε. Λόγος του πρύτανη Φ. Ιωάννου κατά την παράδοση της πρυτανείας στο 
διάδοχό του ∆. Στρούµπο.  
 ΕΦ,11/12/1859, έτος Ζ΄, αρ. 343, σ. 1143 κε. Από τη λογοδοσία του πρύτανη ∆. Στρούµπου. Με το πανεπιστήµιο “ου 
µόνον µείζων του έθνους η ευηµερία καθίσταται και ο φωτισµός εις τους έξω της ελευθέρας Ελλάδος οµογενείς διαδίδεται, 
αλλά και εις την ανάπτυξιν του πολιτισµού εν γένει ελπίζοµεν να συνεισφέρωµεν”.  
511 ΕΦ,18/11/1853, αρ. 55, σ. 220.  
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Κενό στη λειτουργία του Πανεπιστηµίου αποτελεί η έλλειψη οριστικού κανονισµού 

(διοργανισµού), ο οποίος παραπέµπεται στις “ελληνικές” καλένδες. Στην αλληλογραφία των 

υπουργών Παιδείας µε το Πανεπιστήµιο τονίζεται πάντα ότι το υπουργείο θα καταβάλει 

κάθε µέριµνα υπέρ της προόδου του Πανεπιστηµίου και της µονιµοποιήσεως των σχέσεών 

του µε την κυβέρνηση και ζητά τη συνδροµή του Πανεπιστηµίου, ενώ η Πρυτανεία ελπίζει 

ότι ο προσδοκώµενος οριστικός οργανισµός του Πανεπιστηµίου, η αναγκαία και χρήσιµη 

ανεξαρτησία των σχολών στα επιστηµονικά πράγµατα, θα αποτελέσουν αντικείµενο 

φροντίδας του υπουργείου512.  

Από το 1837 ισχύει ο προσωρινός κανονισµός. Ο υπουργός Ζαΐµης προτίθεται να 

υποβάλει νοµοσχέδιο για τον οριστικό κανονισµό και ζητά τη σύµπραξη των καθηγητών, 

ειδικότερα στα ζητήµατα που αφορούν την πανεπιστηµιακή διδασκαλία. Το έργο είναι 

δυσχερές, αλλά υπάρχει και η εµπειρία των γηραιών ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων και η 

εικοσαετής εµπειρία από τη λειτουργία του ελληνικού Πανεπιστηµίου. Πρέπει να συζητηθεί 

ακόµη ποιες κυρίως διατάξεις είναι πιο σύµφωνες µε τα ήθη, τα έθιµα και τις ειδικές 

περιστάσεις της Ελλάδας513.  

Σύµφωνα µε το βασιλικό λόγο της 29/10/1859 θα υποβληθεί νοµοσχέδιο για τον 

οριστικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου, του ανώτατου αυτού ιδρύµατος, από το οποίο η 

πατρίδα προσδοκά πολίτες επιστήµονες και χρηστούς514. Καταρτίζεται καταστατικός νόµος 

για το Πανεπιστήµιο515,  αλλά διατυπώνονται επικρίσεις, διότι υπήρχαν γλωσσικά λάθη στη 

διατύπωσή του, ταυτόχρονα, όµως, η εφηµερίδα Αρκαδία επαινεί το νοµοσχέδιο “ως το 

τελειότερον και συντελεστικώτερον εις την πρόοδον του ανωτάτου εκπαιδευτικού ηµών 

καταστήµατος”516. 

Η ψήφιση του οριστικού κανονισµού του Πανεπιστηµίου βρίσκει ακόµη πολλά 

εµπόδια, για αυτό δεν πρέπει να θεωρείται τυχαία η αναδηµοσίευση από το περιοδικό του 

άρθρου “περί των κατά τον Μεσαίωνα πανεπιστηµίων”517. 

Ο οριστικός κανονισµός του Πανεπιστηµίου έχει γίνει “φάντασµα”. Ο υπουργός ∆. 

Σαράβας υποβάλλει έκθεση “επί του περί οργανισµού του Πανεπιστηµίου νοµοσχεδίου“. 

Μάλιστα στο σχέδιο Νόµου, άρθρο 10, προβλέπεται έδρα Παιδαγωγικής και Ιστορίας της 

                                            
512 ΕΦ, 25/6/1855, αρ. 121, σ. 488. Υπουργός είχε αναλάβει ο πανεπιστηµιακός καθηγητής Π. Αργυρόπουλος.   
513 ΕΦ, 20/6/1859, έτος Ζ΄, αρ. 320, σ. 965.  
514 ΕΦ, 31/10/1859, έτος Ζ΄, αρ. 337, σ. 1101.  
515 ΕΦ, 19/3/1860, έτος Η΄, αρ. 356, σ. 1251. 
516 ΕΦ, 29/3/1860, έτος Η΄, αρ. 357, σ. 1262. 
517 ΕΦ, 3/4/1861, έτος Θ΄, αρ. 403, σ. 1627 κε. Αναδηµοσίευση άρθρου από την εφηµερίδα Φοίνιξ (το άρθρο υπογράφεται 
µε τα αρχικά Φ. Ε. και είναι µετάφραση από το σύγγραµµα του Φ. ∆ε Σαβινιού “Ιστορία του κατά τον µεσαίωνα Ρωµαϊκού 
∆ικαίου”).   
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Φιλοσοφίας, ενώ η Φιλοσοφική Σχολή διαιρείται σε τρία τµήµατα α. Φιλολογικό, β. Φυσικό, 

γ. Φυσικοµαθηµατικό και περιλαµβάνει είκοσι έδρες518.   

Θεσµό αποτελεί η δηµόσια λογοδοσία των απερχόµενων πρυτάνεων και επαινείται “το 

έθος της δηµοτελούς ταύτης τελετής”, επειδή το Πανεπιστήµιο  είναι “κειµήλιον και άγαλµα 

παντός οµογενούς και πάσης της Ελλάδος, της µεγάλης και ευρυνώτου”519. Στους λόγους 

των πρυτάνεων που παραδίδουν την πρυτανεία στους διαδόχους τους αναφέρονται πολλά 

στοιχεία, τα οποία αφορούν στη λειτουργία των πανεπιστηµιακών σχολών, στον αριθµό 

των φοιτητών, στα κληροδοτήµατα, στις δωρεές κλπ. Από τον πρύτανη Ιωάννη Ολύµπιο, ο 

οποίος παρέδωσε την πρυτανεία στις 25/9/1856 πληροφορούµαστε τον αριθµό των 

νεοεγγραφέντων φοιτητών ανά πανεπιστηµιακή σχολή520.   

Κάθε χρόνο ο αριθµός των φοιτητών από τους έξω οµογενείς αυξάνεται. Αυτό οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι οι οµογενείς αισθάνονται την ανάγκη της µάθησης, αλλά και ότι έχουν 

σε υπόληψη το Πανεπιστήµιο και θέλουν τα παιδιά τους να φωτισθούν σε τόπο ελεύθερο 

µε οµογενείς και οµοδόξους. Αρχικά ο αριθµός των έξω οµογενών ήταν µεγαλύτερος, 

σταδιακά αυξήθηκε ο αριθµός των φοιτητών από την ελεύθερη Ελλάδα. Το Πανεπιστήµιο 

θωρείται ο άσβεστος φάρος, του οποίου οι φωτοφόρες ακτίνες διασπείρονται αθρόες και 

φωταυγείς. Το πανεπιστήµιο “προώρισται να φωτίζη πάσαν την ελληνικήν φυλήν”521.  

Βασικοί οικονοµικοί πόροι για το Πανεπιστήµιο είναι και οι διάφορες δωρεές και τα 

κληροδοτήµατα. Φαίνεται, µάλιστα, ότι ακόµη και ταπεινοί άνθρωποι των ασθενέστερων 

οικονοµικά τάξεων προσέφεραν από το υστέρηµά τους, ως απόδειξη της αγάπης τους 

                                            
518Σεπτέµβριος 1869, έτος ΙΖ΄, αρ. 713-714, σ. 1881 κε. “Η Πατρίς όθεν και άµα κληθείσα εις αυτόνοµον βίον, εν πάση 
προθυµία κατέβαλε τα θεµέλια της νέας πνευµατικής αυτής ζωής και προς ιδίαν επιστηµονικήν τελείωσιν, και προς 
διάδοσιν φωτισµού και επιστηµονικού βίου ανά πάσαν την Ανατολήν... η Βουλή θέλει µετά πάσης προθυµίας ενεργήσει το 
µόνον εν τη Ανατολή Ανώτατον τέµενος των Μουσών, εξοφλούσα ούτως οφειλόµενον εις αυτό καθήκον, και αναγράφουσα 
εν τη ιστορία αυτής το σπουδαίον τούτο έργον... η περαιτέρω αναβολή της οριστικής οργανώσεως του Πανεπιστηµίου 
ήθελεν εν µέρει ελέγχει ασύγγνωτον ακηδίαν προς το κατάστηµα, εξόν διαδίδοται προς το έθνος ηµών πνευµατική τροφή, 
και εξόν δηµιουργείται ήδη εν τη Ανατολή επιστηµονικός βίος. Επειδή δε το προκείµενον ανώτατον εκπαιδευτικόν 
καθίδρυµα είναι το µόνον εν τη Ανατολή, δεν έπρεπε χάριν κακοζήλων οικονοµικών ιδεών να µένη ατελές και να 
χρησιµεύη µόνον ως γέφυρα, ίνα δι’ αυτού µεταβαίνωσιν εις άλλα οι τελείας επιστηµονικής παιδεύσεως· τούτων ένεκα 
επηνέχθη, αντί πληµµελώς προσδοκωµένης ελαττώσεως, αύξησις µάλλον εις τας καθέδρας”.    
519ΕΦ, 20/12/1860, έτος Η΄, αρ. 390, σ. 1521 κε. Από το λόγο του Β. Οικονοµίδη, όταν παρέδωσε την πρυτανεία στην 
αρχή του έτους 1859-60. 
520ΕΦ, 6/10/1856, αρ. 180, σ. 731 κε. Κατά το διάστηµα της πρυτανείας του Φ. Ιωάννου ενεγράφησαν 164 φοιτητές, 80 
ηµεδαποί και 63 αλλοδαποί, από τους οποίους 6 στη Θεολογία, 58 στη Νοµική, 39 στην Ιατρική, 23 στη Φιλοσοφική και 70 
στη φαρµακευτική. Συνολικά φοίτησαν 590 φοιτητές. Υπήρξε ελάττωση εξαιτίας του πολέµου και της επιδηµίας της 
χολέρας.  
Τέσσερα έτη αργότερα, στις 20/12/1860, έτος Η΄, αρ. 390, σ. 1521 κε, πληροφορούµαστε από το λόγο του Β. Οικονοµίδη, 
όταν παρέδωσε την πρυτανεία στην αρχή του έτους 1859-60, ότι υπήρχαν  602 φοιτητές. 366 από την ελεύθερη και 236 
από τη δούλη Ελλάδα.  
521ΕΦ, 11/12/1859, έτος Ζ΄, αρ. 343, σ. 1143 κε. Από τη λογοδοσία του πρύτανη ∆. Στρούµπου. Από τη σύσταση του 
πανεπιστηµίου έχουν εγγραφεί 115 φοιτητές στη Θεολογική Σχολή, 588 στη Φιλοσοφική, 837 στη Νοµική, 879 στην 
Ιατρική και 188 στη Φαρµακευτική. Συνολικά 1280 προήλθαν από την ελεύθερη Ελλάδα και 1327 από τους έξω οµογενείς.   
ΕΦ, 3/4/1862, έτος Ι΄, αρ. 446, σ. 1973 Από την έκθεση του πρώην πρύτανη Α. Πάλλη. Αύξηση φοιτητών φαίνεται να 
υπάρχει το έτος 1860-61, κατά το οποίο φοίτησαν 696 φοιτητές, από τους οποίους 455 από την ελεύθερη Ελλάδα και 241 
“εκ της άλλης”. 27 στη Θεολογική, 386 στη Νοµική, 161 στην Ιατρική, 110 στη Φιλοσοφική και 12 στο Φαρµακευτικό 
Σχολείο 
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προς την παιδεία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός ακονητή ξυραφιών που 

“προσήνεγκε ... το λεπτόν της χήρας εις το κοινόν τούτο του νοός και της ψυχής των 

Ελλήνων ακονητήριον (το Πανεπιστήµιον)”522. 

Το Πανεπιστήµιο έχει αξιόλογο ανθρώπινο δυναµικό. Ο Κωνσταντίνος Ασώπιος 

αναγνωρίζεται και από ξένους επισκέπτες, όπως τον Αµερικανό Baird, ο οποίος 

περιηγήθηκε την Ελλάδα και γράφει σε βιβλίο του για τη συνάντησή του µε τον καθηγητή 

ότι “κλείζεται ως ο άριστος των ζώντων Ελλήνων φιλολόγων· η µάθησις αυτού δεν 

περιορίζεται βεβαίως εις ένα µόνον κλάδον γνώσεων· εξαίρετος αντίληψις, και πρόσωπον 

ενδεικτικόν της σπανίας ταύτης τελειότητος... θεωρείται νυν ο κράτιστος των Αθήνησι 

φιλολόγων. Συνέγραψε διάφορα πονήµατα περί συντάξεως και κλασικής αρχαιοµαθείας. Εν 

τη τελειότητι και ποικιλία των γνώσεων αυτού οµοιάζει τον αοίδιµον Κοραήν...”523.  

Το Πανεπιστήµιο έχει αναλάβει το ρόλο του πνευµατικού ποδηγέτη του ελληνισµού µε 

την προαγωγή της πίστης και της γλώσσας: ”Τα πάντα υπέρ της Ορθοδόξου ηµών πίστεως 

και υπέρ της ελληνικής γλώσσης, των δύο τούτων µεγάλων και ακραδάντων στοιχείων της 

εθνικότητός µας”. Για αυτό ο υπουργός Χ. Χριστόπουλος θεωρεί απαραίτητη την προσθήκη 

µιας έδρας στη Θεολογική Σχολή  για το έτος 1859. “Καθόσον δ’ αφορά την εν τω αυτώ 

καθιδρύµατι διδασκαλίαν της των προγόνων ηµών γλώσσης και φιλολογίας αύτη 

ακαταπαύστως πρέπει να αναπτύσσηται και προοδεύη κατά λόγον της προς τα πρόσω 

πορείας του έθνους”. Το φροντιστήριο, στο οποίο σχηµατίζονται οι “ελληνισταί” χρειάζεται 

επίσης επικουρία και είναι απαραίτητη η προσθήκη µιας έδρας τακτικού καθηγητή στην 

Ελληνική Φιλολογία. Η θέση της Ελλάδας “εν µεταιχµίω του Ανατολικού και του ∆υτικού 

κόσµου” την επιφορτίζει µε το καθήκον “να µετοχετεύση εν τη Ανατολή µετά της αρχαίας 

παιδείας και τας των νεωτέρων γνώσεις”. Για αυτό οπωσδήποτε πρέπει στις ανώτατες 

σπουδές να συµπεριληφθεί και η συγκριτική σπουδή των ευρωπαϊκών γλωσσών και της 

φιλολογίας τους, και εποµένως είναι ανάγκη να συσταθεί ειδική έδρα στο Πανεπιστήµιο για 

το έτος 1859524. 

Φαίνεται ότι η φοίτηση στο Πανεπιστήµιο δεν εξασφάλιζε και την επαγγελµατική 

αποκατάσταση των φοιτητών, διότι στις 22/9/1853 δηµοσιεύεται στο περιοδικό ότι η 

Πρυτανεία του πανεπιστηµίου κάνει έκκληση στα υπουργεία να αξιοποιήσουν 

                                            
522ΕΦ, 15/10/1856, 181, σ. 735. Η πληροφορία δίνεται στο λόγο του Ιω. Ολύµπιου κατά την παράδοση της πρυτανείας 
του. 
523ΕΦ, 19/1/1858, αρ. 241, σ. 330.  
524ΕΦ, 12/4/1858, αρ. 254, σ. 432 κε. Από την έκθεση του υπουργού Χ. Χριστόπουλου (αναφέρεται η ηµεροµηνία 
10/10/1857) “περί του προϋπολογισµού των εξόδων του υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της δηµοσίας εκπαιδεύσεως 
διά το έτος 1859”, Κεφ. Γ, αρ. 1, παρ. Α..  
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επαγγελµατικά τους αποφοίτους της Ιατρικής, Νοµικής, Φιλοσοφίας και του Φαρµακευτικού 

σχολείου525. 

Οι φοιτητές επιδίωκαν περισσότερο τη φοίτηση στη Νοµική και Ιατρική και έδειχναν 

µειωµένο ενδιαφέρον για τη Θεολογική και Φιλοσοφική. Όσον αφορά στην έλλειψη 

ενδιαφέροντος για τη Θεολογική ως κυριότερη αιτία θεωρείται το γεγονός ότι η κυβέρνηση 

δεν µπόρεσε να βρει άξιους καθηγητές της Θεολογίας. Οι φοιτητές της Φιλολογίας και των 

άλλων επιστηµών της Φιλοσοφικής Σχολής δεν ελπίζουν σε κανένα άλλο πόρο ζωής, παρά 

µόνο στο επάγγελµα των καθηγητών και διδασκάλων. Αλλά αυτό δεν υπόσχεται τόσα 

ωφελήµατα ούτε πρόοδο στον πολιτικό βίο, όπως το επάγγελµα του νοµικού ή ιατρού. Για 

αυτό ελάχιστοι επιλέγουν το “πολυµοχθέστερον και ακερδέστερον του διδασκάλου ή 

καθηγητού επάγγελµα” και πολλές θέσεις δασκάλων και καθηγητών µένουν κενές526. 

Μία από τις πολλές δραστηριότητες των καθηγητών του Πανεπιστηµίου είναι η 

συµµετοχή τους στην κριτική επιτροπή των διαφόρων “αγωνοθεσιών“· της ποιητικής του Α. 

Ράλλη, της φιλολογικής του Κ. Τσόκανου και της θρησκευτικής του Γ. Μελά. Οι κρίσεις, 

όµως, των επιτροπών αντιµετωπίζονται από τους αποτυχόντες µε απρεπή και 

αξιοκατάκριτο τρόπο. Τα µέλη των επιτροπών αναλαµβάνουν έργο “πολύµοχθον, ατερπές 

και αχάριστον”527.  

Η διαγωγή των φοιτητών ελέγχεται συχνά. Όταν µάλιστα είναι κόσµια, τότε δηµιουργεί 

ελπίδες ότι η νέα γενιά θα αποδειχθεί “κρείσσων δηλονότι ηµών και ικανή να προβιβάση 

περαιτέρω το µέγα της διανοητικής, ηθικής και πολιτικής αναγεννήσεως του ελληνικού 

έθνους έργον, όπερ οι προγενέστεροι αυτής µετά πόνων πολλών και εν µέσω µεγάλων 

κινδύνων, κακουχιών και στερήσεων ήρχισαν”528. 

Το Πανεπιστήµιο θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στον αντιδυναστικό αγώνα 

εναντίον του Όθωνα. Είναι γνωστά τα “Σκιαδικά” στις 10-12 Μαϊου 1859. Ο τότε υπουργός 

Χ. Χριστόπουλος ζήτησε από την ακαδηµαϊκή σύγκλητο να ανακαλύψει τους φοιτητές που 

αναµείχθηκαν, για να τιµωρηθούν. Η πρυτανεία απευθυνόµενη στους φοιτητές τους καλεί 

να είναι κόσµιοι και να µην επιτρέψουν επεισόδια που θα ταράξουν την τάξη του 

Πανεπιστηµίου, διότι  διαφορετικά θα υπάρξει η ανάγκη εφαρµογής των νόµων529. 

                                            
525ΕΦ, 22/9/1853, αρ. 48, σ. 191. 
526ΕΦ, 20/12/1858, αρ. 291-294, σ. 725 κε, από το λόγο του πρύτανη Φ. Ιωάννου κατά την παράδοση της πρυτανείας στο 
διάδοχό του ∆. Στρούµπο. 
527στο ίδιο, σ. 725 κε. 
528ΕΦ, 20/12/1858, αρ. 291-294, σ. 725 κε , από το λόγο του πρύτανη Φ. Ιωάννου κατά την παράδοση της πρυτανείας στο 
διάδοχό του ∆. Στρούµπο. 
529ΕΦ, 23/5/1859, αρ. 316, σ. 933 (το έγγραφο της πρυτανείας έχει ηµεροµηνία 12/5/1859).  
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Στην περίοδο του αντιδυναστικού αγώνα εναντίον του Όθωνα το περιοδικό 

δηµοσίευσε το λόγο του καθηγητή “Οππόλτζερ“, που είχε αναλάβει την πρυτανεία στο 

Πανεπιστήµιο της Βιέννης. Ο λόγος πραγµατεύεται την ελευθερία της διδασκαλίας, η οποία 

ασκεί ευεργετική δύναµη στις επιστήµες και στον ακαδηµαϊκό βίο. Αν υπάρχει αυτή, ο 

διδάσκων ανοίγει στην επιστήµη νέες οδούς έρευνας και καλλιεργεί στους φοιτητές θερµό 

ζήλο για την επιστήµη. Αντίθετα, όταν τη στερείται, ο διδάσκων αναγκάζεται να αποκρύπτει 

από τους φοιτητές του τις αλήθειες, και δεν υπάρχει επιστηµονική πρόοδος. Η ελευθερία 

εµψυχώνει το νου και διεγείρει το αίσθηµα του διδάσκοντα. Η εµπιστοσύνη της πολιτείας 

και των ακροατών σε αυτόν αίρουν το φρόνηµά του. Αν υπάρχουν παρεκτροπές από τους 

διδάσκοντες και οι φοιτητές δε δείχνουν την απαραίτητη επιµέλεια, αιτία δεν είναι η 

ελευθερία, αλλά η έλλειψη αληθινής παιδείας και η παρανόηση της ελευθερίας530.  

Μετά την αποµάκρυνση του Όθωνα ο υπουργός Ε. ∆εληγεώργης (µόνο 

Εκπαιδεύσεως, των Εκκλησιαστικών ο Β. Νικολόπουλος ζητά από τον πρύτανη την 

εξάλειψη της προσωνυµίας του Πανεπιστηµίου: “το εν Αθήναις Πανεπιστήµιον καλείται του 

λοιπού Εθνικόν Πανεπιστήµιον... Η πατρίς ευγνωµονεί προς το ιερόν τούτο τέµενος των 

γραµµάτων. Το Πανεπιστήµιον δεν διέδωκε µόνον τα γράµµατα εις την Ανατολήν, αλλά και 

ανέθρεψε πολιτικώς την ελληνικήν νεολαίαν και ενέσταξεν εις τας καρδίας αυτής το αίσθηµα 

της αντιστάσεως προς τους εχθρούς της ευνοµίας... το Πανεπιστήµιον παρήγαγε την 

επανάστασιν”531. 

Μετά την πολιτική αλλαγή ο τότε πρύτανης Κ. Παπαρρηγόπουλος σε επιστολή προς 

τον υπουργό Ε. ∆εληγεώργη µεταφέρει το µήνυµα της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου, η 

οποία “οµοφώνως και ενδοµύχως εύχεται ίνα στηρίξη η εθνική Κυβέρνησις έτι µάλλον και 

παγιώση το θεµέλιον και την βάσιν αυτής, την ελευθερίαν της συνειδήσεως, µεθ’ ης 

αναποσπάστως συνδέεται η ελευθερία της επιστήµης”532. 

Στο µεταξύ η προσωρινή κυβέρνηση εισάγει την οπλασκία στο Πανεπιστήµιο και τη 

γυµναστική στα κατώτερα εκπαιδευτήρια. Συγκροτείται η πανεπιστηµιακή φάλαγγα. Αυτοί 

που την αποτελούν απαλλάσσονται της στρατιωτικής υποχρέωσης, συµµετέχουν στις 

ασκήσεις και παρατάξεις της εθνοφυλακής Αθηνών και Πειραιά, υποχρεώνονται να 

                                            
530ΕΦ, 6/5/1861, έτος Θ΄, αρ. 406, σ. 1647 κε. 
53131/10/1862, έτος Ι΄, αρ. 469, σ. 2154. “Όθεν το όνοµα βασιλέως κακοποιήσαντος την Ελλάδα δεν δύναται του λοιπού να 
εκφράζη ελληνισµόν και φιλοπατρίαν. Αι αρεταί αύται καθεδρέουσιν εις το έθνος, αυταί κατειργάσαντο την µεγάλην και 
αξιοθαύµαστον επανάστασιν αυτού”. ∆ύο καθηγητές των οποίων η “πολιτεία εταυτίζετο τη του πεσόντος συστήµατος” 
παύθηκαν, διότι “ήσαν διπλούν πρόσκοµµα τη επαναστάσει την οποίαν τελούµεν” και ένας καθηγητής ο Σαρίπολος, ο 
οποίος είχε παυτεί εξαιτίας των φιλελεύθερων φρονηµάτων του, αποκαταστάθηκε. 
53221/11/1862, έτος Ι΄, αρ. 471, σ. 2169. 
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εκτελούν νυκτερινές περιπολίες, όταν δεν επαρκούν ο εθνικός στρατός και η 

εθνοφυλακή533. 

Το υπουργείο (Ε. ∆εληγεώργης) απευθύνεται στο Πανεπιστήµιο και ζητά την εξέταση 

των εξής ζητηµάτων: καθιέρωση προπαιδευτικής σχολής για τη συµπλήρωση των 

γυµνασιακών σπουδών, διάρκεια φοίτησης, πρόγραµµα, όρους εγγραφής στο 

πανεπιστήµιο (εξετάσεις προπαιδευτικής σχολής και προακαδηµαϊκό δίπλωµα 

“Baccalaureat“), προσδιορισµό χρόνου παράδοσης µαθηµάτων, καθεστώς υφηγεσίας, 

υποτροφίες, σύσταση “καθηγητείου“ (Ecole normale superieure) και, µέχρι να γίνει αυτό, 

αυτοτέλεια ελληνικού φροντιστηρίου για την κατάρτιση των διδακτόρων και προλυτών 

ολόκληρης της Φιλοσοφικής Σχολής (όχι µόνο της Φιλολογίας) και την απόκτηση των 

απαιτούµενων προσόντων για το διδασκαλικό στάδιο534.   

Στις 21/1/1863 υποβάλλεται η έκθεση του υπουργού ∆ηµοσίας εκπαιδεύσεως Ε. 

∆εληγεώργη προς την Εθνοσυνέλευση και επισηµαίνεται ότι οι ελλείψεις του 

Πανεπιστηµίου είναι πολλές και ουσιώδεις. ∆εν υπάρχει κανονικός και µεθοδικός κύκλος 

µαθηµάτων. Η διάρκεια των µαθηµάτων εξαρτάται από τη θέληση του διδάσκοντος, σε 

αντίθεση µε τη Γερµανία, όπου η διάρκεια του µαθήµατος δεν υπερβαίνει το εξάµηνο. ∆εν 

υπάρχει σύνδεση µεταξύ γενικών και ειδικών µαθηµάτων. Η υφηγεσία δεν είναι ελεύθερη. 

Τα άλλα ιδρύµατα του Πανεπιστηµίου (Βιβλιοθήκη, Αστεροσκοπείο κλπ) είναι 

παραµεληµένα. Στο Πανεπιστήµιο είναι ανάγκη να γίνει νέος Οργανισµός. Προτείνεται τα 

γενικά µαθήµατα να είναι υποχρεωτικά, να ολοκληρώνονται µέσα σε ένα έτος µαζί µε την 

πρακτική διδασκαλία και µετά από εξετάσεις να απονέµεται το προακαδηµαϊκό δίπλωµα. Η 

υφηγεσία να είναι ελεύθερη για κάθε διδάκτορα. Να καθοριστούν οι έδρες, η περίοδος του 

έτους και τα µαθήµατα και να εισαχθούν οι ετήσιες εξετάσεις. Θα πρέπει επίσης να 

ενισχυθεί η ελληνοµάθεια, που παραµελήθηκε στην πατρίδα της. Απαραίτητος είναι ο 

διαγωνισµός για την καθηγεσία, αλλά δε στάθηκε δυνατόν να πραγµατοποιηθεί. Νέοι 

καθηγητές δεν τοποθετήθηκαν. 32 υποτροφίες χορηγήθηκαν στο Πανεπιστήµιο, τα 3/4 για 

τις σχολές της Θεολογίας και Φιλοσοφικής και το 1/4 για τις άλλες. Για τις υποτροφίες στο 

εξωτερικό συνέστησε επιτροπή, για να ορισθεί το είδος των µαθήσεων, για τις οποίες είναι 

απαραίτητη η αποστολή υποτρόφων στο εξωτερικό. Έτσι θα εξασφαλιστούν ειδικότητες 

                                            
53322/12/1862, έτος Ι΄, αρ. 474, σ. 2196 κε.  
∆εκατέσσερα χρόνια αργότερα η ΕΦ (9/2/1876, έτος Κ∆΄, αρ. 846, σ. 2922) αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισµό της 
πανεπιστηµιακής φάλαγγος (Γ. Μίλησης, 11/12/1875). “Οι φοιτηταί του Εθνικού Πανεπιστηµίου συµπληρούσι την 
επιστηµονικήν αυτών εκπαίδευσιν διά της εις τα όπλα ασκήσεως συγκροτούντες την πανεπιστηµιακήν φάλαγγα. Η εις τα 
όπλα εξάσκησις των φοιτητών, ως αναγκαίον συµπλήρωµα της επιστηµονικής αυτών εκπαιδεύσεως, είναι υποχρεωτική 
διά πάντα ακαδηµαϊκόν πολίτην”. Κανείς δε θα γίνεται δεκτός στις εξετάσεις, αν δεν έχει την απόδειξη του οικείου λοχαγού 
για την τακτική φοίτησή του στα γυµνάσια και την άµεµπτη στρατιωτική διαγωγή του.  
53413/12/1862, έτος Ι΄, αρ. 473, σ. 2188 κε. 
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που δεν υπάρχουν. Απαραίτητη θεώρησε και την αποστολή γυναικών, για να 

“διοργανίσουν τα της εκπαιδεύσεως και ανατροφής του φύλου των“535.  

Ο υπουργός Β. Κ. Νικολόπουλος µε εγκύκλιο (αρ. 7786, 14/7/1863) απευθύνεται 

στους πληρεξουσίους Κ. Ν. ∆όσιο, Ν. Σαρίπολο, ∆. Αφεντούλη, τον τµηµατάρχη Αλ. 

Κοντόσταυλο και τους καθηγητές Κ. Κοντογόνη, Στ. Κουµανούδη, Ευθ. Καστόρχη ζητώντας 

να ασχοληθούν µε την επεξεργασία κατάλληλου διαρρυθµιστικού νοµοσχεδίου για όλα τα 

σχετικά µε το Πανεπιστήµιο (αριθµό εδρών, προσόντα καθηγητών, περίοδο µαθηµάτων, 

εξετάσεις κλπ), για να υποβληθεί αυτό στη συνέλευση των πληρεξουσίων. Η αληθινή 

παιδεία “δεν ανεπτύχθη και δεν παρήγαγεν εντελώς εν Ελλάδι τους προσδοκωµένους και 

ανταξίους των γενοµένων θυσιών καρπούς, ένεκα ίσως της πληµµελείας των διεπόντων τα 

της ανωτέρας εκπαιδεύσεως θεσµών... να ληφθή σύντονος πρόνοια και φροντίς περί 

αναδιοργανώσεως της ανωτέρας εκπαιδεύσεως εν τω Εθνικώ Πανεπιστηµίω, προωρισµένω 

ου µόνον εις διάδοσιν της επιστήµης εντός της ελευθέρας Ελλάδος, αλλά και εις διάχυσιν 

των φώτων επί την Ανατολήν”536. 

Ο υπουργός ∆. Ν. ∆ρόσος συστήνει επιτροπή από τους Φ. Ιωάννου, Β. Οικονοµίδη, 

Μ. Ρενιέρη, ∆. Αιγινήτη, Κ. ∆όσιο, Π. Ροµπότη, Γ. Ράλλη, Π. Ζάνο για τη σύνταξη του 

οριστικού κανονισµού του Πανεπιστηµίου. Παρόλο που το Πανεπιστήµιο διανύει τριάντα 

χρόνια ζωής, διέπεται από προσωρινό κανονισµό, που είναι ελαττωµατικός και ελλιπής. Τα 

σχέδια των προκατόχων υπουργών παρέµειναν σχέδια537. 

Ο ίδιος υπουργός (25/11/1866) στην έκθεσή του για την κατάσταση τη Εκκλησίας και 

της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως από το 1863 και µέχρι σήµερα αναφέρει ότι το Πανεπιστήµιο 

“χωρεί οσηµέραι εις ακµήν και την ενεργητικήν και εκπολιτιστικήν αυτού δύναµιν και 

επιρροήν ευγνωµόνως αισθάνεται το γένος ηµών και σύµπασα η Ανατολή ανοµολογεί, διότι 

πανταχόθεν αυτής διαπρέπουσιν επιστήµονες οι τρόφιµοι αυτού και ο πανελλήνιος κόσµος 

έχει ήδη εν τοις κόλποις αυτού πολλά τα µουσοτραφή τέκνα της πνευµατικής ταύτης και 

                                            
535 Ιανουάριος 1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 476-477, σ. 2 κε. 
5/7/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 494, σ. 131-134. Προτάσεις για την αναµόρφωση του προγράµµατος σπουδών είχαν γίνει και 
παλαιότερα. Ο ∆. Ι. µεταφέρει αποσπάσµατα από το εξαντληµένο έργο του Π. Βραΐλα Αρµένη “Οδηγίαι προς τους 
φοιτητάς εκάστης σχολής περί της αλληλουχίας των διαφόρων επιστηµών και περί της τηρητέας µεθόδου και τάξεως κατά 
τας ακαδηµαϊκάς σπουδάς” (έκδοση 1853). Τα αποσπάσµατα είναι γραµµένα από τον τότε κοσµήτορα της Φιλοσοφικής 
Σχολής Φ. Ιωάννου επί της πρυτανείας του αοιδίµου Π. Αργυρόπουλου. Η Φιλοσοφική σχολή περιλαµβάνει, εκτός από τα 
µαθήµατα της Φιλολογίας και µερικά γενικά µαθήµατα που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη του πνεύµατος και 
προτελεστικά ή βοηθητικά στην κατανόηση των ειδικών µαθηµάτων, που οφείλει να ακούσει κάθε φοιτητής, ανεξάρτητα αν 
είναι του φιλολογικού ή µαθηµατικού ή φυσικού τµήµατος. Τα µαθήµατα αυτά είναι η Φιλοσοφία (στην οποία καταλέγονται 
η Ψυχολογία, η Λογική, η Μεταφυσική, η Ηθική, το Φυσικό ∆ίκαιο, η Καλολογία, η Ιστορία της Φιλοσοφίας, η Φιλοσοφία 
της Ιστορίας. Από αυτά τα πέντε πρώτα είναι αναγκαία σε κάθε φοιτητή), η Γενική Ιστορία (απαιτείται να διδάσκεται η 
Ελληνική Ιστορία και µάλιστα από τον Κ. Παπαρρηγόπουλο), η Κατωτέρα Μαθηµατική, η Φυσική, η Φυσική Ιστορία. Εκτός 
από τα γενικά αυτά µαθήµατα είναι ωφέλιµη και η ερµηνεία Ελλήνων και Ρωµαίων πεζογράφων και ποιητών. Όλα τα 
µαθήµατα θα τα ακροώνται οι φοιτητές στα πρώτα έτη των ακαδηµαϊκών σπουδών τους. 
53620/7/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 496, σ. 151-152. 
53710/8/1866, έτος Ι∆΄, αρ. 604, σ. 1016. 
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φωτιστικής του πνεύµατος και θερµαντικής της καρδίας εστίας”. Από το 1837 έχουν φοιτήσει 

4631 φοιτητές, 2069 από την ελεύθερη Ελλάδα και 1622 από το εξωτερικό. Πρόβληµα 

αποτελεί η έλλειψη οριστικού κανονισµού καθώς και διδακτικών συγγραµµάτων538. 

Τριάντα ένα έτη µετά την ίδρυση του Πανεπιστηµίου και ακόµη δεν έχει καταρτιστεί ο 

οριστικός κανονισµός του. Στην έκθεσή του ο Α. Μαυροµιχάλης (23/12/1868) για το 

διάστηµα 1866-1868 για το Πανεπιστήµιο επισηµαίνει ότι, ενώ αυτό θεωρείται το κοινό 

πρυτανείο σύµπαντος του πανελληνίου, µένει στάσιµο εξαιτίας του προσωρινού του 

κανονισµού. Ο οριστικός κανονισµός που υποβλήθηκε στη Βουλή προβλέπει, ανάµεσα στα 

άλλα, το διορισµό των καθηγητών µε διαγωνισµό και την ισοβιότητά τους, καθώς και τον 

ορισµό µαθηµάτων και όχι εδρών. Ο υπουργός φρόντισε επίσης και για τη λειτουργία του 

φιλολογικού φροντιστηρίου539.  

Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο (2/12/1868) για τον οριστικό κανονισµό του 

Πανεπιστηµίου δεν αρκεί µόνο το απολυτήριο του γυµνασίου για την εισαγωγή των 

φοιτητών, αλλά προβλέπονται και εξετάσεις540.  

Ο πρύτανης Κ. Φρεαρίτης (1/1/1864) στα πλαίσια της προσπάθειας της συγγραφής 

της ιστορίας του Πανεπιστηµίου απευθύνεται σε όλους αυτούς, οι οποίοι αποφοίτησαν και 

τους ζητά να στείλουν µέχρι 1/5/1864 σηµείωση, στην οποία να αναφέρουν όλη τη 

σταδιοδροµία τους από την αποφοίτησή τους και µέχρι σήµερα. Χωρίς αυτές τις 

πληροφορίες η πρυτανεία που θα συγγράψει την ιστορία του πανεπιστηµίου είναι σαν να 

περιγράφει µόνο τις ρίζες του δέντρου και όχι τα άνθη και τους καρπούς του541.  

Στις 19/2/1868 ο Α. Μαυροµιχάλης υπογράφει το σχετικό ∆ιάταγµα “περί 

καταργήσεως του διά προηγουµένου διατάγµατος ελέγχου των καθηγητών του Εθνικού 

Πανεπιστηµίου”542 και στις 10/10/1868 ο ίδιος υπουργός υπογράφει το νέο κανονισµό του 

φιλολογικού φροντιστηρίου543. 

Στις 6/7/1870 ο υπουργός Α. ∆. Αυγερινός υποβάλλει απογραφική έκθεση για την 

ανώτατη και τη µέση εκπαίδευση για το έτος 1869. Η έκθεση αυτή δίνει χρήσιµα στατιστικά 

                                            
5386/12/1866, έτος Ι∆΄, αρ. 614-615, σ. 1088-1102. 
Σηµειώνεται επίσης ότι στις 6/9/1863, µε την εγκύκλιο αρ. 9588 του υπουργού B. K. Νικολόπουλου καταργείται η επιτροπή 
του πανεπιστηµίου για την εξέταση των υποψήφιων αλλοδαπών φοιτητών. ΕΦ, 20/9/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 502, σ. 200. 
53916/1/1869, έτος ΙΖ΄, αρ. 690-691, σ. 1704 κε.  
54023/1/1869, έτος ΙΖ΄, αρ. 692, σ. 1713.  
5411/2/1864, έτος ΙΒ΄, αρ. 515, σ. 304. “παρήλθεν... ολόκληρος εικοσιπενταετηρίς, αφ’ ης εν Αθήναις ιδρύθη περικλεής 
ναός των Μουσών, το εθνικόν των Ελλήνων Πανεπιστήµιον, εις ο πανταχόθεν τα γοργά της πατρίδος τέκνα συρρεύσαντα, 
και την διάνοιαν αυτών και το ήθος εν αυτώ αναπτύξαντα, πανταχού απόστολοι του Ελληνικού πολιτισµού εξεπέµφθησαν, 
και ως θεολόγοι, διδάσκαλοι, νοµοϊστορες, ιατροί και πολιτικοί, την κοινωνίαν πολυειδώς ευηργέτησαν”. Αυτή την 
ευεργετική ροπή του πανεπιστηµίου σκοπεύει η πρυτανεία να διαγράψει µε στατιστικούς πίνακες και ιστορική έκθεση. 
542 8/3/1868, έτος ΙΣΤ΄, αρ. 661, σ. 1470.  
543Αρ. 2: Σκοπός αυτού η διά της πρακτικής ασκήσεως εις την αρχαίαν και νέαν ελληνικήν γλώσσαν και την ρωµαϊκήν 
εκπαίδευσις των φοιτητών εκείνων, όσοι µέλλουσι να µετέλθωσι το διδασκαλικόν επάγγελµα, ΕΦ,  25/10/1868, έτος ΙΣΤ΄, 
αρ. 678, σ. 1607.  
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στοιχεία. Από το 1837 από τους 5245 φοιτητές που φοίτησαν πήραν πτυχίο οι 1383, 

δηλαδή ποσοστό 26,4%544. Σύµφωνα µε τον υπουργό η επιστηµονική παίδευση στην 

Ελλάδα πρόκοψε και το Πανεπιστήµιο προσέφερε υπηρεσία και στο Πανελλήνιο και γενικά 

στην Ανατολή. Αυτή η αγλαή του καρποφορία είναι η ευσεβής εκπλήρωση των ευχών 

αυτών που συνέβαλαν στην ίδρυση του περιφανούς αυτού καταστήµατος και που 

συνεχίζουν να καταβάλουν το προϊόν του ιδρώτα τους ή άφησαν κληροδοτήµατα. Η 

περιουσία του Πανεπιστηµίου ολοένα και αυξάνει, διότι και οι µισθοί των καθηγητών 

καταβάλλονται από το δηµόσιο και κάθε χρόνο δίνεται επιχορήγηση εξόδων545. Έχουµε 

φτάσει στο 1870546 και ακόµη δεν έχει ψηφιστεί ο οριστικός κανονισµός547, ενώ στο 

πρόγραµµα των µαθηµάτων του Πανεπιστηµίου για το χειµερινό εξάµηνο 1872-73 δεν 

αναφέρεται καθόλου το µάθηµα της Παιδαγωγικής548. Ο υπουργός Ι. Βαλασόπουλος 

(9/3/1875) στους απογραφικούς πίνακες αναφέρει στοιχεία για τον αριθµό των φοιτητών, το 

σύνολο των οποίων είναι 1352 κατά το 1874 549, ενώ για το έτος 1880-81 αναφέρεται ότι το 

Πανεπιστήµιο έχει 1(9;)889 φοιτητές και 60 καθηγητές550. 

 Το περιοδικό απαντά σε όσους επέκριναν τον υπουργό Γ. Μίληση για την πλήρωση 

και ενίσχυση των εδρών του εθνικού πανεπιστηµίου: “το εθνικόν πανεπιστήµιον είναι 

                                            
54426/9/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 745, σ. 2137κε . Από αυτούς 225 φοίτησαν στη Θεολογική (πήραν πτυχίο 10), 2181 στη Νοµική 
(πήραν πτυχίο 517), 1552 στην Ιατρική (πήραν πτυχίο 567), 1008 στη Φιλοσοφική (πήραν πτυχίο 106), 279 στο 
φαρµακευτικό σχολείο (πήραν πτυχίο 183). Από τους 1205 εγγεγραµµένους φοιτητές οι 987 προέρχονται από την 
ελεύθερη Ελλάδα και 218 από το εξωτερικό (29 Θεολογική, 673 Νοµική, 316 ιατρική, 151 Φιλοσοφική, 36 Φαρµακευτικό 
σχολείο). Από την Ελλάδα 387 Επτανήσιοι, 1787 Πελοπόννησο, Νησιά Πελοποννήσου 116, Στερεά 801, Εύβοια και 
Σποράδες 142, Κυκλάδες 309. Από το εξωτερικό 137 Κων/πολη, 168 Θράκη, Σερβία και Βουλγαρία, 194 Μακεδονία, 341 
Ήπειρο και Αλβανία, 205 Θεσσαλία, 148 Κρήτη, 21 Κύπρος, 281 νησιά Μ. Ασίας, 194 Μ. Ασία, Συρία, Αίγυπτος, 39 ∆ακία, 
16 Αυστρία, Γερµανία, 10 Ρωσία, 2 Αγγλία, 3 Γαλλία, 2 Σκανδιναβία, 7 Ιταλία.   
54526/9/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 745, σ. 2137κε. 
546 30/4/1871, έτος ΙΘ΄, αρ. 771, σ. 2345 κε. Στις 9/4/1871 γίνεται η κηδεία του Χ. Χριστόπουλου, υπουργού Εξωτερικών 
και βουλευτή Ολυµπίας. Στο απόσπασµα του λόγου του  Ν. Ι. Σαρίπολου, που είναι σχετικό µε την Ακαδηµία και το 
Πανεπιστήµιο (σ. 2345-2347), αναφέρεται ότι αν δε γινόταν η µεταβολή του 1867, η Ακαδηµία της Ελλάδας “ήθελεν είσθαι 
ήδη συστηµένη εργαζοµένη και καρποφορούσα, οι δε και παρ’ ηµίν µισόκαλοι δεν ήθελον κινεί σήµερον χλευαστικώς τας 
κεφαλάς αυτών, όταν διερχόµενοι προ του πολυτελεστάτου µεγάρου, ο η γενναιοδωρία του Σίνα προικίζει τη Ελλάδι, 
ορώσι µεν της ύλης τον πλούτον, δυσπιστούσι δε επί τη αφθονία της διανοίας, ουδ’ ήθελον επιφωνεί, ω! Οία Ακαδηµία 
άνευ Ακαδηµαϊκών. Αλλά και το Πανεπιστήµιον ήθελε λάβει τον οριστικόν αυτού κανονισµόν, ήθελε δε παύσει το αστείως 
συµβαίνον εν ηµίν, ότι ο διέπων τα του κέντρου του πολιτισµού και των φώτων εν τη Ανατολή οργανισµός, επί τριάκοντα 
και πέντε όλα έτη διέπει αυτό ως προσωρινός, ενώ τοσούτοι άλλοι νόµοι ως µακροβιώτατοι, και δη και το σύνταγµα του 
1844 ως αιώνιον ψηφισθέν πολύ βραχύτερον του προσωρινού κανονισµού του πανεπιστηµίου εβίωσεν” 
547Το περιοδικό δηµοσιεύει τέσσερα νοµοσχέδια “Περί της δηµοσίας παιδεύσεως και των κληροδοτηµάτων” του βουλευτή 
Κυνουρίας Γ. Α. Βακαλόπουλου για προβληµατισµό και συζήτηση. Νοεµβρίου 1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 752, 753, 754, σ. 2192 
κε. Στο Σχέδιο Νόµου περί Οργανισµού του Πανεπιστηµίου (σ. 2211), άρθρο 1 ορίζεται: “το εν Αθήναις Πανεπιστήµιον 
είναι το ανώτατον εκπαιδευτήριον του ελληνικού έθνους· σκοπός δ’ αυτού η προαγωγή της επιστήµης και η επιστηµονική 
εκπαίδευσις των µελλόντων να υπηρετώσι την πολιτείαν και την Εκκλησίαν”. Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι η Φιλοσοφική σχολή 
αποτελείται από τέσσερα τµήµατα, το φιλοσοφικό, το φιλολογικό, το ιστορικοπολιτικό και το φυσικοµαθηµατικό. Στις έδρες 
αναφέρεται και η έδρα παιδαγωγικής και ιστορίας της φιλοσοφίας.  
548 26/11/1872, έτος Κ΄, αρ. 805, σ. 2607.  
54910/4/1875, έτος ΚΓ΄, αρ. 837, σ. 2856 κε. Συνολικά 1352 φοιτητές. 30 στη Θεολογική, 571 στη Νοµική, 546 στην Ιατρική, 
142 στη Φιλοσοφική και 63 στο Φαρµακευτικό σχολείο. Η αναλογία των φοιτώντων στο Πανεπιστήµιο σε σχέση µε τον 
πληθυσµό είναι 1 στους 1050 κατοίκους. 
28/1/1875, έτος ΚΓ΄, αρ. 834, σ. 2834 κε. Από την έκθεση του Ι. Βαλασόπουλου (Νοέµβριος 1874) πληροφορούµαστε ότι 
κατήρτισε οριστικό κανονισµό για το Πανεπιστήµιο και εισήγαγε το διαγωνισµό για την αναγόρευση καθηγητών. 
550Έτος ΚΗ΄, περίοδος Β΄, 1/2/1881, αρ. 21, σ. 328.  
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πανεπιστήµιον του Πανελληνίου και δηµιούργηµα αυτού. Η αποστολή του είναι γενικωτέρα 

του στενώµατος εν ω ήθελέ τις ζητήσει να το σφηνώση. Η κυβέρνησις, οιαδήποτε και αν 

ήθελεν είναι, φέρει προς σύµπαν το γένος ηµών ευθύνην διά την ευεξίαν αυτού και οφείλει 

εκ παντός τρόπου να διατηρή αυτό εις κατάστασιν ανθηράν, ίνα εκπληροί αποχρώντως την 

αποστολήν του και να φέρη ενώπιον των οµοταγών αυτώ της δυνατής ενταύθα τελειότητος 

το σέµνωµα”551.  

                                            
551 12/12/1875, έτος ΚΓ΄, αρ. 844, σ. 2911-12.  
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Αριθµός φοιτητών µε βάση τις πληροφορίες του περιοδικού κατά χρονολογική 
σειρά 

ΕΦ, 6/10/1856, αρ. 180, σ. 731 κε. Κατά το διάστηµα της πρυτανείας του Φ. Ιωάννου 
ενεγράφησαν 164 φοιτητές, 80 ηµεδαποί και 63 αλλοδαποί, από τους οποίους 6 στη 
Θεολογία, 58 στη Νοµική, 39 στην Ιατρική, 23 στη Φιλοσοφική και 70 στη φαρµακευτική. 
Συνολικά φοίτησαν 590 φοιτητές. Υπήρξε ελάττωση εξαιτίας του πολέµου και της επιδηµίας 
της χολέρας.  

ΕΦ, 11/12/1859, έτος Ζ΄, αρ. 343, σ. 1143 κε. Από τη λογοδοσία του πρύτανη ∆. 
Στρούµπου. Από τη σύσταση του πανεπιστηµίου έχουν εγγραφεί 115 φοιτητές στη 
Θεολογική Σχολή, 588 στη Φιλοσοφική, 837 στη Νοµική, 879 στην Ιατρική και 188 στη 
Φαρµακευτική. Συνολικά 1280 προήλθαν από την ελεύθερη Ελλάδα και 1327 από τους έξω 
οµογενείς.   

Τέσσερα έτη αργότερα, στις 20/12/1860, έτος Η΄, αρ. 390, σ. 1521 κε, 
πληροφορούµαστε από το λόγο του Β. Οικονοµίδη, όταν παρέδωσε την πρυτανεία στην 
αρχή του έτους 1859-60, ότι υπήρχαν  602 φοιτητές. 366 από την ελεύθερη και 236 από τη 
δούλη Ελλάδα.  

ΕΦ, 3/4/1862, έτος Ι΄, αρ. 446, σ. 1973 Από την έκθεση του πρώην πρύτανη Α. 
Πάλλη. Αύξηση φοιτητών φαίνεται να υπάρχει το έτος 1860-61, κατά το οποίο φοίτησαν 
696 φοιτητές, από τους οποίους 455 από την ελεύθερη Ελλάδα και 241 “εκ της άλλης”. 27 
στη Θεολογική, 386 στη Νοµική, 161 στην Ιατρική, 110 στη Φιλοσοφική και 12 στο 
Φαρµακευτικό Σχολείο 

26/9/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 745, σ. 2137κε . Σύνολο 5425, πήραν πτυχίο 1383. Από 
αυτούς 225 φοίτησαν στη Θεολογική (πήραν πτυχίο 10), 2181 στη Νοµική (πήραν πτυχίο 
517), 1552 στην Ιατρική (πήραν πτυχίο 567), 1008 στη Φιλοσοφική (πήραν πτυχίο 106), 
279 στο φαρµακευτικό σχολείο (πήραν πτυχίο 183). Από τους 1205 εγγεγραµµένους 
φοιτητές οι 987 προέρχονται από την ελεύθερη Ελλάδα και 218 από το εξωτερικό (29 
Θεολογική, 673 Νοµική, 316 ιατρική, 151 Φιλοσοφική, 36 Φαρµακευτικό σχολείο). Από την 
Ελλάδα 387 Επτανήσιοι, 1787 Πελοπόννησο, Νησιά Πελοποννήσου 116, Στερεά 801, 
Εύβοια και Σποράδες 142, Κυκλάδες 309. Από το εξωτερικό 137 Κων/πολη, 168 Θράκη, 
Σερβία και Βουλγαρία, 194 Μακεδονία, 341 Ήπειρο και Αλβανία, 205 Θεσσαλία, 148 
Κρήτη, 21 Κύπρος, 281 νησιά Μ. Ασίας, 194 Μ. Ασία, Συρία, Αίγυπτος, 39 ∆ακία, 16 
Αυστρία, Γερµανία, 10 Ρωσία, 2 Αγγλία, 3 Γαλλία, 2 Σκανδιναβία, 7 Ιταλία.   

10/4/1875, έτος ΚΓ΄, αρ. 837, σ. 2856 κε. Συνολικά 1352 φοιτητές. 30 στη Θεολογική, 
571 στη Νοµική, 546 στην Ιατρική, 142 στη Φιλοσοφική και 63 στο Φαρµακευτικό σχολείο. 
Η αναλογία των φοιτώντων στο Πανεπιστήµιο σε σχέση µε τον πληθυσµό είναι 1 στους 
1050 κατοίκους 

ενώ για το έτος 1880-81 αναφέρεται ότι το Πανεπιστήµιο έχει 1(9;)889 φοιτητές 
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3.3. Το θεσµικό πλαίσιο 

3.3.1. Εκπαίδευση- Επαγγελµατική εκπαίδευση 

Πρόοδος “κατ’ έκτασιν και είδος” 
Μέσα στο κλίµα του αρχαίου ένδοξου παρελθόντος, των υψηλών προσδοκιών για το 

µέλλον, του προορισµού του ελληνικού κράτους και των στατιστικών δεδοµένων της 

αύξησης του αριθµού των σχολείων και των µαθητών/ριών, όπως επίσης και του αριθµού 

των φοιτητών του Πανεπιστηµίου552, κινείται η εκπαιδευτική διαδικασία στη διάρκεια του 

19ου αιώνα. Στα κείµενα των εγκυκλίων, των νοµοσχεδίων, των απολογιστικών και 

εισηγητικών εκθέσεων των υπουργών Παιδείας διαφαίνεται ότι υπάρχουν οι διαθέσεις για 

βελτιώσεις ή µεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Είναι συχνό επίσης το φαινόµενο 

να ζητούνται οι απόψεις και προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα διάφορα ζητήµατα. Με τη 

διαφορά ότι όλη αυτή η “εντύπως” διαφαινόµενη κινητικότητα δε γίνεται πράξη. Ένας 

σοβαρότατος λόγος πρέπει οπωσδήποτε να είναι η συχνή εναλλαγή κυβερνήσεων και 

υπουργών Παιδείας. Κατά το διάστηµα µεταξύ των ετών 1833-1863 αναδείχτηκαν 30 

υπουργοί Παιδείας, ενώ µεταξύ των ετών 1863-1881 ανέλαβαν 46 υπουργοί. ∆ηλαδή για 

ένα διάστηµα 48 ετών χρηµάτισαν υπουργοί 76 (!) πολιτικά πρόσωπα553. Ακόµη και οι 

καλύτερες διαθέσεις και ιδέες για τη βελτίωση της εκπαίδευσης να υπήρχαν, πώς θα 

έµπαιναν σε εφαρµογή µε αυτή την εναλλαγή κυβερνήσεων και προσώπων;  

Την κατάσταση στα διάφορα εκπαιδευτήρια της εποχής πληροφορούµαστε, κυρίως, 

από τις ετήσιες εκθέσεις των υπουργών στη Βουλή, από διάφορες εκθέσεις για 

επιθεωρήσεις που πραγµατοποιούνται ή από τις εγκυκλίους υπουργών, οι οποίες, 

συνήθως, εκδίδονται, όπως και σήµερα άλλωστε, όταν διατυπώνονται ερωτήµατα, όταν 

δίνονται αφορµές ή σηµειώνονται παραλείψεις, αλλά και, όταν, για να µην είµαστε συνεχώς 

αρνητικοί, συµβαίνουν και θετικές ενέργειες. 

Συνήθως το περιοδικό επικροτεί το έργο των υπουργών παιδείας554 και προβάλλει 

ιδιαίτερα τις προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση της δηµοδιδασκαλίας555. Μάλιστα 

από το υπουργείο δίνεται η δυνατότητα στους δηµοδιδασκάλους να υποβάλουν προτάσεις 

βελτίωσης του νόµου  της 6/18-8-1834 “Περί δηµοτικών σχολείων”556. 

                                            
552 Βλέπε υποκεφάλαιο Πανεπιστήµιο της παρούσας εργασίας.  
553Π., Παπακωνσταντίνου-Α., Ανδρέου, Τα ∆ιδασκαλεία και η Ανάπτυξη της Παιδαγωγικής Σκέψης 1875-1914, Αθήνα 
1992, σ. 20. 
5547/2/1854, αρ. 66, σ. 264. Από τότε που υπουργός εκπαίδευσης έγινε ο Στ. Βλάχος και διευθυντής δηµοτικών σχολείων 
ο Γ. Χρυσοβέργης η “προεκπαίδευσις προχωρεί γιγαντιαίοις βήµασιν”. 
55519/9/1854 αρ. 95 σ. 380. Επιτροπή από τους Ιω. Κοκκώνη, Γ. Κωνσταντινίδη, Μ. Καραµάνο θα µελετήσει την 
πραγµατεία του Ιω. ∆ραΐκη µε προτάσεις για τη βελτίωση της δηµοδιδασκαλίας. 
55611/10/1854 αρ. 99, σ. 396. 
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Το γεγονός ότι ο ίδιος ο υπουργός Π. Αργυρόπουλος ανέθεσε σε δεκαµελή επιτροπή 

να διατυπώσει “την γνώµην εαυτής επί της εν ενεργεία µεθόδου της αλληλοδιδακτικής και 

των εις τα δηµοτικά σχολεία διδασκοµένων µαθηµάτων και των εν χρήσει παρ’ αυτής 

βιβλίων” αποδεικνύει τους προβληµατισµούς που υπήρχαν για την αποτελεσµατικότητα 

της µεθόδου στο δηµοτικό σχολείο. Η Εφηµερίς ευελπιστεί ότι η επιτροπή θα δώσει 

σωτηριώδεις γνώµες στον υπουργό, στον οποίο απόκειται η εκτίµηση και η ενέργεια για τη 

βελτίωση της “πολύ περιπλεχθείσης και πολλών καθαρισµών και επί τα κρείττω 

τροπολογιών χρηζούσης δηµοτικής εκπαιδεύσεως”557.  

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη και τις γνώµες των δασκάλων να γνωµοδοτήσει: α) 

αν ο οδηγός της αλληλοδιδακτικής µεθόδου και οι µέχρι τώρα µεταρρυθµίσεις και 

βελτιώσεις που προτείνονται κρίνονται αναπόφευκτες και ουσιώδεις και διευκολύνουν τη 

µέθοδο διδασκαλίας και εποµένως η τροποποίησή τους είναι αναγκαία, β) αν τα 

υπάρχοντα βιβλία και, κυρίως, η κατήχηση και η χριστιανική διδασκαλία εκπληρώνουν το 

σκοπό τους και, αν συµβαίνει το αντίθετο, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος της διασκευής ή 

αντικατάστασής τους, γ) σε ποιες αρχές πρέπει να στηρίζεται η γραµµατική, αν πρέπει να 

έχει αντικείµενο την αρχαία ή τη νεότερη γλώσσα και ποια είναι η αρµοδιότερη από τις 

υπάρχουσες δ) να οριστεί οµοιόµορφα ο ελληνικός (γραφικός) χαρακτήρας. Είναι µεγάλη η 

ευθύνη της επιτροπής, για να προετοιµαστεί το µεγάλο έργο της ηθικής και διανοητικής 

διάπλασης του έθνους558.   

Οι προτάσεις της επιτροπής άργησαν να υποβληθούν και στο µεταξύ υπουργός 

παιδείας είχε γίνει ο Χ. Χριστόπουλος. Οι τροποποιήσεις, που ανακοινώνονται είναι 

απογοητευτικές: µία από αυτές είναι το κάρφωµα των αβάκων, η αντικατάσταση της λέξης 

“ατίµωσις” από τις λέξεις “µέµψις ή µοµφή”, η καθιέρωση του στρόγγυλου είδους γραφής, η 

αλλαγή στην ονοµασία των φωνηέντων και η µετωνοµασία του βουβού σε σύµφωνο, 

καθώς και ορισµένες αλλαγές στις ώρες διδασκαλίας. Η σπουδαιότερη αλλαγή είναι ο 

ορισµός της γραµµατικής της αρχαίας για τα δηµοτικά σχολεία559. 

                                                                                                                                                   
Σύµφωνα µε το διοργανισµό (17/2/1855) του υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως 
δηµιουργούνται δύο τµήµατα Εκκλησιαστικό και Εκπαιδευτικό µε υπουργό το Γ. Ψύλλα. ΕΦ, 3/3/1855, αρ. 108, σ. 433. 
5573/7/1855, αρ. 122, σ. 488. Τα θέµατα, στα οποία θα πρέπει να υποβάλει τις προτάσεις της η επιτροπή είναι τα εξής: Τα 
περισσότερα διδακτικά βιβλία θεωρούνται ανεπαρκή ως προς το σκοπό της σύνταξής τους. Άλλα είναι ελλιπή ως προς το 
λεκτικό, άλλα ως προς τη µέθοδο, διότι µεταφράστηκαν ή τα ερανίστηκαν από ξένα πονήµατα, κυρίως, ενώ για τους 
Έλληνες πρέπει να είναι συνταγµένα “υπό έποψιν αυτόρρηµα ελληνικήν”.  
55818/7/1855, αρ. 124, σ. 495. Η επιτροπή αποτελείται από τους: Αρχιεπίσκοπο Πατρών Μιχαήλ, Σ. ∆. Βυζάντιο διευθυντή 
δηµοτικών σχολείων, Φ. Ιωάννου, Ιω. Κοκκώνη, Γρ. Παπαδόπουλο, ∆. Στ. Μαυροκορδάτο, Γ. Κωνσταντινίδη, Μ. 
Καραµάνο, Ιω. ∆ραΐκη, ∆. Ιαννόπουλο.   
55911/8/1856, αρ. 173, σ. 703. Οι τροποποιήσεις υπογράφηκαν 23/7/1856 από τον υπουργό Χ. Χριστόπουλο. (Για τον 
ορισµό της Γραµµατικής βλέπε υποκεφάλαιο Γλώσσα αυτής της εργασίας) (Γραµµατική της αρχαίας, σ. 177 του Οδηγού). 
Σύµφωνα µε το από 12/7/1830 διάταγµα του Κυβερνήτη της Ελλάδας εισήχθη το µεταφρασθέν εγχειρίδιο του Γάλλου 
Σαραζίνου µε το όνοµα Οδηγός της αλληλοδιδακτικής µεθόδου. Ο Οδηγός, αν και “µετεσκευάστηκε έκτοτε επί το βέλτιον” 
καθώς και η πείρα και οι νεότερες µεταρρυθµίσεις στην αλληλοδιδασκαλία υπαγόρευσαν την τροποποίησή του, 
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Η διάθεση εξωραϊσµού της πραγµατικότητας είναι φανερή, διότι, σύµφωνα µε 

πληροφορίες, το περιοδικό ανακοινώνει ότι επιβεβαιώνεται η καλή κατάσταση των 

δηµοτικών σχολείων και τα ευάρεστα αποτελέσµατα των εξετάσεων560. Εξάλλου η 

Εφηµερίς των Φιλοµαθών είχε κατηγορηθεί από τον Αιώνα ότι ακολουθεί φιλοκυβερνητική 

στάση και είχε απαντήσει: “αν απεβάλλοµεν το προς την αγαθοποιόν µας κυβέρνησιν 

οφειλόµενον σέβας και τας συντηρητικάς ηµών αρχάς και συνετασσόµεθα τω άλλως 

βουλοµένω Αιώνι ηθέλαµεν είσθαι ευάρεστοι αυτώ. Προτιµώµεν  όµως την ευθείαν της 

σκολιάς και εώµεν τω Αιώνι χαίρειν επί τοις ονείροις οις υπηρετών ου παύεται”561. 

Η πρόοδος της εκπαίδευσης είναι η καλύτερη απάντηση στους κατηγόρους που 

ισχυρίζονται ότι οι δάσκαλοι λιµοκτονούν, η εκπαίδευση του λαού παραµελείται και η 

κατάσταση των δηµοτικών είναι χειρότερη από ό,τι στην Τουρκοκρατία. Με αυτές τις 

κατηγορίες αµαυρώνεται ο ζήλος αυτών που εργάζονται, διαστρέφεται η κρίση των έξω 

οµογενών και αλλογενών και πάσχει η υπόληψη της δηµοσιογραφίας, υποστηρίζεται από 

το περιοδικό562. 

3.3.2. Εκθέσεις για την εκπαίδευση 
Η πρώτη έκθεση που δηµοσιεύεται από την Εφηµερίδα είναι ο “Επίσηµος πίναξ της εν 

Ελλάδι καταστάσεως της δηµοσίας εκπαιδεύσεως κατά το 1853”563. Επισηµαίνεται πόσο 

χρήσιµη είναι η λογοδοσία, διότι ουσιώδες καθήκον των κυβερνώντων είναι να εκθέτουν 

ενώπιον του έθνους τα αποτελέσµατα των εργασιών τους για τη γνώση και το φωτισµό του, 

δείχνει τις προσπάθειες και τους κόπους της κυβέρνησης και τις πατρικές διαθέσεις του 

σεβαστού άνακτα και οι τρεις ευεργέτιδες ευρωπαϊκές δυνάµεις πληροφορούνται ότι οι 

προσπάθειές τους για την ανάσταση της πολλά “παθούσης Ελλάδος” δεν απέβησαν 

µάταιες, αλλά έφεραν καρπούς. Ο πίνακας δηµοσιεύεται ως προσφορά στις προστάτιδες 

δυνάµεις, ως απαρχή της διανοητικής προόδου του έθνους και ως απάντηση στους 

πολέµιους της Ελλάδας564. 

                                                                                                                                                   
θεωρήθηκε ότι είναι ακόµη επιδεκτικός βελτιώσεων, που υπαγορεύονται και από την πρόοδο της γλώσσας και από την 
πείρα της διδασκαλίας.   
560 5/11/1855, αρ. 137, σ. 552.  
561 9/5/1853, αρ. 29, σ. 116. 
56213/8/1855, αρ. 128, σ. 514. Η Ε. Φ. θεωρεί την κατάσταση της δηµοτικής εκπαίδευσης θετική: “ενεργήθησαν και 
ενεργούνται από τινος ήδη χρόνου, όσα πρότερον ουδ’ αφ’ όλης της δεκαετίας... ο επί δηµοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργός 
και ο των δηµοτικών σχολείων διευθυντής καταγίνονται ανενδότως περί την βελτίωσιν του κλάδου τούτου... και η 
κατάστασις των δηµοδιδασκάλων εβελτιώθη και βελτιούται ολονέν... πρόκειται να οικοδοµηθή διδασκαλείον... και βραβεία 
να συστηθώσιν... και βιβλίων κατάλληλος σύνταξις να προκηρυχθεί”.  
5634/7/1853 αρ. 37 σ. 147. Η Εφηµερίς των Μαθητών σχολιάζει θετικά την ποσοτική πρόοδο που συντελείται. Σύµφωνα µε 
τον επίσηµο πίνακα της “εν Ελλάδι εκπαιδεύσεως” κατά το έτος 1853 λειτουργούν 486 εκπαιδευτήρια, ο αριθµός των 
διδασκόντων ανέρχεται στους 695 και των φοιτώντων µαθητών στις 3 βαθµίδες 46320, ενώ οι  δαπάνες είναι 44968 
δραχµές. 
564 11/7/1853 αρ. 38 σ. 151. 
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Χρήσιµη και για τις πληροφορίες που δίνει αλλά και για τις απόψεις που εκφράζει είναι 

η περιληπτική έκθεση της “εν Ελλάδι Μέσης Εκπαιδεύσεως από του 1829-1855 µετά 

στατιστικών σηµειώσεων”, την οποία παρουσίασε στις 29/2/1856 ο υπουργός Χ. 

Χριστόπουλος στην Εθνοσυνέλευση. Αναφέρει ότι µε την έκθεση θα γίνει γνωστή η 

προκοπή που συντελέστηκε έως τώρα, αλλά και τι πρόκειται να γίνει στο µέλλον565. 

Ο υπουργός, για να διαγνώσει τις αιτίες και τα αποτελέσµατα, µελέτησε τις αρχές της 

ιστορίας της δηµόσιας εκπαίδευσης από το 1829 και όλες τις φάσεις της µέχρι το τέλος του 

1855. Σε αυτή την έκθεση διαφαίνεται  η µεγάλη ανάπτυξη της “ελληνικής διανοίας”566. Στο 

Ελληνικό Σχολείο οι µαθητές αποκτούν τις πιο αναγκαίες γνώσεις για τον κοινωνικό και 

πρακτικό βίο και, αν µπορούν, τις επεκτείνουν πηγαίνοντας στο Γυµνάσιο, για το οποίο, 

κυρίως, προετοιµάζονται. Οι απόφοιτοι του Γυµνασίου αποκτούν εγκύκλιο παιδεία που τους 

καθιστά ικανούς για τα πανεπιστηµιακά µαθήµατα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή για να 

στραφούν σε διάφορα επαγγέλµατα567. Ο υπουργός επισηµαίνει ότι, µε βάση τους 

αριθµούς, η Ελλάδα έχει ευρύτερη µέση παιδεία από τη Γαλλία, αλλά υπάρχουν ακόµη 

ελλείψεις, για τις οποίες χρειάζεται µελέτη και ώριµη σκέψη, για να συµπληρωθούν και να 

διορθωθούν. Πιο εµφανής είναι η έλλειψη ειδικών διδακτηρίων για την προετοιµασία των 

νέων, που θέλουν να στραφούν στα τέσσερα σπουδαία επαγγέλµατα που συµβάλλουν 

στην ευηµερία της πατρίδας, τη γεωργία, το εµπόριο, τη ναυτιλία, τις τέχνες.  

Στην έκθεση δίνεται βαρύτητα και στη θρησκευτική διδασκαλία, η οποία πρέπει να 

συµβαδίζει µε τη λοιπή εγκυκλοπαιδική διδασκαλία, διότι η γνώση και η τήρηση των νόµων 

του Κυρίου καθιστούν τον άνθρωπο ευδαίµονα όχι µόνο στο µελλοντικό βίο αλλά και στον 

                                            
5657/3/1856, αρ. 153, σ. 617-620.  
5667/3/1856, αρ. 154, σ. 621-624. Κατά την Α΄ περίοδο 1829-1830 λειτουργούσε το Κεντρικό Σχολείο του Ναυπλίου υπό τη 
διεύθυνση του Γενναδίου, στο οποίο συνέρευσαν διψώντας για µάθηση πεντακόσιοι µαθητές. Πολλοί από αυτούς 
συµµετείχαν στον αγώνα. Ορισµένοι από τους σύγχρονους δασκάλους και καθηγητές είναι καρποί αυτού του σχολείου. 
Στη συνέχεια ιδρύθηκαν 18 ελληνικά σχολεία στην Πελοπόννησο µε 694 µαθητές και 31 στα νησιά µε 1712 µαθητές. 
Υπάρχει, όµως, ένα τριετές διάλειµµα 1831-1833 ανεξερεύνητο, λόγω ελλείψεως στοιχείων, πληροφοριών, καθώς και γιατί 
δεν πραγµατοποιήθηκε κάποια επίσηµη έκθεση  
567Κατά τα έτη 1850 και 1851 λειτουργούσαν 6 Γυµνάσια, ενώ από το 1852 και εξής έγιναν 7. Το προσωπικό τους ήταν 
34 διδάσκοντες κατά το 1850, 38 κατά το 1851, 43 κατά το 1852, 45 κατά το 1853, 51 κατά το 1854  και το 1855. 
Παράλληλα από το 1850 υπήρχαν 5 καθηγητές της Ιχνογραφίας. Οι µαθητές ήταν 740 το 1850 (αποφοίτησαν 75), 800 το 
1851 (αποφοίτησαν 80), 900 το 1852 (αποφοίτησαν 104), 1077 το 1853 (αποφοίτησαν 142), 956 το 1854 (αποφοίτησαν 
110) και 968 το 1855 (αποφοίτησαν 83). Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων ήταν σε όλες τις εκθέσεις ευάρεστα. 
Αντίστοιχα τα Ελληνικά Σχολεία ήταν:  

75 το 1850, µε 125 διδασκάλους, 2850 µαθητές (230 απολυτήρια ),  
75 το 1851, µε 125 διδασκάλους, 3000 µαθητές (250 απολυτήρια),  
76 το 1852, µε 126 διδασκάλους, 3170 µαθητές (300 απολυτήρια),  
79 το 1853, µε 133 διδασκάλους, 3872 µαθητές (330 απολυτήρια),  
80 το 1854, µε 134 διδασκάλους, 4042 µαθητές (360 απολυτήρια) και  
81 το 1855, µε 135 διδασκάλους, 4200 µαθητές (400 απολυτήρια).  

Οι φοιτήσαντες µαθητές το 1855 µαζί µε τους µαθητές του ∆ιδασκαλείου, του Πολυτεχνείου, της Ευελπίδων, της Ριζαρείου, 
της Γεωργικής σχολής της Τίρυνθας ανέρχονται στους 6018 και η αναλογία είναι 1 µαθητής σε 200 κατοίκους. Το 1842 η 
αναλογία στη Γαλλία ήταν 1 µαθητής στους 493 κατοίκους και 1 διδάσκαλος στους 24887 κατοίκους (πληθυσµός Γαλλίας 
το 1842, 34194875 κάτοικοι). Στα ελληνικά στοιχεία δε συµπεριλήφθηκε ο αριθµός των κοριτσιών στα παρθεναγωγεία. 
7/3/1856, αρ. 154, σ. 621-624.  
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παρόντα. Η θρησκευτική διδασκαλία κάνει τον άνθρωπο προσηνή, ευεργετικό, τον 

ποδηγετεί στην τήρηση των καθηκόντων προς τον εαυτό του, την κοινωνία και τους 

άρχοντες.  

Όσον αφορά στη ναυτική διδασκαλία ο υπουργός ευελπιστεί στην ίδρυση ιδιαίτερου 

εκπαιδευτηρίου µε το κληροδότηµα του Βαρβάκη. Μέχρι να πραγµατοποιηθεί αυτό, είναι 

δυνατόν να προστεθούν ειδικά µαθήµατα στα διδακτήρια των παραλιακών περιοχών. Η 

κυβέρνηση οφείλει να φροντίζει να προπαρασκευαστούν θεωρητικά όσοι πρόκειται να 

γίνουν έµποροι, και για λόγους γενικότερης κοινωνικής ωφέλειας, αλλά και της 

συγκεκριµένης κοινωνικής τάξης. Μέχρι να ανεγερθούν τα δύο, τουλάχιστον, απαραίτητα 

για αυτό το σκοπό διδακτήρια, θα προστεθούν σχετικά µαθήµατα στα Γυµνάσια της Σύρου 

και των Πατρών.  

Θα υπάρξει µέριµνα και για την εκπαίδευση των κοριτσιών. Θα υποβάλει έκθεση, στην 

οποία θα υποδείξει πώς είναι δυνατόν να εµψυχωθεί η εκπαίδευση του ηµίσεος µέρους της 

κοινωνίας, από το οποίο κατά µέγα µέρος εξαρτάται η διάπλαση των ηθών. Η ανατροφή 

του ανθρώπου αρχίζει από την έλευσή του στον κόσµο και οι µητέρες θέτουν τον πρώτο 

θεµέλιο λίθο της ανατροφής568.  

Η αρχαία Ελλάδα, αναφέρει ο Χ. Χριστόπουλος, περιήλθε σε δόξα και ισχύ, στην 

οποία δεν έφτασε ποτέ κανένα έθνος. ∆ε θήρευσε πλούτη ούτε επιζήτησε κατακτήσεις. 

Έγινε άπληστη µόνο στη σοφία που διαφωτίζει το νου και καθιστά τον άνθρωπο άξιο του 

κλήρου, τον οποίο έτυχε από το ∆ηµιουργό. Επιδίωξε όλες τις ελεύθερες τέχνες που 

ρυθµίζουν τα ήθη, απαλύνουν την καρδιά και παρέχουν τέρψη στο βίο. “Η νέα Ελλάς 

διατηρήσασα αναλλοίωτον το πνεύµα της µητρός αυτής διά µυρίων περιπετειών συνεστάθη 

επιτέλους εις αυτόνοµον έθνος διά των µεγάλων και πολυχρονίων αυτής αγώνων και της 

προστασίας των Ευεργετίδων δυνάµεων ευλογηθείσα δε υπό της αείποτε ευνοούσης αυτήν 

θείας προνοίας διά βασιλέως τα συµφέροντα αυτής περί πλείστου ποιουµένου ήρξατο υπό 

τα σκήπτρα αυτού επαναλαµβάνουσα συν τη ευνοµία και την αρχαίαν αυτής παιδείαν, 

ανακαλούσα αυτήν εκ της σοφής Ευρώπης µεθ’ απάντων οις περιεβλήθη εν τη ξενιτεία 

αυτής κοσµηµάτων υπό της περιποιήσεως ης εκεί έτυχε κατά τον µακρόν της αποδηµίας 

αυτής αιώνα. Θέλει ... περιέλθει (η Ελλάς) εις την βαθµίδα της αναπτύξεως και του 

πολιτισµού των εξευγενισµένων εθνών άτινα εν πάση τη εαυτής αναµορφώσει έθετο εις 

παράδειγµα”569.  

                                            
5687/3/1856, αρ. 154, σ. 624.  
5697/3/1856, αρ. 154, σ. 624. Οι ”Ευεργέτιδες” δυνάµεις, πιθανόν να αναφέρονται λόγω της κατοχής του Πειραιά από τους 
Αγγλογάλλους (Μάιος του 1854 - Φεβρουάριος του 1857).   
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Ο Χ. Χριστόπουλος στην επόµενη έκθεσή του αναφέρθηκε στην αρχή και στην πορεία 

της δηµοτικής εκπαίδευσης. Το ελληνικό έθνος δεν έπαυσε ποτέ να εµπνέεται από τις 

ευγενέστερες ιδέες για το φωτισµό του και πάντοτε είχε υπόψη του τα ακατάβλητα τρόπαια 

των προπατόρων του570. Φρόντισε να διαδοθούν τα γράµµατα στο λαό, νοµοθέτησε τη 

διδασκαλία του µε δηµόσιες δαπάνες και εισήγαγε την αλληλοδιδακτική µέθοδο, την οποία 

διδάχθηκαν οι οµογενείς στην αλλοδαπή571. Αυτή τη στιγµή η κατώτερη εκπαίδευση έχει 

41597 µαθητές και το σύνολο των φοιτώντων σε όλες τις βαθµίδες είναι 58674.  

Μια σηµαντική ρύθµιση ήταν ο κανονισµός του ∆ιδασκαλείου, διότι µε αυτόν ελέγχεται 

η διαγωγή των προσερχόµενων φοιτητών και εισάγονται σε αυτό όσοι παρέχουν ακραιφνή 

δείγµατα της ηθικότητας και ευµάθειάς τους. Όσον αφορά στις υποτροφίες δίνεται 

προτεραιότητα σε όσους είναι ιερωµένοι ή πρόκειται να γίνουν, διότι η πρώτη διδασκαλία 

του λαού θα αποβεί πιο αποτελεσµατική, αν τη µεταδίδουν ιερείς καταρτισµένοι και 

ενάρετοι. Η καθυστέρηση στην πληρωµή των δασκάλων είχε ως αποτέλεσµα πολλοί να 

εγκαταλείψουν το επάγγελµα. Για τη διόρθωση αυτής της καχεξίας εκδόθηκε ο ΤΞΗ΄ νόµος 

που ορίζει να προκαταβάλλεται ο µισθός κάθε µήνα από το δηµόσιο ταµείο. Αυτός ο νόµος 

έφερε νέα ζωή στη δηµοδιδασκαλία, διότι αποµάκρυνε το κύριο αίτιο της αποµάρανσής της. 

Έτσι πολλοί επανήλθαν στην υπηρεσία. Το γεγονός επίσης ότι πολλοί δήµοι κατανόησαν 

τα αγαθά, που πηγάζουν από την εκπαίδευση του γυναικείου φύλου και ζήτησαν διορισµό 

δηµοδιδασκαλισσών, συντέλεσε στην αποστολή υποτρόφων στο παρθεναγωγείο της 

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. 

Όσον αφορά στη µέθοδο, σύµφωνα µε τον υπουργό Χ. Χριστόπουλο, ήταν αναγκαίο ο 

Οδηγός της αλληλοδιδακτικής να αναθεωρηθεί από ειδήµονες και να γίνουν οι βελτιώσεις, 

τις οποίες ο χρόνος και η πείρα υπαγόρευσαν ως αναγκαίες. Μία από αυτές ήταν και η 

χρήση της γραµµατικής της αρχαίας µόνο γλώσσας. Φρόντισε επίσης για την τήρηση των 

άρθρων 6 και 7 του Νόµου που ορίζουν την υποχρεωτική φοίτηση των µαθητών µέχρι το 

12ο έτος. Από την ιερατική εκπαίδευση προσδοκάται µεγάλη και σπουδαία ωφέλεια. Μέσα 

                                            
57016/3/1857, αρ. 201-202, σ. 1-10. Έκθεσις περί της καταστάσεως της δηµοσίας εκπαιδεύσεως (1/2/1857, Χ. 
Χριστόπουλος).  
571Ανάµεσα σε αυτούς ήταν και ο Γ. Κλεόβουλος, που τύπωσε πίνακες αναγνώσεως της ελληνικής µε τη συνδροµή του Ν. 
Ρωσσέτου. Ο Κλεόβουλος επαινέθηκε το 1819 στη συνέλευση των µεθόδων στο Παρίσι. Έτσι από το 1821 άρχισαν να 
λειτουργούν σχολεία στην Ελλάδα και ο Κλεόβουλος φρόντισε για τη διάδοση της µεθόδου και τη µόρφωση των 
δασκάλων. Προοδευτικά αύξαιναν τα αλληλοδιδακτικά σχολεία. Έτσι η αλληλοδιδακτική, αν και συνάντησε πολλά 
προσκόµµατα και συκοφαντίες στην Ευρώπη, όταν έγινε η αληθινή διάγνωση της “ανυσιµότητός” της, ήρθε στην Ελλάδα 
και εφαρµόστηκε χωρίς κωλύµατα. Με τον ερχοµό του Καποδίστρια η µέθοδος έλαβε νέα ώθηση και βελτίωση. 
Λειτουργούσαν συνολικά 71 αλληλοδιδακτικά σχολεία µε 6721 µαθητές. Οι δεινές περιστάσεις της Ελλάδας όµως κατά τα 
έτη 1831-1832 ανέκοψαν την πορεία της δηµοτικής εκπαίδευσης. Το 1832 λειτουργούσαν µόνο 60 αλληλοδιδακτικά. Με 
τον ερχοµό του βασιλιά και µε το ενδιαφέρον του για την παιδεία έγινε ο νόµος περί των δηµοτικών σχολείων που 
αποτελεί το “απάνθισµα των προϋφεστώτων εν τη σοφή Ευρώπη” και, που σύµφωνα µε αυτόν, διεξάγεται η κατώτερη 
εκπαίδευση για 23ο χρόνο. Στο ίδιο.  

 179



σε λίγο χρόνο η πατρίδα θα αποκτήσει φωτισµένο κατώτερο κλήρο. Αλλά και για τη 

θρησκευτική αγωγή στη µέση εκπαίδευση φρόντισε µε την υποχρεωτική καθηµερινή 

προσευχή και µε τον εκκλησιασµό υπό την εποπτεία των διδασκάλων.  

Η πρόοδος παρουσιάζεται “κατ’ έκτασιν και είδος”. Οπωσδήποτε η σύσταση τόσων 

δηµοτικών σχολείων “αποδεικνύει αριδήλως ότι παρ’ ηµίν εγένετο πρόοδος καθ’ εκάστην 

τοιαύτη, όση δύναµαι θαρρούντως να είπω, παρ’ ουδενί άλλω έθνει ανεφάνη εν ίσω 

χρόνω”. Αλλά το πλήθος των σχολείων και η αύξηση των διδασκόµενων παιδιών “εις ουδέν 

πρέπει να λογισθώσιν, εάν µη συνοδεύωνται διά καταλλήλου διδασκαλίας, αείποτε 

τεινούσης προς την ηθικήν προπάντων της νεολαίας µόρφωσιν”. Τα ∆ηµοτικά Σχολεία δεν 

έχουν σκοπό να διδάξουν µόνο την ανάγνωση, τη γραφή, την αρίθµηση, αλλά είναι προ 

πάντων προορισµένα να συντελούν στην ηθικοποίηση του λαού αναπληρώνοντας, 

ιδιαίτερα για τα παιδιά των απόρων τάξεων, την πρώτη και απαραίτητη ανατροφή στην 

οικογένεια. Αλλά, για να δοθεί η “προσήκουσα διεύθυνσις εις την εν τοις δηµοτικοίς 

σχολείοις διδασκαλίαν, ουδέν άλλο συντελεί ει µη η εν Χριστιανική αρετή µόρφωσις των 

δηµοδιδασκάλων”. Ο δηµοδιδάσκαλος είναι το όργανο, µε το οποίο η ηθοποιός µέριµνα της 

εξουσίας ενεργεί στην απαλή καρδιά των παιδιών. Αυτός µε το παράδειγµά του και τη 

διδασκαλία του προετοιµάζει ενάρετους άνδρες και αγαθούς πολίτες εµπνέοντας την 

αφοσίωση στα θεία, την αγάπη στην πατρίδα και στον αρχηγό της, την υποταγή στους 

νόµους και στις αρχές, την οµόνοια µε τους άλλους. Αυτός παρίσταται ως “εικών εµφαντική” 

δηµοσίων και ιδιωτικών αρετών, ως δεσµός ηθικός µεταξύ των πολιτών και της 

κυβέρνησης. Οι αγώνες της κεντρικής εξουσίας υπέρ της δηµοτικής εκπαίδευσης πρέπει να 

τείνουν στην απόκτηση τέλειων δηµοδιδασκάλων. Μόνον έτσι θα προκύψει η “κατ’ είδος” 

πραγµατική πρόοδος.  

Ο Χ. Χριστόπουλος επισηµαίνει επίσης ότι τα Ελληνικά Σχολεία και Γυµνάσια, όπως 

είναι οργανωµένα, αποβλέπουν στη γραµµατολογία, κυρίως, δηλαδή στη σπουδή των 

αρχαίων γλωσσών. Οι κλασικές γνώσεις δεν είναι αναγκαίες, όµως, για αυτόν που θα γίνει 

γεωργός, βιοµήχανος, τεχνίτης, ναύτης, έµπορος. Ένας τέτοιος µαθητής είναι προτιµότερο 

να γνωρίζει τη στοιχειώδη χηµεία ή να έχει γνώσεις για την οικονοµία των άλλων χωρών ή 

γνώσεις µηχανικής. Έτσι, όπως είναι οργανωµένη η µέση παιδεία, αυτοί που αποφοιτούν 

από τα δηµοτικά ή θα πρέπει να περιοριστούν στις γνώσεις που διδάχτηκαν σε αυτά ή να 

αρχίσουν γραµµατολογικές σπουδές. Υπάρχει έλλειψη σχολείων που µπορούν να 

καταστήσουν τους µαθητές σε σύντοµο διάστηµα άξιους στην επιτυχή εξάσκηση 

βιοποριστικών έργων ή να τους προετοιµάσουν για περαιτέρω σπουδές στα ειδικά 

εκπαιδευτήρια για τις τέχνες και το εµπόριο. Στη Γερµανία ευδοκιµούν τέτοια σχολεία µε το 
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όνοµα Realschulen και προετοιµάζουν πλήθος ωφέλιµων γεωργών, βιοµηχάνων κλπ. Αλλά 

και στη Γαλλία υπάρχουν τέτοια σχολεία από το 1835. Ο Νόµος του 1836 για τα Ελληνικά 

Σχολεία και Γυµνάσια είχε σκοπό να δώσει κάποια πρακτική τάση στη διδασκαλία. Αλλά η 

ύπαρξη δύο διαφορετικών σκοπών ήταν επόµενο να φέρει την υπεροχή του ενός σε βάρος 

του άλλου. Έτσι παραγνωρίστηκε το πνεύµα της νοµοθεσίας και τα Ελληνικά Σχολεία 

έγιναν ουσιαστικά κατώτερες τάξεις των Γυµνασίων. Είναι ανάγκη να δοθεί από την αρχή 

νέα πρακτική τάση σε µερικά από τα Ελληνικά Σχολεία ή κάποια από αυτά να 

µετασχηµατιστούν σε “προτεχνολογικά“. Επειδή κάτι τέτοιο είναι, προς το παρόν, 

ακατόρθωτο για πολλές αιτίες και, κυρίως, για την έλλειψη κατάλληλων διδασκάλων, είναι 

ανάγκη να συσταθεί στην Αθήνα ένα τέτοιο πρότυπο σχολείο. Με τη σύσταση των 

“προτεχνολογικών“ σχολείων που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη και στον 

πολλαπλασιασµό των ειδικών της γεωργίας, των τεχνών και του εµπορίου συµπληρώνεται 

επιτυχέστατα το εκπαιδευτικό σύστηµα. Το µόνο πλήρες και αρµόζον σήµερα στην Ελλάδα 

εκπαιδευτικό σύστηµα είναι η δηµοτική εκπαίδευση να χορηγείται ανεξαίρετα σε όλα τα 

τέκνα των Ελλήνων στα ∆ηµοτικά Σχολεία. Μετά την αποφοίτηση τα παιδιά να µπορούν να 

στραφούν απ’ ευθείας στο βιοπορισµό ή να φοιτήσουν στα “προτεχνολογικά“ σχολεία από 

τα οποία αποφοιτώντας ή στρέφονται στο βιοπορισµό ή τελειοποιούνται σε ειδικά 

εκπαιδευτήρια των τεχνών και του εµπορίου. Τα υπόλοιπα που επιθυµούν κάποιο 

επιστηµονικό επάγγελµα φοιτούν στο Ελληνικό Σχολείο και στη συνέχεια στο Γυµνάσιο. Το 

υπουργείο πρόκειται να συντάξει προγράµµατα µε τα κεφάλαια των µαθηµάτων που θα 

διδαχθούν, ώστε να γίνει ευχερέστερη η σύνταξη διδακτικών βιβλίων, η επίτευξη της 

οµοιόµορφης διδασκαλίας, η εισαγωγή κανονισµού για τα καθήκοντα και την πειθαρχία των 

µαθητών, η διαίρεση πολυπληθών τάξεων σε τµήµατα, η πρόσληψη προγυµναστών για την 

επικουρία της διδασκαλίας και την πληρέστερη επιτήρηση των µαθητών. Στο Πανεπιστήµιο 

θα δοθεί οριστικός κανονισµός και θα δοθεί βαρύτητα στο Φροντιστήριο. Αναγκαία είναι 

επίσης η ύπαρξη γνωµοδοτικού συµβουλίου από επιστήµονες και µάχιµους διδασκάλους, 

διότι η ηθική και διανοητική ανάπλαση του έθνους παρουσιάζει πολύπλοκα και δυσχερή 

ζητήµατα και απαιτείται ποικιλία γνώσεων572. Για να προσελκύσει επίσης διδακτικό 

                                            
57224/3/1857, αρ. 203, σ. 21-24. Στον προϋπολογισµό των εξόδων για το έτος 1858 (31/12/1857) προβλέπεται δαπάνη για 
τα µέλη του γνωµοδοτικού συµβουλίου, που θα αποτελείται από ειδικούς. Το συµβούλιο αυτό θα µπορεί µε τις θεωρητικές 
γνώσεις και την πείρα του να δίνει λύση στα αµφισβητούµενα, πολύπλοκα και σοβαρά ζητήµατα, που αφορούν στη 
δηµόσια ανατροφή και εκπαίδευση. Προβλέπονται επίσης δαπάνες για 18 προγυµναστές, που θεωρούνται απαραίτητοι 
για τα γυµνάσια. Αντιστοιχούν κατά ένα βαθµό στους Μaitres d’ etudes της Γαλλίας και κατά ένα βαθµό στους άλλοτε 
πρωτόσχολους. Όταν ο αριθµός των µαθητών σε µια τάξη υπερβαίνει τους πενήντα, είναι µεγαλύτερη η βλάβη, παρά η 
ωφέλεια που συντελείται. Με τους προγυµναστές καθίσταται εφικτή η ακατάπαυστη επιτήρηση των µαθητών του 
Γυµνασίου, που είναι αναγκαία για την ηθική τους µόρφωση και ευταξία και θα κατορθωθεί µε την επιτήρησή τους η 
προµελέτη των µαθηµάτων από τους µαθητές. Θα αναλάβουν την παράδοση µαθηµάτων στις κατώτερες τάξεις και, τέλος, 
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προσωπικό στα Ελληνικά Σχολεία, είναι απαραίτητο να προβεί στην αύξηση του µισθού 

των ελληνοδιδασκάλων. Ενώ οι άλλες δηµόσιες υπηρεσίες παρουσιάζουν κορεσµό σε 

προσωπικό, στα Ελληνικά Σχολεία παρατηρείται έλλειψη. Αυτό αποδεικνύει το ότι οι ηθικές 

και υλικές ωφέλειες του διδασκαλικού επαγγέλµατος δεν είναι οι αντίστοιχες µε αυτές των 

άλλων επαγγελµάτων. Η βελτίωση της τύχης των διδασκάλων θα προσελκύσει στο 

επάγγελµα την ελληνική νεολαία, η οποία το αποφεύγει. Η επιθεώρηση είναι απαραίτητη 

για την πρόοδο των σχολείων όλου του κράτους. Με την έκθεση, ο Χ. Χριστόπουλος, 

προβλέπει έξοδα για το “προτεχνολογικό“ σχολείο στην Αθήνα. Είναι καιρός η κυβέρνηση 

και τα νοµοθετικά σώµατα να ασχοληθούν µε τη θεραπεία αυτού του ελαττώµατος της 

δηµόσιας εκπαίδευσης, η οποία προνοεί για αυτούς που επιθυµούν και µπορούν να 

ακολουθήσουν ανώτερες σπουδές, δε λαµβάνει, όµως, καµιά πρόνοια για όσους 

εγκαταλείπουν τις σπουδές, διότι δεν έχουν τα µέσα ή για άλλες αιτίες. Σε λίγο χρονικό 

διάστηµα θα γίνει συνειδητό ότι τα παιδιά αυτά, που ξόδεψαν τον πολύτιµο χρόνο της 

παιδικής ηλικίας στη µάθηση ανώφελων γνώσεων, θα περιφρονήσουν τα βιοποριστικά 

επαγγέλµατα, θα κυνηγούν τις δηµόσιες υπηρεσίες και θα γίνουν όχι µόνο άχρηστα, αλλά 

και επικίνδυνα µέλη της κοινωνίας. Η φειδωλία χρηµάτων για την κατεπείγουσα ανάγκη 

“τεχνοδιδακτικών“ εκπαιδευτηρίων, ακόµη και εν µέσω οικονοµικών δυσχερειών, θα ήταν 

εθνικό αµάρτηµα.  

Ο Χ. Χριστόπουλος θεωρεί ότι τα κίνητρα είναι σηµαντικός παράγοντας για τη 

φιλοτιµία των διδασκάλων. Αλλά η δηµόσια πενία δεν επιτρέπει γενναιόδωρες αµοιβές. 

Παρ’ όλα αυτά µπορούν να απονέµονται κάποια χαρακτηριστικά διάκρισης, κάποια βραβεία 

για τους δηµοδιδασκάλους, που αγωνίζονται για την ηθικοποίηση και την εκπαίδευση του 

λαού. Κάτι ανάλογο γίνεται και στη Γαλλία. Η έλλειψη των υλικών µέσων εµποδίζει τον 

υπουργό ή το διευθυντή των δηµοτικών σχολείων, που παρίστανται σε όλες σχεδόν τις 

εξετάσεις των σχολείων, να δώσουν κάποιο βραβείο σε µαθητές ή διδασκάλους που 

διαπρέπουν. Ανακεφαλαιώνοντας όλα τα έξοδα του προϋπολογισµού πιστεύει ότι το 

νοµοθετικό σώµα θα τα εγκρίνει έχοντας υπόψη του ότι το υπουργείο της εκπαίδευσης 

µπορεί να εξασκήσει τη µέγιστη επιρροή για το µέλλον της πατρίδας. Είναι αληθές, κατά 

τον Άγγλο “Βρούγγαµ“, ότι την τύχη των λαών δε θα αποφασίζουν στο εξής τα όπλα, αλλά 

η ωφέλιµη ενέργεια του παιδαγωγού και ακόµη αληθέστερο είναι ότι από τον ευγενή 

συναγωνισµό των εθνικοτήτων νικητής αναδεικνύεται αυτός, που αγωνίστηκε 

                                                                                                                                                   
οι ίδιοι οι προγυµναστές θα αποκτήσουν εµπειρία, ώστε να αποτελέσουν το φυτώριο ανδρών ωφελιµότατων στη 
διδασκαλία. 
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“σπουδαιότερον, ευσκοπτώτερον και ταχύτερον υπέρ της ηθικής αναπτύξεως και υπέρ της 

παιδείας”573.  

 Η έκθεση του υπουργού ∆ηµοσίας εκπαιδεύσεως Ε. ∆εληγεώργη προς την 

Εθνοσυνέλευση (21/1/1863), ίσως και λόγω της πολιτικής µεταβολής που 

πραγµατοποιήθηκε µετά την αποµάκρυνση του Όθωνα, παρουσιάζει την κατάσταση στην 

εκπαίδευση µε τα µελανότερα χρώµατα: Η παιδεία “επιπολάζει” µόνο, στερείται ρίζες και 

σπάνια βρίσκονται ειδικοί άνδρες. Μόνο µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα είναι δυνατόν 

να ανατραπεί η µακρόχρονη παραλυσία, η εκπαίδευση να “διοργανισθεί σκοπίµως” και να 

συµπεριλάβει τις νεότερες προόδους του φωτισµένου κόσµου. Ο οργανισµός της “προ 

πολλών ετών έξωθεν εισαχθείς ουδεµίαν σπουδαίαν και ριζικήν υπέστη έκτοτε µεταβολήν”. 

Ο υπουργός βρήκε τα ∆ηµοτικά Σχολεία σε παρακµή. Ακόµη και πριν τη βασιλεία η 

κατάσταση ήταν καλύτερη. Και ενώ στην αρχή της βασιλείας το ∆ιδασκαλείο παρήγαγε 

δασκάλους µε ικανοποιητική κατάρτιση, τα ∆ηµοτικά Σχολεία είχαν πολλαπλασιαστεί, η 

αλληλοδιδακτική µέθοδος ευδοκιµούσε, µετά από λίγο χρόνο επήλθε παρακµή και 

παράλυση. Το ∆ιδασκαλείο απέβη “καταγώγιον των την υποτροφίαν ως χαµαίζηλον άθλον 

εφηµέρου ευνοίας λαµβανόντων, ή των την στρατολογίαν φευγόντων... νέαι µέθοδοι 

ουδόλως εισήχθησαν, η δε υπάρχουσα ούτε την εν τη Εσπερία Ευρώπη πρόοδον 

ηκολούθησεν... δι’ έλλειψιν προτύπου η πρακτική διδασκαλία ολοτελώς ηµελήθη”, οι 

δάσκαλοι δε διακρίνονται για την ικανότητά τους να διαπλάθουν τα ήθη των παιδιών του 

λαού. Η ταπείνωση της εκπαίδευσης των δασκάλων και η ευκολία της λήψης του πτυχίου 

αύξησε υπερβολικά το αριθµό τους. Τα διδακτήρια είναι άθλια, πολλοί των θεσµών έµειναν 

ανεφάρµοστοι, η ηθοποιός άσκηση, τα άσµατα, η γυµναστική µε τα παιδαγωγικά παιγνίδια, 

οι γεωργικές και κηπουρικές εργασίες, η επιθεώρηση και επιτήρηση των σχολείων, οι 

εφορευτικές επιτροπές είναι ανύπαρκτες. Είναι φανερό ότι µαθητές που αποφοιτούν από 

τέτοια δηµοτικά θα φέρουν δυσκολίες και η µέση εκπαίδευση και συγκεκριµένα τα Ελληνικά 

Σχολεία θα στηριχτούν σε σαθρές βάσεις. Τα προσόντα των διδασκάλων είναι ατελή, 

διορίστηκαν µε αυθαίρετες αποφάσεις επιτροπών. ∆ε συστήθηκε “καθηγητείον“ και 

παραµελήθηκε η επιτήρηση και ο έλεγχος των σχολείων. Η κερδοσκοπία στα βιβλία έβλαψε 

επίσης το οµοιόµορφο της διδασκαλίας. Στα Γυµνάσια η κατάσταση είναι ανάλογη. Αυτά 

παρέχοντας γενική µόρφωση καθιστούν αισθητή την έλλειψη παροχής πρακτικών 

γνώσεων. Απαιτείται τα σχολεία να αποκτήσουν κατάλληλα οικοδοµήµατα, να υιοθετηθεί 

απλούστερη διδακτική µέθοδος, τα διδακτικά βιβλία να εγκρίνονται µετά από διαγωνισµό 

                                            
573 2/4/1857, αρ. 204, σ. 27-31.  
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και να ανατεθεί στους δήµους η εκλογή των δασκάλων. Στη µέση εκπαίδευση είναι 

απαραίτητο το “καθηγητείον” και µέχρι να γίνει αυτό, η ανάγκη θα καλυφθεί από το 

φιλολογικό φροντιστήριο, όχι µόνο για τα φιλολογικά µαθήµατα αλλά και τα 

φυσικοµαθηµατικά. Να εισαχθούν ευµέθοδα βιβλία και να διδάσκονται τα µαθήµατα που 

παραµελήθηκαν (φυσική, χηµεία, ρητορική). Μερικά Γυµνάσια, και κυρίως αυτό του 

Πειραιά, πρέπει να ακολουθήσουν άλλη κατεύθυνση και ειδικότητες, όπως την κατάρτιση 

εµπόρων, τη διδασκαλία των γλωσσών, των φυσικοµαθηµατικών γνώσεων κλπ.574.  

Όλοι οι υπουργοί συνειδητοποιούν τα κακώς κείµενα της δηµοτικής εκπαίδευσης, 

θέλουν να επανορθώσουν τις πολυειδείς ατέλειες και ελλείψεις της και ζητούν τη συνδροµή 

των ανθρώπων που εµπλέκονται στα εκπαιδευτικά, όπως για παράδειγµα ο υπουργός Β. 

Κ. Νικολόπουλος, ο οποίος επισηµαίνει ότι τα σχολεία της πρωτεύουσας, που θα έπρεπε 

να είναι το παράδειγµα όλων, είναι πολύ κατώτερα από τα σχολεία των άλλων πόλεων του 

κράτους. Τα κτίρια είναι ακατάλληλα, οι µαθητές είναι πολυάριθµοι και µάλιστα στο κεντρικό 

σχολείο 380 µαθητές “εν τύρβη και ακαθαρσία διατρίβοντες, εν αιθούση ετοιµορρόπω, 

περιστοιχισµένη υπό περιτριµµάτων, και αγεληδόν πορευόµενοι µέχρι της κατά την πλατείαν 

του Νοµισµατοκοπείου κρήνης, όπως εν ώρα θέρους θεραπεύσωσι την δίψαν αυτών”. Οι 

ελλείψεις προκύπτουν και από την ατελή γνώση και εφαρµογή των κατάλληλων διδακτικών 

και παιδαγωγικών µεθόδων και από τη µη ικανή επίβλεψη και µέριµνα στο σχολείο και έξω 

από αυτό575. 

 Ο ίδιος υπουργός σε εγκύκλιο “περί επανορθώσεως της δηµοτικής εκπαιδεύσεως” 

προς τους νοµάρχες του κράτους αναφέρει ότι οι δηµοτικές αρχές δεν ενδιαφέρθηκαν για τη 

χορηγία του αναγκαίου υλικού στα σχολεία και τη µισθοδοσία των δηµοδιδασκάλων, µε 

αποτέλεσµα οι περισσότεροι να φτάσουν σε τέτοιο σηµείο αδιαφορίας, ώστε να 

παραµελήσουν τις διατάξεις για την ευµέθοδη διδασκαλία και τα δηµοτικά σχολεία να 

µοιάζουν µε “γραµµατοδιδασκαλεία“. Καθώς πλησιάζει η έλευση του βασιλιά δεν πρέπει “να 

φανώµεν ελλιπείς και ασύντακτοι εις τ’ αναγκαιότατα και ουσιωδέστατα, όσα µάλιστα 

αφορώσι την του λαού ευηµερίαν και πρόοδον”. Οι δηµοτικές αρχές να φροντίσουν για τη 

                                            
574Ιανουάριος 1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 476-477, σ. 1-5. “Καίτοι της παιδείας θαυµασίως αναπτυχθείσης διά την φιλοµάθειαν του 
λαού και την ευφυΐαν της ελληνικής νεολαίας, ελλείψεις µυρίαι του όλου οργανισµού, το αµέθοδον, το άσκοπον, το 
ηµεληµένον, έτι δε της πολιτείας η καχεξία, το χαλαρόν των συνεχόντων την κοινωνίαν µετά της πολιτείας δεσµών, ο 
επεκταθείς παντού µαρασµός, κατέστησαν την εθνικήν εκπαίδευσιν πολλώ υποδεεστέραν του προορισµού αυτής εν τη 
ελευθέρα ηµών πολιτεία”.  
57514/8/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 498, σ. 167-168.(Εγκύκλιος 8176, 26/7/1863). Ο υπουργός Β. Κ. Νικολόπουλος απευθύνεται 
στους Ιω. Κοκκώνη, σύµβουλο του υπουργείου, Ιερ. Καζάκο και Γ. Κωνσταντινίδη, καθηγητές του ∆ιδασκαλείου, και ζητά 
να υποβάλουν προτάσεις για την εγκατάσταση δύο νέων αλληλοδιδακτικών σχολείων µε αυλές για τις τακτικές 
γυµναστικές ασκήσεις και τα παιγνίδια, τον αριθµό των παιδιών κάθε σχολείου, για την παιδαγωγική επίβλεψη των 
παιδιών µέσα και έξω από το σχολείο, την τακτικότερη επιθεώρηση και τις σχέσεις µεταξύ της προϊσταµένης αρχής, του 
σχολείου και των γονέων των µαθητών.  
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βελτίωση των δηµοτικών σχολείων µε επισκευές και τη χορήγηση των αναγκαίων υλικών 

για διδασκαλία. Ακόµη και οι αµελέστατοι των δασκάλων βρίσκουν πρόσχηµα αυτές τις 

ελλείψεις, για να δικαιολογήσουν την αµέλειά τους. Να εκλεγούν οπωσδήποτε 

επιθεωρητικές επιτροπές από τους πιο φιλοµαθείς, φιλότιµους και γραµµατισµένους 

δηµότες, να προτρέψουν αυτούς που αµελούν τα καθήκοντά τους και αυτούς που 

διδάσκουν “αµεθόδως και ανεπιτηδείως” σε τακτική διδασκαλία και, αν δε συµµορφωθούν, 

να προτείνουν την αντικατάστασή τους576. 

Μία από τις αιτίες για την αρνητική εικόνα της εκπαίδευσης θεωρείται και το γεγονός 

ότι οι διδάσκοντες όλων των βαθµίδων δεν έχουν την απαραίτητη κατάρτιση για το 

γνωστικό τους αντικείµενο. Τονίζεται ότι, ενώ από τα γράµµατα εξαρτάται η αποκατάσταση 

του ελληνικού έθνους και η επικράτησή του στα έθνη της Ανατολής, δυστυχώς, για τριάντα 

χρόνια το πρώτο παραγνωρίστηκε και το δεύτερο δεν πραγµατοποιήθηκε ικανοποιητικά. 

Όταν η Ελλάδα απέκτησε την αυτονοµία της, είχε άµεση ανάγκη διδακτηρίων και 

δασκάλων. Και, ενώ λίγοι ήταν αυτοί που επαξίως µπορούσαν να κατέχουν τη θέση του 

δασκάλου, όλοι έπαιρναν προαγωγή, διότι δεν υπήρχαν άλλοι ικανοί. ∆εύτερο σφάλµα 

όλων των κυβερνήσεων σε όλη την τριακονταετία ήταν ότι καµιά δε φρόντισε σοβαρά και 

ειλικρινά να διορθώσει το κακό, ενώ έπρεπε µε δηµόσια δαπάνη να προπαρασκευάζονται 

οι δάσκαλοι, να αντικαθιστώνται οι ανίκανοι και να συµπληρώνονται οι κενές θέσεις. Την 

ανάγκη της µόρφωσης των διδασκάλων και καθηγητών είχαν συνειδητοποιήσει και άλλοι 

υπουργοί, αλλά τα µέτρα ήταν αποσπασµατικά. ∆υστυχώς τον κλάδο της εκπαίδευσης 

ανέθεταν σε τελείως ακατάλληλους υπουργούς. Η απαξίωση των εκπαιδευτικών, 

οικονοµική και κοινωνική, είχε ως αποτέλεσµα οι εκπαιδευτικοί να µη φροντίζουν να 

βελτιώνονται, ώστε να προάγονται λόγω ικανότητας. Έβλεπαν ότι µπορούσαν να ζήσουν 

µε άλλους πόρους και ήταν ευκολότερο να προαχθούν λόγω φιλίας και προστασίας από 

κάποιον ισχυρό, παρά µε την ικανότητά τους. Στη χείριστη κατάσταση και σε πραγµατική 

παραλυσία βρίσκεται η µέση εκπαίδευση, διότι ο κλάδος αυτός παραµελήθηκε και ελάχιστη 

φροντίδα καταβλήθηκε για τη µόρφωση των διδασκόντων. Απόδειξη για αυτό είναι ότι λίγοι 

από τους διδάσκοντες στο γυµνάσιο έχουν πτυχίο πανεπιστηµίου ή σπούδασαν στα 

πανεπιστήµια της φωτισµένης Ευρώπης. Οι περισσότεροι µόλις εκπαιδεύτηκαν στα 

γυµνάσια. Στα Ελληνικά Σχολεία είναι ακόµη πιο λίγοι όσοι σπούδασαν στο Πανεπιστήµιο ή 

ολοκλήρωσαν γυµνασιακές σπουδές. Οι πιο πολλοί προβιβάστηκαν από τα δηµοτικά 

σχολεία. Αλλά και αυτοί ακόµη δεν είναι αρκετοί και για αυτό υπάρχουν περίπου εκατό 

                                            
576 10/9/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 501, σ. 190-191. (εγκύκλιος9315, 30/8/1863).   
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βοηθοί. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η επερχόµενη γενιά θα είναι “καθ΄ όλου ηµιµαθής 

και επιπολαία και τότε άπασα η ελληνική κοινωνία θέλει µετ’ ου πολύ άρδην διαφθαρή”. Ο 

ίδιος φρόντισε για την ταχεία επιθεώρηση και θα υποβάλει σύντοµα βελτιωµένο τον 

οργανικό νόµο. Επειδή όµως οι νόµοι δεν είναι αρκετοί, θα υποβάλει και οργανικό διάταγµα 

για την κατάρτιση ικανού προσωπικού. Στο µεταξύ το πιο πρόσφορο θα ήταν να 

διατηρηθούν µόνο όσα Γυµνάσια και Ελληνικά Σχολεία έχουν ικανό προσωπικό και τα 

υπόλοιπα να διαλυθούν. Για αυτό προτείνει την προσωρινή κατάργηση των δύο ανώτερων 

τάξεων έξι Γυµνασίων του κράτους (Πειραιά, Σπάρτης, Καλαµάτας, Μεσολογγίου, Χαλκίδας 

και Λαµίας), που έχουν λίγους µαθητές, αλλά απασχολούν αρκετούς καθηγητές. Έτσι οι 

καθηγητές θα µπορέσουν να διδάξουν στις µικρότερες τάξεις αλλά και στα Ελληνικά 

Σχολεία. Εξάλλου η ίδρυση τόσων Γυµνασίων δεν υπαγορεύθηκε τόσο από τις πραγµατικές 

ανάγκες, όσο από πολιτικούς λόγους, διότι πολλοί από τους πολιτικούς, για να 

εξασφαλίσουν την επιρροή τους, ευεργετούσαν, δήθεν, τον τόπο µε την ίδρυση ανώτερων 

εκπαιδευτηρίων αδιαφορώντας, αν υπήρχαν οι πνευµατικές δυνάµεις για τη διατήρησή 

τους. Επειδή µάλιστα τα τελευταία χρόνια υπήρχε συσσώρευση µαθητών από όλη την 

Ελλάδα και το εξωτερικό στην Αθήνα, η κυβέρνηση, για να αποφύγει αυτό το 

συγκεντρωτισµό ίδρυσε γυµνάσια, χωρίς να έχει έτοιµους καθηγητές577. 

Το περιοδικό δηµοσιεύει “κατά διαταγήν” σχέδιο κανονισµού των Ελληνικών Σχολείων 

και Γυµνασίων από επιτροπή του υπουργείου. Όσοι επιθυµούν µπορούν µέσα σε ένα µήνα 

να στείλουν σύντοµες, καλώς αιτιολογηµένες και ευκρινώς γραµµένες προτάσεις. Σύµφωνα 

µε το άρθρο 1 του σχεδίου σκοπός των Ελληνικών Σχολείων είναι να προετοιµάζουν για τη 

σπουδή στο Γυµνάσιο και να καταρτίζουν όσους µεταβαίνουν στον πρακτικό βίο ή σε 

δηµόσια υπηρεσία που δεν απαιτεί γυµνασιακή παιδεία. Σύµφωνα µε αυτά ορίζονται και τα 

διδακτέα και η έκταση και ο τρόπος της διδασκαλίας. Στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι το τέλειο 

Ελληνικό Σχολείο έχει τέσσερις τάξεις και τέσσερις δασκάλους, ενώ στο άρθρο 3 ότι στο 

τέλειο σχολείο προΐσταται τριτοβάθµιος διδάσκαλος “επί το παιδαγωγικώτερον”, ο 

σχολάρχης. Σκοπός των Γυµνασίων (άρθρο 50) είναι να προετοιµάζουν όσους θα 

σπουδάσουν επιστήµες στο Πανεπιστήµιο και να καταστήσουν ευπαίδευτους πολίτες 

αυτούς που µεταβαίνουν στον πρακτικό βίο αναπτύσσοντας και τελειοποιώντας την 

                                            
5771/1/1864, έτος ΙΒ΄, αρ. 512, σ. 273-275. Έκθεση του υπουργού Α. Πετσάλη (28/12/1863) για τη µέση εκπαίδευση. 
“ηθελήσαµεν ευθύς εξ αρχής να έχωµεν παντός βαθµού εκπαιδευτήρια, αντί να προχωρήσωµεν βαθµηδόν και βασίµως εκ 
των µικρών προς τα µεγάλα, εκ της µορφώσεως καλών και αρκετών δηµοτικών σχολείων εφεξής κατά µικρόν µέχρι της 
ιδρύσεως πανεπιστηµίου... το πρώτον λοιπόν µέγα και θεµελιώδες σφάλµα της κατά τα πρώτα έτη κυβερνήσεως, από του 
οποίου δεν απέκλιναν και αι λοιπαί εφεξής µέχρι της παρούσης, ήτο τούτο, ότι απεφάσιζε την ίδρυσιν εκπαιδευτηρίων, 
χωρίς πρότερον να εξετάζη πολύ αν είχε προς τούτο έτοιµα και τα αρµόδια πρόσωπα”. “Το δένδρον του ελληνισµού... 
αρδεύεται δι’ αφθόνων µεν αλλ’ ουχί υγιεινών ναµάτων”. 
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προκαταρκτική παιδεία των Ελληνικών Σχολείων και µάλιστα συµπληρώνοντάς την. Κάθε 

Γυµνάσιο (άρθρο 51) έχει τέσσερις τάξεις και έξι καθηγητές578. 

Μια άλλη αιτία για την αρνητική κατάσταση στην ελληνική εκπαίδευση θεωρείται και το 

γεγονός ότι έγινε η εισαγωγή ξένου εκπαιδευτικού συστήµατος. Αυτό, βέβαια, τουλάχιστον 

από υπουργούς επισηµαίνεται µετά την αποµάκρυνση του Όθωνα. Στην εποχή της 

βασιλείας εκδόθηκαν οι νόµοι για τα ∆ηµοτικά Σχολεία (6/2/1834), τα Ελληνικά Σχολεία και 

Γυµνάσια (31/12/1836) και το Πανεπιστήµιο (14/4/1837). Αλλά οι κανονισµοί αυτοί “κατά το 

πλείστον εκ γερµανικών πρωτοτύπων µεταπεφρασµένοι, απεδείχθησαν ευθύς εξ αρχής 

κατά το µάλλον ή ήττον ακατάλληλοι, και πολυειδών και σπουδαίων µεταρρυθµίσεων 

δεόµενοι, όπως αποβώσι σκόπιµοι και λυσιτελείς κατά την εν Ελλάδι εφαρµογήν αυτών, 

καθόσον είναι οµολογούµενον, ότι και οι εις την διοίκησιν των της εκπαιδεύσεως πραγµάτων 

αφορώντες κανονισµοί, µέρος ουσιώδες του εγχωρίου δηµοσίου δικαίου αποτελούντες, 

πρέπει, ίνα έχωσιν αξίαν και χρησιµότητα, να φέρωσιν εν εαυτοίς τα γνωρίσµατα της εν 

τόπω και χρόνω φύσεως και αναπτύξεως αυτών”. Για αυτό οι κανονισµοί έµειναν εν µέρει 

ανεκτέλεστοι και εν µέρει συµπληρώθηκαν µε διατάγµατα και εγκύκλιες διαταγές579.  

                                            
57810/5/1864, έτος ΙΒ΄, αρ. 525, σ. 377-384. Στα Ελληνικά Σχολεία τα µαθήµατα που διδάσκονται (άρθρο 8) είναι “α) η 
αρχαία ελληνική µετά παραθέσεως προς την καθ’ ηµάς και ασκήσεων β) ιερά ιστορία και κατήχησις γ) αριθµητική και 
γεωµετρία δ) γενική ιστορία ε) γεωγραφία στ) φυσιογραφία ζ) ιχνογραφία η) καλλιγραφία θ) γυµναστική ι) αρχαί της 
γαλλικής γλώσσης ει δυνατόν. Στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι η έκταση της ύλης και πώς θα διδάσκεται αυτή θα οριστούν µε 
βασιλικό διάταγµα. Τα προσόντα των ελληνοδιδασκάλων αναφέρονται στο άρθρο 36. Πρωτοβάθµιος ή δευτεροβάθµιος 
διδάσκαλος αναγνωρίζεται όποιος ακροάστηκε τουλάχιστον επί δύο έτη τα µαθήµατα της Φιλοσοφικής σχολής του 
Πανεπιστηµίου και του Φροντιστηρίου και, αφού εξετάστηκε στις διδασκαλικές εξετάσεις του Πανεπιστηµίου (Β∆ 9/2/1851), 
πήρε πτυχίο καλώς ή άριστα και επί ένα έτος δοκιµάστηκε σε τέλειο ελληνικό σχολείο. Αν µετά τη δοκιµασία του εγκρίθηκε 
η παραµονή του στην εκπαίδευση ως πρωτοβαθµίου, αν έχει πτυχίο άριστα και ως δευτεροβαθµίου, αν έχει πτυχίο καλώς. 
Τριτοβάθµιος είναι ο τελειοδίδακτος της Φιλοσοφικής µετά τη δοκιµασία. Η εποπτεία των Ελληνικών Σχολείων γίνεται από 
το υπουργικό συµβούλιο (άρθρο 47) (ΨΝΑ νόµος). 
Στα γυµνάσια δύο καθηγητές διδάσκουν τα φυσικοµαθηµατικά, την ψυχολογία και τη λογική και οι άλλοι τέσσερις όλα τα 
άλλα µαθήµατα εκτός από τα ιερά, που τα διδάσκει κληρικός επί αντιµισθία. Τη γυµναστική διδάσκει ο γυµναστής του 
σχολείου. Προΐσταται ο γυµνασιάρχης, δευτεροβάθµιος καθηγητής “εκ των παιδαγωγικωτέρων και αρχαιοτέρων”. Τα 
µαθήµατα είναι (άρθρο 54): οι αρχαίες γλώσσες, ελληνική και λατινική, η γαλλική, στοιχειώδη µαθηµατικά, στοιχεία 
φυσικών επιστηµών, γενική ιστορία, ψυχολογία και λογική, ιερά µαθήµατα, γυµναστική. Οι καθηγητές των γυµνασίων (αρ. 
60) είναι διδάκτορες της Φιλοσοφικής Σχολής µε ένα χρόνο πρακτική δοκιµασία. Ως δευτεροβάθµιοι αναγνωρίζονται όσοι 
έχουν βαθµό “άριστα” και ως πρωτοβάθµιοι όσοι έχουν βαθµό “καλώς”.   
5791/5/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 558, σ. 641-647. Επίσηµη έκθεση του υπουργού Β. Κ. Νικολόπουλου για το έτος 1863 
(23/10/1863). Σύµφωνα µε την έκθεση το 1863 τα δηµόσια δηµοτικά ήταν 684 (579 αρρένων και 105 θηλέων) και τα 
ιδιωτικά 93. ∆ιδάσκουν στα δηµόσια 620 δάσκαλοι και 119 δασκάλες και το σύνολο των µαθητών στα δηµόσια 40083 
άρρενες και 8079 θήλεις. Όσον αφορά στα Ελληνικά Σχολεία δεν εφαρµόστηκαν ποτέ οι διατάξεις (άρθρα 33-40, 
31/12/1836) του κανονισµού για το προσωπικό, αλλά ούτε και η διάταξη του Β. ∆ιατάγµατος (18/10/1850) που προέβλεπε 
ότι στη θέση αυτή δεν µπορούσε να διοριστεί κάποιος χωρίς διδασκαλικό πτυχίο από τη Φιλοσοφική Σχολή. Λόγω 
ελλείψεως ελληνοδιδασκάλων το υπουργείο αναγκάστηκε να χρησιµοποιήσει τους λεγόµενους βοηθούς. Με την 
παρέµβαση του Νικολόπουλου δύο θεσπίσµατα δίνουν στους βοηθούς ετήσια προθεσµία, για να υποβληθούν σε 
εξετάσεις. Και στα γυµνάσια, σύµφωνα µε το διάταγµα της 18/10/1850, οι καθηγητές πρέπει να έχουν δίπλωµα διδάκτορα 
ή τουλάχιστον τελειοδιδάκτου, αλλά ο νόµος δεν τηρήθηκε και προήχθησαν σε θέσεις καθηγητών παλιοί σχολάρχες και 
άλλοι µε πολλά χρόνια υπηρεσίας σε θέσεις αναπληρωτών καθηγητών. Και οι αναπληρωτές καλούνται επίσης σε εξέταση.  
8/5/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 559, σ. 649-651. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι υπάρχουν 115 δηµόσια εκπαιδευτήρια µέσης 
εκπαίδευσης, 12 γυµνάσια και 103 ελληνικά σχολεία µε 87 καθηγητές και 231 δασκάλους όλων των τάξεων. 1775 
µαθητές φοιτούν στα γυµνάσια και 6249 στα Ελληνικά σχολεία. Ιδιωτικά είναι 20, 11 αρρένων, 9 θηλέων µε 370 άρρενες 
και 520 θήλεις. Στη Φιλοσοφική Σχολή πρόσκειται φιλολογικό φροντιστήριο, στο οποίο ασκούνται πρακτικώς οι µέλλοντες 
να επιδοθούν στο διδασκαλικό επάγγελµα. Στο Πανεπιστήµιο υπάρχουν 49 καθηγητές, 36 τακτικοί, 10 έκτακτοι και 3 
επίτιµοι. Ο αριθµός των φοιτητών είναι περίπου 600. Οι απονεµόµενοι βαθµοί είναι δύο, του τελειοδιδάκτου και του 
διδάκτορα  
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Το περιοδικό δηµοσιεύει επίσης και τις απόψεις του γενικού διευθυντή των ∆ηµοτικών 

Σχολείων Σ. ∆. Βυζάντιου, ο οποίος περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί. Η τελευταία 

πολιτική µεταβολή, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε βλάβη και στους διδάσκοντες και 

διδασκόµενους. Η µηχανή της ”αλληλοδιδασκαλίας” παρέλυσε και έχει ανάγκη όλης της 

µέριµνας του υπουργείου. Ο νόµος της δηµοδιδασκαλίας “ερανισθείς” εδώ και τριάντα 

χρόνια από τους εν χρήσει στην Ευρώπη αποδείχτηκε, αµέσως µετά τη δηµοσίευσή του, 

ανεφάρµοστος στην Ελλάδα στα περισσότερά του σηµεία. Η εποπτεία των δασκάλων, για 

παράδειγµα, για την οποία υπάρχουν είκοσι άρθρα δε γίνεται ή γίνεται ελλιπώς. Οι εκθέσεις 

για την κατάσταση των σχολείων, συνήθως, συντάσσονται από τον ίδιο το δάσκαλο και τα 

µέλη των εφορευτικών επιτροπών απλώς υπογράφουν. Είναι ανάγκη το υπουργείο να 

προσέξει πολύ στην εκλογή και κατάλληλη τοποθέτηση των δηµοδιδασκάλων. Είναι 

αλήθεια ότι από την αρχή δεν καταβλήθηκε προσπάθεια για την εκλογή αυτών που θα 

εκπαιδεύονταν στο ∆ιδασκαλείο. Οι περισσότεροι ήταν ή υπηρέτες ή ιπποκόµοι ή µάγειροι 

ή προστατευόµενοι των ισχυρών ή όσοι απέφευγαν τη στρατολογία ή είχαν αποβληθεί για 

αφυΐα, αµέλεια ή κακοήθεια από τα Ελληνικά Σχολεία ή τα Γυµνάσια. Από τους 700 εν 

ενεργεία δηµοδιδασκάλους άξιοι αυτού του ονόµατος δεν είναι πάνω από πενήντα. Το 

γνωρίζει καλά ως διευθυντής του ∆ιδασκαλείου. Πολύ λίγοι γράφουν σύµφωνα µε τους 

κανόνες, κανείς τους δεν µελετά, για να αποκτήσει επί πλέον γνώσεις. Όλοι χαρτοπαίζουν, 

αρκετοί είναι µέθυσοι. Σε ένα µόνο τελειοποιούνται, στη ραδιουργία. Υπάρχει ανάγκη 

“τοµής και καύσεως” όπως στις εγχειρήσεις. Ο υπουργός που θα αναλάβει, θα πρέπει να 

κλείσει τα αυτιά σε κάθε φωνή και να έχει στο νου τη σωτηρία και ευηµερία της πατρίδας 

και να βαδίσει µε επιµονή και ευτολµία στο έργο του. Και επειδή είναι αδύνατο να 

απολυθούν, τουλάχιστον, πεντακόσιοι δάσκαλοι, η “διαλίκµησίς” τους πρέπει να γίνει 

βαθµιαία. Αρχικά να συνταξιοδοτηθούν όσοι έχουν τα απαραίτητα έτη υπηρεσίας. Να 

κληθούν σε εξετάσεις, όσοι δεν έδωσαν µετά τη διετία, και, αν αποδειχτεί ότι δεν 

παρουσίασαν βελτίωση, να απολυθούν. Να παυτούν επίσης όσοι µε την επιλήψιµη 

συµπεριφορά τους στιγµατίστηκαν και παρέµειναν µε ραδιουργίες. Αλλά συγχρόνως θα 

πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για τη βελτίωση της κατάστασής τους, διότι οι µισθοί τους 

είναι εξευτελιστικοί. Οι δηµοδιδασκάλισσες είναι δυσανάλογα πολλές σε αριθµό σε σχέση 

µε τον αριθµό των µαθητριών. Τα τρία τελευταία χρόνια πήραν πτυχίο 200, ενώ τα σχολεία 

των κοριτσιών είναι εκατό. Θα πρέπει για το διορισµό τους να λαµβάνεται υπόψη η 

                                                                                                                                                   
Στο ίδιο τεύχος (σ. 652-653) δηµοσιεύεται ότι ο υπουργός των Εκκλησιαστικών Κ. Λοµβάρδος θέλοντας να φέρει 
ουσιώδεις βελτιώσεις ζήτησε τις γνώµες όχι µόνο επιτροπών, που συστάθηκαν για αυτό το λόγο αλλά και γνώµες λογίων. 
Ήδη ο καθηγητής Σαρίπολος έστειλε τις γνώµες του και για τον κλήρο και την εκπαίδευση. Αναφέρεται επίσης ότι το 
Πανεπιστήµιο είναι το µόνο κέντρο της επιστήµης “καθ’ άπασαν την Ανατολήν”.   
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ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου τους, ώστε να προτιµώνται οι αρχαιότερες. Σε διάστηµα 

λιγότερο από δύο χρόνια έγιναν 562 µεταθέσεις, και µάλιστα χωρίς αιτία και για ζηµιά του 

ταµείου µε την καταβολή των οδοιπορικών, για αυτό θα πρέπει να µη γίνεται καµία 

µετάθεση στη διάρκεια του σχολικού έτους. Όσον αφορά στα διδακτικά βιβλία, για να 

περισταλθεί η καπηλεία, θα πρέπει το υπουργείο να απαγορεύσει το εµπόριό τους από 

τους δηµοδιδασκάλους και να προκηρύξει βραβεία για τη σύνταξη κατάλληλων διδακτικών 

βιβλίων µε πρώτο τον Οδηγό της αλληλοδιδακτικής µεθόδου. Ο Οδηγός έχει υποστεί τόσες 

τροποποιήσεις, φορτώθηκε µε τόσο όγκο κανόνων και περιττών παραγγελµάτων, ώστε 

αµφιβάλλει κανείς αν πρέπει να το ονοµάσει µέθοδο του “Σαραζίνου“ ή θεωρία του 

µακαρίτη Ιωάννη Κοκκώνη. Αποδείχθηκε προ πολλού το αµέθοδο, το ασυνάρτητο, το 

ανεφάρµοστό του. Η απεραντολογία του είναι άκριτη, κάθε δάσκαλος µεταχειρίζεται δικό 

του σύστηµα. Στα οκτώ χρόνια που προήδρευσε στις εξετάσεις των δηµοδιδασκάλων ούτε 

ένας δεν κατόρθωσε να απαντήσει άπταιστα και µε ακριβή γνώση στα ερωτώµενα. Είναι 

άµεση ανάγκη η σύνταξη νέου Οδηγού, σύντοµου και σαφούς. Θα πρέπει να εγκριθεί, 

επιτέλους, και µία γραµµατική από τις είκοσι και παραπάνω που κυκλοφορούν. Η ίδια 

αταξία υπάρχει και σε όλα τα διδακτικά βιβλία, τα οποία η κερδοσκοπία, η αγυρτεία, η 

ατιµωρησία πολλαπλασίασαν επ’ άπειρον. Αδιαφορία επικράτησε και στη σύσταση των 

ιδιωτικών σχολείων. Οποιοσδήποτε είχε πτυχίο, αδιάφορο αν είχε απολυθεί από την 

υπηρεσία για φαυλότητα ηθών, προχωρούσε στη σύσταση σχολείου και µάλιστα πολλές 

φορές και χωρίς άδεια. Είναι κατεπείγον οι νοµάρχες να ελέγξουν το νοµότυπο αυτών των 

σχολείων. Για το Παρθεναγωγείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας εκφράζει τις αµφιβολίες 

του για το αν είναι δηµόσιο ή ιδιωτικό. ∆εν υπάρχει καµία επιτήρηση από το υπουργείο και 

η επιτροπή του ενεργεί ανεξάρτητα. Η διάλυση του ∆ιδασκαλείου έσωσε τη δηµοδιδασκαλία 

από το σµήνος των αµαθών και ραδιούργων “ψευδοδιδασκάλων“. Πρέπει, όµως, να 

υπάρχει ένα πρότυπο διδακτήριο, όπου θα διδάσκονται για ένα εξάµηνο την 

αλληλοδιδακτική οι µελλοντικοί δάσκαλοι και, ιδίως, αυτοί που θα διδάξουν στα Επτάνησα. 

Όλα µπορούν να θεραπευθούν µε τη σύντονη ενέργεια, την ευθύνη στις αποφάσεις, την 

ανένδοτη επιµονή, την αδιαφορία και περιφρόνηση στις αγοραίες φωνασκίες και, εφόσον δε 

γίνει καµία υποχώρηση από το υπουργείο580.    

                                            
5804/6/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 563, σ. 681-686. Στις 10/12/1864 υπέβαλε στο υπουργείο έκθεση για τη δηµοτική εκπαίδευση. 
“Της κεντρικής υπηρεσίας εχαλαρώθη η ενέργεια· η πειθαρχία, χωρίς της οποίας δεν υπάρχει τάξις, έµεινεν όνοµα κενόν· 
νέοι αδόκιµοι και ακατάρτιστοι, πολλοί δε και απόβλητοι διά φαυλότητα ηθών, παρεισέφρησαν εις την υπηρεσίαν 
δικαιώµατι επαναστατικώ· οι αλλεπάλληλοι και ως επί το πλείστον αδικαιολόγητοι παύσεις και µεταθέσεις των 
δηµοδιδασκάλων, τας οποίας επέβαλλεν εκάστοτε εις το υπουργείον η των πληρεξουσίων θέλησις, επέφερε το 
µεγαλύτερον εις την υπαλληλίαν σκάνδαλον”. 
25/2/1866, έτος Ι∆΄, αρ. 589, σ. 892. Σύµφωνα µε την έκθεση στα τέλη του 1865 στην Ελλάδα λειτουργούν 974 σχολεία, 
894 δηµόσια (770 αρρένων και 124 θηλέων) και 80 ιδιωτικά (39 αρρένων και 41 θηλέων) µε 1060 διδάσκοντες (968 στα 
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Ορισµένοι υπουργοί έκαναν περιορισµούς στις δαπάνες για την εκπαίδευση και 

καταργούσαν τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και των πρακτικών µαθηµάτων581. Ο 

υπουργός ∆ρόσος αναφέρει ότι τα Ελληνικά Σχολεία έφτασαν τα 107. Η ανάγκη 

ελληνοδιδασκάλων ώθησε το υπουργείο σε διορισµούς δηµοδιδασκάλων και αποφοίτων 

των Ιερατικών σχολών, που δεν είχαν τα προσόντα. Κατά την εξέτασή τους τα έτη 1863-

1866 ελάχιστοι βρέθηκαν άξιοι πτυχίου και έτσι παρέµειναν εκατό ως βοηθοί. Ο ίδιος 

ζήτησε την απόλυση των βοηθών και έτσι έγινε οικονοµία από τους απολυµένους. Όσον 

αφορά στη δηµοδιδασκαλία ο Νόµος του 1834 αποδείχτηκε δυσεφάρµοστος και οι οδηγίες 

του δυσεκτέλεστες, για αυτό δεν τηρείται. Το πληµµελές σύστηµα της δηµοδιδασκαλίας 

κατανόησαν κάποιοι από τους προκατόχους του και προσπάθησαν να το βελτιώσουν, αλλά 

οι περιστάσεις δε φάνηκαν ευνοϊκές και ακόµη δεν υπήρχε “ο υλικός καιρός προς ακριβή 

σκέψιν και ρύθµισιν των τοιούτων βελτιώσεων ένεκα της κατά τα τελευταία έτη 

διαβατικότητος των κυβερνήσεων”. Θεωρεί τη µεταρρύθµιση “ενεργητέα” Η διάλυση του 

∆ιδασκαλείου “ουδεµίαν επήνεγκε ζηµίαν εις την δηµοδιδασκαλίαν”. Η εκ νέου σύσταση 

∆ιδασκαλείου σε τελείως διαφορετικές βάσεις και η διοργάνωσή του σύµφωνα µε τα 

συστήµατα της Αµερικής και της Ευρώπης είναι ευεργέτηµα στον τόπο, διότι έτσι θα είναι 

δυνατόν να υπάρχουν ικανοί δάσκαλοι για τη διάδοση υγιούς διδασκαλίας. Απαραίτητο 

είναι και το πρότυπο δηµοτικό σχολείο για την εκµάθηση της µεθόδου.  

Από τον πίνακα που παρουσιάζει η Ελλάδα το 1866 έχει 67873 µαθητές. 

“Εκπαιδευτικώς η Ελλάς προέκοψεν αναλόγως των περιστάσεών της πλέον ή όσον 

ηδύνατό τις να προσδοκά λαµβάνων ως κανόνα και οδηγόν εις τας σκέψεις του την 

βιογραφίαν άλλων εθνών εις τας αυτάς ευρεθέντων περιστάσεις”582.  

                                                                                                                                                   
δηµόσια και 92 στα ιδιωτικά σχολεία). Σε σύνολο 56805 µαθητών 52583 (44102 άρρενες και 8481 θήλεις) φοιτούν σε 
δηµόσια σχολεία και 4222 (1140 άρρενες και 3082 θήλεις) σε ιδιωτικά. 
581Ο υπουργός ∆. Ν. ∆ρόσος (25/11/1866) στην έκθεσή του για την κατάσταση της Εκκλησίας και της ∆ηµοσίας 
Εκπαιδεύσεως από το 1863 και µέχρι σήµερα αναφέρει ότι το 1866  στο Ελληνικό κράτος υπήρχαν δώδεκα Γυµνάσια. 
Λόγοι οικονοµίας επέβαλαν την αφαίρεση οκτώ διδασκάλων της Ιχνογραφίας, διότι “το µάθηµα τούτο και πρόσκοµµα εις 
τα ουσιώδη των µαθηµάτων παρενέβαλλε και αναλόγου ωφελείας πρόξενον δεν εγίνετο”. Καταργήθηκαν οι καθηγητές 
αγγλικής στα Γυµνάσια Αθηνών, Σύρου, Πατρών και Κερκύρας και της ιταλικής στην Κέρκυρα και Ζάκυνθο και διότι δεν 
αναφέρεται στον οργανικό νόµο ότι η διδασκαλία τους θα γίνεται δηµοσία δαπάνη και διότι δεν υπήρχαν πολλοί µαθητές. 
Καταργήθηκαν τα εµπορικά µαθήµατα στη Σύρο, Πάτρα και Κέρκυρα, διότι και “ανωµαλίαν επέφερον... και ωφέλειαν ουχί 
ανάλογον προς την προσδοκίαν του υπουργείου” και έτσι έπαυσε η “δυσκρασία” στα γυµνάσια και έγινε οικονοµία στο 
∆ηµόσιο.  
15/1/1866, έτος Ι∆΄, αρ. 584, σ. 850. Σύµφωνα µε το νόµο ΡΗ΄ (20/12/1865) ”περί διοργανώσεως της εκπαιδεύσεως κατά 
την Επτάνησον” καταργούνται το Αρχοντείον της Παιδείας, η Ιόνιος Ακαδηµία, το Ιεροσπουδαστήριον, το Γυµνάσιον 
Κερκύρας, τα Λύκεια Κερκύρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λευκάδας, Ιθάκης, Παξών και Κυθήρων (άρ. 1). Η κυβέρνηση θα 
συστήσει σταδιακά ή αµέσως 4 Γυµνάσια και 12 Ελληνικά Σχολεία. Στο Γυµνάσιο Κερκύρας θα διδάσκονται αγγλικά, 
ιταλικά και εµπορικό δίκαιο (άρθρο 4). 
582 6/12/1866, έτος Ι∆΄, αρ. 614-615, σ. 1088-1091 
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 Ο υπουργός Α. Μαυροµιχάλης αναφέρεται, όµως, αρνητικά στη δηµοτική 

εκπαίδευση583, η οποία φαίνεται “θάλλουσα και επιδεικτική αριθµητικώς αλλ’ ενδεής πολύ 

εις την προσδοκωµένην καρποφορίαν”, διότι δεν εξελίχτηκε, καθώς έµεινε προσκολληµένη 

στους τύπους, και διότι οι γονείς δεν κατανόησαν τη σηµασία της µόρφωσης των παιδιών 

τους. Ο ίδιος ανέθεσε σε επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τελειότερο εκπαιδευτικό 

σύστηµα και να υποδείξει τρόπους βελτίωσης και σε άλλη επιτροπή ανέθεσε να συντάξει 

Οδηγό “περιεκτικόν εν συνειρµώ ευσκόπω πάσης δυνατής να εφαρµοσθή ενταύθα 

βελτιώσεως κατά τας αρίστας αποδειχθείσας εν τοις άλλοις πεφωτισµένοις έθνεσι 

µεθόδους”584.  

Ο Α. Μαυροµιχάλης επισηµαίνει ότι ο σκοπός των Ελληνικών Σχολείων και Γυµνασίων 

είναι διπλός: “Η αναγκαία προστοιχείωσις των µελλόντων να επιδοθώσι εις εκµάθησιν 

επιστήµης και η κατάρτισις των σκοπούντων να µετέλθωσι του πρακτικού βίου τοιαύτα 

επαγγέλµατα, οία δεν απαιτούσιν επιστηµονικήν εκπαίδευσιν”. Ο πρώτος σκοπός 

εκπληρώνεται, αλλά ο δεύτερος δεν ικανοποιείται. Απαιτούνται νέα διδακτήρια και 

διδασκαλία πρακτικών γνώσεων. Θα προτείνει τη δηµιουργία τµηµάτων προσαρτηµένων 

στα Γυµνάσια, όπου οι µαθητές, προσωρινά και µέχρι να συσταθούν πρακτικά σχολεία, θα 

διδάσκονται τις αναγκαίες γνώσεις για διάφορα επαγγέλµατα. ∆απάνες δεν θα υπάρξουν, 

διότι ορισµένα από τα υπάρχοντα γυµνάσια θα µετατραπούν σε πρακτικά σχολεία. Είναι 

ανάγκη επίσης να καταρτιστούν ειδικοί διδάσκαλοι585.   

                                            
583Έκθεση του Α. Μαυροµιχάλη (23/12/1868) για το διάστηµα 1866-1868. 16/1/1869, έτος ΙΖ΄, αρ. 690-691, σ. 1700 κε: 
“διότι και η επικρατούσα εισέτι παρ’ ηµίν αλληλοδιδακτική µέθοδος δεν απηλευθερώθη των τύπων εις ους είναι από της 
εισαγωγής αυτής εις την Ελλάδα δεσµευµένη και µένει ούτω ξένη των βελτιώσεων ας φιλόσοφος µελέτη των νεωτέρων 
παιδαγωγών επήνεγκε εις αυτήν και την κατέστησε αληθή του πνεύµατος τροφόν και παρασκευαστικήν επιδεκτικότητος 
της δι’ ανωτέρας διδασκαλίας αναπτύξεως αυτού, και διότι δεν κατεδείχθη προσηκόντως, τοις εν κώµαις και χωρίοις 
µάλιστα γονεύσι, ότι το σχολείον δεν είναι τόπος διατριβής των τέκνων των, αλλά τόπος εν ω παρασκευάζεται ο παις εις 
λογικόν βίον και διά της απαντήσεως στοιχείων κοινωφελών γνώσεων και διά µορφώσεως της καρδίας και του 
χαρακτήρος αυτού”.  
58416/1/1869, έτος ΙΖ΄, αρ. 690-691, σ. 1700 κε. Η έλλειψη προτύπου σχολείου συνέβαλε στην έκπτωση της διδασκαλίας. 
Οι υποψήφιοι δηµοδιδάσκαλοι στο Πρότυπο θα διδάσκονται τη θεωρία της µεθόδου και την πρακτική άσκηση. Οι 
απόφοιτοι της Γ΄ Γυµνασίου θα είναι δηµοδιδάσκαλοι α΄ τάξεως, της Β΄ Γυµνασίου β΄ τάξεως και της Α΄ γ΄ τάξεως. Όσον 
αφορά στη µόρφωση των θηλέων οι γονείς αδιαφορούν και το έργο της διαφώτισής τους έχουν αναλάβει ιερείς. 
585στο ίδιο, σ. 1705. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι το 1867 υπήρχαν πέντε ναυτικά σχολεία, στη Σύρο, Ύδρα, Σπέτσες, 
Γαλαξίδι και Κεφαλληνία. Προβλέπεται και η ίδρυση ναυτικού σχολείου στην Κύµη: “η Ελλάς θέλει και τας Μούσας αθρόας 
ανακαλέσει εις το αρχαίον αυτών ενδιαίτηµα και την εν τη Ανατολή εκπολιτιστικήν αποστολήν της φιλοτίµως εκπληρώσει”. 
Το σύνολο των µαθητών κατά το 1868 είναι 78637, σ. 1707. 
17/4/1868, έτος ΙΣΤ΄, αρ. 665, σ.1504. Ο ίδιος υπουργός Α. Μαυροµιχάλης (αρ. Πρωτ. 2008, 13/3/1868) είχε ζητήσει τη 
βοήθεια επιτροπής “εις διόρθωσιν και εύσκοπον µεταρρύθµισιν του ειρηµένου συστήµατος”. Ο υπουργός είχε ζητήσει τη 
συµβολή των Κ. ∆όσιου, Εµµ. Κόκκινου, Στ. Κουµανούδη, Σ. Φιντικλή, Χ. Βάφα, Αν. Γεννάδιου, Γ. Κωνσταντινίδη, Ν. 
Περόγλου, Σ. Βυζάντιου: “το παρ’ ηµίν επικρατούν σύστηµα της προκαταρκτικής εκπαιδεύσεως εξελέγχεται οσηµέραι, και 
διά το δυσεφάρµοστον εις την καθ’ ηµάς βιοτήν και δι’ ιδίας αυτού πληµµελείας, λίαν ελλιπώς εκπληρούν και τον 
γραµµατικόν και τον ηθοπλαστικόν αυτού σκοπόν. ∆εν φαίνεται δε ούτε ευρύθµως εσχετισµένον προς την µέσην 
εκπαίδευσιν, ούτε καθ’ εαυτό αυτοτελές και αύταρκες εις την του λαού διδασκαλίαν. Αι εις παρόµοιον σύστηµα 
επενεχθείσαι αλλαχού της Ευρώπης αλλοιώσεις και επί το κρείττον µετατροπαί και µένουσιν αλλότριοι εις το παρ’ ηµίν και 
εκ τούτου στερούµεθα της εκ τούτων βελτιώσεως”.  
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Από την έκθεση του Α. ∆. Αυγερινού πληροφορούµαστε ότι οι δεινές οικονοµικές 

δυσχέρειες το 1868 υπαγόρευσαν την ελάττωση του αριθµού των ελληνοδιδασκάλων και 

την προσωρινή αργία ορισµένων Ελληνικών Σχολείων που είχαν λίγους µαθητές. Επίσης 

µε την αυστηρότητα στις εξετάσεις των µεταβαινόντων µαθητών από τα ∆ηµοτικά στα 

Ελληνικά και από τα Ελληνικά στα Γυµνάσια, καθώς επίσης και µε την επιστροφή των 

προσφυγικών οικογενειών στην Κρήτη ελαττώθηκε ο αριθµός των µαθητών στη µέση 

εκπαίδευση. Ένας άλλος παράγοντας της µείωσης του αριθµού ήταν και η ζωηρότερη ροπή 

στις πρακτικές τέχνες, µια που είναι πλεονάζοντες όσοι καταρτίστηκαν για επιστηµονικά 

επαγγέλµατα, αν και πολλοί από αυτούς καλούνται στο εξωτερικό, για να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες της Ανατολής κατά µεγάλο µέρος. Αυτές είναι οι αιτίες της ελάττωσης και όχι η 

παρακµή της φιλοµάθειας. Επειδή δεν αποπερατώθηκε η απογραφή του πληθυσµού του 

ελληνικού βασιλείου, δεν µπορεί κάποιος µε µαθηµατική ακρίβεια να ορίσει την αναλογία 

των µαθητών σε σχέση µε τον πληθυσµό, ώστε να εξαχθεί συµπέρασµα για την κλίση των 

Ελλήνων προς τη µάθηση σε σχέση µε τα άλλα κράτη. Όσον αφορά στο προσωπικό της 

µέσης εκπαίδευσης τηρήθηκε αυστηρά η “σωστική” αρχή να µην επηρεάζουν την τύχη των 

διδασκάλων οι πολιτικές διαφορές και διενέξεις και η τύχη τους να καθορίζεται µόνο από το 

ζήλο, τη διαγωγή τους και το συµφέρον της υπηρεσίας. Έτσι ισχυροποιούνται στην εύορκη 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και είναι απαλλαγµένοι από το φόβο της απόλυσης. Για 

αυτό οι µεταθέσεις όπως και οι απολύσεις τους ήταν σπάνιες. ∆εν έγιναν επίσης 

προβιβασµοί και έτσι δεν υπήρξαν παράπονα και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις, που 

αναφύονται από την ακανόνιστη χρήση της εξουσίας και των δικαιωµάτων της αρχής. 

Εξάλλου η αφοσίωση των διδασκόντων στο έργο τους είναι ακµαία, κινείται από την αγάπη 

στην πατρίδα και δεν επηρεάζεται από την ευτέλεια των υλικών αµοιβών. Η µέση 

εκπαίδευση στα Ιόνια νησιά αφοµοιώθηκε ολοκληρωτικά µε το ισχύον σύστηµα του 

κράτους και φαίνονται πια οι καρποί της φιλοµάθειας των κατοίκων586.    

Όσον αφορά στην προκαταρκτική ή στοιχειώδη εκπαίδευση, αυτή είλκυσε από την 

αρχή όλη την προσοχή του, διότι αποτελεί τις πρώτες βάσεις της διανοητικής και ηθικής 

διαµόρφωσης του λαού. Κατά τη δεκαετία που πέρασε ο αριθµός των ∆ηµοτικών Σχολείων 

                                            
58626/9/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 745, σ. 2137-2139. Στις 6/7/1870 ο υπουργός Α. ∆. Αυγερινός υπέβαλε απογραφική έκθεση για 
την ανώτατη και τη µέση εκπαίδευση για το έτος 1869. Ολοκληρώνοντας την έκθεσή του (σ. 2139) οµολογεί ότι “εν τω 
παρ’ ηµίν εισηγµένω συστήµατι της δηµοσίας παιδεύσεως παντός βαθµού πολλά υπάρχουσι τα εκ µακράς πείρας 
πληµµελή αποδειχθέντα. Πολλαί διατάξεις εκ του δυσεφαρµόστου αυτών έµειναν εν αχρηστία, ουκ ολίγαι δε ελλείψεις 
ανεπληρώθησαν διά διαταγµάτων και υπουργικών διαταγών, κατά τας κρίσεις των εκάστοτε διοικούντων τα της παιδείας· 
ο τρόπος δ’ ούτος της διορθώσεως έφερεν εν µέρει ανωµαλίας τινάς, όθεν είναι ανάγκη συστηµατικής αναθεωρήσεως των 
εκπαιδευτικών νόµων, ανατιθεµένης της σπουδαίας ταύτης εργασίας εις επιτροπείαν εκ των αρίστων παρ’ ηµίν κατά την 
παιδείαν και την περί την διδασκαλίαν εµπειρίαν, ίνα φερέγγυον ούτω υποβληθή εις την επιψήφισιν της Βουλής και 
περιβληθή νοµοθετικόν κύρος το παρ’ αυτής καταρτισθησόµενον προκείµενον σχεδίασµα”. 
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από τα 498 έφτασε το 1869 τα 1230 από τα οποία 199 είναι θηλέων. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνύει ότι η “προς την παιδείαν και τα γράµµατα ροπή του ελληνικού έθνους είναι 

πάτριος αυτού κληρονοµία, της οποίας ουδεµία δύναµις ανθρωπίνη δύναται πλέον να το 

στερήση”. Εκτός από τα ∆ηµοτικά Σχολεία, στα οποία διδάσκουν δάσκαλοι που 

εξετάστηκαν και βαθµολογήθηκαν από επιτροπές “κατά το παραδεδεγµένον ανέκαθεν 

σύστηµα της αλληλοδιδακτικής µεθόδου”, µετά τη διάλυση του ∆ιδασκαλείου το 1864, 

υπάρχουν στα µικρά χωριά και γραµµατοδιδάσκαλοι που διδάσκουν περίπου δεκαπέντε 

χιλιάδες µαθητές. Αντίθετα για τα σχολεία θηλέων δε φαίνονται τόσο πρόθυµοι οι δήµοι, 

διότι ”αι πατροπαράδοτοι προλήψεις, παριστώσαι την εκπαίδευσιν του γυναικείου φύλου 

ασυµβίβαστον προς την αυστηρότητα των αρχαίων ηθών, αποτρέπουσι τους πλείστους των 

γονέων του ν’ απασχολώσι τα κοράσια αυτών... Είναι βέβαιον ότι αι τοιαύται ιδέαι 

εκλείπουσι βαθµηδόν ή µετριάζονται καθ’ ηµέραν· αλλ’ ουχ ήττον καθ’ ην σήµερον 

ευρίσκεται µεταβατικήν κατάστασιν το έθνος, οι πλείστοι των ορεινών και απωκισµένων 

ιδίως δήµων, και ολόκληρος µάλιστα η ∆ωρίς δεν έχουσιν ούτε έν σχολείον κορασίων”. Στα 

Ιόνια νησιά δεν είναι ευάρεστη η κατάσταση. ∆εν έχουν εξοικειωθεί εντελώς µε το σύστηµα 

της διδασκαλίας του ελληνικού βασιλείου. Βαθµιαία, όµως, θα κατορθωθεί το “οµοιόµορφον 

και τελεσφόρον της διδασκαλίας”. ∆εν υπάρχει επίσης δυνατότητα χρηµατοδότησης από το 

δηµόσιο, για αυτό και στη Ζάκυνθο, ενώ πριν την ένωση υπήρχαν 31 ∆ηµοτικά Σχολεία, 

καταργήθηκαν τα 20 λόγω αδυναµίας µισθοδοτήσεως των δασκάλων. Η Πελοπόννησος 

υπερέχει σε αριθµό σχολείων και µαθητών587. 

 ∆ύο περίπου χρόνια αργότερα ο υπουργός ∆. Σ. Μαυροκορδάτος δίνει µια 

πραγµατικά αποκαρδιωτική εικόνα: “η κατάπτωσις της δηµοτικής εκπαιδεύσεως εφείλκυσεν 

εξ αφετηρίας την προσοχήν µου, ην και ιδιωτεύων έτι ου διέλειπον παρακολουθών, ως 

πεπεισµένος ότι χωρίς αυτής αδύνατον να µορφωθή και ορθοποδήση παν έθνος”. Ο 

αριθµός των δηµοδιδασκάλων είναι υπερδιπλάσιος των ∆ηµοτικών Σχολείων και τα δύο 

τρίτα από αυτούς είναι “λόγω ανικανότητος προς παν άλλο έργον αρµόδιοι παρά την 

ηθοποίησιν της νεολαίας”. Θεωρεί κατεπείγουσα την ανάγκη να τεθεί φραγµός τουλάχιστον 

στην αύξουσα “επισσώρευσιν αυτών”. Με την εκλογή αυτών, που αποδεδειγµένα είναι 

άριστοι, θα κατορθωθεί βαθµιαία η “διαρρύθµισις της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, ήτις 

                                            
58730/12/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 759, σ. 2250-2251. Ο υπουργός Α. ∆. Αυγερινός στην έκθεση του (14/5/1870) για τη 
δηµοτική εκπαίδευση κατά το 1869:  

1868 Στερεά 348 σχολεία 19031 µαθητές/1869 368 σχολεία 18967 µαθητές 
1868 Πελοπόννησος 488 σχολεία 29380 µαθητές/1869 507 σχολεία 28230 µαθητές 
1868 Νησιά Αιγαίου 107 σχολεία 6986 µαθητές/1869 117 σχολεία 7483 µαθητές 
1869 Νησιά Ιονίου 148 σχολεία 5944 µαθητές 
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σήµερον οµολογουµένως είναι παραλελυµένη, δι’ έλλειψιν κυρίως των καταλλήλων 

οργάνων”588.  

Η κατάσταση των σχολικών κτιρίων είναι επίσης άθλια. Ελάχιστα είναι κατάλληλα. Τα 

υπόλοιπα είναι “ή επαύλεις βοών και όνων, ή αχυρώνες, ή ληνοί, µεταµορφωθέντα 

δηµαρχική εξουσία εις διδακτήρια”. Αυτή η αθλιότητα χειροτερεύει ακόµη περισσότερο κάθε 

χρόνο. Οι νοµάρχες να φροντίσουν για το ερχόµενο έτος στους προϋπολογισµούς των 

δήµων να συµπεριληφθεί “ποσόν αύταρκες προς οικοδοµήν σχολείων µονίµων, χωρίς 

περιττών καλλωπισµών και εξωτερικής επιδείξεως, στερεών όµως και κανονικών”589. 

Μια διαφορετική αντίληψη για την εκπαίδευση και τον κλήρο έχει ο υπουργός 

Βαλασόπουλος590, ο οποίος τονίζει ότι, ενώ ο κλήρος προσέφερε τόσα, δε λήφθηκε καµιά 

πρόνοια για την περίθαλψη, την εκπαίδευση και τη βελτίωσή του. “Ο κλήρος είναι 

αµαθέστατος σχεδόν ειπείν πάσης άλλης τάξεως... ουδέν επράχθη το συντελούν εις την 

ανύψωσιν του κλήρου”. Στις 16/1/1864 διατυπώθηκε η ιδέα να ανατεθεί η δηµοτική 

εκπαίδευση στον κλήρο. Η πείρα όλων των εθνών και η αδυσώπητη στατιστική απέδειξαν 

ότι, όπου η διδασκαλία και η ανατροφή ελλείπουν, τα εγκλήµατα και αµαρτήµατα 

πολλαπλασιάζονται. Σύµφωνα µε στοιχεία του Ε. Ρανδού, υπουργού εσωτερικών της 

Γαλλίας, µεγάλο µέρος των εγκληµάτων είχε διαπραχθεί από αναλφάβητους νέους. Παρόλο 

που αυξήθηκε ο αριθµός των ∆ηµοτικών Σχολείων, η “εκπαίδευσις του λαού δεν εξετάθη, 

ως απαιτείται εις όλον το κράτος, η δε λειτουργούσα είναι φθίνουσα εις βεβαίαν και ταχείαν 

βαίνουσαν καταστροφήν”591. Σε αυτή την κατάσταση συνέβαλε η ανάµιξη των 

δηµοδιδασκάλων στην πολιτική, που επέσυρε την καταδίωξή τους. Οι συχνές πολιτικές 

αντιδικίες έστρεψαν τους περισσότερους σε άλλο έργο και όσοι µένουν στην εκπαίδευση το 

κάνουν για τη σύνταξη, χωρίς να αναπτύσσουν ιδιαίτερο ζήλο “διά το εφήµερον και 

αβέβαιον της θέσεώς των”, και µάλιστα οι περισσότεροι είναι ανίκανοι να εκπληρώσουν το 

                                            
58830/8/1872, έτος Κ΄, αρ. 798, σ. 2570 κε. (1/8/1872) προς το διευθυντή των δηµοτικών σχολείων. Παρακαλεί την 
επιτροπή που είναι αρµόδια για την εξέταση των δηµοδιδασκάλων να απορρίψει “αδυσωπήτως πάντα τινά, ον αν εκ των 
προσερχοµένων προς εξέτασιν ήθελε κρίνη ανίκανον προς εκπλήρωσιν του ιερού σκοπού της δηµοδιδασκαλίας, όστις, 
περιττόν να υποµνήσω τούτο υµίν εγώ, δεν είναι µόνον η διάδοσις των κυριωτέρων γνώσεων, αλλά και πολλώ µάλλον 
ίσως, η µόρφωσις των ηθών και η διάπλασις της καρδίας των µαθητών/ιών διά των θρησκευτικών αρχών και του 
παραδείγµατος”. 
58923/10/1872, έτος Κ΄, αρ. 803, σ. 2597-98. Ο υπουργός ∆. Σ. Μαυροκορδάτος επισηµαίνει στους νοµάρχες (8/10/1872) 
ότι από τα 1085 δηµόσια δηµοτικά σχολεία (125 κορασίων και 965 αρρένων) µόνο τα 2/5 διαθέτουν κτίρια κατάλληλα για 
σχολεία.   
590Έκθεση του Νοµοσχεδίου του υπουργού Ι. Βαλασόπουλου “Περί των εφηµερίων του κράτους και περί 
δηµοδιδασκαλίας” (11/4/1874). 20/5/1874, έτος ΚΒ΄, αρ. 826-827, σ. 2765. “Την δ’ Ελλάδα εξελέξατο το θείον, ίνα κτίση 
τον ναόν αυτού. Η δ’ Εκκλησία υπήρξεν η κιβωτός, εν η η Ελλάς εναποταµίευσε παν ό,τι είχε πολύτιµον τον νουν και την 
ελευθερίαν της... ο ελληνικός κλήρος ήτον ο ηγούµενος των αγαθών πράξεων και των ελευθέρων ιδεών... άνευ του κλήρου 
η ελευθερία των Ελλήνων ήτο προβληµατική αν όχι ακατόρθωτος. Ενώ δε τοσαύτα διεπράξατο ο κλήρος, ενώ τοσούτον 
αναγκαίον στοιχείον της κοινωνίας είναι, η επικράτεια τι υπέρ αυτού έπραξε;”.   
591Υπάρχουν 991 δηµοτικά σχολεία αρρένων µε 1049 δασκάλους, από τους οποίους 80 ιερείς και 135 θηλέων µε 164 
δηµοδιδασκάλισσες. 118 σχολεία δεν έχουν δασκάλους. Λειτουργούν 52 ιδιωτικά σχολεία αρρένων µε 2958 µαθητές και 
66 θηλέων µε 1976 µαθήτριες. Το σύνολο των µαθητών είναι 48876 και των µαθητριών 8824.  
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καθήκον τους. Το “γλίσχρον της αντιµισθίας” δεν ελκύει δραστήριους και ευφυείς στην 

εκπαίδευση και επαυξάνει την αιτία της αβεβαιότητας. Οι διατάξεις για επιθεώρηση έχουν 

περιπέσει σε αχρηστία. Η έλλειψη προτύπου, το οποίο να αντικαθιστά ως ένα βαθµό το 

∆ιδασκαλείο είναι επίσης µια αιτία. Οι εξεταστικές επιτροπές δεν ήταν αρκετά αυστηρές. Με 

την ανάθεση της δηµοτικής εκπαίδευσης στους εφηµέριους αίρονται τα αίτια της καχεξίας 

και των δύο κλάδων. Λύνεται το πρόβληµα της µισθοδοσίας του κλήρου ανάλογα µε το 

βαθµό των γνώσεών του και η “αποχρώσα” µισθοδοσία (τυχηρά) θα καλλιεργήσει την 

άµιλλα για καλύτερους καρπούς. Οι εφηµέριοι είναι 3700 και 500 είναι υπεράριθµοι592. Η 

ανάθεση της δηµοτικής εκπαίδευσης στους ιερείς “θέλει εκριζώσει την κακοήθειαν, και θέλει 

εµπνεύσει εις τους παίδας την ηθικήν, την ευσέβειαν, την φιλανθρωπίαν, τον πατριωτισµόν 

και τα προς τον πλησίον καθήκοντα”. Θα µπορούσαν να διατυπωθούν αντιρρήσεις, όπως 

ότι γίνεται επάνοδος στο µεσαίωνα, το ασυµβίβαστο των δύο επαγγελµάτων, υπάρχει 

υποστήριξη της ιεροκρατίας κλπ. Η ανάθεση της δηµοτικής εκπαιδεύσεως στον κλήρο δεν 

είναι κάτι καινοφανές, εξάλλου η Ευρώπη χρωστά στον κλήρο µεγάλο µέρος από την 

πρόοδό της. Όσον αφορά στην επιβολή της ιεροκρατίας η Ελληνική Εκκλησία “ουδέποτε 

παρέσχε πράγµατα εις την πολιτείαν, πάντοτε δε υπήρξεν ο γραµµατοφύλαξ και 

διδάσκαλος του έθνους”. Μέχρι να φτάσει το έθνος στην ακµή του, είναι ανάγκη να ανατεθεί 

η δηµοτική εκπαίδευση στον κλήρο, για να βελτιωθούν έτσι και οι δύο κλάδοι. Ακόµη και αν 

συµβεί να διακοπεί το µάθηµα εξαιτίας κάποιας ιεροπραξίας του ιερέα, αυτό είναι καλύτερο 

για τους µαθητές, παρά να γνωρίζουν ότι ο δάσκαλός τους κατατρίβει το χρόνο του στο 

καπηλειό ή στο καφενείο. Εξάλλου και οι ιερείς θα επανεξετάζονται µετά επταετία (5ετία για 

τους λαϊκούς) και θα προβλέπονται ποινές593. 

                                            
59220/5/1874, έτος ΚΒ΄, αρ. 826-827, σ. 2768. “Η διδασκαλία λοιπόν των πρεσβυτέρων λύει το ζήτηµα της µισθοδοσίας 
του κλήρου και της µονιµοποιήσεως του δηµοδιδασκάλου, η δε σύστασις του προτύπου και αι περί της αυστηρότητος των 
εξετάσεων ληφθείσαι εγγυήσεις, θέλουν παράσχει όµιλον διδασκάλων γιγνωσκόντων το καθήκον. Τέλος η έµµισθος 
επιθεώρησις των σχολείων, θέλει δώσει πέρας εις την παρούσαν κακήν κατάστασιν, διά της αυστηράς τιµωρίας των 
παραβαινόντων τα νενοµισµένα. Η έλλειψις επιθεωρήσεως και τους αγαθούς των ανθρώπων παρασύρει εις την ολιγωρίαν 
και την παράλειψιν του καθήκοντος”.   
Στο ίδιο, σ. 2769. “Η ηθική κατάστασις της νεολαίας εκλύεται οσηµέραι, διότι η οικιακή ανατροφή παρηµελήθη ολοτελώς, 
ως µη ώφειλεν. Ό τε πατήρ και η µήτηρ περισπώµενοι εις τας βιωτικάς φροντίδας, δεν επιλαµβάνεται ειµή παρέργως της 
καλής αγωγής των τέκνων του. Εν µέσω δε των εκλυοµένων ηθών και της φθινούσης πίστεως, πόσαι µητέρες φέρουσι 
µόνον το όνοµα, µαταίαν σκιάν µεγάλης λειτουργίας! Πόσαι συνεδέθησαν τοις ιεροίς δεσµοίς του γάµου, άνευ 
συνειδήσεως των υποχρεώσεων αυτού! Των δηµοδιδασκάλων οι πλείστοι, στερούµενοι καλής αγωγής, γίνονται κακόν 
παράδειγµα εις τους µαθητάς, ενώ οι διδάσκοντες οφείλουσιν να ώσιν ο τύπος και ο υπογραµµός των αγαθών πράξεων 
και των καλών ηθών, διότι το µιµητικόν του ανθρώπου από της παιδικής ηλικίας άρχεται αναπτυσσόµενον. Ούτω το 
παράδειγµα του διδασκάλου έχει µεγάλην επιρροήν εις την µόρφωσιν των ηθών των παίδων”.  
59320/5/1874, έτος ΚΒ΄, αρ. 826-827, σ. 2770 κε. Στο Νοµοσχέδιο για τους εφηµέριους και δηµοδιδασκάλους (σ. 2771) 
κατά τη διδασκαλία στο Πρότυπο Σχολείο προβλέπονται η παιδαγωγία, η διδακτική, ο Οδηγός και ο Νόµος για τα 
∆ηµοτικά σχολεία. Να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι µετά την πτώση της κυβέρνησης Βούλγαρη ο Ι. Βαλασόπουλος και 
ο Β. Νικολόπουλος κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν (31/3/1876) ως ενεχόµενοι στα Σιµωνιακά και ως δωροδοκούµενοι 
από τον επίσκοπο Πατρών.   
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Από την έκθεση του Ι. Βαλασόπουλου (Νοέµβριος 1874) πληροφορούµαστε τις 

ενέργειές του ως υπουργού. Κάλυψε τις κενές θέσεις, φρόντισε για το νόµο “περί 

αµεταθέτου των διδασκάλων” και για τα ∆ηµοτικά Σχολεία προτίθεται να φροντίσει “περί 

βελτιώσεως της οργανώσεως αυτών, επιφεροµένων τροπολογιών εις αυτά, όπως µακρά 

πείρα και παραδείγµατα εν τη Εσπερία Ευρώπη υπαγορεύουσιν”. Στα σχολεία των 

ετεροδόξων εισήγαγε τη διδασκαλία των ιερών µαθηµάτων µόνο από Ορθόδοξο κληρικό. 

Σχετικά µε τη µέση εκπαίδευση ο Νόµος του 1836 υπέστη τόσες ερµηνείες και 

τροποποιήσεις594, ώστε να χάσει το πραγµατικό του νόηµα. Μια άλλη πληγή στη µέση 

εκπαίδευση είναι η “κατασπορά” και σύσταση µικρών Ελληνικών Σχολείων ακόµη και σε 

χωριά, όπου υπάρχουν µόλις πέντε ή επτά µαθητές, πράγµα που οφείλεται σε πολιτικούς 

λόγους595. Σύστησε ένα Ελληνικό Σχολείο στην πρωτεύουσα κάθε επαρχίας και κατήργησε 

τα υπόλοιπα που είναι ατελή και τα διευθύνουν ανεπιτήρητοι βοηθοί που δε διαθέτουν 

παρά µόνο απολυτήριο γυµνασίου. Σε αυτά τα Ελληνικά Σχολεία θα προΐστανται 

διδάκτορες ή τελειοδίδακτοι µε µισθό και βαθµό καθηγητή Γυµνασίου. Έτσι “εµψυχούται” 

και η Φιλοσοφική Σχολή. Εισήγαγε επίσης τη διδασκαλία των στοιχείων της φυσικής στην 

ανώτερη τάξη των Ελληνικών Σχολείων. Επισηµαίνει την έλλειψη υποδοµής στα Ελληνικά 

Σχολεία, (φτωχές βιβλιοθήκες, έλλειψη οργάνων φυσικής και χηµείας). Παρευρισκόµενος 

στις εξετάσεις των Ελληνικών Σχολείων και Γυµνασίων, δηµοσίων και ιδιωτικών και στο 

Γυµνάσιο Πειραιά “ουκ ολίγας ανεύρον τας εν τη διδασκαλία ελλείψεις και δεν απήντησα τα 

κατά προσδοκίαν αποτελέσµατα”. Το γεγονός ότι υπηρετούν συνεχώς οι ίδιοι καθηγητές 

στα Γυµνάσια της Αθήνας είναι αδίκηµα για τους καθηγητές των σχολείων της επαρχίας. 

Εφόσον δεν υπάρχουν εκεί βιβλιοθήκες, είναι δίκαιο να µετατίθενται και αυτοί στην Αθήνα, 

για να επωφελούνται. Φρόντισε και για τη διηνεκή επιθεώρηση µε µονίµους επιθεωρητές 

που θα αποτελούν και το γνωµοδοτικό συµβούλιο596, εφόσον θα γνωρίζουν εξ ιδίας 

                                            
59428/1/1875, έτος ΚΓ΄, αρ. 834, σ. 2829. Είναι “µεν ούτος καθόλου προσφυής εις την τοιαύτην παίδευσιν, αλλ’ αυτού 
διεστράφησαν όπου η έκφρασις ή διφορούµενη υπελήφθη ή λίαν συνεσταλµένη· η εν αυτώ δε σιωπή πολλών 
απαιτουµένων διατάξεων ανεπληρώθη διά διαταγµάτων και εγκυκλίων, ων τινα και αντιβαίνουσι εις το εν γένει πνεύµα 
αυτού, διά τούτο εν συνόλω ουκ ολίγαι εισίν αι χασµωδίας και περιπλοκάς εις την διδασκαλίαν και την διοίκησιν 
επενεγκούσαι και επιφέρουσαι αντινοµίαι, και ου µικρά η εντεύθεν βλάβη. Τούτου ένεκα εθεώρησα αναγκαίον να ενισχύσω 
τον ειρηµένον κανονισµόν, αποκαθαίρων αυτόν των ειρηµένων βλαπτικών της ουσίας αυτού παραφυάδων, και µάλιστα τα 
περί των εξετάσεων των µαθητών... ”.   
59528/1/1875, έτος ΚΓ΄, αρ. 834, σ. 2830. Για να “στοιχειωθή και παρασκευασθή ο µαθητής και εις επωφελή ακρόασιν της 
εν γυµνασίοις διδασκαλίας και εις εξάσκησιν βιοποριστικού επαγγέλµατος, αν µη δύναται ή αν µη θέλη να παρατείνη τας 
σπουδάς του επέκεινα του Ελληνικού σχολείου... εθεωρήθη επάναγκες ν’ αυξηθώσιν αι σχολειακαί τάξεις εις τέσσαρας, να 
ευρυνθή ο των διδακτέων εν τοις Ελληνικοίς σχολείοις µαθηµάτων κύκλος και ν’ αυξηθώσι ταύτα, ίνα χρησιµεύσωσιν 
ευσκόπως και αποτελεσµατικώς τα Ελληνικά σχολεία ως παρασκευαστήρια και της εις τας τέχνας και βιοποριστικάς 
υπηρεσίας µεταβάσεις των διδασκοµένων”.  
59631/3/1873, έτος ΚΑ΄, αρ. 809, σ. 2632 κε. Ο ∆. Πετρίδης, γυµνασιάρχης Ναυπλίου, καταρτίζει σχέδιο νόµου “περί 
εποπτείας και διευθύνσεως των δηµοτικών σχολείων”. Συστήνεται εποπτικό και γνωµοδοτικό συµβούλιο µε επτά µέλη. 
∆ηµιουργούνται στο κράτος επτά τµήµατα που θα περιλαµβάνουν τα δηµοτικά σχολεία. Από την 1η Απριλίου ως τα τέλη 
Αυγούστου κάθε χρόνο οι επόπτες θα επιθεωρούν τα σχολεία του τµήµατός τους. Ο επόπτης να πληροφορείται: για την 
επιµελή, ευµέθοδη και καρποφόρα διδασκαλία των παιδιών και για την ηθική διαµόρφωσή τους, την τήρηση από το 
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αντιλήψεως τις ανάγκες και ελλείψεις. Προτείνει επίσης τη σύσταση ”παιδαγωγείου” ως 

συµπλήρωµα των θεσµών της µέσης εκπαίδευσης, στο οποίο θα διδάσκονται τα µαθήµατα 

του Ελληνικού Σχολείου και Γυµνασίου, κυρίως για τα παιδιά, που οι γονείς τους διαµένουν 

στο εξωτερικό. Θα εισαγάγει ακόµη και το µάθηµα της στοιχειώδους χηµείας στα 

Γυµνάσια597.   

Ο ίδιος υπουργός (9/3/1875) παρουσιάζοντας τους απογραφικούς πίνακες της 

εκπαίδευσης σχολιάζει ότι “καταφαίνεται η πρόοδος της εθνικής παιδεύσεως εκ της 

οσηµέραι αυξανοµένης φιλοµαθείας του τόπου”. Βέβαια η αναλογία των µαθητών προς τον 

πληθυσµό (6,5%) είναι µικρότερη των άλλων κρατών. Παρ’ όλα αυτά “η άνευ 

καταναγκασµού της εξουσίας φοίτησις των παίδων εις τα σχολεία δεικνύει, ότι οι γονείς και 

κηδεµόνες αυτών αισθάνονται τα καλά της µαθήσεως” και αν µάλιστα τεκµήριο της ευεξίας 

των εθνών είναι και η πρόοδος της δηµόσιας εκπαίδευσης “µετά χαράς έκαστος δύναται να 

παρατηρήση, ότι και η πραγµατική αύτη µαρτυρία έρχεται ως συµβολή εις τα άλλα δείγµατα 

της του έθνους ηµών γενικής προκοπής, ήτις είναι αποτέλεσµα της υπό την αιγίδα της 

βασιλείας και της ισχύος των νόµων ησυχίας και της τάξεως”598. 

   Ο υπουργός Α. ∆. Αυγερινός απευθυνόµενος στους νοµάρχες και επάρχους του 

κράτους, ζητά τη συνδροµή τους για τη βελτίωση της δηµοτικής εκπαίδευσης599, διότι είναι 

γνωστό ότι τα περισσότερα δηµοτικά σχολεία δεν ευρίσκονται σε ευάρεστη κατάσταση. 

Γνωρίζουν επίσης πόση ζηµιά προκαλείται στη διανοητική ανάπτυξη και ηθική µόρφωση 

του λαού, ο οποίος, όπως έχει η κατάσταση στην ανατροφή στο σπίτι και στον κατώτερο 

                                                                                                                                                   
δάσκαλο της νοµοθεσίας και της ευπρεπούς συµπεριφοράς. Θα επιβάλλει ποινές, θα υποβάλλει εκθέσεις, θα εξετάζει τους 
δηµοδιδασκάλους, θα ασχολείται µε τη σύνταξη των διδακτικών βιβλίων και θα µελετά τη βελτίωση των διδακτικών 
µεθόδων. Στο άρθρο 11 “ουδείς δηµοδιδάσκαλος διορίζεται ή προβιβάζεται ή τιµωρείται πειθαρχικώς παρά του υπουργού 
ή άλλης αρχής, ει µη κατά γνωµοδότησιν του εποπτικού συµβουλίου υπό µόνου του επί των Εκκλησιαστικών υπουργού”. 
59728/1/1875, έτος ΚΓ΄, αρ. 834, σ. 2829 κε. Φάνηκε αυστηρός µε τη φοίτηση των µαθητών και διέταξε να µη γίνει δεκτός 
στις εξετάσεις κανείς µαθητής που έλειψε 25 ηµέρες, όπως και να µη γίνει δεκτός κανείς από τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες. 
Όλα αυτά έφεραν αίσιο αποτέλεσµα, γονείς και κηδεµόνες “κατενόησαν το ανύσιµον της διαταγής και οι αληθή 
φιλοστοργίαν προς τα ίδια τέκνα κεκτηµένοι θεωρούσι εν αυτή επί της αληθούς και ουχί προσπεποιηµένης προκοπής των 
τέκνων των κυβερνητική πρόνοια… αι καταστολαί και περιστολαί αύται, καθαρά και γνησία των κειµένων απόρροια, 
φέρουσι πάνυ ευχάριστα αποτελέσµατα. Αι περί προβιβασµού ελπίδες του µαθητού θα ήναι τουντεύθεν δηµιούργηµα της 
ιδίας του επιµελείας· δεν θα περισπάται ο νους και η προσοχή τους εις ανεύρεσιν άλλων παρά την ιδίαν εις τα µαθήµατα 
ικανότητα τρόπων εις επιτυχίαν προβιβασµών...”. Φρόντισε ακόµη και για “εκτικούς τρόπους επί το ευσκοπώτερον προς 
τε την διδασκαλίαν και το αποτέλεσµα διά νοµοσχεδίου... βελτιούνται πως τα κατ’ αυτούς και ούτω ελλείπει εύλογον αυτών 
παράπονον, όπερ επηρεάζει αναντιρρήτως και τον ζήλον αυτών και την υλικήν κατάστασιν”.  
59810/4/1875, έτος ΚΓ΄, αρ. 837, σ. 2856 κε. Η αναλογία των φοιτώντων προς τον πληθυσµό είναι για τα ∆ηµοτικά 5%, για 
τα Ελληνικά Σχολεία και Γυµνάσια 7%0 και για το πανεπιστήµιο 1 στους 1050. Το 1874 αυξήθηκαν οι µαθητές, διότι 
επαναλειτούργησαν 120 κλειστά δηµοτικά. Αν µάλιστα “αποδεκτά γίνωσι τα συνταχθέντα νοµοθετήµατα περί βελτιώσεως 
όλων των κλάδων της δηµοσίας παιδεύσεως, ελπίζω ότι εντός ολίγου χρονικού διαστήµατος θέλοµεν υπερτερήσει κατά 
τον αριθµόν των παιδευοµένων πολλά των της Ευρώπης εθνών”. Ο πληθυσµός της Ελλάδας είναι 1437026. Η χώρα 
διαθέτει 18 Γυµνάσια µε 120 καθηγητές και 2469 µαθητές, 136 Ελληνικά Σχολεία µε 280 διδασκάλους και 7646 µαθητές, 
989 δηµοτικά αρρένων µε 1040 δηµοδιδασκάλους και 63156 µαθητές, 138 δηµοτικά κορασίων µε 165 δηµοδιδασκάλισσες 
και 11405 µαθήτριες. Λειτουργούν ακόµη 18 ιδιωτικά Ελληνικά σχολεία και Γυµνάσια αρρένων µε 748 µαθητές, 15 θηλέων 
µε 1227 µαθήτριες, 41 δηµοτικά σχολεία αρρένων µε 3558 µαθητές και 26 κορασίων µε 1355 µαθήτριες. Η έκθεση 
αποδεικνύει ότι αυξήθηκαν και τα ιδρύµατα και οι µαθητές. 
599 Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 15/9/1879, αρ. 12, σ. 189-192.  
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κλήρο, δεν περιµένει από πουθενά αλλού επικουρία. Τα αίτια της δυστυχίας και ακαρπίας 

των δηµοτικών σχολείων από τα οποία πηγάζουν άλλα δευτερεύοντα είναι δύο. Το πρώτο 

είναι το απαράσκευο των διδασκάλων, από τους οποίους οι περισσότεροι αναγνωρίστηκαν 

πρόχειρα από επιτροπές, χωρίς προηγούµενη προπαρασκευή, µε θεωρητική διδασκαλία 

και πρακτική άσκηση σε ειδικά σχολεία. Από εδώ προέρχεται η έλλειψη µεθόδου στη 

διδασκαλία των µαθηµάτων, η αµέλεια του καθήκοντος, η εκτροπή των περισσοτέρων σε 

αλλότρια µε το επάγγελµά τους επιτηδεύµατα, και, το πιο σηµαντικό, η έλλειψη αγάπης και 

ενθουσιασµού για το έργο τους. Το δεύτερο αίτιο είναι η ασυγχώρητη αδιαφορία των 

κοινοτήτων µε αποτέλεσµα την αθλιότητα των διδακτηρίων (µοιάζουν µε ακάθαρτες 

τρώγλες και προκαλούν αποστροφή στα παιδιά), την παντελή έλλειψη των αναγκαίων για 

τη διδασκαλία (οργάνων, σκευών, πινάκων, θρανίων κλπ), το ανεξέλεγκτο των δασκάλων, 

την άτακτη φοίτηση των µαθητών, την επιµονή των γονέων να µη στέλλουν τα παιδιά στο 

σχολείο. Με τη σύσταση και άλλων διδασκαλείων οι µελλοντικοί δάσκαλοι θα διδάσκονται 

και θα ασκούνται  στην εφαρµογή των νεότερων τρόπων της διδασκαλίας και µε τον καιρό 

θα αποφοιτήσουν άξιοι δάσκαλοι, που σταδιακά θα αντικαταστήσουν τους ολότελα 

ανίκανους. Αλλά η απαλλαγή από το δεύτερο αίτιο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μόνο η δική 

τους στοργή, άγρυπνη επίβλεψη και µέριµνα µπορεί να συντελέσει στην περιστολή του 

κακού. Να ελεγχθεί η ορθή χρήση των δαπανών για τα σχολεία και να επισηµανθεί κάθε 

κατάχρηση. Να υπάρχει επαγρύπνηση για την τακτική λειτουργία του σχολείου και την 

επιµέλεια των δασκάλων. Πολλοί από τους δηµάρχους προσωποληπτούν και δεν 

επιτηρούν τους δασκάλους, τούς χορηγούν παρανόµως άδειες και αυτοί έρχονται στις 

πρωτεύουσες των νοµών, για να εισπράξουν την αντιµισθία τους. Οι έπαρχοι να κάνουν 

µηνιαία αναφορά για τη λειτουργία των σχολείων της περιφέρειάς τους και να καταγγέλλουν 

τους αµελείς και όσους απουσιάζουν. Το µέτρο του πολιτισµού και της ευδαιµονίας των 

εθνών είναι το πλήθος και η τελειότητα των προκαταρκτικών σχολείων. Η µέριµνα των 

νοµαρχών για την απρόσκοπτη λειτουργία τους είναι η πολυτιµότερη υπηρεσία στην 

κυβέρνηση και στην πατρίδα600.  

Αυτές είναι µερικές από τις εκθέσεις των υπουργών παιδείας. Η παράθεσή τους 

κρίθηκε αναγκαία, για να διαφανεί πώς αυτοί κρίνουν την κατάσταση στις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης. Οι συχνές αλλαγές στις κυβερνήσεις, η ακαταλληλότητα κάποιων από τους 

υπουργούς, η έλλειψη οικονοµικών πόρων και, εποµένως, υλικοτεχνικής υποδοµής, η 

ανυπαρξία επαγγελµατικής εκπαίδευσης, ο ελλιπής έλεγχος των σχολείων, η έλλειψη 

                                            
600 Έτος ΚΕ΄, περίοδος Β΄, 1/12/1877, αρ. 17, σ. 277-283.  
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κατάρτισης του διδακτικού προσωπικού, η ανάµιξή του στα πολιτικά, η αλληλοδιδακτική 

µέθοδος για τη δηµοτική εκπαίδευση θεωρούνται κάποιες από τις αιτίες για την 

κακοδαιµονία που επικρατεί. Σανίδα σωτηρίας, διότι καµία βελτίωση από τις επαγγελόµενες 

δεν πραγµατοποιείται, είναι ο “πατριωτισµός” του διδάσκοντα, ο οποίος, µέσα σε αυτές τις 

πραγµατικά “απαράδεκτες” συνθήκες, καλείται να διαδραµατίσει το ρόλο του ”αποστόλου” 

και να ξεπεράσει κάθε εξωτερικό παράγοντα µε την αυτοθυσία και το ζήλο του, ανεχόµενος 

να υβρίζεται ως ανήθικος, ραδιούργος, ανίκανος, να µετατίθεται, να παύεται και να 

αµείβεται εξευτελιστικά. Μόνη “παρηγορία” για την εκπαίδευση παραµένει η αύξηση “κατ’ 

έκτασιν”, διότι η αύξηση “κατ’ είδος” παραπέµπεται στις “ελληνικές“ καλένδες.  
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3.3.3.Εκπαίδευση θηλέων 
Τρία είναι τα εκπαιδευτήρια θηλέων που πρωταγωνιστούν στην ειδησεογραφία για τη 

γυναικεία εκπαίδευση. Το Αρσάκειο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το Εκπαιδευτήριο 

Χιλλ, και το Αµαλίειο Ορφανοτροφείο.  Πληροφορίες δίνονται επίσης και για το 

Παρθεναγωγείο της Σµύρνης, της Σύρου, όπως και για τα ιδιωτικά. Οι αναφορές στη 

γυναικεία εκπαίδευση, που γίνονται στις εκθέσεις για τα ελάχιστα εκπαιδευτήρια θηλέων, 

στους λόγους στις δηµόσιες εξετάσεις και αλλού, δείχνουν το πρότυπο της γυναίκας που 

επιδιωκόταν εκείνη την εποχή, τις αρετές και τα χαρίσµατα που προσδοκούσαν να 

µεταδώσουν µέσω αυτής της εκπαίδευσης.  

Σε άρθρο µε τον τίτλο ”η γυνή” αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι µόνο στις πολιτισµένες 

χώρες της Χριστιανοσύνης η γυναίκα είναι ισότιµη µε τον άνδρα. Μόνο στον οίκο του 

χριστιανού είναι δέσποινα, µητέρα, σύζυγος και φίλη. Η προκοπή κάθε έθνους 

καταµετρείται από την αποδιδόµενη στη γυναίκα υπόληψη, επιµέλεια και περιποίηση. Η 

δύναµη του Χριστιανισµού όρισε τη νέα θέση των γυναικών στην κοινωνία. Συνέτριψε τις 

αλυσίδες τους και τις απελευθέρωσε από τον επαχθή και αγενή περιορισµό. Με το 

Χριστιανισµό ο άνδρας έµαθε ότι είναι πολίτης του κόσµου και η γυναίκα απέκτησε τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα. Έτσι καθιερώθηκε η δίκαιη και αληθινή ισοτιµία µεταξύ των δύο 

φύλων. Η ελληνική κοινωνία βαδίζει τη µέση οδό. Περιποιείται τις γυναίκες, φροντίζει για 

την αγωγή και εκπαίδευσή τους και τις διακοσµεί µε “ταις επιχαρίτοις εκείναις τελειότησιν, 

αίτινές εισι ωρισµέναι αυταίς”601. 

Οι επιλογές για ένα εκπαιδευόµενο κορίτσι δεν ήταν πολλές. Μια δυνατότητα ήταν 

αυτή της δασκάλας, µια άλλη της καταρτισµένης στη διοίκηση του σπιτιού οικονόµου-

υπηρέτριας και η πιο συνηθισµένη, για τα κορίτσια των εύπορων οικογενειών, της µητέρας 

και συζύγου που εκπληρώνει µε ζήλο τα καθήκοντά της.  

Μια εικόνα για το πρότυπο της δασκάλας µας δίνεται κατά τη νεκρολογία της 

Πολυτίµης Κουσκούρη. Τη διέκρινε η ακάµατη σπουδή για τα γράµµατα, η έφεση και η 

προθυµία για την εκπαίδευση του φύλου της, η ενάρετη συµπεριφορά, το µειλίχιο του 

τρόπου, η χρηστότητα των ηθών, η θρησκευτική εκπλήρωση των καθηκόντων602. Το 

διδακτήριο της Πολυτίµης Κουσκούρη διακρινόταν για το ζήλο των διδασκουσών και την 

επιµέλεια των µαθητριών του”603. 

                                            
601 11/4/1856, αρ. 158, σ. 641.  
602 ∆. Ιωαννόπουλος, Νεκρολογία, 12/3/1855, αρ. 109 σ. 436. 
603 10/9/1853, αρ. 46, σ. 184. 
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Η ίδρυση σχολείων θηλέων ήταν πολύ σηµαντικό γεγονός και ειδικά, όταν δινόταν η 

ευκαιρία να γίνει αναφορά στην αρχαιότητα, στην οποία θεωρούσαν την αρετή “ως το 

µέγιστον των γυναικών κόσµιον” και οι µητέρες στάλαζαν στις ψυχές των παιδιών τους τον 

έρωτα στην πατρίδα και την υπακοή στους νόµους. Η δασκάλα παραλαµβάνει ως 

παρακαταθήκη τις κοπέλες που θα γίνουν µητέρες και θα διδάξουν στους µελλοντικούς 

πολίτες το σεβασµό στη θρησκεία, την αγάπη στον πλησίον και την υπακοή στους νόµους. 

Το γεγονός ότι περισσότερα από πενήντα κορίτσια γράφηκαν στο εκπαιδευτήριο 

αποδεικνύει πόσο ζωηρός είναι ο ζήλος για την εκπαίδευση του γυναικείου φύλου και στη 

Σπάρτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα604.   

Παρά τα µεγαλεπήβολα και στοµφώδη λόγια για τη γυναικεία εκπαίδευση υπήρχε 

µεγάλη αδιαφορία και επιφυλακτικότητα για την ίδρυση σχολείων για κορίτσια. Ο Χ. 

Χριστόπουλος απευθυνόµενος προς τους νοµάρχες (12/3/1856) τους καλεί να υποδείξουν 

την ανάγκη της εκπαίδευσης του γυναικείου φύλου “παριστώντες εις τους πολίτας το ατελές 

άλλως της ορθής παιδαγωγίας των ιδίων αυτών τέκνων και πείθοντες αυτούς εκ των 

πραγµάτων, ότι η εκπαιδευθείσα κόρη και θυγάτηρ έσται φιλοστοργοτέρα και σύζυγος 

µάλλον περιζήτητος και µήτηρ αξιοτιµοτέρα και οικονόµος χρησιµωτέρα”605. 

Η αδιαφορία των δήµων για τη σύσταση σχολείων θηλέων συνέβαλε στην ίδρυση 

πολλών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Στην αγγελία για τη σύσταση εκπαιδευτηρίου θηλέων 

από το ∆. Σουρµελή και την Α. Σουρµελή τονίζεται  ότι ιδιαιτέρως θα δώσουν προσοχή:”εις 

το θρησκευτικόν και ηθικόν των κορασίων, ειδότες ότι ουδεµία ωφέλεια, αείποτε δε βλάβη 

γίνεται εκ της διανοητικής αναπτύξεως, όταν αυτή δε συµβαδίζει παράλληλος προς την 

ηθικήν βασιζοµένην επί της θρησκείας”606.  

Το περιοδικό αναφέρει ότι χάρη στις αξιέπαινες και επίµονες προσπάθειες του 

υπουργού της δηµοσίας εκπαιδεύσεως οι διάφοροι δήµοι του κράτους άρχισαν να 

στέλνουν υπότροφα κορίτσια στο Παρθεναγωγείο, για να εκπαιδευθούν σε αυτό και να 

χρησιµεύσουν ως διδασκάλισσες607. 

Η αγωγή η οποία παρέχεται στα εκπαιδευτήρια θηλέων βασίζεται στο ηθικό-

θρησκευτικό και εθνικό ιδεώδες. Έχει σκοπό να χορηγήσει “τη ηµετέρα κοινωνία νεάνιδας 

ευσεβείς, ευπαιδεύτους και κατηρτισµένας εν πάσαις ταις αρεταίς”608, “ων η σεµνότης και η 

                                            
60425/2/1856, αρ. 152, σ. 615. Από το λόγο του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου κατά την τοποθέτηση της δασκάλας 
Μαριγώς Ι. Ευγενίδη στη Σπάρτη. 
605 26/3/1856, αρ. 156, σ. 636.  
606 7/12/1856, αρ. 190-191, σ 778.  
607 30/5/1857, αρ. 210, σ. 80.  
60823/5/1859, αρ. 316, σ. 934. Στις εξετάσεις στο Εκπαιδευτήριο Χιλλ. Το εκπαιδευτήριο που θεµελιώθηκε το 1831 σαν 
“δενδρύλλιον... κατέστη τω χρόνω υψίκοµον και εύκλαδον δένδρον, αγλαούς τους καρπούς αυτού απενεγκόν και κατ’ έτος 
αποφέρον”. Οι εξετάσεις ολοκληρώθηκαν στις 18/5/1859. 
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διαγωγή αποδεικνύει ότι παρά τα γράµµατα κρατύνεται εν αυταίς και η προς τα θεία 

πατροπαράδοτος ευσέβεια και πάσα αρετή κοσµητική του φύλου αυτών, όπερ 

σπουδαιότερον των γραµµάτων τυγχάνει, άτε ούσα ως οίαξ διευθύνων τον άνθρωπον προς 

ον επλάσθη σκοπόν”609.  

Στο Αµαλίειο Ορφανοτροφείο, στο οποίο φοιτούν 60 κορίτσια “η εις τα κοράσια 

διδοµένη ανατροφή εστίν εξόχως θρησκευτική και πρακτική”. Τα ιδρύµατα αυτά είναι 

σπουδαία έργα και σήµερα “αποκτώσι τόσω µείζονα σηµασίαν, όσω πάσαι ήδη αι τάξεις 

της κοινωνίας αισθάνονται ζωηροτέραν την ανάγκην εθνικής αγωγής στηριζοµένης επί 

στερεών, ηθικών, και εποµένως θρησκευτικών βάσεων”610. 

Το ενδιαφέρον για τη γυναικεία εκπαίδευση έχει διττό σκοπό. Την εκπαίδευση των 

κοριτσιών του ελληνικού κράτους και αυτών που προορίζονται για την Ανατολή ή τα άλλα 

κράτη, όπου ζουν Έλληνες. Τονίζεται ότι η επιµέλεια της ανατροφής και εκπαίδευσης του 

γυναικείου φύλου αποτελεί τη µεγαλύτερη απόδειξη και το πιο αλάνθαστο γνώρισµα της 

κοινωνίας που προχωρεί στον πολιτισµό. Οι αγωνιστές του 1821 εκτίµησαν την αξία της 

εκπαίδευσης του γυναικείου φύλου και την επιρροή της στη διαµόρφωση του χαρακτήρα 

και του ήθους των παιδιών, για αυτό και συνέστησαν παρθεναγωγεία. Υπό την αιγίδα και 

την προστασία των βασιλέων η Ελλάδα “βρίθει παντός βαθµού σχολείων, ιδίως δε η 

πρωτεύουσα αύτη εκτήσατο τοιαύτα άξια της αρχαίας αυτής δόξης και εκ πολλού ήδη 

χρόνου εξαποστέλλοντα τας φωταυγείς αυτών ακτίνας καθ’ άπασαν την Ανατολήν και κατά 

πάσαν άλλην χώραν, όπου Έλληνες και χριστιανικαί κοινωνίαι υπάρχουσιν”611.  

Στο Παρθεναγωγείο της Σµύρνης που διευθύνεται από τη Σ. Λεοντιάδα, οι δηµόσιες 

εξετάσεις, που πραγµατοποιήθηκαν µε αυστηρότητα, αποδείχτηκαν επιτυχείς και αντάξιες 

της υπόληψης του εκπαιδευτικού καταστήµατος. ∆υστυχώς, όµως, κάποιοι οµογενείς στη 

Σµύρνη κάνουν αντίπραξη στα ορθόδοξα εκπαιδευτήρια και υποστηρίζουν “ετεροφύλων 

καταγώγια”. ∆εν υπάρχει, βέβαια, φόβος “περί του όλου σώµατος του Ελληνισµού και της 

Ορθοδοξίας, αλλ’ οπωσδήποτε προσβάλλεται το τέλειον της αυτού ωραιότητος”612.   

                                            
60925/5/1860, έτος Η΄, αρ. 364, σ. 1318. Για τις επιτυχείς εξετάσεις στα σχολεία των Χιλλ: “καρποφορίαν καλήν και 
σύµµετρον προς τον ζήλον των διευθυνόντων αυτά, την φιλοτιµίαν των διδασκόντων και την επιµέλειαν των 
διδασκοµένων”.  
61028/11/1859, έτος Ζ΄, αρ. 341, σ. 1133.  

    24/6/1861, έτος Θ΄, αρ. 412, σ. 1701. Κύριος σκοπός του Αµαλίειου Ορφανοτροφείου είναι η εκπαίδευση και ανατροφή 
των ενδεών ορφανών κορασίων, “όπως διδαχθώσιν άπαντα εις τον οικιακόν βίον απαιτούµενα και γείνωσι καλαί και 
χρησταί επιµελήτριαι οικογενειών”. Το κατάστηµα “δεν θέλει βραδύνει να φέρη αισίους καρπούς και µεταδώση εις µεν τας 
κατωτέρας τάξεις µητέρας χρηστάς και φωτισµένας, εις δε τας ανωτέρας επιµελητρίας οίκων οικονόµους και εµπείρους εις 
πάσας τας οικιακάς ανάγκας”. 
6114/6/1860, έτος Η΄, αρ. 365, σ. 1325. Από το λόγο του δηµάρχου Γ. Σκούφου στη θεµελίωση του διδακτηρίου των 
θηλέων στην Αθήνα.  
612 9/7/1860, έτος Η΄, αρ. 370, σ. 1365 (αναδηµοσίευση από την Αµάλθεια).  
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Ειδικά στη Σµύρνη υπήρχε έντονος ανταγωνισµός των ελληνικών µε τα καθολικά και 

προτεσταντικά παρθεναγωγεία, όπως πληροφορούµαστε από την ίδια τη Σαπφώ 

Λεοντιάδα, η οποία κάνει έκκληση στους γονείς να εκπαιδεύουν τις αγαπητές τους κόρες 

στην παιδεία πρώτα του ελληνικού έθνους και θρησκεύµατος και στις πατροπαράδοτες 

αρχές, στις οποίες βασισµένοι οι πρόγονοι απέκτησαν δόξα. Να τις πολιτίσουν µε την 

πνευµατική και ηθική διαφώτιση και διάπλαση και “της ελευθέρας και πεφρονηµατισµένης 

αγωγής και αναθρέψεως”. Να µην παίρνουν από τη φωτισµένη Ευρώπη οτιδήποτε τυχαίο, 

αυτό που αποδυναµώνει την εθνική τους ύπαρξη και αλλοιώνει και ασχηµίζει τη µορφή 

τους, αλλά αυτό που ταιριάζει και χρησιµεύει στην ανάπτυξη, στη ζωογόνηση και στην 

καλλονή τους613.   

Η Μαργαρώ Ψαλτοπούλου µίλησε στις εξετάσεις του ανώτερου σχολείου θηλέων στη 

Σύρο και απέδειξε την απόλυτη ανάγκη της ανώτερης εκπαίδευσης του γυναικείου φύλου. 

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι οι δηµοτικές δαπάνες δε γίνονται άσκοπα, διότι οι 

µαθήτριες “ευδοκίµησαν άριστα, ου µόνον περί τα γράµµατα αλλά και εις τα 

χειροτεχνήµατα”614.  

Την αντίληψη ότι τα σχολικά εγχειρίδια πρέπει να είναι διαφορετικά για τα αγόρια και 

τα κορίτσια, διότι έχουν διαφορετική “φύσιν”, επιβεβαιώνει η αγγελία της έκδοσης 

συντακτικού της αρχαίας ελληνικής για κορίτσια από το ∆. Σουρµελή: “τί διά τα κοράσια 

συντέτακται οικείον τη φύσει αυτών; Πού η απλή, σαφής και σύντοµος και επί το 

πρακτικώτερον γραµµατική;”615. 

Αντίθετα η ∆ώρα ντ’ Ίστρια υποστηρίζει ότι οι γυναίκες εξέχουν των ανδρών στην 

αγχίνοια, τη φιλοκαλία και την ευαισθησία. Τα πολύτιµα αυτά πλεονεκτήµατα 

“αναπτυσσόµενα και τελειοποιούµενα διά της πεφροντισµένης ανατροφής και της παιδείας 

ήτο δίκαιον να εµψυχώσωσι τας αγγελικάς του σώµατος αυτών χάριτας... η γυνή επί της 

                                            
613 16/7/1860, έτος Η΄, αρ. 371, σ. 1368,  Από την επιστολή της Σ. Λεοντιάδος, που απευθύνει στους κατοίκους της 
Σµύρνης: “Τέκνα απόστητε διά την αγάπην του έθνους και της θρησκείας, απόστητε από των ολεθρίων ιδεών, ας 
ενέσπειραν εις το πνεύµα σας αι περί εκπαιδεύσεως και πολιτισµού και συµπεριφοράς, µάλιστα γυναικείου, ξενικαί 
κακόσκοποι εισηγήσεις”.  
Για τον ανταγωνισµό µε τα ετερόδοξα σχολεία υπάρχει και ένα άλλο δηµοσίευµα στις 28/7/1871, έτος ΙΘ΄, αρ. 778, σ. 
2415. Η βασίλισσα Όλγα ανέλαβε µε δικές της δαπάνες την εκπαίδευση “των ορθοδόξων κορασίων όσα εξεδιώχθησαν εκ 
µνησικακίας υπό των Αδελφών του Ελέους” και τα έστειλε στο Αρσάκειο.  
614 29/7/1861, έτος Θ΄, αρ. 417, σ. 1741  
61524/9/1860, έτος Η΄, αρ. 379, σ. 1438. “Πολλά µεν ήδη και καλά υπό πολλών διά τους παίδας συνετάχθησαν και 
οσηµέραι τελειότερα συντάσσονται, διά δε τα κοράσια, την φαεινήν ταύτην κρηπίδα της κοινωνίας, την πηγήν πάσης διά 
τας επερχοµένας γενεάς ηθικότητος και τελείας ανατροφής, ουδέν προνοήσαµεν, αλλ’ εκ του παραχρήµα ενεδώσαµεν 
αυτοίς τα αυτά µαθήµατα, τα αυτά βιβλία, άπερ και τοις παισίν, εξοµοιούντες παρά λόγον διά του έργου τα φύσει 
διαφέροντα και συγχέοντες τα φύσει διεσταλµένα”.   
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κοινωνίας ενεργούσα καθιστά τον πολιτισµόν ηµερώτερον και χαριέστερον και το εν τοις 

γράµµασι αίσθηµα λεπτότερον”616. 

Υπέρµαχος της αγωγής του γυναικείου φύλου είναι ο Λ. Μελάς, ο οποίος θεωρεί ότι 

µε τη διάπλαση χρηστών Ελληνίδων θα µεταδοθεί “καθ’ άπασαν την Ανατολήν το ηθικόν 

κάλλος του πολιτισµού, το ζωογόνον φως της ελληνικής παιδείας, το θείον άρωµα της 

χριστιανικής αρετής”. Η γυναίκα είναι ένας από τους ισχυρότερους µοχλούς για την 

ανύψωση του αληθινού πολιτισµού. Από την Ανατολή και από τη ∆ύση συρρέουν 

Έλληνες, για να λάβουν χρηστές διδασκάλισσες, οι πρώτοι, για να ενισχύσουν τον 

“καταπιεζόµενον ελληνισµόν των”, οι δεύτεροι, για να διατηρήσουν στην ξενιτιά “άσβεστον 

το ιερόν πυρ της πατρίδος”617. 

Ο Λέων Μελάς εξαίρει την αναγκαιότητα της αγωγής του γυναικείου φύλου και τονίζει 

ότι, ενώ ο κύκλος της οικογένειας, µέσα στον οποίο “προώρισται η ενέργεια του γυναικείου 

φύλου”, φαίνεται µικρός και περιορισµένος, είναι πολύ µεγάλη η επιρροή την οποία ασκεί 

στις κοινωνίες το αδύνατο πλάσµα, το οποίο ονοµάζεται γυναίκα. Με την ανατροφή 

µεταδίδει στα παιδιά αισθήµατα, ιδέες, έξεις, ελαττώµατα, κακίες, προτερήµατα ή αρετές. 

Οι µητρικές εντυπώσεις της παιδικής ηλικίας είναι διαρκείς και ανεξάλειπτες και κάθε 

άνθρωπος φέρει στη ζωή του τη σφραγίδα της µητρικής αγωγής. Σύµφωνα µε τον τύπο 

της µητρικής σφραγίδας διαµορφώνονται τα δηµόσια και ιδιωτικά ήθη, τα φρονήµατα και οι 

χαρακτήρες και, εποµένως, η ευδαιµονία ή η κακοδαιµονία της πολιτείας. Ο σκοπός κάθε 

ορθής παιδαγωγίας πρέπει να είναι τριπλός, υγεία του σώµατος, ενίσχυση του νου, 

διάπλαση της καρδιάς618. Ειδικά στο εκπαιδευτήριο του Αρσακείου η διανοητική πρόοδος 

οφείλεται όχι µόνο στην αγχίνοια των Ελληνίδων διδασκαλισσών, στην αξιέπαινη 

φιλοµάθειά τους και στην ευγενή άµιλλα, αλλά και στην ικανότητα και τον άοκνο ζήλο των 

επιµελητριών και των δασκάλων. Η διανοητική επίδοση των µαθητριών προοδεύει 

ταυτόχρονα µε τη βελτίωση της ηθικής τους κατάστασης. Στη διάπλαση του πνεύµατος 

πολύ µεγάλη επιρροή εξασκεί η διάπλαση της καρδιάς. Η εκπαίδευση κύριο σκοπό πρέπει 

να έχει την ενίσχυση της κρίσης, την ανάπτυξη του νου και ποτέ τη “διά του ψιττακισµού” 

µηχανική, σχολαστική και άγονη ευµάθεια, η οποία εξασκώντας αποκλειστικά τη µνήµη 

                                            
6169/12/1860, έτος Η΄, αρ. 389, σ. 1515. Από την αγγελία για την έκδοση του βιβλίου ”Αι γυναίκες της Ανατολής” σε 
µετάφραση Αι. Γ. Σκουζέ της ∆ώρας ντ’ Ίστρια (ψευδώνυµο της Ελένης Γκίκα 1828-1888, γνωστής, εκτός από την εθνική 
της δράση, και για τις προσπάθειές της για την κοινωνική αναβάθµιση της γυναίκας). 
61725/6/1860, έτος Η΄, αρ. 368, σ. 1343. Λόγος του Λ. Μελά  στις εξετάσεις των µαθητριών του Αρσακείου διδακτηρίου της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Το φως της παιδείας “µόνον υπό του αγνού ελαίου της αρετής ζωογονούµενον, δύναται ν’ 
αποπέµψη ακτίνας ιλαράς και ευφροσύνους, αλλέως τυφλώνει, κατακαίει και πυρπολεί”. Όχι τα γράµµατα για τα 
γράµµατα, αλλά η ηθική ανύψωση της ελληνικής φυλής µε τα γράµµατα και τη θρησκεία ας είναι το προσφιλέστερο µέληµα 
κάθε φιλόπατρη. Το θρησκευτικό αίσθηµα του Χριστιανισµού είναι αναντίρρητα η πρώτη βάση κάθε ορθής αγωγής, η 
αληθινή πηγή κάθε κοινωνικής αρετής και ευδαιµονίας. 
618 Οι απόψεις αυτές παραπέµπουν στον Pestalozzi. 
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αφήνει την κρίση αγύµναστη, νωθρή και νηπιώδη. Αυτό επιδιώχθηκε στο Αρσάκειο, καθώς 

και η αυστηρότητα στην κατάταξη και τους προβιβασµούς, διότι η ορθή και βάσιµη 

παιδαγωγία δεν µπορεί να συµβαδίσει µε την ηµιµάθεια και την επιπολαιότητα. Ευχής έργο 

θα ήταν το ίδρυµα της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας να µπορούσε να έχει περισσότερες 

µαθήτριες, αλλά ο αριθµός των αιθουσών και οι πόροι της Εταιρείας δεν το επιτρέπουν. Η 

ανέγερση κτιρίου για το αλληλοδιδακτικό σχολείο θα έλυνε αυτό το πρόβληµα. Το πιο 

ευχάριστο από όλα είναι η ηθική κατάσταση του Παρθεναγωγείου. Τα γράµµατα δεν 

µπορούν να καρποφορήσουν και να είναι ωφέλιµα αν “η παιδαγωγία και η οικιακή 

ανατροφή δεν καλλιεργήσωσι προσηκόντως τας ψυχάς των νέων, και η αρετή δεν θερµάνη 

τας καρδίας αυτών”619.   

Στις 4/7/1861, τελευταία ηµέρα των εξετάσεων στο Αρσάκειο ο Λ. Μελάς, µέλος του 

διοικητικού συµβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, εκφώνησε λόγο. Το περιοδικό 

σχολιάζει ότι, αν οι αρχές που διατυπώθηκαν σε αυτό το λόγο, τεθούν ως βάση της 

αγωγής και παιδείας σε όλα τα σχολεία, “αφεύκτως η διαδεξοµένη ηµάς γενεά θέλει 

πραγµατώσει τας διακαείς ηµών ευχάς και χρηστάς ελπίδας περί του µέλλοντος της 

πατρίδος”. Ο Λ. Μελάς τόνισε ότι η φυλή των Ελλήνων περιµένει ανακούφιση των 

πολυχρονίων δεινών της και βελτίωση της ηθικής και κοινωνικής κατάστασής της από τη 

χριστιανική εκπαίδευση του γυναικείου φύλου. Βάση της οικογενειακής ευδαιµονίας είναι η 

γυναίκα, η κορωνίδα της δηµιουργίας. Στο Αρσάκειο καλλιεργήθηκαν όλες οι χριστιανικές 

αρετές, ενώ οι παιδαγωγικοί αγώνες διπλασιάστηκαν και αναπτύχθηκαν. Στις µαθήτριες 

απόκειται να µεταδώσουν το “ιερόν πυρ της χριστιανικής αρετής” και να φανούν άξιες της 

αποστολής τους, σεµνές σαν τα λουλούδια του αγρού, επιµελείς και φιλόπονες σαν τις 

µέλισσες και σταθερές φίλες της λιτότητας620.   

 Πληροφορούµαστε ότι κατά το σχολικό έτος 1861-62 στο Αρσάκειο φοίτησαν 539 

µαθήτριες. Εκτός από την Κωνσταντινούπολη, την Αγγλία και Γαλλία, ζήτησαν δασκάλες 

και από άλλα µέρη. Εκτός από τα άλλα µαθήµατα, για τα οποία λήφθηκε φροντίδα να 

                                            
61913/2/1861, έτος Θ΄, αρ. 397, σ. 1579 κε. Από την έκθεση του Λ. Μελά προς τη συνέλευση της Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας. Στο Αρσάκειο δόθηκε µεγάλη προσοχή στην υγεία των κοριτσιών µε την πλήρη καθαριότητα του ιδρύµατος, την 
επιµεληµένη τροφή, τους περιπάτους και τη γυµναστική, καθώς και µε την ιατρική φροντίδα του ιατρού κ. “Λινδεµάγιερ“. Η 
διανοητική πρόοδος αποδείχτηκε µε τις εξετάσεις του Ιουνίου. Από τις 124 µαθήτριες 94 προβιβάστηκαν, µόνο 11 
απέτυχαν και 18 αποπεράτωσαν τις σπουδές τους. Από τις εξωτερικές µαθήτριες απολύθηκαν 25, µε αποτέλεσµα 43 να 
πάρουν το πτυχίο της δηµοδιδασκάλισσας, αλλά µε την επιείκεια της επιτροπής δόθηκε αυτό σε 58 µαθήτριες.  
62022/7/1861, έτος Θ΄, αρ. 416, σ. 1727 κε. Μόνο µε αυστηρούς προβιβασµούς “προάγεται και επιτυγχάνεται η βάσιµος και 
αληθής εκπαίδευσις, και µόνον διά ταύτης εκπαιδεύσεως δύνανται αι χρησταί ηµών Ελληνίδες και εαυτάς και τας 
οικογενείας των και τας πατρίδας των να ωφελήσωσιν επί αγαθώ της Ελλάδος... Ο θείος όµως της ανθρωπότητος 
διδάσκαλος ουχί ξηράν διδασκαλίαν, αλλ’ έργα και πράξεις απήτησε παρ’ ηµών ότε επί του όρους ωµίλησε... Ψυχρά του 
νοός εκπαίδευσις µήτε την καρδίαν θερµαίνουσα, µήτε υπό της καρδίας θερµαινοµένη, ουδέποτε ανυψοί, ουδέ µεγαλύνει 
τα έθνη”. Στο Αρσάκειο “ευάρεστος πρόοδος εκ των ενιαυσίων εξετάσεων ανεφάνη καθ’ όλα εν γένει τα µαθήµατα”· 
δυσάρεστα φαινόµενα του παρελθόντος, όπως “ο ψιττακισµός ή η µηχανική αποστήθισις, η ανορθογραφία, η κακογραφία, 
και εκ των συγκαταβατικών προβιβασµών προκύπτουσα στασιµότης ουσιωδώς ήδη ηλαττώθησαν”.  
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διδαχτούν, και, επειδή σκοπός του παρθεναγωγείου δεν είναι µόνο η εκπαίδευση του νου 

αλλά και η διάπλαση της καρδιάς, όπως τονίζεται, προστέθηκαν δύο µαθήµατα που έχουν 

µεγάλη επιρροή στην ηθική κατάσταση των κοινωνιών. Το ένα είναι το µάθηµα της 

χριστιανικής ηθικής, αναγκαιότατο σε κάθε Χριστιανό και το άλλο, το µάθηµα της 

παιδαγωγίας (διδάχτηκε από το Λ. Μελά), αναγκαιότατο όχι µόνο στις δασκάλες και 

παιδαγωγούς αλλά και σε κάθε µητέρα, διότι, αν οι Ελληνίδες δε διδαχθούν να ανατρέφουν 

“προσηκόντως εξ απαλών ονύχων το τε σώµα, την διάνοιαν και την καρδίαν των τέκνων 

αυτών, ουδέποτε η Πατρίς θέλει απολαύσει πολίτας κρείττονας ηµών”. Η διευθύντρια του 

Παρθεναγωγείου Αµεναΐς Καβανιάρη µε τη συνάδελφό της Κ. Πατροκόκκινου συνέταξαν 

παιδαγωγικές οδηγίες, µε τις οποίες καθορίστηκαν τα καθήκοντα των επιµελητριών και 

µαθητριών. Παράλληλα οι µαθήτριες εξασκούνται στο χριστιανικό έργο της περίθαλψης 

των ασθενών στο θεραπευτήριο του εκπαιδευτηρίου, ενώ µεταρρυθµίστηκαν οι διάφορες 

ποινές και προστέθηκαν διατάξεις που παρακινούν σε άµιλλα και φιλοτιµία. Καταρτίστηκε 

ελληνική χρηστοµάθεια µε κείµενα ελληνικά και κατάλληλα στην ύλη και στο ύφος για την 

ελληνική εκπαίδευση του γυναικείου φύλου. Οι µαθήτριες της 5ης και της ανώτατης τάξης 

εξασκούνται στη δύσκολη τέχνη της διδασκαλίας και µία φορά την εβδοµάδα παραδίδουν 

µε τη σειρά τα µαθήµατα του αλληλοδιδακτικού, του συνδιδακτικού και των δύο κατώτερων 

ελληνικών τάξεων. Έτσι θα αποφοιτήσουν δασκάλες ασκηµένες στη µετάδοση του “ιερού 

πυρός” της παιδείας. Το Παρθεναγωγείο αναγνωρίστηκε “επισήµως ∆ιδασκαλείον προς 

µόρφωσιν και εξέτασιν των διδασκαλισσών”. Παράλληλα δόθηκε µεγάλη σηµασία στην 

ηθική διάπλαση των µαθητριών, διότι η αποκλειστική επιµέλεια των “διανοητικών µόνον 

χορδών... κακοφωνίαν οικτράν εις τας κοινωνίας παρήγαγε... απαιτείται συγχρόνως 

φροντίς σπουδαιοτάτη και περί των ηθικών χορδών”. Οι δύο διευθύνουσες καθοδηγούν τις 

Ελληνίδες µε τις παιδαγωγικές αρετές και το παράδειγµά τους στην οδό του καθήκοντος 

και της αρετής, για να προετοιµάσουν ευτυχέστερο το µέλλον της Ελλάδας, διότι όπως 

παραδεχόταν ο µέγας Ναπολέων “µόνον διά της µορφώσεως µητέρων αγαθών 

επιτυγχάνεται των κοινωνιών ευηµερία”621.  

                                            
62124/3/1862, έτος Ι΄, αρ. 445, σ. 1959 κε. Από την εισήγηση του Λ. Μελά στη γενική συνέλευση της Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας στις 4/3/1862. Το πιο σπουδαίο επίτευγµα, σχολιάζει το περιοδικό, είναι η “περί παιδαγωγίας” διδασκαλία και 
µακάρι αυτή να επεκταθεί σε κάθε εκπαιδευτικό κατάστηµα και να αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος της διδασκαλίας. Η 
παιδαγωγία καλλιεργεί και κρατύνει τις φυσικές, διανοητικές και ηθικές δυνάµεις του ανθρώπου, εξασφαλίζει την αληθινή 
του ευδαιµονία και παρέχει στην πολιτεία ενάρετους και φωτισµένους πολίτες, στην οικογένεια χρηστούς πατέρες και 
µητέρες και στην Εκκλησία λειτουργούς οικοδοµητικούς, ευσεβείς και ειρηνοποιούς. Η παιδαγωγία πρέπει να αρχίζει από 
το πρώτο χαµόγελο του παιδιού. Οι γονείς που φροντίζουν, ώστε τα παιδιά τους να διδαχθούν τον Όµηρο, τον Οράτιο 
κλπ, και δε φροντίζουν να τα διαµορφώσουν σε άτοµα εγκρατή, ευγνώµονα, γενναιόφρονα, ευσεβή δεν είναι στην 
πραγµατικότητα φιλόστοργοι. Παντού πρέπει να εισαχθεί η παιδαγωγία, ώστε να τελειοποιούµε µε αυτήν ηθικά και 
σωµατικά όλους τους ανθρώπους κάθε τάξης και επαγγέλµατος και να βελτιώνουµε την κοινωνία µας. Αν ο Λ. Μελάς 
αποφασίσει να τυπώσει τα µαθήµατα της παιδαγωγίας που διδάσκει στο Αρσάκειο, θα ευεργετήσει την Ελλάδα. 
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Στο Αρσάκειο το προσωπικό φρόντισε άγρυπνα την ηθική διάπλαση των κοριτσιών, 

δίδαξε µε το παράδειγµά του την ευπροσηγορία και την ευγένεια της ψυχής, τη 

φιλοστοργία, το σεβασµό, τη φιλοπονία, τη λιτότητα την αυταπάρνηση και τη 

µετριοφροσύνη, καλλιέργησε άγρυπνα τη διάνοιά τους και ενίσχυσε τη φιλοµάθειά τους, 

πράγµα που αποδείχτηκε από τα αποτελέσµατα των εξετάσεων. Η υπηρεσία, την οποία 

περιµένει η ελληνική φυλή από τις µαθήτριες, είναι υψηλή, διότι αυτές θα αναθρέψουν τα 

παιδιά της, και στις καρδιές τους θα αναζωπυρώσουν το ιερό πυρ της θρησκείας, της 

αρετής και της φιλοπατρίας, χωρίς τις οποίες θα µείνει απραγµατοποίητο το εθνικό 

µεγαλείο. Οι µαθήτριες καλούνται να βαδίσουν “ως άλλοι στρατιώται του πολιτισµού εν τη 

Ανατολή µετά θάρρους, και διά της παιδείας και των χριστιανικών αρετών” να 

παρηγορήσουν, να τιµήσουν και να ανυψώσουν τη φυλή τους622.    

∆ιατυπώνονται, όµως, και κάποιες επιφυλάξεις για τις επιδιώξεις που πρέπει να έχει 

η γυναικεία αγωγή. Θεωρείται ότι  έχει εκδηλωθεί υπερβολή και κατάχρηση και ότι 

ορισµένους τους καταλαµβάνει η µανία του νεωτερισµού και παραδέχονται κάθε νέο 

σύστηµα απορρίπτοντας όλα τα αρχαία, µόνο και µόνο γιατί είναι αρχαία. Άλλοι, και αυτοί 

είναι οι πιο επιζήµιοι, αναλαµβάνουν, χωρίς την κατάλληλη προετοιµασία και τις 

απαραίτητες δυνάµεις, το σπουδαίο και δυσχερές έργο της δηµόσιας εκπαίδευσης και 

αγωγής. Οι νόµοι και τα πολιτικά και αστικά κατασκευάσµατα δεν µεταφυτεύονται, αλλά 

πρέπει να είναι απόρροια του παρελθόντος βίου και της παρούσας κατάστασης των λαών. 

Ο άνδρας έχει απόλυτη ανάγκη γυµνασµένης δύναµης του νου, ποικιλίας ικανοτήτων, 

πλούτου πολλών και πολυειδών γνώσεων, η γυναίκα µπορεί αβλαβώς να στερηθεί αυτών 

των πλεονεκτηµάτων. Οι επιστήµες, η βιοµηχανία, το εµπόριο απαιτούν περισσότερες 

ικανότητες από τον άνδρα. Αντίθετα η γυναίκα διατηρεί τις ίδιες σχέσεις µε τον κόσµο και 

τη ζωή, όπως και στους προηγούµενους αιώνες. Παρόλο που θεωρήθηκε αναγκαίο να 

ληφθεί µέριµνα και να βελτιωθεί η εκπαίδευση του γυναικείου φύλου, αυτή δεν πρέπει να 

ξεφύγει από τον προορισµό της. Η κλήση και η δόξα της γυναίκας είναι να είναι τρυφερή 

σύζυγος, θελκτική σύντροφος, επιµελής οικοδέσποινα, φιλόστοργη µητέρα. Ο υπερβολικός 

ζήλος, όµως, εισήγαγε όχι τη φυσική ανατροφή αλλά την επίπλαστη και περιττή623.  

Η ευσέβεια είναι το σηµαντικότερο και ισχυρότερο δίδαγµα και παράγγελµα, στο 

οποίο πρέπει να µυηθεί η γυναίκα. Η φύση και οι τελειότητες της γυναίκας σχηµατίζουν 

λαµπρή αντίθεση µε τη φύση και τις τελειότητες του άνδρα. Εκείνος πλάστηκε, για να 

                                            
62226/6/1862, έτος Ι΄, αρ. 456, σ. 2047 κε, Από το λόγο του Λ. Μελά στο Αρσάκειο Παρθεναγωγείο. 
62328/2/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 479, σ. 29 κε. Άρθρο “περί της ανατροφής του γυναικείου φύλου” από τις “Θρησκευτικές 
µελέτες” του Heinrich Zschokke (1771-1848), που µετέφρασε ο ∆. Μαυροκορδάτος. 
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ενεργεί και να πολιτεύεται, εκτός του σπιτιού, στην ταραχή του δηµόσιου βίου. Εκείνη για 

την οικογενειακή ζωή, στην οποία βασιλεύει µε τη χάρη και την πραότητά της. Η ανατροφή 

των γυναικών παραµελήθηκε, όµως, και παραφθάρηκε, διότι υπάρχει µεγαλύτερη 

φροντίδα για την τέχνη του ”αρέσκειν” παρά για την ανάπτυξη των ιδιοτήτων της ψυχής. Το 

σπουδαιότερο αντικείµενο των καθηκόντων της γυναίκας είναι ο οίκος. Μόνο στις πολιτείες 

που αποµακρύνθηκαν από τη φύση και έχει ανατραπεί η τάξη των πραγµάτων δε φαίνεται 

άτοπο η γυναίκα να καταλαµβάνει τη θέση του άνδρα, να καλλιεργεί τις επιστήµες και να 

φροντίζει περισσότερο για τα πλεονεκτήµατα των συναναστροφών. Το κυριότερο σφάλµα 

της σηµερινής αγωγής του γυναικείου φύλου είναι ότι τα κορίτσια ανατρέφονται µε σκοπό 

το ψεύδος, τα φαινόµενα, την προσποίηση και καταστρέφεται η φυσική και αφελής 

απλότητά τους, το σεµνό κάλλος της αθωότητάς τους. Αν θέλουν οι γονείς να θεµελιώσουν 

σε σταθερή και διαρκή βάση την ανατροφή των θυγατέρων τους, ας καλλιεργήσουν στις 

ψυχές τους στη θρησκεία624. 

Οι παριστάµενοι στις εξετάσεις του Αρσακείου αισθάνθηκαν παρηγοριά και 

ευφροσύνη, “διότι διά του παιδευτηρίου τούτου µεταδίδονται αι αναγκαίαι εις το γυναικείον 

φύλον γνώσεις µαθηµάτων και εργοχείρων”, αλλά και το δηµοσυντήρητο Παρθεναγωγείο 

της Αθήνας “παρήγαγε την προσδοκωµένην καρποφορίαν” και τα ιδιοσυντήρητα 

εκπαιδευτήρια των κοριτσιών απέδειξαν ότι “αι διευθύνσεις αυτών φιλοτίµως εργάσθησαν, 

και οι εν αυτοίς διδάσκοντες µετά αξιεπαίνου ζήλου τα καθήκοντα αυτών εξεπλήρωσαν”625. 

Στο Αρσάκειο καταβάλλεται κάθε φροντίδα για την τέλεια ανατροφή των εκπαιδευοµένων. 

Η περιποίηση του γυναικείου φύλου είναι το αλάνθαστο γνώρισµα του καλώς εννοούµενου 

πολιτισµού και αντίθετα η παραµέλησή της και η δουλική θέση της γυναίκας απόδειξη της 

βαρβαρότητας. Η γυναίκα ασκεί µεγάλη επιρροή και στην οικογένεια αλλά και στα δηµόσια 

πράγµατα. Όταν δεν έχει χρηστή αγωγή και παιδεία, πηγάζουν από αυτήν συµφορές στην 

κοινωνία626.   

Η Εφηµερίς σχολιάζει ότι το εκπαιδευτήριο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας “εγένετο 

µεγίστης ωφελείας πρόξενον εις την εν Ελλάδι και τω εξωτερικώ εκπαίδευσιν του 

γυναικείου φύλου”. Οι δασκάλες που αποφοιτούν από αυτό διακρίνονται για την παιδεία, τη 

σεµνότητα των ηθών, την ευσέβεια, την κοσµιότητα και κάθε άλλη πρέπουσα στη γυναίκα 

αρετή. Η αυστηρή διοίκηση, το άκαµπτο στις εξετάσεις, η αυστηρή και πατρική επιτήρηση 

                                            
624 7/3/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 482, σ. 33 κε.  
625 5/7/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 494, σ. 136  
62622/2/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 552, σ. 598-599. Στο Αρσάκειο δόθηκαν δύο παραστάσεις της τραγωδίας “Αθανάσιος ∆ιάκος” 
µε τη καθοδήγηση του Λ. Μελά. Τέτοιες διασκεδάσεις αθώες και διδακτικές είναι αναγκαίες και επιβάλλονται από τους 
κανόνες της ορθής και ευγενούς παιδαγωγίας και των παραγγελµάτων της υγιεινής.   
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στη δίαιτα και διαγωγή των µαθητριών έκαναν το Αρσάκειο το πιο περισπούδαστο ίδρυµα 

στην Ανατολή όχι µόνο για την αγωγή και την όσο το δυνατόν τελειότερη εκπαίδευση των 

Ελληνίδων αλλά και των σεµνών διδασκαλισσών, για τις οποίες υπάρχει µεγάλη ανάγκη 

στον πανελλήνιο κόσµο627.  

Το περιοδικό δηµοσιεύει την αγγελία της Χιλλ για την ανακαίνιση και µετατροπή του 

παρθεναγωγείου της. Λόγω προχωρηµένης ηλικίας θα έπρεπε να αποχωρήσει, αλλά 

βλέπει πόση είναι η ανάγκη σε παρθεναγωγεία και για αυτό θα συνεχίσει τη λειτουργία του 

εκπαιδευτηρίου της µε τη βοήθεια δύο ευπαίδευτων Ελληνίδων. Έτσι το εκπαιδευτήριο και 

θα εξακολουθήσει τις εργασίες του, αλλά και θα αναπτυχθεί ανάλογα µε τις εύλογες 

απαιτήσεις της κοινωνικής κατάστασης του τόπου και τις αξιώσεις της εθνικής προόδου628.  

Στις 6/7/1870 ο υπουργός Α. ∆. Αυγερινός υπέβαλε απογραφική έκθεση για την 

ανώτατη και τη µέση εκπαίδευση για το έτος 1869, στην οποία διαπιστώνει ότι δεν 

υπάρχουν δηµόσια εκπαιδευτήρια µέσης εκπαίδευσης για τα κορίτσια. Την έλλειψη αυτή 

αναπλήρωσαν ιδιώτες από το 1832, όταν η φιλελληνίδα Φ. Χιλλ συνέστησε συστηµατικό 

παρθεναγωγείο. Ο αριθµός των παρθεναγωγείων µέσης εκπαίδευσης πολλαπλασιάστηκε 

και όσα υπάρχουν αρκούν και για τις ανάγκες του κράτους και του εξωτερικού, µια που 

πολλοί οµογενείς στέλνουν τα κορίτσια τους για εκπαίδευση. Στα παρθεναγωγεία αυτά 

προετοιµάζονται δασκάλες, οι οποίες καλούνται και στο εξωτερικό. Το Αρσάκειο µε Β∆ 

ορίστηκε ως ∆ιδασκαλείο. Με τις δαπάνες της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας διατελεί σε 

ευάρεστη ακµή. Η ίδια η Εταιρεία συνέστησε σπουδαίο παρθεναγωγείο στην Κέρκυρα, το 

οποίο επιχορηγείται και από το δηµόσιο (10000 δρχ ετησίως). Υπάρχουν επίσης και άλλα 

παρθεναγωγεία και στη Σύρο και στην Αθήνα, των οποίων οι διευθύνσεις εµφορούνται 

από ειλικρίνεια και φιλοτιµία629. 

Οι συνθήκες ωριµάζουν, οι σπουδές στην Ευρώπη εξοικειώνουν τους άντρες 

διανοούµενους µε πιο σύγχρονες αντιλήψεις και έτσι στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου 

                                            
62726/5/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 561, σ. 672. Από την αγγελία για την έναρξη των εξετάσεων, 21/6/1865, στο Αρσάκειο.   
62817/6/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 564, σ. 694-696. Το παρθεναγωγείο αποτελείται από τρία τµήµατα: στο νηπιακό, που είναι 
”διοργανισµένο” σύµφωνα µε τα πρότυπα της Αµερικής και της Ευρώπης, θα διδάσκονται οι αναγκαίες και οι πρόσφορες 
γνώσεις για την αντιληπτική ικανότητα των νηπίων. Στο προκαταρκτικό και ελληνικό θα διδάσκονται τα αντίστοιχα 
µαθήµατα µε τα δηµόσια διδακτήρια. Θα καταβάλλεται κάθε µέριµνα για να ριζώνονται µε το λόγο και το παράδειγµα οι 
χριστιανικές αρετές στην καρδιά των µαθητριών και να υπάρχει αρµονία της παιδείας και χρηστοήθειας. Θα µεταδίδονται 
επίσης οι αναγκαίες γνώσεις για την οικονοµία του οικογενειακού βίου. Τα µαθήµατα θα διδάσκονται από ικανούς 
δασκάλους και τα ιερά µαθήµατα από ιερέα της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
21/5/1866, έτος Ι∆΄, αρ. 597, σ. 959. Στις εξετάσεις του Παρθεναγωγείου της Χιλλ “αι µαθήτριαι εν πάση σεµνότητι ήθους 
και κοσµιότητι περιβολής εφαίνοντο απροσκόπτως αποκρινόµεναι εις τας ερωτήσεις... αι διευθύνουσαι κυρίαι... πολλήν 
ενεποίησαν εντύπωσιν εις το εκλεκτόν ακροατήριον διά την πραότητα του ήθους των, το αφελές και όλως απέριττον του 
ακρινολινότου ιµατισµού των και το σεµνόν και απροσποίητον των τρόπων των” και από το λόγο του Χιλλ: “παν ό,τι 
περιλαµβάνεται εν τη σπουδαία µεν, πολύ δε παρανενοηµένη φράσει γυναικεία ανατροφή αποκτάται διά της 
περιεσκεµµένης διευθύνσεως των διδαξάντων”.  
629 26/9/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 745, σ. 2137-2139.  
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αιώνα παρατηρείται µια διαφοροποίηση στις κυρίαρχες αντιλήψεις για τη γυναικεία 

εκπαίδευση.  

Ο Κ. Φρειδερίκος παρουσιάζει την ανώτερη εκπαίδευση του γυναικείου φύλου σε 

άλλες χώρες, τη συγκρίνει µε την Ελλάδα και υποστηρίζει ότι η ρήση της Campan, 

σύµφωνα µε την οποία “η σωτηρία της κοινωνίας έγκειται εις τας οικογενειακάς αρετάς των 

αγαθών µητέρων”, επιβεβαιώθηκε και από την πείρα και από τη γνώµη των εξοχότερων 

παιδαγωγών και πολιτειολόγων. Είναι αναντίρρητο ότι η ηθική διαγωγή των λαών 

εξαρτάται προπάντων από την οικογενειακή ανατροφή και, εποµένως, η εκπαίδευση των 

γυναικών πρέπει να θεωρείται εθνικό πρόβληµα. Για αυτό τα περισσότερα κράτη της 

Ευρώπης και οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής δε φείδονται κανενός µέσου και 

καταβάλλουν µεγάλες ενέργειες και δαπάνες για τη διάδοση της εκπαίδευσης στις 

γυναίκες. Σήµερα θεωρείται περισσότερο πολιτισµένο το έθνος αυτό, στο οποίο η 

εκπαίδευση του γυναικείου φύλου έχει διαδοθεί και αναπτυχθεί. Η ευδαιµονία της 

κοινωνίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την επίδραση του χαρακτήρα και των 

αισθηµάτων της γυναίκας και εποµένως κάθε κοινωνία και η κυβέρνηση που διευθύνει τα 

της κοινωνίας έχουν καθήκον να µεριµνήσουν σοβαρά για την ηθική και διανοητική 

µόρφωσή τους, µε την οποία συνδέονται πολύτιµα συµφέροντα. Στην Ελβετία η αγωγή και 

εκπαίδευση των νεανίδων βαδίζει παράλληλα µε αυτή των αρρένων. Στην Πολυτεχνική 

Σχολή της Ζυρίχης γίνονται δεκτές και κοπέλες. Ακόµη και σε µικρά µέρη υπάρχουν 

εκπαιδευτήρια για τα κορίτσια. Ένας από τους ωραιότερους τύπους εκπαιδευτηρίων είναι 

το “Σχολείον των κορασίων της πόλεως”, που ιδρύθηκε στη Βέρνη το 1836 και του οποίου 

τη διεύθυνση ανέλαβε το 1840 ο παιδαγωγός Froelich. Αυτός συνέστησε έξι ανώτερες 

τάξεις και αργότερα νηπιαγωγείο και ένα είδος ∆ιδασκαλείου που µόρφωνε και δασκάλες 

και οικοδέσποινες. Ο Α. Rambaud (Revue des deux Mondes No du 15 Mars 1873) 

υποστηρίζει ότι ο σκοπός της γυναικείας αγωγής πρέπει να είναι ο ίδιος για όλες τις 

κοινωνικές τάξεις και θα πρέπει να καλλιεργούνται όλες οι διανοητικές δυνάµεις της 

γυναίκας, για να αναπτυχθούν ικανοποιητικά. Η αγωγή των κοριτσιών γίνεται και στο σπίτι 

και στο σχολείο. Στην οικογένεια απόκειται το χρέος να της διδάξει τα καθήκοντα στο σπίτι, 

ενώ το σχολείο θα καλλιεργήσει το πνεύµα της. Με αυτές τις αρχές είναι συστηµένα τα 

σχολεία των θηλέων στην Ελβετία, αλλά και στη Γερµανία, διότι ο Froelich εκπαίδευσε 

αρκετές δασκάλες από τη Γερµανία που διέδωσαν τις αρχές του. Έτσι και στη Γερµανία 

αλλά και στη Σουηδία, Νορβηγία και ∆ανία, ακόµη και στη Ρωσία (Α. Rambaud, Les 

Gymnases des Femmes en Russie) γίνονται προσπάθειες να διευρυνθούν τα όρια της 

εκπαίδευσης του γυναικείου φύλου. Γίνεται εµφανές ότι η εκπαίδευση του γυναικείου 
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φύλου δεν µπορεί να καθυστερεί και η µόρφωση των κοριτσιών τίθεται στην ίδια µοίρα µε 

αυτή των αρρένων. Αντίθετα οι ελληνικές κυβερνήσεις µερίµνησαν µόνο για την 

εκπαίδευση των αρρένων ιδρύοντας ∆ηµοτικά, Ελληνικά Σχολεία και Γυµνάσια. Η 

εκπαίδευση που παρέχεται µπορεί να είναι πλήρης ελλείψεων και η διδασκαλία να είναι 

ατελής και να στερείται παιδαγωγικού πνεύµατος, αλλά, τουλάχιστον, υπάρχει και 

αναπτύσσεται. Για τα θήλεα λήφθηκε, όµως, ελάχιστη και ”εν παρόδω” κυβερνητική 

φροντίδα. Εκτός από 136 ∆ηµοτικά Σχολεία, η µέση εκπαίδευση του γυναικείου φύλου 

εναποτίθεται σε ιδιωτικές ενέργειες στην πρωτεύουσα του κράτους και σε δύο ή τρεις 

πόλεις, ξένη σε κάθε κυβερνητική επήρεια και άµεση επίβλεψη και απρόσιτη στους 

πολλούς λόγω των υπέρογκων διδάκτρων. Αυτοί που θέλουν να δώσουν κάποια ανώτερη 

µόρφωση στα κορίτσια τους καταφεύγουν πολλές φορές στα σχολεία αλλοεθνών 

θρησκευτικών σωµατείων µε προφανή τον κίνδυνο να χάσουν τα παιδιά τις θρησκευτικές 

τους πεποιθήσεις. Οι αριθµοί δείχνουν πόσο καθυστερεί η µέση εκπαίδευση των 

κοριτσιών. Ο Κ. Φρειδερίκος προτείνει, τουλάχιστον στις πρωτεύουσες των νοµών, να 

συσταθούν σχολεία για τα κορίτσια, σύµφωνα µε τις αρχές του Froelich και όχι σύµφωνα 

µε το υπάρχον ελαττωµατικό σύστηµα της “γραµµατοδιδασκαλίας“. Αυτό µπορεί να γίνει 

χωρίς µεγάλες δαπάνες, αν οι δήµοι υποχρεωθούν στη δαπάνη για τα διδακτήρια και τη 

συντήρησή τους και οι καθηγητές γυµνασίου διδάσκουν µε επιµίσθιο τα αρµόδια µαθήµατα 

υπό τη διεύθυνση γυναίκας ώριµης, ευπαίδευτης και ικανής630. 

Ο Κ. Φρειδερίκος παρουσιάζει την κατώτερη εκπαίδευση του γυναικείου φύλου σε 

άλλες χώρες και τη συγκρίνει µε την Ελλάδα. Τα περισσότερα πολιτισµένα έθνη της 

Ευρώπης συµπεριέλαβαν στους νόµους τους το υποχρεωτικό της κατώτερης εκπαίδευσης. 

Και, όµως, ενώ στις άλλες χώρες υπάρχει φροντίδα για την εκπαίδευση και των δύο 

φύλων, στην Ελλάδα η φοίτηση των κοριτσιών στα δηµοτικά σχολεία θηλέων (όπου αυτά 

υπάρχουν) θεωρείται προαιρετική και είδος πολυτέλειας. Είναι κατανοητό ότι οι πόροι των 

δήµων δεν επαρκούν, παρ’ όλα αυτά, όµως, η Ελλάδα υπερτερεί σε σχέση µε τη Γαλλία 

                                            
63015/9/1877, Β’ περίοδος, έτος ΚΕ΄, αρ. 12, σ. 177-183. ∆υστυχισµένες είναι οι χώρες και τα έθνη, στα οποία οι γυναίκες 
των κατώτερων τάξεων εκπαιδεύονται ανεπαρκώς και επιπόλαια, υποστηρίζει  ο καθηγητής Vinet. O Laveleye 
πληροφορεί ότι οι Αµερικανοί κάνουν τα πάντα για την εµψύχωση της εκπαίδευσης των κοριτσιών και έχουν ιδρύσει 
πολλά εκπαιδευτήρια. Σε όλα τα γυµνάσια τα κορίτσια παρακολουθούν την ίδια σειρά µαθηµάτων µε τα αγόρια, είναι 
πολυαριθµότερα από αυτά και µερικές φορές µε πολύ καλύτερες επιδόσεις. Ο K. Fraser αναφέρει ότι η επικρατούσα 
αντίληψη στην Αµερική είναι ότι πρέπει να δοθεί στις γυναίκες εκπαίδευση ίση µε αυτή των ανδρών, εξάλλου το πνεύµα 
τους δεν υστερεί σε τίποτε. Ο Hippeau στο σύγγραµµά του “περί της δηµοσίας εκπαιδεύσεως εν ταις Ηνωµέναις 
Πολιτείαις” διηγείται ότι είδε σε κάποιο δρόµο της Νέας Υόρκης µία γριούλα να διαβάζει ποιήµατα του Longfellow. Ίσως θα 
µπορούσε κάποιος όλα αυτά να τα θεωρήσει λίγο υπερβολικά, αλλά υπάρχουν και στοιχεία από την Ευρώπη.  
Σύµφωνα µε τον πίνακα του υπουργείου της Παιδείας το 1875 για την κατάσταση του έτους 1874 υπάρχουν 154 δηµόσια 
εκπαιδευτήρια µέσης εκπαίδευσης αρρένων µε 10106 µαθητές και 18 ιδιωτικά µε 748 µαθητές. Απέναντι σε αυτά 
υπάρχουν 15 ιδιωτικά ή εταιρειών εκπαιδευτήρια θηλέων µέσης εκπαίδευσης µε 1227 µαθήτριες. Η αναλογία του αριθµού 
των σχολείων των θηλέων προς των αρρένων είναι 1:11,5 και των µαθητριών στους µαθητές 1:9 σχεδόν.   
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στην οποία 423 δήµοι δεν είχαν ούτε ένα δηµοτικό σχολείο (Journal officiel du 18 

Decembre 1873). Αλλά γιατί να µην απολαµβάνουν και τα κορίτσια τα προνόµια των 

αρρένων; Άραγε δεν είναι δυνατόν τα δηµοτικά σχολεία των αρρένων να χρησιµεύσουν και 

για την εκπαίδευση των κοριτσιών; Στη Γερµανία, Ελβετία, Αυστρία, Ολλανδία και στις 

Ηνωµένες Πολιτείες λειτουργεί στα χωριά µε επιτυχία ένα είδος δηµοτικών σχολείων, 

άγνωστο στην Ελλάδα, τα µικτά σχολεία (Ecoles mixtes). Στα σχολεία αυτά φοιτούν παιδιά 

και των δύο φύλων, σε κοινή αίθουσα µε κιγκλίδωµα στη µέση και ο δάσκαλος διδάσκει σε 

όλους τα ίδια πράγµατα. Ο ίδιος επισκέφτηκε τέτοια σχολεία σε χωριά της Ελβετίας. Τέτοιο 

ήταν και το πρότυπο δηµοτικό σχολείο της Πρωσσίας που βραβεύτηκε στην Παγκόσµια 

Έκθεση των Παρισίων το 1867 (L’ Exposition universelle de 1867 illustree, Vol. II, p. 61), 

καθώς επίσης και το πρότυπο αγροτικό σχολείο που εκτέθηκε από τον παιδαγωγό  

Schwab στην έκθεση της Βιέννης το 1873 (Buisson, Rapport sur l’Instrunction Primaire a l’ 

Exposition de Vienne, p. 15). Σε αυτό το είδος των σχολείων συµφοιτούν από το 6ο ως το 

12ο έτος της ηλικίας τους µαθητές και µαθήτριες και µε την ίδια δαπάνη και µε τον ίδιο 

ευσυνείδητο και φωτισµένο δάσκαλο αποδίδουν τελειότερους καρπούς από τα αµιγή 

δηµοτικά σχολεία. Αν σε περιοχές, όπου δεν υπάρχουν δηµοτικά σχολεία θηλέων, 

µετασχηµατιστούν τα σχολεία αρρένων, θα προκύψουν χωρίς καµιά δαπάνη 770 σχολεία 

θηλέων. Η πρόταση για συστέγαση αρρένων και θηλέων ας µην ανησυχήσει ή σκανδαλίσει 

κανέναν. Η πείρα απέδειξε αβάσιµους και φανταστικούς τους κινδύνους από µια τέτοια 

συνάθροιση. Το 1872, στην ετήσια συνέλευση των διδασκάλων του “Βερναίου Ιουράσου“ 

στην Ελβετία, ψήφισαν παµψηφεί υπέρ αυτών των σχολείων. Κατά τον A. Gavard, γενικό 

γραµµατέα της δηµόσιας εκπαίδευσης στη Γενεύη (L’ Education a l’ Ecole, Geneve, 1877), 

µε την κοινή αυτή συνδιαίτηση τα αγόρια αποκτούν αίσθηµα κοινωνικό και έξεις αβρότητας 

και γλυκύτητας στο ήθος και στους τρόπους, που διαφορετικά δε θα αποκτούσαν, ενώ τα 

κορίτσια αρρενωπή ευστάθεια και διανοητική ανάπτυξη απαραίτητη για τον πρακτικό βίο. 

Ο E. Campessedes (De l’ Education populaire, Geneve, 1865) υποστηρίζει ότι τα µικτά 

σχολεία διοικούνται ευκολότερα, διότι ο δάσκαλος µπορεί να ωφεληθεί από την παρουσία 

των κοριτσιών που έχουν πιο ευάγωγο χαρακτήρα και να µετριάσει το ήθος των αγοριών. 

Προτείνει την εισαγωγή τέτοιου είδους σχολείων, ώστε να απολαµβάνουν και τα δύο φύλα 

τα αγαθά της εκπαίδευσης. Είναι βέβαιο ότι θα ευδοκιµήσουν µε τη διδασκαλία δασκάλων 

που είναι έγγαµοι, έµπειροι, σώφρονες, παρόλο που υπάρχει πολύ µεγάλη έλλειψη 

τέτοιων δασκάλων. Με τον τελευταίο, µάλιστα, τρόπο θα απορροφηθεί µεγάλος αριθµός 

δηµοδιδασκαλισσών, διότι η παραγωγή τους είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από τις ανάγκες 
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που υπάρχουν και µάλιστα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα πρέπει να θεσπιστεί 

νόµος για το διορισµό τους, ανάλογα µε την ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου τους631.      

                                            
6311/10/1877, Β’ περίοδος, έτος ΚΕ΄, αρ. 13, σ.193-196. Το αποδεικνύουν οι παρακάτω αριθµοί: στην ελεύθερη Ελλάδα 
υπάρχουν 351 δήµοι µε 3155 χωριά. Έχουν 989 σχολεία αρρένων και 41 ιδιωτικά ή ετεροδόξων, συνολικά 1030 σχολεία 
και η αναλογία είναι τρία σχολεία σε κάθε δήµο και ένα για κάθε τρία χωριά. Αντίθετα µόνο 120 δήµοι έχουν 138 δηµοτικά 
σχολεία θηλέων και 26 ιδιωτικά ή εταιρειών, συνολικά 164 σχολεία θηλέων κατώτερης εκπαίδευσης. ∆ηλαδή 231 δήµοι ή 
2663 χωριά στερούνται σχολείων µε αποτέλεσµα ο θήλυς πληθυσµός να µένει εντελώς στερηµένος ακόµη και από τη 
στοιχειώδη εκπαίδευση.  

 213



 

3.3.4. Εξετάσεις-πρόοδος σχολείων 
Οι δηµόσιες εξετάσεις των σχολείων σε όλο το 19ο αιώνα αποτελούν πολύ σηµαντικό 

γεγονός για τους µαθητές, τους δασκάλους, την τοπική κοινωνία. Με τις διενεργούµενες 

δηµόσιες εξετάσεις οι καθηγητές δίνουν “έλεγχον οφειλοµένης ευθύνης”, οι µαθητές 

“δείγµατα ευφυΐας, φιλοπονίας και χρηστοµαθείας” και έτσι γίνεται φανερό τι γιους θα έχει η 

πατρίδα να την υποστηρίξουν, τι πολίτες το έθνος, τι συνεργούς και συµπράκτορες η 

κυβέρνηση για την ευόδωση και πραγµατοποίηση των αγαθών φροντίδων της632.  

Σχεδόν πάντοτε στο περιοδικό εκφράζεται ευαρέσκεια και τονίζονται τα λαµπρά 

αποτελέσµατα των δηµοσίων εξετάσεων633, αν και ορισµένες φορές το υπουργείο θεωρεί 

απαράδεκτη την έκδοση, λόγω επιείκειας, απολυτηρίων µε χαρακτηρισµό “µετρίως” και 

“µετριώτατα”, διότι µε αυτό τον τρόπο “υποτρέφεται η ολεθρία εις την πολιτείαν 

επιπολαιότης και ηµιµάθεια” και επιπλέον “επενεργείται αύτη εις το να αµβλύνη και τους 

ευφυεστέρους των µαθητών, ως µαραινοµένης της φιλοτιµίας τούτων, όταν προ οφθαλµών 

έχωσι το παράδειγµα, ότι και οι έσχατοι µαθηταί αξιούνται απολυτηρίου”634.   

Το υπουργείο επισηµαίνει ότι, αν η βράβευση δε γίνεται δίκαια, αντί για ωφέλεια 

προξενεί ζηµιά και για αυτό εφιστά την προσοχή, “όπως η απονοµή των βραβείων γίνηται 

µετ’ αυστηράς δικαιοσύνης και της αναγκαίας φειδούς”635. Για τους παραπάνω λόγους 

                                            
632Ο Σχολάρχης Βακαλόπουλος στο Ελληνικό Σχολείο Ν. Πλευράς, ΕΦ,  21/6/1853, αρ. 35 σ. 139. Παραθέτουµε και άλλα 
ανάλογου περιεχοµένου δηµοσιεύµατα: 
24/7/1858, αρ. 268-269, σ. 544 κε. Αποσπάσµατα από την οµιλία του διευθυντή της ιερατικής σχολής Χαλκίδας στις 
ετήσιες εξετάσεις (22/6/1858). Η ηµέρα είναι χαρµόσυνη, διότι σήµερα “ο καρπός δρέπεται, και στέφανος δάφνης, ως 
πάλαι ποτέ εν Ολυµπία... εξ ανθέων αφθάρτων δόξης και τιµής”. “Ο διδάσκων και ο διδασκόµενος ιδιαιτέραν τινά 
ενδόµυχον χαράν αισθάνονται, ο µεν, ως προπαρασκευάζων, ο δε ως προπαρασκευαζόµενος, ως λειτουργός του 
Υψίστου, ως διδάσκαλος του λαού”. 
24/7/1858, αρ. 268-269, σ. 549 κε. Από το λόγο του σχολάρχη Χαλκίδας Ι. Μερλή στις εξετάσεις του Ελληνικού Σχολείου 
Χαλκίδας. “Να δείξωµεν διά των εξετάσεων τους κατά τας περιστάσεις δυνατούς της διδασκαλίας ηµών καρπούς και 
δώσωµεν ούτω λόγον των πράξεων ηµών και της πνευµατικής καλλιεργείας των εµπιστευθέντων ηµίν παίδων... εκ των 
κρινοµένων νέων εξαρτώνται αι ελπίδες ουχί µόνον των οικογενειών αλλά και της πολιτείας ολοκλήρου, εποµένως και 
εαυτού”.  
633ΕΦ, 22/6/1857, αρ. 213, σ. 104. Ο τµηµατάρχης ∆. Μαυροκορδάτος επέστρεψε από τη Σύρο µε άριστες εντυπώσεις 
για τα εκπαιδευτήριά της, την καλή τους κατάσταση, τις προόδους τους καθώς και την οµοφωνία και αγάπη µεταξύ των 
προϊσταµένων τους. Παραθέτουµε και άλλα ανάλογου περιεχοµένου δηµοσιεύµατα: 
29/6/1857, αρ. 214, σ. 112. Ευχαριστηµένος ο υπουργός από την πρόοδο των µαθητών του Ελληνικού Σχολείου Πειραιά, 
όπως και από τις εξετάσεις στο παρθεναγωγείο της Χιλλ. 
18/9/1862, έτος Ι΄, αρ. 465, σ. 2126. Στο χωριό Λιόσια υπάρχει δηµοτικό σχολείο, που ανεγέρθηκε µε δαπάνες του 
φιλογενέστατου Α. Μανάκη και διευθύνεται από τον ευπαίδευτο εφηµέριο του χωριού ∆. Κορίδη. Οι εξετάσεις που 
γίνονται εκεί κάθε χρόνο γεµίζουν µε χαρά την καρδιά όλων των προσερχοµένων.  
26/6/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 439, σ. 128. Οι εξετάσεις στο ιδιωτικό σχολείο του Ι. Περίδη απέδειξαν ότι ”και αυτοί και οι άλλοι εν 
αυτώ διδάσκοντες ειργάσθησαν ευσυνειδήτως και αξίως των ευχών και των προσδοκιών των γονέων των εις αυτό 
φοιτώντων µαθητών”.  
634 ΕΦ, 1/1/1856, αρ. 144, σ. 580 (29/12/1855, υπουργός Χ. Χριστόπουλος) σε εγκύκλιό του προς τους γυµνασιάρχες.  
635 27/7/1874, έτος ΚΒ΄, αρ. 829, σ. 2795. Ο υπουργός Ι. Βαλασόπουλος (2/7/1874): και ο Οδηγός της αλληλοδιδακτικής 
(έκδοση 1850, σ. 71) και το υπουργείο µε την εγκύκλιο της 20/5/1855 “ανεγνώρισαν ως συντελεστικώτατον προς την 
επιδιωκοµένην πρόοδον των δηµοτικών σχολείων την µετά τας εξετάσεις διανοµήν βραβείων εις τους αριστεύσαντας  των 
µαθητών”.  
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δίνεται έµφαση, όταν η επίδοση των µαθητών είναι πραγµατικά καλή, όπως στην εξέταση 

στα δύο Γυµνάσια των Αθηνών, η οποία απέδειξε ότι η “γενοµένη πρόοδος ην πραγµατική 

όλως και παντάπασι ου κατασκευαστή...”636.  

Στις δηµόσιες εξετάσεις εκφωνούνται οι λόγοι των διευθυντών των σχολείων και στα 

σχολεία της Αθήνας και του Πειραιά παρίστανται και οι υπουργοί. Στους λόγους 

δικαιολογείται η αναγκαιότητα των εξετάσεων, οι οποίες παραλληλίζονται, συνήθως, µε 

τους αθλητικούς αγώνες της αρχαιότητας. Τονίζεται ότι η διάταξη για τη διανοµή των 

βραβείων στα Γυµνάσια και Ελληνικά Σχολεία σκοπό έχει να εξάψει τον έρωτα της νέας 

ελληνικής γενιάς προς τη µάθηση και την αληθινή αρετή637. Για να γίνουν οι νέοι άνθρωποι 

τέτοιοι, τους οποίους θέλει η κοινωνία και η πατρίδα, είναι αναγκαία, εκτός από τη µάθηση 

των γραµµάτων και την απόκτηση ποικίλων γνώσεων, και η χρηστή διαγωγή. Ο αγώνας 

στον οποίο έχουν επιδοθεί οι νέοι είναι αγώνας ευγενικός και ο νικητής δοξάζεται και 

στεφανώνεται. Στον αγώνα αυτόν χορηγός είναι η πολιτεία και οι οµογενείς που διαθέτουν 

την περιουσία τους για το µεγάλο έργο της εκπαίδευσης. Η κοινωνία απαιτεί από τα µέλη 

της “παν ό,τι συµβάλλει εις το ευ είναι αυτής” και η πατρίδα αναδεικνύεται στον κόσµο και 

είναι σεβαστή, όταν κάθε τέκνο της την υπηρετεί µε αυταπάρνηση και θέτει σε δεύτερη θέση 

την ατοµικότητά του. Οι πολιτείες γίνονται επιφανείς και περίδοξες µε το φωτισµό και τη 

χρηστοήθεια των πολιτών, την πρόοδο των επιστηµών και τεχνών, την ευπείθεια στους 

νόµους, την υπακοή και το σεβασµό προς τους κυβερνήτες, την αδελφική αγάπη και γενικά 

την τήρηση των καθηκόντων που υπαγορεύει η συνείδηση και ορίζουν οι νόµοι. Οι νέοι  

έχουν καθήκοντα και προς τους γονείς και προς τον εαυτό τους. Να πορεύονται την οδό 

του καθήκοντος638.   

Οι νέοι διαπαιδαγωγούνται µε τα καθήκοντα του Έλληνα χριστιανού πολίτη και 

επωµίζονται βαριές ευθύνες: “πρέπει να ελπίζωµεν, ότι καθ’ όσον αναπτύσσηται η διάνοια 

αυτών (των µαθητών) και η ηθική κρίσις, ώστε και να εννοώσι και να εκτιµώσι την αξίαν των 

µεγάλων καθηκόντων του νέου Έλληνος, και Χριστιανού µάλιστα Έλληνος, θέλουσι 

σπουδάζει εξ όλης ψυχής και καρδίας, θέλουσι διαγωνίζεσθαι παντί σθένει ίνα γίνωνται καθ’ 

                                            
63616/7/1860, έτος Η΄, αρ. 371, σ. 1372. ”τα εκπαιδευτήρια προοδεύουσι, όταν δεν υπάρχη ανάγκη της διά 
συγκαταβάσεως και ψευδεπιδείξεως επαυξήσεως και προσελκύσεως µαθητών. Εδείχθη τί εστιν ανεξαρτησία, τί εστιν 
εύορκος της πατρίδος υπηρέτης, τί εστιν εκτίµησις της ιερωτέρας των διαπιστευοµένων τοις διδασκάλοις εντολών, ήτις 
εστίν η ορθή και ουδόλως κατ’ επιφάνειαν παίδευσις της νεότητος, ης ουδέν πολυτιµότερον η πατρίς έχει χρήµα”.  
6376/7/1857, αρ. 215, σ. 113 κε.  Από το λόγο του γυµνασιάρχη του Β. Γυµνασίου Αθηνών Χορτάκη κατά την τελετή 
απονοµής των βραβείων στους αριστεύσαντες µαθητές των δύο βασιλικών Γυµνασίων και Ελληνικών σχολείων Αθηνών. 
6386/7/1857, αρ. 215, σ. 113 κε  Λόγος του υπουργού Χ. Χριστόπουλου κατά την τελετή απονοµής των βραβείων στους 
αριστεύσαντες µαθητές των δύο βασιλικών Γυµνασίων και Ελληνικών σχολείων Αθηνών. 
19/6/1858, αρ. 264, σ. 515. Από τις εξετάσεις του Β. Γυµνασίου. Ο Γυµνασιάρχης απήγγειλε “λόγον κατάλληλον µίαν ώραν 
διαρκέσαντα, και πραγµατευόµενον περί ηθικής”. “Η επιτυχία των εξετασθέντων µαθητών υπήρξεν αξιέπαινος... πάντες... 
συνέχαιρον τω τε κ. Γυµνασιάρχη και τοις κυρίοις καθηγηταίς και διδασκάλοις διά το ευχάριστον αποτέλεσµα των αγώνων 
αυτών υπέρ της διανοητικής και ηθικής µορφώσεως των νέων”.  
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εκάστην κρείττονες εαυτών εις παν ό,τι καλόν και γενναίον και αληθώς ευκλεές, αξιώτεροι 

των φιλοστόργων φροντίδων των γονέων αυτών, αξιώτεροι της πατρικής κηδεµονίας της 

βασιλικής Κυβερνήσεως, και αξιώτεροι της υψηλής κλήσεως και των ευχών και των ελπίδων 

του Ελληνικού έθνους”639.  

Οι δηµόσιες εξετάσεις παρουσιάζονται ως θεσµός που καθιερώθηκε από τον Όθωνα, 

ο οποίος θεωρεί ότι η ευηµερία ενός έθνους συνίσταται στην ηθική ανάπτυξη των κατοίκων 

του, πράγµα που κατορθώνεται µόνο µε τη σπουδή των γραµµάτων. Η δηµόσια ευδαιµονία 

“σύγκειται εκ της ευδαιµονίας ενός εκάστου των πολιτών... τα έθνη άνευ σπουδής των 

γραµµάτων ουδόλως δύνανται ακµάσαι”. Οι ευεργετικότατοι αυτοί αγώνες “προτίθενται 

προετοιµάσαι το ελληνικόν έθνος ακµαίον και εφάµιλλον της προγονικής ευκλείας”640.  

Εκείνο που τονίζεται συνεχώς είναι η ποσοτική πρόοδος που πιστοποιεί και την 

ποιοτική πρόοδο στην παιδεία και κατ’ επέκταση την πρόοδο και ευηµερία στο Ελληνικό 

κράτος641. 

Παρά τα αρνητικά της αλληλοδιδακτικής µεθόδου, όταν πρόκειται για αποτελέσµατα 

εξετάσεων, τότε όλα βαίνουν καλώς, όπως στις εξετάσεις στο αλληλοδιδακτικό σχολείο του 

∆. Πορφυρόπουλου, στη διάρκεια των οποίων η ελεύθερη κανονική και ζωηρή ανάγνωση 

εξέπληξε το ακροατήριο. “Αι λαµπραί αύται εξετάσεις πλην του καλού των παίδων 

πνεύµατος και αγωγής, επιµαρτυρούσι και τους του διδασκαλικού ατρώτους πόνους και την 

εξαιρετικήν µέθοδον”642.  

Στις εξετάσεις των Ελληνικών Σχολείων και Γυµνασίων της Αθήνας ο υπουργός έµεινε 

πολύ ευχαριστηµένος “εκ των γενοµένων προόδων, καρπού της επιµελείας και αξίας 

µαθητών διαγωγής ... και του ζήλου και της πατρικής προς τους µαθητάς αγάπης και 

στοργής των τε διδασκόντων”. Το περιοδικό δεν εκπλήσσεται για την πρόοδο, διότι 

γνωρίζει τους κόπους και τις δαπάνες που καταβάλλονται και έτσι “ανάλογος ήθελεν είναι ο 

εκ τοιαύτης καλλιεργείας θερισµός“643.  

                                            
639 3/7/1858, αρ. 266, σ. 525 κε. Από το λόγο του γυµνασιάρχη του Α. Γυµνασίου Ι. Ψαρά κατά την τελετή της διανοµής 
των βραβείων. 
64024/10/1859, έτος Ζ΄, αρ. 336, σ. 1092 κε. Από το λόγο του γυµνασιάρχη του Γυµνασίου Τρίπολης Α. Γ. Καππώτου στην 
τελετή διανοµής των βραβείων στις 27/9/1859.  
64114/8/1859, έτος Ζ΄, αρ. 327, σ. 1016 κε. Για τις εξετάσεις της Σχολής της Χίου. Ο Κ. Κόντος εκφώνησε “πρέποντα λόγον, 
περί παιδείας και ελληνικής γραµµατικής”. Το αποτέλεσµα των εξετάσεων “λίαν ευχάριστον υπήρξε και τους πάντας 
ανεπτέρωσε παρασχόν βεβαίας ελπίδας αρίστου µέλλοντος” (7 δάσκαλοι του Γυµνασίου και Ελληνικού Σχολείου και 
µαθητές 150). Και στα αλληλοδιδακτικά σχολεία (750 µαθητές, 600 µαθήτριες) “εγένοντο πρόοδοι ου σµικραί”. Μεγάλη 
είναι η συνδροµή των Χίων που ζουν στην Αγγλία. Οι φιλοπάτριδες άνδρες γνωρίζουν ότι “η παιδεία είνε ο κυριώτερος 
µοχλός, δι’ ου τα έθνη κινούµενα προβαίνουσιν εις ευηµερίαν και ευδαιµονίαν”. Η παιδεία “φυτόν της Ελλάδος επιχώριον 
τυγχάνει”. “Η τληµονεστάτη ηµών πατρίς Ελλάς... οργά δ’ αύθις διάπυρος την παλαιάν περιβαλέσθαι δόξαν”.    
64215/8/1860, έτος Η, αρ. 374, σ. 1398, από την εφηµερίδα “Φοίνιξ”.  
64324/6/1861, έτος Θ΄, αρ. 412, σ. 1700 κε. Στο εκπαιδευτήριο του Λυκείου Βάφα παρέστη ο τµηµατάρχης του υπουργείου 
Αλ. Κοντόσταυλος. Οι εξετάσεις έγιναν “µετά πάσης αυστηρότητος και ειλικρινείας” και απέδειξαν ότι το Λύκειο αποφέρει 
αγλαούς καρπούς. Το ιδιωτικό σχολείο του Π. Κωνσταντινίδη “χωρεί γιγαντιαίοις τοις βήµασι εις ακµήν”. Στις εξετάσεις του 
Αρσακείου παρέστη η βασίλισσα και ο Λ. Μελάς εκφώνησε λόγο, µε τον οποίο κατέδειξε την ανάγκη της εκπαίδευσης του 
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Αλλά τα παραπάνω “λαµπρά” αποτελέσµατα τίθενται υπό αµφισβήτηση, καθώς στο 

ίδιο τεύχος, και µετά τη δηµοσίευσή τους, υπάρχει εγκύκλιος του υπουργού Μ. Ποτλή 

(5/6/1861) “περί των καθηκόντων των εξεταστικών επιτροπών των δηµοτικών σχολείων“ 

και υπενθύµιση προγενέστερων εγκυκλίων για το ίδιο θέµα. Το υπουργείο αναφέρει ότι “εν 

τοις πλείστοις των δηµοτικών σχολείων τα διά των εγκυκλίων εκείνων προδιαταχθέντα δεν 

ετηρήθησαν είτε δι’ άγνοιαν των εξεταστικών επιτροπών είτε διά κενοσπουδίαν των 

διδασκάλων επιδεικτιώντων ακαίρως εν ταις ανωτέραις των δηµοτικών σχολείων τάξεσιν 

είτε δι’ οποιανδήποτε άλλην επίσης αδικαιολόγητον αιτίαν”644. Η πρώτη εγκύκλιος εστάλη 

πριν την έναρξη των εξετάσεων, αλλά φαίνεται δεν ελήφθη υπόψη. Ο υπουργός Μ. Ποτλής 

µε νέα εγκύκλιο (21/6/1861) επισηµαίνει τις ελλείψεις στις εξετάσεις στη µέση εκπαίδευση. 

∆ιαφάνηκε η άγνοια των νόµων και σηµειώθηκαν ολιγωρία και ανευθυνότητα, ιδιαίτερα στις 

εξετάσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, για τις οποίες φέρουν ευθύνη οι καθηγητές του 

δηµοσίου645.  

Ο µελετητής αυτών των δηµοσιευµάτων βρίσκεται, πραγµατικά σε δίληµµα. Οι 

δηµόσιες εξετάσεις πιστοποιούν τελικά την πρόοδο της ελληνικής εκπαίδευσης ή 

αποτελούν µια πλασµατική και κατασκευασµένη εικόνα µε την οποία γίνεται προσπάθεια να 

εξωραϊστεί η κατάσταση, που είναι σηµαντικά κατώτερη της πραγµατικής;  

Κάποιοι, βέβαια, διδάσκοντες είναι πιο ρεαλιστές και ειλικρινείς και παραδέχονται ότι, 

όταν οι εξετάσεις διενεργούνται, όπως πρέπει, υπάρχει µεγάλη ωφέλεια, ενώ αντίθετα, όλοι 

γνωρίζουν τα αρνητικά τους αποτελέσµατα, όταν χάνουν την πραγµατική τους σηµασία. Οι 

εξετάσεις γίνονται για τους γονείς και κηδεµόνες των µαθητών, για να δουν την πραγµατική 

κατάσταση των σχολείων και των εργαζοµένων σε αυτά. Με τη δοκιµασία αυτή οι 

διδάσκαλοι δίνουν λόγο για την ακριβή εκπλήρωση των καθηκόντων τους και οι µαθητές 

για τη βελτίωση και πρόοδό τους. Οι εξετάσεις δε γίνονται “προς µαταίαν επίδειξιν ή 

κακόβουλον πλάνην... αλλά προς ακριβή εξέτασιν των έργων ενός εκάστου”. Ο νόµος, οι 

διατάξεις και το συµφέρον της πολιτείας απαιτούν “να τελήται το πάνδηµον τούτο των 

ηθικών ολυµπίων δράµα υπό µεν των αθλητών µεθ’ όλης της ειλικρινείας και 

σπουδαιότητος, υπό δε των κριτών µεθ’ όλης της υποµονής, σοβαρότητος και 

επιστασίας”646.  

                                                                                                                                                   
γυναικείου φύλου. Στο Αµαλίειο Ορφανοτροφείο “αι εκπαιδευόµεναι ορφαναί απεκρίθησαν µετά πλείστης επιτυχίας εις τα 
διδασκόµενα µαθήµατα και ευχαρίστησαν τα µέγιστα την Α. Μ την βασίλισσαν και το λοιπόν ακροατήριον”. Στις 11 του 
λήγοντος µηνός οι εξετάσεις της Α΄ σχολής των κορασίων απέδειξαν “καταπληκτικάς και απροσδοκήτους των µαθητριών 
προόδους, οφειλοµένας εις την επιµέλειαν και τον άοκνον ζήλον της κ. ∆ιευθυντρίας”.  
644 24/6/1861, έτος Θ΄, αρ. 412, σ. 1700 κε. 
645 5/7/1861, έτος Θ΄, αρ. 413, σ. 1710.  
64614/8/1861, έτος Θ΄, αρ. 419, σ. 1751. Από το λόγο του Γυµνασιάρχη Μεσολογγίου Ν. Γ. Νικοκλή στις εξετάσεις της 18ης 
Ιουνίου 1861. 
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∆εν είναι, βέβαια, πάντοτε εύκολο να κατανοήσει κάποιος αν πραγµατικά οι µαθητές 

προόδευαν στα µαθήµατα. Το πιο πιθανό είναι οι ερωτώµενοι, στις εξετάσεις, µαθητές να 

ήταν αυτοί των ανώτερων τµηµάτων και, φυσικά, οι καλύτεροι. Στις δηµόσιες εξετάσεις οι 

παρευρισκόµενοι υπουργοί έπαιρναν µια ιδέα για τα τεκταινόµενα και αποκόµιζαν πολιτικό 

όφελος από τα “λαµπρά” αποτελέσµατα. Ο υπουργός Παιδείας ∆. Χατζίσκος προτιθέµενος 

να “επενέγκη σπουδαίας βελτιώσεις εις τε τα δηµόσια εν γένει εκπαιδευτήρια και εις τα 

ιδιωτικά” παρευρέθηκε στις εξετάσεις των σπουδαιοτέρων από αυτά, για να πληροφορηθεί 

για την κατάστασή τους εξ ιδίας αντιλήψεως. Ο υπουργός ευχαριστήθηκε από τα δείγµατα 

της προόδου των σχολείων, από την επιµέλεια και φιλοτιµία των διευθυντών και 

υποσχέθηκε κάθε προστασία και ηθική συνδροµή. Συνέστησε, ώστε µε τη διδασκαλία των 

γραµµάτων “εντείνωσιν εις τας απαλάς των νέων και νεανίδων καρδίας το αίσθηµα της 

ευσεβείας, της χρηστότητος και εν γένει των καθηκόντων, όσα αποτελούσι αγαθούς τους 

πολίτας ευνοµουµένης και πεπολιτισµένης κοινωνίας”. Οι παραινέσεις του υπουργού ήταν 

σύµφωνες µε τις αρχές που πρέπει να διέπουν κάθε σύστηµα ορθής και οικοδοµητικής 

εκπαιδεύσεως των κοινωνιών647.  

Στις εγκυκλίους τους, όµως, οι υπουργοί είναι περισσότερο αυστηροί. Ο υπουργός ∆. 

Καλλιφρονάς σε εγκύκλιο (αρ. πρ. 6884, 30/5/1863) προς τους νοµάρχες για τις εξετάσεις 

στα δηµοτικά σχολεία εφιστά την προσοχή για τη σωστή διεξαγωγή των εξετάσεων648.   

Τις υπερβολές κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, ιδίως των δηµοτικών σχολείων, 

επισηµαίνει το υπουργείο προς τους νοµάρχες (αρ. 2841): “αι εξ έθους προσλαλιαί των 

διδασκάλων πρέπει να είναι συντοµώταται, χωρίς πανηγυρικής και εκτός του προκειµένου 

επιδείξεως, να περιστρέφωνται δε εις απλούν απολογισµόν των γεγονότων χωρίς 

                                                                                                                                                   
Σε άλλο δηµοσίευµα, 28/8/1861, έτος Θ΄, αρ. 420, σ. 1759 κε, εκφράζεται η ευχή το πνευµατικό φυτώριο των τρυφερών 
και ευθαλών βλαστών της πατρίδας να στερεωθεί και να έχει “ανεπηρέαστον ευόδωσιν επί τα κρείττω και παραγωγήν 
πλουσίαν αείποτε των διανοητικών καρπών. Ίνα πληθυνθή η γνώσις και φωτισθώσι πολλοί προς δόξαν της ενδόξου ποτέ 
φίλης ηµών πατρίδος, καύχηµα των υπέρ αυτής εργαζοµένων και προαγωγήν του έθνους εις την αρχαίαν εύκλειαν, τον 
πολιτισµόν και τα φώτα”. 
647 17/6/1862, έτος Ι΄, αρ. 455, σ. 2045-2046.  
648 5/7/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 494, σ. 134. “Να περιστέλλωνται οι ανάξιοι προβιβασµοί, η µάστιξ αύτη της κατωτέρας και 
µέσης εκπαιδεύσεως. Καταβάλετε πάσαν σπουδήν εις το να συγκρατώνται οι επιδεικτιώντες διδάσκαλοι, οίτινες, ή διά 
του ψιττακισµού απαµβλύναντες τον νουν των παίδων φενακίζουσι τους γονείς, ή προώρως παρορµώντες και 
παροξύνοντες την παιδικήν διάνοιαν, αυτήν µεν αποτρίβουσιν εις τέλος, το δε σχολείον αυτών στερούσιν αξίων 
πρωτοσχόλων, οίτινες είναι αυτά τα νεύρα της αλληλοδιδακτικής µεθόδου. Προσπαθήσατε να πείθητε τους 
πεπλανηµένους γονείς ότι οι ανάξιοι προβιβασµοί ου µόνον το παρόν των εαυτών παίδων παραβλάπτουσιν, αλλά και το 
µέλλον δεινώς επηρεάζουσι, διότι διδακτικαί τινες και παιδαγωγικαί ελλείψεις ή ουδόλως ή ατελώς ποτε αναπληρούνται 
εν τω µέλλοντι”.  
Παραθέτουµε και άλλο δηµοσίευµα σχετικό µε το θέµα των προβιβασµών:  
23/5/1864, έτος ΙΒ΄, αρ. 526, σ. 391. Ο υπουργός Ι. Κ. Παπαζαφειρόπουλος (αρ. Πρ. 3971, 30/4/1864) σε εγκύκλιο προς 
το προσωπικό των Ελληνικών Σχολείων και Γυµνασίων υπενθυµίζει το άρθρο 27 του κανονισµού, το οποίο απαγορεύει 
“µετά πάσης αυστηρότητος τον προβιβασµόν των µη εχόντων την ανήκουσαν ικανότητα µαθητών”. Γνωρίζουν από την 
πείρα τους ότι “ανεπανόρθωτος είναι η ακαταλόγιστος βλάβη εις την σπουδάζουσαν νεότητα, η προερχοµένη εκ του παρ’ 
αξίαν από τάξεως εις τάξιν προβιβασµού, όστις είναι και εν των µεγίστων αιτίων της παρ’ ηµίν επιπολάσης ηµιµαθείας, 
οµολογουµένως πολύ ολεθριωτέρας της αµαθείας”.  

 218



περιαυτολογίας”, ο σκοπός των εξετάσεων αφορά όλους τους µαθητές και όχι µόνο αυτούς 

του ανώτερου ή συνδιδακτικού τµήµατος, στους οποίους δαπανάται συνήθως η προσοχή 

των εξεταζόντων, οι ερωτήσεις να γίνονται από το δάσκαλο ή µέσω του δασκάλου, στη 

βαθµολογία να λαµβάνεται υπόψη η επίδοση όλου του χρόνου και όχι µόνο των τελικών 

εξετάσεων, να ελέγχεται επίσης αν, παράλληλα µε τη διανοητική ανάπτυξη, διαµορφώθηκε 

συγχρόνως η καρδιά και το ήθος του νέου649.  

Το υπουργείο βοµβαρδιζόταν από τις εκτενείς γραπτές αναφορές για τα 

αποτελέσµατα των εξετάσεων. Ο υπουργός ∆. Γ. Ράλλης στην εγκύκλιο (αρ. πρ. 5573, 

24/7/1875) “περί αποστολής του αποτελέσµατος των εξετάσεων των δηµοτικών σχολείων 

αυτού και µόνου” ζητά από τους νοµάρχες και επάρχους µόνο το γενικό εξαγόµενο 

αποτέλεσµα των εξετάσεων των δηµοτικών σχολείων και “να εκλίπη η αποστολή 

εκτεταµένων ονοµαστικών καταλόγων και σχοινοτενών εκθέσεων, περιστρεφοµένων, ως επί 

το πλείστον, εις εγκώµιον των διδασκάλων, ως εάν το υπουργείον δεν γνωρίζη το ποιόν 

ενός εκάστου εξ αυτών”650.  

Πολύ σπάνια στους λόγους γίνεται αναφορά σε προβλήµατα και θίγονται εκπαιδευτικά 

ζητήµατα. Ο διευθυντής του Α. Γυµνασίου Αθηνών Γ. Παυλίδης στο λόγο του στις εξετάσεις 

(24/6/1865) αναφέρεται στις ανάγκες της εκπαίδευσης και τις βελτιώσεις που θα πρέπει να 

γίνουν. Ο σκοπός των Γυµνασίων δε θεωρείται απόλυτος, αλλά έχει αναφορά στο 

Πανεπιστήµιο. Τα Γυµνάσια είναι φυτώρια των νέων που θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήµιο. 

Έργο του Πανεπιστηµίου θεωρείται να εφοδιάσει τους νέους µε τις απαιτούµενες ειδικές 

γνώσεις, για να γίνουν λειτουργοί στους διάφορους κλάδους της δηµόσιας υπηρεσίας. 

Πρώτιστο απαιτούµενο των δηµόσιων λειτουργών που µορφώνονται είναι να διαπλασθούν 

“γενικοί άνθρωποι κατά διάθεσιν και προαίρεσιν, όντως λογικοί, είτε όντως λογικούς, ήτοι 

γενικούς πόθους εν τη ψυχή φέροντες”. Η διάπλαση αυτή είναι έργο των Γυµνασίων. Η 

παλαιότερη παιδαγωγική αρχή ήταν ότι η παιδαγωγία γίνεται µε τη διδασκαλία και τη 

µετάδοση των γνώσεων. Η νεότερη παιδαγωγική προέταξε την άσκηση των αγαθών 

δυνάµεων των νέων, οι οποίοι στη συνέχεια µπορούν να τις εφαρµόζουν στην πράξη και να 

είναι εργάτες του κοινού καλού. ∆υστυχώς στην εποχή αυτή οι διδάσκαλοι δεν έχουν το 

κύρος που είχαν οι παλαιότεροι και αυτό, διότι, όπως φαίνεται, άλλαξε το µέτρο της αξίας 

των ανθρώπων. Ο λόγος για αυτή την αλλαγή είναι ότι το διδασκαλικό αξίωµα 

καταρρακώθηκε και πρέπει να εξυψωθεί στη θέση του. Η γενική καχεξία στην Ελλάδα 

επηρέασε το διδασκαλικό επάγγελµα και αυτό παραµελήθηκε, εξευτελίστηκε και έγινε 

                                            
649 3/7/1864, έτος ΙΒ΄, αρ. 530, σ. 423-424.  
650 25/8/1875, έτος ΚΓ΄, αρ. 841, σ. 2891-92  
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άσηµο σχεδόν στην πολιτεία. Και ορισµένοι δάσκαλοι, όµως, συνέβαλαν µε τη 

συµπεριφορά τους στην έκπτωση του διδασκαλικού επαγγέλµατος, διότι αναµείχθηκαν σε 

άλλες καταστάσεις. Η κυβέρνηση οφείλει να εξυψώσει το διδασκαλικό επάγγελµα και να 

αποδώσει στους δασκάλους την πρέπουσα τιµή και τις αρµόζουσες ωφέλειες για την 

εµψύχωση της παιδείας651.    

Ο κανονισµός των Ελληνικών Σχολείων και Γυµνασίων µε τα άρθρα 93-95 δεν όριζε 

λεπτοµέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων. Το ακανόνιστο του τρόπου 

συνέβαλε στο να γίνονται προφορικές εξετάσεις περισσότερο για πανηγυρισµό και επίδειξη 

και εξαιτίας του αριθµού των µαθητών να διαρκούν αυτές πάνω από µία εβδοµάδα. 

Σύµφωνα µε το υπουργείο, αν ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν και οι εξετάσεις του 

Σεπτεµβρίου, τότε θα διαπιστώσει ότι χάνονται σχεδόν δύο ολόκληροι µήνες µαθηµάτων. 

Με το Βασιλικό ∆ιάταγµα (Θ. Π. ∆ηλιγιάννης 7/10/1877) θα γίνονται γραπτές εξετάσεις, οι 

χειµερινές την τελευταία εβδοµάδα της εξαµηνίας και οι θερινές το τελευταίο 

δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Οι προφορικές θα διαρκούν µία ηµέρα µε ορισµένους µαθητές, 

κυρίως αριστούχους. Οι εξετάσεις του Σεπτεµβρίου θα είναι γραπτές652.  

Ο υπουργός Γ. Μπουµπούλης προς τους Νοµάρχες και επάρχους για το διορισµό των 

εξεταστικών επιτροπών (εγκ. 3394/17-5-1866): “εκλεγοµένων και προτεινοµένων υπό των 

κυρίων δηµάρχων ειδότες κάλλιστα, κύριοι, ηλίκην ασκεί επίδρασιν επί τε της φιλοτιµίας και 

φιλοπονίας των παίδων η ακριβής και µετ’ ενδιαφέροντος εξέτασις αυτών εν τοις διδαχθείσι 

µαθήµασι και επ’ αυτού έτι του διδάσκοντος δηµοσία διδόντος ευθύνας τη τε πολιτεία και τη 

κοινωνία περί της ευσυνειδήτου διαχειρίσεως του εµπιστευοµένου αυτώ τιµαλφεστάτου 

πνευµατικού θησαυρού, θέλετε παρακολουθήσει, ως δεν αµφιβάλλοµεν, αγρύπνως την 

ενέργειαν των εξετάσεων κλπ”653. 

                                            
651 10/7/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 566, σ. 709-711.  
652 Έτος ΚΕ΄, περίοδος Β΄, 15/11/1877, αρ. 16, σ. 260-264  
653 Έτος ΚΣΤ΄, περίοδος Β΄, 1/7/1878, αρ. 7, σ. 112.  
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3.3.5.∆ιδάσκοντες-η αποστολή τους-η θέση τους-οι απόψεις τους 
Ο διευθυντής του ∆ιδασκαλείου Σ. ∆. Βυζάντιος σε έγγραφό του προς τους 

δηµοδιδασκάλους (15/10/1866), µε το οποίο θέλει να υπενθυµίσει την κλήση και την 

αποστολή τους, δίνει ταυτόχρονα την εικόνα του Έλληνα δηµοδιδασκάλου και τις αδυναµίες 

του. Το έργο των δηµοδιδασκάλων, όπως τονίζει, είναι έργο αυταπάρνησης, αποστολικό, 

δεν είναι εµπορική επιχείρηση ή κερδοσκοπία. Άραγε έχουν αναρωτηθεί οι δηµοδιδάσκαλοι 

µήπως τελικά οι ίδιοι προκαλούν τις δυσχέρειες και τις τοπικές αντιδράσεις; Κατά τη γνώµη 

του ο δηµοδιδάσκαλος που διατηρεί τον εαυτό του ανέγκλητο σε όλα, ίσο σε όλους, 

µετριοπαθή, κόσµιο, ανεκτικό είναι σχεδόν αδύνατο να κατηγορηθεί. Η ανάµιξή του στις 

τοπικές υποθέσεις είναι φυσικό να προκαλεί αντιδράσεις. Ενώ απαγορεύεται ρητά η 

σωµατική ποινή, οι δηµοδιδάσκαλοι τη χρησιµοποιούν. Απαιτείται να διορθώνουν τα 

παιδικά παραπτώµατα µόνο µε τα µέσα που επιτρέπονται και όχι µε τον απάνθρωπο 

τρόπο δουλοπρεπών ηθών και να µη λησµονούν ότι παιδαγωγούν λογικά όντα, ως 

Έλληνες δάσκαλοι, τους Έλληνες µαθητές.  

Ενώ υπάρχει εκπαιδευτική νοµοθεσία και εκδίδεται πλήθος εγκυκλίων, οι 

δηµοδιδάσκαλοι δεν ενηµερώνονται και ακόµη και τα πτυχία τους τα έχουν “παρερριµµένα, 

διερρωγότα και ρυπώντα”. Ο Νόµος περί δηµοδιδασκαλίας απαιτεί από κάθε 

δηµοδιδάσκαλο “να σπουδάζη ενδελεχώς διά την πρόσκτηση γνώσεων” (άρθρο 9) και µετά 

από δύο έτη από το διορισµό του να δίνει εξετάσεις και να µονιµοποιείται (άρθρο 72). 

Πόσοι, όµως, το κάνουν αυτό, πόσοι προσέρχονται στις εξετάσεις και πόσοι, 

προσερχόµενοι, αποδείχτηκαν κατώτεροι των απαιτήσεων του επαγγέλµατός τους; Ένα 

άλλο αρνητικό φαινόµενο είναι αυτό της “γραµµατοκαπηλείας”, δηλαδή της παραµέλησης 

των µαθηµάτων της στοιχειώδους διδασκαλίας και της διδασκαλίας των Ελληνικών σε 

λίγους µαθητές. Ακόµη συντάσσουν οι ίδιοι τους τριµηνιαίους ελέγχους των εφορευτικών 

επιτροπών προς το υπουργείο καταχρώµενοι την άγνοια ή τη “δυσωπία” των µελών των 

επιτροπών και ουσιαστικά κατασκευάζουν οι ίδιοι τα εγκώµια για τους εαυτούς τους. Και αν 

εξαπατούν τις επιτροπές, δεν εξαπατούν, βέβαια, και το υπουργείο. Οι δηµοδιδασκάλισσες, 

κυρίως, στις ετήσιες εξετάσεις, δείχνουν ρητορεία στις οµιλίες τους. Να προσέξουν να 

διδάξουν στις µαθήτριές τους όχι µόνο τα µαθήµατα και τα εργόχειρα αλλά και τα 

θρησκευτικά τους καθήκοντα. Στους δηµοδιδασκάλους της Επτανήσου συνιστά µεγαλύτερη 

προσοχή, διότι ανέλαβαν για πρώτη φορά την εφαρµογή της αλληλοδιδακτικής, η οποία 

στην Ελλάδα ισχύει εδώ και τριάντα χρόνια. Ιδιαίτερη προσοχή να δείξουν στη γλώσσα, 
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που είναι η απαραίτητη σφραγίδα του “εθνισµού” και να φροντίσουν να αποµακρύνουν το 

“ιταλίζον του φθόγγου“. Οι Μούσες, τις οποίες προσπαθούν να επαναφέρουν, ξενοπαθούν 

“προς παν ετερόφωνον και δύσηχον”654.  

Η αποστολή των διδασκόντων τονίζεται σε κάθε ευκαιρία από το υπουργείο και 

ιδιαίτερα σε κάθε υπουργική αλλαγή (φαινόµενο συχνότατο εκείνη την εποχή). Σε αυτούς 

έχουν εµπιστευθεί “την τιµαλφεστέραν των κοινωνικών λειτουργιών, την ηθικήν και 

διανοητικήν ανάπτυξιν της παιδικής ηλικίας”. Το καθήκον των δασκάλων δεν είναι απλό. 

∆εν αρκεί µόνο η µόρφωση του νου, απαιτείται και η διάπλαση της καρδιάς µε πρώτο 

όργανο τη χριστιανική διδασκαλία. Η εκπαίδευση και η αγωγή είναι δύο όροι του ίδιου 

προβλήµατος, του οποίου η λύση ανατέθηκε σε αυτούς. Να εργάζονται, για να κάνουν τους 

µαθητές τους ευπειθείς στους γονείς, στους νόµους, στον ηγεµόνα, ήπιους στα ήθη, 

σεµνούς και καθαρούς στις βιοτικές έξεις, αφοσιωµένους στο Θεό. Να ρίξουν σπέρµατα 

ευσέβειας, των οποίων η βαθµιαία βλάστηση εγγυάται τη διαµόρφωση εργατικών, 

ευσεβών, φιλόνοµων πολιτών. Το παράδειγµα του διδάσκοντα είναι σηµαντικό και 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη συµπεριφορά τους και ιδιαίτερα να µην αναµειγνύονται 

στα πολιτικά πάθη, διότι µε την ανάµειξή τους θα φαίνονται ότι µεροληπτούν, ενώ το 

δηµοτικό σχολείο είναι το άσυλο της ισότητας, δηλαδή της δικαιοσύνης. Να είναι ήπιοι και 

ανεκτικοί στους µαθητές τους και να καταστέλλουν τις κακές έξεις και ανόητες πράξεις µε 

πατρικές τιµωρίες, µε πραότητα και όχι εκδικητικά. Να είναι πατρικοί κηδεµόνες στα παιδιά 

που τους εµπιστεύθηκαν655.  

Η λειτουργία των συλλόγων διδασκόντων, θεσµός και δηµοκρατικός και 

εποικοδοµητικός, ήταν και είναι ένα πλεονέκτηµα, µοναδικό θα µπορούσαµε να πούµε. Ο 

Χ. Χριστόπουλος θεωρεί ότι η συζήτηση των διδασκόντων αλλά και οι συγκρούσεις στη 

διάρκειά της συντελούν στο να λάµψει η αλήθεια. Αυτή την ισχύ της διεπιστηµονικής 

συζήτησης είχαν υπόψη τους αυτοί που θεσµοθέτησαν τα της παιδείας στα πολιτισµένα 

έθνη και για αυτό οργάνωσαν συµβούλια, γνωµοδοτικές επιτροπές, διδασκαλικές 

συνελεύσεις και περιοδικά. Αλλά και η ελληνική νοµοθεσία µε τα άρθρα 59 και 110 του 

οργανικού διατάγµατος των Ελληνικών Σχολείων και Γυµνασίων, αντίστοιχα, θέσπισε τη 

σύσκεψη του συλλόγου των διδασκόντων, τουλάχιστον µια φορά το µήνα, για θέµατα που 

                                            
654 4/11/1866, έτος Ι∆΄, αρ. 611, σ. 1069-1072.  
65525/6/1855, αρ. 121, σ. 487. Ο υπουργός Π. Αργυρόπουλος (4/6/1855) στους δηµοδιδασκάλους και δηµοδιδασκάλισσες.  
Η υψηλή αποστολή του δασκάλου τονίζεται συνεχώς: η διδασκαλική εργασία είναι ιερή πράξη, διότι “ουδέν άλλον 
ιερώτερον των ανθρωπίνων πραγµάτων, όσον η διανοητική ανάπτυξις και ηθική µόρφωσις της νεολαίας· η σπουδάζουσα 
νεολαία είναι ιερά ιδιοκτησία εκάστου πολίτου, η δε προαγωγή και ηθική µόρφωσις αυτής είναι το µόνον εχέγγυον προς 
την ευηµερίαν της πολιτείας”. Από το λόγο του ελληνοδιδασκάλου Βυτίνας Σπ. Αναζηρόπουλου, 21/4/1856, αρ. 159, σ. 
647. 
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αφορούν τη βελτίωση του εκπαιδευτηρίου και της διδασκαλίας. Το υπουργείο πιστεύοντας 

στην ωφέλεια τέτοιων διαδικασιών κρίνει σκόπιµο να χορηγεί µερικές φορές ύλη για 

συζήτηση656.   

Ανάµεσα στα άλλα καθήκοντα του δασκάλου προβάλλεται και αυτό της προσωπικής 

του επιµόρφωσης, ιδιαίτερα σε περιόδους διακοπών των µαθηµάτων, είτε µε αναγνώσεις 

και µελέτες είτε µε εκπαιδευτικά ταξίδια για σκοπούς αρχαιολογικούς και γλωσσικούς είτε µε 

ταξίδια στη ∆ύση για νέες γνώσεις657. Μια από τις δραστηριότητες των δασκάλων όλων των 

βαθµίδων ήταν και η φροντίδα για τα αρχαιολογικά ευρήµατα της περιοχής τους µε 

ανασκαφές και έρευνες658.  

Το περιοδικό περιγράφει τη θέση του διδακτικού προσωπικού σε όλες τις βαθµίδες 

των σχολείων και πάντα µετά τις εξετάσεις, οι οποίες γίνονταν τον Ιούνιο, στα καλοκαιρινά 

τεύχη, δηµοσιεύει ανταποκρίσεις για τις εξετάσεις από διάφορα µέρη του ελληνικού 

κράτους και εκθέσεις, που στέλλονταν από τις σχολικές εφορείες659.  

Οι δηµόσιες εξετάσεις αποτελούσαν ένα είδος ελέγχου για το έργο των 

δηµοδιδασκάλων, ελληνοδιδασκάλων και καθηγητών στη διάρκεια του σχολικού έτους660. 

                                            
65624/2/1857, αρ. 200, σ. 813. (εγκύκλιος 8/2/1857). Ο υπουργός Χ. Χριστόπουλος θέτει στους συλλόγους διδασκόντων 
των Ελληνικών σχολείων και Γυµνασίων τα εξής ζητήµατα για προβληµατισµό και συζήτηση: προϋποθέσεις παραδοχής 
των µαθητών που αποφοίτησαν  από τα δηµοτικά, µετάβαση από το Ελληνικό στο Γυµνάσιο, ακροατές, νέα εξέταση για 
όσους δεν προβιβάστηκαν, προϋποθέσεις µετεγγραφών, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της κλασµατικής βαθµολογίας.  
657 3/7/1855, αρ. 12, σ. 487, υπουργός Π. Αργυρόπουλος. Πολλές φορές, επίσης, καλούνται οι δάσκαλοι, και είχαν 
άλλωστε τη δυνατότητα, όσοι δίδασκαν στην ύπαιθρο, να συνδράµουν σε πνευµατικές προσπάθειες, όπως γλωσσικές 
έρευνες για την εξέταση και συλλογή των σωζόµενων ιδιωµάτων και λέξεων. Βλέπε και υποκεφάλαιο  Γλώσσα στην 
παρούσα εργασία. 
65810/7/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 741, σ. 2112. Το επαρχιακό συµβούλιο Οιτύλου εκφράζει την ευαρέσκειά του για τον 
ελληνοδιδάσκαλο Αρεουπόλεως Α. Πετρίδη, διότι εκπληρώνει τα καθήκοντά του µε επιµέλεια και διαρκή ζήλο και 
καταβάλλει κόπους για την ανεύρεση αρχαιοτήτων. Ανακάλυψε το Μαντείο της Ινούς στο ∆ήµο Λεύκτρου, απέδειξε 
ιστορικώς το όνοµα Μάνη και έκανε σχετικές δηµοσιεύσεις. Πρόκειται, µάλιστα, να εκδώσει τοπογραφική γεωγραφία της 
επαρχίας. 
659Παραθέτουµε ορισµένα από τα πάµπολλα σχετικά δηµοσιεύµατα: 
30/7/1855, αρ. 126, σ. 506, Κρανίδι “αι εξετάσεις...απέβησαν λίαν ευάρεστοι και συστατικαί και του αόκνου ζήλου του 
διδασκάλου και της παρ’ αυτού τοις εαυτού µαθηταίς εµβληθείσης επιµελείας”. 
Στέµνιτσα “ο κ. Βογάσαρης, ελληνοδιδάσκαλος, έδωκε τρανά δείγµατα του ζήλου και της φιλοτιµίας αυτού διά της 
αληθούς επιδόσεως των µαθητών του”.  
11/2/1856, παράρτηµα του 150, σ. 608. Από την Κυπαρισσία για το δάσκαλο Α. Κοτζάκη: “η πρόοδος των µαθητών 
σχετικώς προς την ηλικίαν και τον χρόνον της µαθητεύσεώς των είναι αξία παντός επαίνου οφειλοµένου εις τον 
διδάσκαλον, διότι εκπληροί µετά ζήλου και προθυµίας το καθήκον του καταβάλλων υπέρ της εκπαιδεύσεως των πάσαν 
δυνατήν προσπάθειαν µεταχειριζόµενος την καταλληλοτέραν µέθοδον εξ ης κατανοούσι το συντακτικόν και τεχνολογικόν 
µέρος ως και τα λοιπά παραδοθέντα αυτοίς µαθήµατα”. 
13/2/1860, έτος Ζ΄, αρ. 351, σ. 1213. Για το δηµοδιδάσκαλο Κυπαρισσίας Γ. Βελτίονα: “εξασκών το έργον του µετ’ 
απαραδειγµατίστου επιµελείας και ζήλου, εξοδεύει και αυτόν τον της αναπαύσεώς του χρόνον εις τούτο, καθόσον 
εισερχόµενος εις το σχολείον την πρωίαν εξέρχεται το εσπέρας”.  
660Σε έγγραφο του υπουργού προς τον Γυµνασιάρχη του Β΄ εν Αθήναις Γυµνασίου Ν. Χορτάκη εκφράζεται η ευαρέσκεια 
του υπουργείου για την ευµέθοδη και µε άοκνο ζήλο διδασκαλία, την άγρυπνη και συνετή διεύθυνση του γυµνασιάρχη (19 
Ιουλίου 1853 αρ. 39 σ. 155). 
Συγχαρητήρια στο ελληνοδιδάσκαλο Παν. Γεωργιάδη για την πρόοδο των µαθητών του (26/7/1853, αρ. 40, σ. 160). 
22/6/1856, αρ. 166, σ. 674. Στις 14/6/1856 σε οµιλία του στο Ελληνικό Γυµνάσιο της Ν. Πλευράς ο υπουργός Χ. 
Χριστόπουλος εκφράζει τη γενική ικανοποίησή του, διότι παρατήρησε οργασµό των νέων για µάθηση. Αυτό µαρτυρεί το 
ζήλο του συλλόγου των διδασκάλων και την ενδελεχή µέριµνα του διευθύνοντος. Με το ζήλο τους οι διδάσκοντες 
συντελούν στο να γίνει η πατρίδα “ταµείον γενικής παιδείας” και οι απανταχού οµογενείς να λένε στα παιδιά τους “ίωµεν 
εις Αθήνας”.  
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Τις πιο πολλές φορές αναφέρεται ότι οι δάσκαλοι εκπληρώνουν  µε ιδιαίτερο ζήλο την 

αποστολή τους που είναι η διανοητική και ηθική µόρφωση των µαθητών τους661. Συχνά οι 

διδάσκοντες προσπαθούσαν να αποδείξουν εικονικά την πρόοδο των µαθητών τους. Αν 

κάτι τέτοιο γινόταν αντιληπτό, υφίσταντο συνέπειες662.  Μερικές φορές επίσης 

εκδηλώνονταν διαφωνίες ή αµφισβητήσεις για την πραγµατική ή όχι πρόοδο των Σχολείων 

και αυτό ήταν πολύ βαρύ, ειδικά, όταν δηµοσιευόταν στον τύπο663. 

Οι δηµοδιδάσκαλοι προσπαθούσαν να έχουν άριστες σχέσεις µε τις σχολικές εφορείες 

της εποχής, για να αποσπάσουν επαινετικές εκθέσεις από αυτές, οι οποίες θα χρησίµευαν 

στην προαγωγή τους. Αυτό, βέβαια, πολλές φορές οδηγούσε σε σχέσεις εξάρτησης µε την 

τοπική κοινωνία664. Συχνό ήταν επίσης το φαινόµενο οι ίδιοι οι διδάσκοντες να εκθειάζουν 

το έργο τους665. 

 Οι νοµάρχες ήταν επιφορτισµένοι µε τη λειτουργία των επιθεωρητικών επιτροπών 

και, όταν αυτές δε λειτουργούσαν, τότε οι δάσκαλοι έµεναν ανεπιτήρητοι και οι ανάγκες των 

σχολείων δεν ικανοποιούνταν666. Οι ποινές ήταν επίσης συχνές, όπως για παράδειγµα η 

επιβολή οκταήµερης παύσης και περικοπής µισθού σε δηµοδιδάσκαλο, διότι δεν έστειλε 

εγκαίρως τους ελέγχους του σχολείου του στο “∆ιευθυντήριο“ των δηµοτικών σχολείων667. 

                                            
6619/8/1858, αρ. 271, σ. 572 (αναδηµοσίευση από Αστέρα Κυκλάδων). Για τις εξετάσεις στο Παρθεναγωγείο της Σύρου. 
“Ζήλος και ικανότητα των εν αυτώ διδασκόντων καθηγητών, διδασκάλων και διδασκαλισσών... προς τον κ. Εµµ. 
Μαγκάκην, δι’ ας κατέβαλε και οσηµέραι καταβάλλει αόκνους προσπαθείας προς την εφικτήν βελτίωσιν του υπ’αυτού 
διευθυνοµένου Ελλ. Παρθεναγωγείου, µηδενός των προς την εσωτερικήν του εκπαιδευτηρίου διάταξιν και ηθικήν και 
πνευµατικήν των εκπαιδευοµένων ανάπλασιν και προαγωγήν φειδόµενος”. 
13/9/1858, αρ. 277, σ. 619. “Λίαν ευχάριστος” η πρόοδος στα αλληλοδιδακτικά σχολεία αρρένων και κορασίων της 
Στυλίδας. Η επιτροπή επί των εξετάσεων, η εφορία και οι γονείς εξέφρασαν πολλούς επαίνους στο δηµοδιδάσκαλο κ. 
Παππαγεωργόπουλο και τη διευθύντρια της σχολής κορασίων κ. Κ. Παϊζη “δι’ ους κατέβαλον κόπους και επιµέλειαν εις τε 
την διανοητικήν εκπαίδευσιν της νεολαίας, και την ηθικήν µόρφωσιν αυτής“.   
66218/11/1853, αρ. 55, σ. 220. Πειθαρχική δίωξη δύο δηµοδιδασκάλων που επιχείρησαν να δείξουν εικονικά την πρόοδο 
των µαθητών τους. 
66313/8/1855, αρ. 127, σ. 510. Η εφηµερίδα “Αι Πάτραι” διαψεύδει την πρόοδο του Ελληνικού Σχολείου και του Γυµνασίου 
Πατρών και κατηγορεί τους καθηγητές ότι δεν είναι σε θέση να διδάξουν τον Πλάτωνα και τον Ευριπίδη. Η Ε. Φ. 
καταγγέλλει το δηµοσίευµα. 
664Παράρτηµα του 124 της Εφηµερίδας των Φιλοµαθών (18/7/1855, σ. 497). Λαµπρά τα αποτελέσµατα των εξετάσεων στο 
Ελληνικό Σχολείο Μεγαλοπόλεως. Αυτό οφείλεται “εις την οµολογουµένην ικανότητα, ηθικήν διαγωγήν και µοναδικήν 
σχεδόν επιµελείαν του κ. Πανάγου ∆ηµητριάδου”. Και η επιτροπή του ίδιου σχολείου: “άπαντες των µαθητών απήντησαν 
εξεταζόµενοι άριστα... ευχόµεθα όπως η Σ. Κυβέρνησις αναγνωρίζουσα την εξύµνησιν του ελληνοδιδασκάλου Π. 
∆ηµητριάδου... διά του ανήκοντος προβιβασµού του”.  
1/9/1855, αρ. 130, σ. 524. Συγχαρητήρια στο δάσκαλο Ιω. Λαουτάρη από το ∆ήµαρχο και την εξεταστική επιτροπή της 
Παµίσου για τον “ακριβή και ακάµαντον” ζήλο στην εκπλήρωση του διδασκαλικού του καθήκοντος. Στο δάσκαλο της 
Σπάρτης Κ. Τερζάκη για τη φιλοπονία του, την ορθή και εσκεµµένη διδασκαλία, την ικανότητα και την πολύχρονη πείρα 
του.  
11/2/1856, παράρτηµα του 150, σ. 606. Από την εξεταστική επιτροπή Αράχωβας για το δάσκαλο Αθ. Βίκο: “εξεπλήρωσε 
µετά µεγίστης ακριβείας και πλείστου ζήλου την τε διανοητικήν και την ηθικήν ανάπτυξιν των εαυτού µαθητών επενεγκών“.  
66523/7/1855, αρ. 125, σ. 502 Ο διευθυντής του Ελληνικού Σχολείου του Άργους Π. Ρούσσος στις εξετάσεις θεωρεί “ως την 
µεγίστην των ηδονών την µετά ζήλου και επιµελείας εκπλήρωσιν των καθηκόντων αυτού”. 
666 30/5/1856, αρ. 163, σ. 663. 5/5/1856 ο Χ. Χριστόπουλος προς τους νοµάρχες. 
667 8/12/1856, 192, σ. 779. 
Και σε άλλο δηµοσίευµα, 12/4/1858, αρ. 254, σ. 435: “∆ιά... πράξεων... επεβλήθησαν κατ’ επιείκειαν εις τους 
δηµοδιδασκάλους... επανορθωτικαί ποιναί, εις µεν τον πρώτον ως αµελούντα περί την εκπλήρωσιν των καθηκόντων 
αυτού πρόστιµον δέκα δραχµών, εισπρακτέον εις το υπέρ των δηµοδιδασκάλων αποθεµατικόν ταµείον, παραγγελθέντα 
προσέτι ίνα καθυποβάλη εαυτόν τον ερχόµενον Σεπτέµβριον και εις δευτέρας εξετάσεις...”.  
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Πολλές φορές επίσης οι δάσκαλοι εξαπατούσαν τις επιθεωρητικές επιτροπές, ιδιαίτερα, 

όταν αυτές απαρτίζονταν από αµόρφωτους ανθρώπους, γράφοντας οι ίδιοι τις εκθέσεις, 

που θα έπρεπε να συνταχτούν µετά την επιθεώρηση668.   

Παρατυπίες σηµειώνονταν συχνά, καθώς δεν τηρούνταν τα απαραίτητα βιβλία. Ο 

υπουργός ∆. Σαράβας (αρ. πρ. 3541, 7/6/1869) επισηµαίνει ότι σχεδόν όλοι οι, από 

σχολείο σε σχολείο, µετατιθέµενοι ή οι διοριζόµενοι για πρώτη φορά γνωστοποιούν ότι στο 

σχολείο που τοποθετούνται δεν βρίσκουν ούτε µαθητολόγιο ούτε καταλόγους 

προσκλήσεων από τους προηγούµενους. Αιτία η ανικανότητα, η αµέλεια ή η κακεντρέχεια 

των προηγουµένων που προσπαθούν από την αρχή να δυσκολέψουν την εργασία όσων 

τους διαδέχονται669.  

Η ανάµειξη των δασκάλων στα ζητήµατα της τοπικής κοινωνίας ή στην πολιτική ήταν 

επίσης λόγος ελέγχου και επιβολής ποινών. Οι διδάσκοντες όλων των βαθµίδων έπρεπε να 

απέχουν από τις τυχόν αναφυόµενες πολιτικές έριδες και διενέξεις και να εµβάλουν σε 

όλους πνεύµα διαλλαγής και αγάπης. Ένα από τα καθήκοντά τους ήταν να επεκτείνουν την 

αποστολή τους σε όλη την κοινωνία670.  

Το υπουργείο φρόντισε (αρ. πρ. 254, 14/1/1857) οι δηµοδιδάσκαλοι να τοποθετούνται 

είτε στις ιδιαίτερές τους πατρίδες είτε όσο πλησιέστερα γίνεται σε αυτές. Υπάρχουν, 

δυστυχώς, όµως, παραδείγµατα, όχι σπάνια, πολλών δηµοδιδασκάλων που 

αποµακρύνονται από τον προορισµό τους και παρεµβαίνουν είτε αµέσως είτε εµµέσως στα 

επιτόπια πράγµατα, µε αποτέλεσµα να δίνουν αφορµές για αντιπάθειες και κατηγορίες. Το 

υπουργείο σε αυτές τις περιπτώσεις θα µεταθέτει ή θα υποβιβάζει ή θα διαγράφει τους 

δηµοδιδασκάλους από τους καταλόγους671. 

                                            
66812/4/1858, αρ. 254, σ. 435. “Εις δε τον δεύτερον πρόστιµον δέκα δραχµών ωσαύτως, διότι... ου µόνον καθυπέβαλεν 
απευθείας εις το υπουργείον µη προσυπογεγραµµένον υπό του αρµοδίου δηµάρχου τον τριµηνιαίον του σχολείου 
έλεγχον, αλλά συνέπεισε και τα µέλη της κατά τον δήµον επιθεωρητικής επιτροπής να υπογράψωσι την υπ’ αυτού 
συνταχθείσαν και ιδιοχείρως γεγραµµένην έκθεσιν, ίνα συγκαλύψη την αµέλειαν αυτού...”. 
669 28/6/1869, έτος ΙΖ΄, αρ. 707, σ. 1840. 
670 6/8/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 497, σ. 160. (Αρ. 8003, 18/7/1863, υπουργός Β. Κ. Νικολόπουλος). 
Το ίδιο ζήτηµα θίγεται και σε άλλα δηµοσιεύµατα: 
31/12/1872, έτος Κ΄, αρ. 807, σ. 2620. Στις 19/12/1872 ο υπουργός ∆. ∆ρόσος στέλνει εγκύκλιο για την αποχή των 
διδασκάλων από τις βουλευτικές εκλογές: “είτε κατ’ ιδίαν ή δηµοσίως µη παράσχητε ουδέ κατ’ ελάχιστον αφορµήν όπως 
επηρεασθή η απόλυτος θέλησις και ελευθερία της συνειδήσεως των πολιτών εις την άσκησιν του ιερωτάτου τούτου των 
δικαιωµάτων αυτών, της εκλογής δηλονότι των αντιπροσώπων των”.  
 7/12/1873, έτος ΚΑ΄, αρ. 821, σ. 2732. Ο υπουργός ∆. Καλλιφρονάς (27/11/1873) µε εγκύκλιό του για αποχή από κάθε 
επέµβαση στις δηµαιρεσίες: “όταν ο διδάσκαλος φατριάζη, όταν εµπλέκηται εις ραδιουργίας και αλλοτρίας της επαγγελίας 
του πραγµατείας δεικνύει ότι, αντί µύστου των µουσών γνησίου, είναι παρέγγραπτος εις τα ονοµατολόγια των τροφίµων 
αυτών και εποµένως οβελιστέος εξ αυτών, διότι η τοιαύτη διαγωγή του, αναιρούσα πράγµατι την διά λόγων ηθικήν 
διδασκαλίαν του, καθίστησιν ταύτην µεν τοις διδασκοµένοις ύποπτον, άπρακτον και τέλος απαράδεκτον, αυτόν δε 
αξιόµεµπτον”.  
6715/3/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 553, σ. 607. Ο υπουργός Α. Χ. Λόντος (αρ. 1135, 17/2/1865) προς τους δηµοδιδασκάλους. 
Και σε άλλα δηµοσιεύµατα: 
4/6/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 563, σ. 688. Παύση δηµοδιδασκάλων επί εξάµηνο λόγω ανάµειξής τους στις εκλογές και παύση 
δηµοδιδασκάλου οριστικά και διαγραφή από τους δηµοδιδασκαλικούς καταλόγους, για την ίδια αιτία µε επιβαρυντικότερες 
συνέπειες.  
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Ακόµη παρουσιάζονται πράξεις και τεχνάσµατα, τα οποία επινοούσαν και τα οποία 

δεν τιµούν καθόλου τους δασκάλους και δείχνουν το χαµηλό και αναξιοπρεπές επίπεδο, 

στο οποίο υπέπιπταν ορισµένοι, για να “σωθούν”672. Υπήρχαν και περιπτώσεις απείθειας 

και εγκατάλειψης θέσης. Ίσως, διότι και, αν  ακόµη απολυόταν ένας δάσκαλος, θα 

µπορούσε να επανέλθει µε την επόµενη κυβέρνηση673. Την κατάσταση περιγράφει ο 

υπουργός Λόντος στην εγκύκλιό του αναφέροντας ότι ορισµένοι, που δεν είναι 

ευχαριστηµένοι µε τα µέρη στα οποία διορίστηκαν ή βρίσκουν άλλους πόρους προς το ζην, 

εγκαταλείπουν τις θέσεις τους στη µέση του σχολικού έτους ή ζητούν µακρόχρονη άδεια ή 

αναχωρούν “αµεταστρεπτί”, χωρίς να ειδοποιήσουν κανένα. Όσοι προβαίνουν σε αυτές τις 

ενέργειες, θα υφίστανται τις συνέπειες674.   

Οι παύσεις δηµοδιδασκάλων “επανορθωτικώς”, διότι παραµελούν το καθήκον τους, 

επιδίδονται εις “ανοίκεια και αλλότρια του επαγγέλµατός των έργα” και γίνονται αίτιοι 

διάλυσης των σχολείων, ήταν συχνό φαινόµενο675.   

 Μια ποινή επίσης ήταν παύση και περικοπή µισθού, ανάλογα µε το παράπτωµα. 

Επιβλήθηκε παύση τριών µηνών και περικοπή µισθού στο δηµοδιδάσκαλο Βοιών676 Αλ. 

Ναούµ, διότι όχι µόνο το καθήκον του δεν εκπληρώνει, αλλ’ ούτε και παρευρίσκεται στο 

σχολείο, ασχολούµενος “το πλείστον διάστηµα του χρόνου τούτου εις το χαρτοπαικτείν 

εντός των καπηλείων”. Εξάµηνη παύση στον Ι. Γκενεράλη, διότι “ερράβδισε κοράσιον εκ 

των φοιτώντων παρ’ αυτώ”677. 

 Η οικονοµική θέση των διδασκόντων είναι δεινή και επισηµαίνεται ότι δεν είναι 

δυνατόν µε πεινασµένους, βασανισµένους δασκάλους, που καταφεύγουν ακόµη και στα 

δικαστήρια, να προοδεύσει η εκπαίδευση. Γεννάται το εύλογο ερώτηµα ποια προθυµία, 

                                                                                                                                                   
7/3/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 731, σ. 2032. Ο υπουργός Α. ∆. Αυγερινός (αρ. 1267, 24/2/1870) απευθυνόµενος στο διευθυντικό 
και διδακτικό προσωπικό ζητά, εν όψει των δηµοτικών αρχαιρεσιών, να απέχουν από οποιαδήποτε παρέµβαση καθώς και 
να µην απουσιάσουν από τις θέσεις τους: “οι την διδασκαλίαν και ανατροφήν της νεότητος διαπεπιστευµένοι, 
περιοριζόµενοι εις το εαυτών καθήκον δεν παρενοχλούσι δι’ απαδούσης προς την αποστολήν διαγωγής τας κοινωνίας 
παρ’ αις σταθµεύουσι”.  
67222/11/1858, αρ. 287, σ. 699 κε. Στο δηµοδιδάσκαλο της Αιδηψού Π. Μανταλόπουλο επιβλήθηκε πρόστιµο δέκα 
δραχµών, διότι αναµείχθηκε στα πράγµατα του δήµου και παραµέλησε το διδασκαλικό του καθήκον. Για να καλύψει την 
οπισθοδρόµηση του σχολείου, που προήλθε από την αµέλειά του, κατόρθωσε να διενεργηθούν οι φετινές εξετάσεις σε 
άλλη ηµεροµηνία από αυτήν κατά την οποία θα παρευρίσκονταν ο έπαρχος και οι δύο δηµοδιδάσκαλοι, ο ένας του νοµού 
και ο άλλος της επαρχίας.   
67322/11/1858, αρ. 287, σ. 699 κε. Ο δηµοδιδάσκαλος Αυλώνας τιµωρήθηκε µε πρόστιµο δέκα δραχµών, διότι, ενώ του 
παρήγγειλαν να περιµένει το νοµαρχιακό δηµοδιδάσκαλο, απείθησε και αναχώρησε για τη Σκιάθο. 
5/12/1859, έτος Ζ΄, αρ. 342, σ. 1141. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του υπ. Θ. Α. Ζαΐµη στους γυµνασιάρχες και σχολάρχες 
(25/11/1859) παρατηρούνται φαινόµενα ολιγωρίας των διδασκόντων στα καθήκοντά τους, αργοπορούν στις παραδόσεις 
και δεν παραδίδουν τακτικά ή δεν έρχονται καθόλου στα διδακτήρια. 
6745/3/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 553, σ. 608. Ο υπουργός Α. Χ. Λόντος (αρ. 729, 1/2/1865) προς τους δηµοδιδασκάλους. 
67513/2/1862, έτος Ι΄, αρ. 440, σ. 1926. 
676Βοιαί, αρχαία πόλη στη λακωνική χερσόνησο.  
677 27/7/1862, έτος Ι΄, αρ. 459, σ. 2077-78. 
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επιµέλεια, φιλοτιµία, υποµονή να µείνει στους ταλαίπωρους δασκάλους µε την πολύχρονη 

καθυστέρηση των µισθών τους678. 

Το ίδιο το υπουργείο παραδέχεται ότι το πρώτο και µέγιστο πρόσκοµµα που 

συνάντησε η πρόοδος της δηµοτικής εκπαίδευσης υπήρξε από τον πρώτο χρόνο της 

έκδοσης του Νόµου (6/18-2-1834 περί ∆ηµοτικών σχολείων) η καθυστέρηση των µισθών 

των δασκάλων στους περισσότερους δήµους. Αυτό είχε ως συνέπεια άλλοι από τους 

δασκάλους να “αποδυσπετήσωσι” και άλλοι να γίνουν απρόθυµοι ή να επιδοθούν σε άλλα 

επαγγέλµατα. Η πολυετής πείρα απέδειξε ότι, αν δε βρεθεί ο τρόπος να εξασφαλιστεί η 

µισθοδοσία των δασκάλων από τους δήµους και να απαλλαγούν από την αθλιότητα και την 

ταπείνωση, είναι αδύνατο να ορθοποδήσει η δηµοδιδασκαλία στην Ελλάδα. Για την τέλεια 

µόρφωση ικανού δηµοδιδασκάλου απαιτείται η συνδροµή πολλών παραγόντων. Πρώτον 

θα πρέπει να γνωρίζει περισσότερα από όσα διδάσκει, διότι τότε η διδασκαλία του 

αποβαίνει καρποφόρα και το επάγγελµα ευάρεστο. Για να απολαµβάνει το σεβασµό και την 

εµπιστοσύνη της κοινωνίας, στην οποία ζει, είναι ανάγκη να έχει ευγένεια ψυχής και 

σεµνοπρέπεια βίου. Και είναι ανάγκη να χρησιµεύει ως παράδειγµα ηθικής. Αυτό το έργο 

είναι δυσχερές ούτως ή άλλως και γίνεται δυσχερέστερο, όταν η τάξη των δηµοσίων αυτών 

λειτουργών αναγκάζεται εξαιτίας του χαµηλού αντιµισθίου να τείνει χείρα επαίτη679. 

Ο υπουργός Α. Γ. Πετµεζάς (4/2/1871) σχετικά µε τη µισθοδοσία των 

δηµοδιδασκάλων αναφέρει ότι παρά το γεγονός ότι µε τον ΤΛΗ΄ Νόµο από το 1856 οι 

µισθοί προκαταβάλλονται από το δηµόσιο ταµείο, το οποίο, µε τη σειρά του, τους 

εισπράττει από τα δηµοτικά έσοδα, “κατ’ ουδέν αλλοιοί την φύσιν της µισθοδοσίας των, 

ανατεθειµένης καθ’ ολοκληρίαν εις µόνους τους δήµους”. Αυτό συνεπάγεται ότι οι δήµοι 

στους προϋπολογισµούς τους θα πρέπει να περιλαµβάνουν τους µισθούς των 

δηµοδιδασκάλων, αλλά και αυτοί να απευθύνονται στις δηµοτικές αρχές680.  

Μια άλλη πληγή του εκπαιδευτικού συστήµατος αποτελούσαν οι µεταθέσεις, ακούσιες 

ή εκούσιες, των διδασκόντων. Πολλές φορές η τοπική κοινωνία ερχόταν σε σύγκρουση µε 

το δάσκαλο και επιτύγχανε τη µετάθεσή του, ακόµη και στη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Ορισµένοι υπουργοί προσπάθησαν να σταµατήσουν αυτή τη µάστιγα. Ο Χ. Χριστόπουλος 

                                            
67811/2/1856, παράρτηµα του 150, σ. 605. ∆ηµοσιεύεται διατριβή του δηµοδιδασκάλου Γόρτυνας Α. Κ. Νικολόπουλου 
σχετική µε την «προεκπαίδευσιν». Σε όλα τα έθνη στα οποία επιτυγχάνεται ο σκοπός της «προεκπαιδεύσεως» 
βλαστάνουν άνδρες περικλεείς, αγαθοί, φιλότιµοι και φιλοπάτριδες. ∆υστυχώς στην Ελλάδα η προεκπαίδευση 
οπισθοδροµεί και βρίσκεται σε οικτρή κατάσταση, λόγω της ελλείψεως των αναγκαίων και της µη τακτικής πληρωµής των 
δηµοδιδασκάλων.  
67913/6/1856, αρ. 165, σ. 670. Έκθεσις αιτιολογική του υπό των Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως 
υπουργείου επί του νοµοσχεδίου περί της από του δηµοσίου προκαταβολής της δηµοτικής µισθοδοσίας των 
δηµοδιδασκάλων.  
680 10/4/1871, έτος ΙΘ΄, αρ. 769, σ. 2335-2336. 
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µε εγκύκλιο στις 1/11/1856 προβλέπει ότι καµία µετάθεση δε θα διενεργείται εντός του 

διδακτικού έτους. Οι προτάσεις των δηµοτικών και διοικητικών αρχών για µεταθέσεις 

κρίνονται στο εξής απαράδεκτες, αν δε συνοδεύονται µε τις αποδείξεις για την ανικανότητα 

ή την αξιοτιµώρητη πράξη του δασκάλου. Ο αποδεδειγµένα αδόκιµος ή πληµµελήσας 

δάσκαλος δεν πρέπει να µετατεθεί, διότι όλα τα σχολεία του κράτους έχουν τα ίδια 

δικαιώµατα. Αν ο δάσκαλος είναι αξιόποινος, να τιµωρηθεί, αν είναι αδόκιµος να επανέλθει 

στο διδασκαλείο, για να τελειοποιηθεί. Να σταµατήσει η µη τακτική φοίτηση στα σχολεία ή 

οι ελλείψεις σε απαιτούµενα υλικά. Αυτά επικαλούνται οι δάσκαλοι για τη µη πρόοδο των 

δηµοτικών σχολείων. Αν θέλουν οι νοµάρχες να αποδεικνύουν την ανικανότητα των 

δασκάλων, θα πρέπει να εξαλείψουν αυτές τις αιτίες681. Έτσι οι τοπικές κοινωνίες µε τις 

παρεµβάσεις τους είτε δικαιολογηµένες είτε αδικαιολόγητες γίνονταν η αιτία για την έλλειψη 

κάθε τάξης στη διοίκηση αλλά και την εξάρτηση και ταπείνωση του δασκάλου.  

Ο υπουργός Χ. Χριστόπουλος επανέρχεται στο παραπάνω θέµα απευθυνόµενος 

προς τους νοµάρχες (10/3/1859), υπενθυµίζει την προηγούµενη εγκύκλιό του (1/11/1856) 

και συνιστά επί πλέον να µην υποβάλλονται προτάσεις για µετάθεση “πριν εξαντληθώσιν 

όσα προς επανόρθωσιν αυτών ανέθηκε ο νοµοθέτης εις τας επιτοπίους εφορευτικάς 

επιτροπάς”682.  

 Το πρόβληµα των µεταθέσεων, ακόµη και στη διάρκεια του σχολικού έτους ήταν 

µόνιµη κατάσταση. Ο υπουργός Α. Γ. Πετµεζάς (27/5/1871) σχετικά µε τις µεταθέσεις 

καθηγητών ή διδασκάλων στη διάρκεια του σχολικού έτους επισηµαίνει ότι απαγορεύεται 

οποιαδήποτε µετάθεση εκτός από περιπτώσεις ασθένειας, αµοιβαίας αίτησης, διαµονής 

ασυµβίβαστης προς τις εύλογες αξιώσεις της κοινότητας. Όλες οι µεταθέσεις πρέπει να 

είναι αιτιολογηµένες683.    

Λίγα χρόνια αργότερα η Εφηµερίς των Φιλοµαθών αναγγέλλει την παύση του κακού 

που λυµαίνεται τη δηµοδιδασκαλία και έβλαψε την πρόοδό της “εις τα καίρια” και απείλησε 

την ύπαρξή της. Ο Νόµος του 1836 απαγόρευε τις αυθαίρετες και χωρίς δικαιολογηµένη 

αιτία παύσεις των δηµοδιδασκάλων. Βαθµιαία, όµως, οι διατάξεις του νόµου περιέπεσαν σε 

αχρηστία και λησµονήθηκαν. Καθιερώθηκε το αυθαίρετο της απόλυσης, του διορισµού, της 

µετάθεσης στη διάρκεια του σχολικού έτους “προς βλάβην και της µαθητιώσης νεολαίας και 

των αξίων της κλήσεώς των δηµοδιδασκάλων”. Ο νόµος του 1871 απαγόρευσε τη 

µετάθεση στη διάρκεια του σχολικού έτους, εκτός από ειδικές περιπτώσεις. Αυτό, όµως, δε 

                                            
681  2/12/1856, αρ. 189, σ. 769.  
682 21/3/1859, αρ. 308, σ. 866. 
683 3/7/1871, έτος ΙΘ΄, αρ. 776, σ. 2339. 
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διόρθωσε το κακό, διότι, αντί της µετάθεσης, γινόταν απόλυση και διορισµός σε άλλη 

θέση684.  

Ο υπουργός Θ. Κανακάρης απευθυνόµενος µε εγκύκλιο στις 2/5/1877 στους 

Νοµάρχες και επάρχους επισηµαίνει ότι σωρεία αναφορών και εκθέσεων επιθεωρητικών 

επιτροπών εναντίον δηµοδιδασκάλων έχει κατακλύσει το υπουργείο, ενώ δεν τηρείται η 

νοµοθεσία µε την επιθεώρηση των σχολείων µια φορά το µήνα. Οι έφοροι φαίνονται 

πρόθυµοι µόνο να υπογράφουν εκθέσεις εναντίον των δηµοδιδασκάλων για παύσεις και 

µεταθέσεις και πολλές φορές τους παύουν οι ίδιοι, χωρίς να ζητήσουν καν την απολογία 

τους. Το υπουργείο δε θα ανεχτεί άλλο αυτή την κατάσταση. Στο εξής οι νοµάρχες να 

δείξουν ενδιαφέρον, ώστε οι εφορευτικές επιτροπές να εννοήσουν τα καθήκοντά τους και 

να καταστούν άξιες της εντολής τους. Να µη ζητούν παύσεις και µεταθέσεις, χωρίς να 

εξαντληθούν όλα τα άλλα µέσα και χωρίς φυσικά την απολογία του κατηγορουµένου685.    

Όσον αφορά στο επίπεδο των δασκάλων και την παιδαγωγική και διδακτική τους 

κατάρτιση δίνονται αφορµές, για να καταλάβει κανείς ότι δεν είναι και ιδιαίτερα υψηλά. 

Υπάρχουν πληροφορίες ότι σε διάφορα διδακτήρια οι διδάσκοντες δεν χρησιµοποιούσαν 

στις παραδόσεις τους διδακτικά βιβλία και υποχρέωναν τους µαθητές τους να αντιγράφουν 

διάφορα µαθήµατα, όπως το συντακτικό, τη γεωγραφία, την ιστορία και, το χειρότερο, τα 

υπαγόρευαν, κατά το χρόνο, κατά τον οποίο θα έπρεπε να τα διδάσκουν686. 

Συµβαίνει, µάλιστα, να υπάρχουν και δηµοδιδάσκαλοι, οι οποίοι δεν γνώριζαν ούτε τα 

στοιχειώδη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα στους δηµοδιδασκάλους Καρύστου, Αν. Ιωάννου 

και Χ. ∆ηµητριάδη επιβλήθηκε πρόστιµο στον πρώτο δεκαπέντε δραχµών και στον δεύτερο 

δέκα δραχµών, διότι, σύµφωνα µε την έκθεση του περιοδεύοντα νοµαρχιακού 

δηµοδιδασκάλου, το σχολείο τους “ευρέθη το χειρότερον όλων των εν τω νοµώ, οι δε εν 

αυτώ διδασκόµενοι 183 µαθηταί δεν εγνώριζον ούτε ανάγνωσιν· αυτός δε ο διδάσκαλος δεν 

ήξευρεν ούτε να υπαγορεύση τοις υπ’ αυτόν υπαγορευταίς”687. 

Οι προϋποθέσεις, για να διοριστεί κάποιος εκπαιδευτικός, δεν υπήρχαν πάντοτε. Έτσι 

το ίδιο το υπουργείο, λόγω έλλειψης προσωπικού, έκανε “έκπτωση” στα προσόντα, τα 

οποία απαιτούσε. Σύµφωνα µε το Β.∆. της 18/10/1850 οι ελληνοδιδάσκαλοι θα έπρεπε να 

έχουν παρακολουθήσει τα µαθήµατα του φιλολογικού τµήµατος και τις ασκήσεις του 

φιλολογικού φροντιστηρίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί έλλειψη 

                                            
6841/4/1877, έτος ΚΕ΄, Β΄ περίοδος, Παράρτηµα του αρ. 1, σ. 1.  Ο υπουργός Θ. Κανακάρης µε συµβούλιο νοµοµαθών και 
ανωτέρων υπαλλήλων αποφαίνεται ότι ο δηµοδιδάσκαλος παύεται µόνο στις περιπτώσεις των άρθρων 41, π. 2, 42, π. 3, 
54 και 55 του νόµου για τη δηµοδιδασκαλία. 
685 1/5/1877, έτος ΚΕ΄, περ. Β΄. Παράρτηµα του 4, σ. 1. 
686 8/12/1856, 192, σ. 779. 
687 22/11/1858, αρ. 287, σ. 699 κε.  
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ελληνοδιδασκάλων και να προσληφθούν βοηθοί, οι οποίοι µε εξετάσεις µπορούσαν να 

προαχθούν σε ελληνοδιδασκάλους688. 

Με εγκύκλιο του υπουργού Β. Κ. Νικολόπουλου (Αρ. 8217, 1/8/1863) συγκροτήθηκε 

επιτροπή για την εξέταση των βοηθών των Ελληνικών Σχολείων, προκειµένου να τους 

χορηγηθεί η άδεια για διδασκαλία στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. “Η προσωρινή Κυβέρνησις 

έχουσα υπ’ όψιν ότι το από 18 Οκτωβρίου 1850 περί διδασκάλων και καθηγητών 

Γυµνασίου διάταγµα παρεβάθη πολλάκις µέχρι τούδε επί βλάβη της µέσης εκπαιδεύσεως” 

θεωρεί ότι “είναι αναποφεύκτως αναγκαία η διάκρισις των υπαρχόντων ήδη βοηθών... Οι 

υπό της επιτροπής µη κριθέντες άξιοί τινος των ορισθέντων τριών βαθµών, ως και οι µη 

προσελευσόµενοι εις εξέτασιν εντός της ταχθείσης προθεσµίας θέλουσιν απολυθή αµέσως 

της υπηρεσίας ή θέλουσιν απολέσει το δικαίωµα της ιδιωτικής διδασκαλίας”689. Στα πλαίσια 

εφαρµογής της εγκυκλίου ο Κ. Ασώπιος, πρόεδρος της επιτροπής, καλεί τους βοηθούς σε 

εξετάσεις από 19/8 έως 3/9/1863690. Επειδή, όµως, ορισµένοι ζήτησαν τον προβιβασµό 

τους χωρίς εξετάσεις, ο υπουργός Β. Κ. Νικολόπουλος (αρ. 8265, 3/8/1863) καλεί όσους 

επιθυµούν προαγωγή να προσέλθουν στο ∆ιδασκαλείο για εξετάσεις τον προσεχή 

Σεπτέµβριο691.   

Πολλοί ασχολούνταν µε τις παραδόσεις σε ιδιωτικά διδακτήρια ή οικογένειες και σε 

προγυµνάσεις, επί πληρωµή, ακόµη και των µαθητών τους, µε αποτέλεσµα να 

παρουσιάζονται στην κύρια δουλειά τους “κεκµηκότες και απηυδησµένοι”692. Φαίνεται, 

όµως, ότι δεν υπήρξε βελτίωση και έτσι ο υπουργός Π. Καλλιγάς µε εγκύκλιο (αρ. Πρωτ. 

8346) συνέστησε στους διδάσκοντες των Ελληνικών Σχολείων και Γυµνασίων να µην 

προπαιδεύουν µαθητές που ανήκουν στις τάξεις τους (Β. ∆. 18/8/1856), διαφορετικά θα 

τιµωρηθούν µε απόλυση693.   

Η θέση των δασκάλων δε συµβαδίζει µε την υψηλή τους αποστολή. Το χαµηλό τους 

µορφωτικό και οικονοµικό επίπεδο, η εξάρτησή τους οικονοµική, πολιτική, κοινωνική από 

τους δήµους και τις τοπικές φατρίες, το άγχος της απόλυσης ή της µετάθεσης δηµιουργούν 

ένα κοινωνικό στρώµα που αποβλέπει στο διδασκαλικό επάγγελµα, για να εξυπηρετηθεί, 

                                            
688 Εγκύκλιος,11/12/1859 υπουργός Θ. Α. Ζαΐµης. ΕΦ, 13/1/1860, έτος Η΄, αρ. 346, σ. 1171 κ.ε.   
689  6/8/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 497, σ. 159-160.  
690 14/8/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 498, σ. 166.   
691 14/8/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 498, σ. 167.  
69224/11/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 508, σ. 247. Εγκύκλιος (αρ. 559, 6/11/1863) του υπουργού Α. Πετσάλη προς τους 
γυµνασιάρχες, σχολάρχες και διδασκάλους των Ελληνικών Σχολείων για παράβαση των διατάξεων για τις ιδιωτικές 
παραδόσεις.  
693 20/10/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 575, σ. 784. 
30/9/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 746, σ. 2152. Ο υπουργός Μ. Γ. Αντωνόπουλος (αρ. 6105, 10/9/1870) απευθυνόµενος προς τους 
διευθυντές των σχολείων όλων των βαθµίδων επισηµαίνει ότι ορισµένοι παραβαίνουν το Β∆ της 18/8/1856 “περί 
διδασκαλίας εν ιδιωτικοίς εκπαιδευτηρίοις”. Να υποβληθούν πίνακες µε τα ονόµατα όλων των ιδιωτικώς διδασκόντων 
καθηγητών ή διδασκάλων, ο τόπος διδασκαλίας, οι ώρες και αν έλαβαν άδεια από το υπουργείο. 
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όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες θεωρώντας το ως πάρεργο, ενώ ταυτόχρονα βρίσκει άλλες 

προσόδους, για να συντηρηθεί. ∆ιδασκαλία στην ιδιωτική εκπαίδευση, ιδιαίτερα µαθήµατα, 

άλλες εργασίες περισσότερο στην ύπαιθρο. Εξάλλου το διδακτικό ωράριο δίνει τέτοιες 

δυνατότητες694. Ενώ δίνεται η εντύπωση ότι υπάρχει ασφυκτικός έλεγχος των δασκάλων, 

αυταρχικό πλαίσιο µε αυστηρές ποινές, από την άλλη οι παρατυπίες και τα πειθαρχικά 

παραπτώµατα που σηµειώνονται, και κάποιες φορές είναι πάρα πολύ σοβαρά, ανατρέπουν 

αυτή την εντύπωση και οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η διοίκηση ουσιαστικά δεν µπορεί να 

επέµβει.  

Τη δεινή θέση των δηµοδιδασκάλων, το ότι αυτοί είναι έρµαιο των διαθέσεων των 

γονέων, αλλά και τις ευθύνες των ιδίων  δίνει η µαρτυρία ενός δηµοδιδασκάλου, ο οποίος 

µε παρρησία επισηµαίνει ότι υπάρχει στην εκπαίδευση µια πληγή που την προκαλούν οι 

τριβές και οι αντιθέσεις µεταξύ γονέων και δηµοδιδασκάλων, που έχουν ως αποτέλεσµα τη 

µετάθεση των δεύτερων. Οι γονείς έχουν αποβάλει κάθε αιδώ και συστολή και οι δάσκαλοι 

κάθε µέριµνα για τα καθήκοντά τους. Οι µαθητές είναι εκείνοι που υφίστανται τις πιο βαριές 

συνέπειες µε τις αλλεπάλληλες µεταθέσεις των δασκάλων τους. Οι άρχοντες πρέπει να 

καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να εξοµαλύνουν τις διαφορές και να διατηρούν το 

κύρος των δασκάλων και οι δηµοδιδάσκαλοι να συναισθάνονται τα σφάλµατά τους. Ο 

δηµοδιδάσκαλος που διορίζεται κάπου να έχει υπόψη του ότι πρέπει να αποδίδει την 

προσήκουσα τιµή στις αρχές, να έχει ηθική συµπεριφορά και να τηρεί τα καθήκοντά του. Οι 

πολίτες ωθούνται, όµως, από αδικαιολόγητες αφορµές σε κατηγορίες και θεωρούν το 

δάσκαλο αµόρφωτο, αδίδακτο, µηδαµινό. Οι συνέπειες είναι µεταθέσεις, αντιπάθεια, 

κατηγορίες και τύφλωση της νεολαίας. Όσοι ικανοποιούνται µε αυτές τις καταστάσεις 

βρίσκονται σε “άνοια” και δεν είναι ικανοί να διακρίνουν τις αρνητικές συνέπειες για την 

εκπαίδευση της νεολαίας. Αυτό είναι και η αιτία, για την οποία πολλά παιδιά για επτά και 

οκτώ χρόνια είναι µαθητές του αλληλοδιδακτικού τµήµατος. Είναι δεινές οι ευθύνες των 

γονέων και πρέπει να συγκρατούν το θυµό και τα πάθη τους, διότι δηµιουργούν εµπόδια 

στην παιδεία των τέκνων τους, µε την οποία εµφυτεύεται η καλοκαγαθία, η αγάπη, η 

δικαιοσύνη, ξεριζώνεται ο φθόνος, η αδικία, η αρπαγή695. 

Αλλά και η οικονοµική κατάσταση των διδασκόντων είναι άθλια696 και τους καθιστά 

περισσότερο ευάλωτους στις πιέσεις των τοπικών παραγόντων. Οι µισθοί τους παρέµειναν 

                                            
694 Το ωράριο των καθηγητών Γυµνασίου ορίζεται σε 21 ώρες και των γυµνασιαρχών σε 18 (υπουργός ∆. Ν. ∆ρόσος) 
30/9/1866, έτος Ι∆΄, αρ. 608, σ. 1048.  
69511/2/1856, παράρτηµα του 150, σ. 606. Κατά το λόγο του Αθ. Βίκου, δηµοδιδασκάλου Αραχώβης.  
696 Έτος ΚΣΤ΄ (περίοδος Β΄)  Εν Αθήναις 15 Μαρτίου 1879 αρ. 24 σ. 381. Ο ∆. Πατσόπουλος στο άρθρο σε συνέχειες “Η 
ανατροφή και παίδευσις παρά τοις Ρωµαίοις. Εκ των Bilder aus dem altroemischen Leben του Stoll”: “εκπληττόµεθα τη 
αληθεία µανθάνοντες ότι και παρά τοις Ρωµαίοις η οικονοµική του διδασκάλου αθλιότης ήτο οία και παρ’ ηµίν σήµερον”. 
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οι ίδιοι από το 1836697. Μάλιστα οι επιθεωρητές ανέφεραν ότι οι περισσότεροι από τους 

δηµοδιδασκάλους που δεν υπηρετούν στις πρωτεύουσες των επαρχιών είτε “εξ αιτίας 

αναποδράστου, είτε επί απλή προφάσει πληρωµής των µισθών των καταλιµπάνουσι τα 

σχολεία των κατά το τέλος του µηνός, και προσερχόµενοι εις την πρωτεύουσαν της 

επαρχίας διατρίβουσι ουκ ολίγας ηµέρας, µέχρις ου λάβωσι τους µισθούς προς µεγίστην 

ζηµίαν των υπ’ αυτών διδασκοµένων”. Για να σταµατήσει αυτή η κατάσταση µε την οποία 

παραβλάπτονται “τιµαλφή κοινωνικά συµφέροντα”, οι έπαρχοι, αµέσως µόλις υπογράψουν 

τα εντάλµατα πληρωµής των µισθών, να τα στέλνουν στους ταµίες για έλεγχο (για 

ενδεχόµενη πειθαρχική τιµωρία µε περικοπή ή κώλυµα από δικαστική κατάσχεση). Οι 

ταµίες να τα επιστρέφουν στους επάρχους και εκείνοι στους δικαιούχους. Οι ταµίες να 

παραγγείλουν στους δηµόσιους εισπράκτορες να εξοφλούν “εκ των ενόντων, αλλ’ άνευ 

προφάσεως, τα ούτω τεθεωρηµένα υπό των ταµιών εντάλµατα των δηµοδιδασκάλων και 

να παραδίδωσιν αυτά µετά των αποδείξεων της πληρωµής αντί µετρητών εις τα ταµεία”698.  

Όταν το 1859, σύµφωνα µε το νόµο ΦΛΣΤ΄, έγινε αύξηση του µισθού των δηµοσίων 

υπαλλήλων, δε λήφθηκε υπόψη και το ευτελές του µισθού των καθηγητών των γυµνασίων. 

Η έλλειψη αυτή δηµιούργησε προβλήµατα και για αυτό καταφεύγουν σε ιδιαίτερες 

παραδόσεις που τους εµποδίζουν στην ακριβή εκπλήρωση των καθηκόντων τους 

εξαντλώντας τους σωµατικά και πνευµατικά. Η δικαιοσύνη αλλά και η ευγνωµοσύνη “προς 

τους µαραινοµένους εκ των ατρύτων της διδασκαλίας κόπων καθηγητάς” υπαγορεύουν µια 

δεύτερη αύξηση κατά το πεµπτηµόριο µετά τη συµπλήρωση δεκαετούς υπηρεσίας και 

πέντε χρόνια µετά τη δηµοσίευση του νόµου699.  

 

 
 
 
 
 

                                            
697Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 1/11/1879, αρ. 15, σ. 235-36. Ο ∆. Η. Κυριακόπουλος παρουσιάζει στατιστική των 
εκπαιδευτηρίων για τη Μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το Ελληνικό Βασίλειο έχει 22 Γυµνάσια, 167 Ελληνικά Σχολεία και 
5 ναυτικές σχολές (Ύδρα, Σπέτσες, Σύρο, Γαλαξίδι, Αργοστόλι). 525 είναι οι διδάσκοντες, 162 στα γυµνάσια (21 
γυµνασιάρχες και 141 καθηγητές), 358 ελληνοδιδάσκαλοι και βοηθοί (76 σχολάρχες), 5 ναυτοδιδάσκαλοι. Οι µισθοί των 
καθηγητών είναι 250 δραχµές το µήνα και αυξάνονται κατά 50 µετά την πενταετία. 50 δραχµές επιπλέον παίρνουν οι 
γυµνασιάρχες. Το 10% των αποδοχών τους κατατίθεται στο ταµείο των πολιτικών συντάξεων. Επίσης χρήµατα 
κατατίθενται και στο µετοχικό ταµείο. Οι σχολάρχες παίρνουν 200 δραχµές το µήνα που αυξάνονται µετά από πενταετία 
κατά το πεµπτηµόριο µέχρι 250. Από τους ελληνοδιδασκάλους οι πρωτοβάθµιοι παίρνουν 100, οι δευτεροβάθµιοι 130 και 
οι τριτοβάθµιοι 160. Και αυτών ο µισθός αυξάνεται µετά από πενταετία κατά το πεµπτηµόριο µέχρι 250. Οι βοηθοί 
παίρνουν 80 δραχµές το µήνα. Οι µισθοί αυτοί έµειναν, όπως ορίστηκαν από το 1836 ,και µάλιστα των βοηθών 
ελαττώθηκαν. 
698Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 1/12/1879, αρ. 17, σ. 272. Ο υπουργός Α. ∆. Αυγερινός (5/11/1879) στους νοµάρχες και 
επάρχους “περί πληρωµής των µισθών των δηµοδιδασκάλων υπό των δηµοσίων εισπρακτόρων”. 
699 Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 15/1/1880, αρ. 20, σ. 316-318. Ο υπουργός Α. ∆. Αυγερινός για το Νοµοσχέδιο “Περί 
αυξήσεως µισθού καθηγητών µετά πενταετίαν” (22/1/1880).  
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3.4.Παιδαγωγικές απόψεις 

3.4.1. Παιδαγωγικά άρθρα 
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, κατά την πρώτη περίοδο της έκδοσης της Εφηµερίδος των 

Μαθητών και των Φιλοµαθών, τα άρθρα µε παιδαγωγικό περιεχόµενο δεν είναι πολλά σε 

αριθµό και οι παιδαγωγικές απόψεις διαφαίνονται µέσα από τα άλλα δηµοσιεύµατα και τα 

σχόλια του εκδότη ή των άλλων αρθρογράφων. Τα άρθρα αναφέρονται στην ιστορία της 

εκπαίδευσης, στο δάσκαλο, στην αγωγή στην οικογένεια και ορισµένα στην επιστήµη της 

Παιδαγωγικής-παιδαγωγίας.  

Ένα από τα άρθρα της πρώτης περιόδου αφορά στην ιστορία της εκπαίδευσης, έχει 

τον τίτλο “Περί σχολείων” και είναι µετάφραση από έργο του Fr. Lieber700. Η πρώτη 

δηµοσίευση γίνεται στο τεύχος αρ. 87 (4/7/1854, σ. 347) και αναφέρεται στην εκπαίδευση 

στην αρχαιότητα. Ο Χριστιανισµός έφερε αλλαγές. Από τον 5ο αιώνα ιδρύθηκαν τα 

Επισκοπικά ή Καθεδρικά σχολεία, όπου, εκτός από τη θεολογία, διδάσκονταν οι επτά 

ελευθέριες τέχνες: γραµµατική, λογική, ρητορική, αριθµητική, γεωµετρία, αστρονοµία, 

µουσική από την εγκυκλοπαίδεια του Μαρκιανού Καπέλλα, ένα άθλιο εγχειρίδιο που 

διδασκόταν από το 470 ως το 1000 µ. Χ. Από τον 6ο αιώνα και ως τον 11ο λειτουργούσαν 

τα Μοναστηριακά σχολεία των Βενεδικτίνων στην Ιρλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία και 

συναγωνίζονταν µε τα Επισκοπικά. Ο Καρλοµάγνος συνέλαβε την ιδέα της δηµόσιας 

εκπαίδευσης701. Τον 9ο αιώνα ιδρύθηκαν Μητροπολιτικά σχολεία όµοια µε τα Κοινά και τα 

Επισκοπικά διατηρήθηκαν για τους κληρικούς. Η αδράνεια του κλήρου οδήγησε στην 

παρακµή τους.  

Βαθµιαία στα ανώτερα σχολεία αντικαταστάθηκε η διά λόγου διδασκαλία από την 

υπαγόρευση και την αντιγραφή. Στα κατώτερα ενοριακά σχολεία δε δίδασκαν τη γραφή, για 

να έχουν λίγοι το προνόµιο αυτό.  Αργότερα έγιναν σχολεία από τους πολίτες και τους 

άρχοντες και διδάσκονταν η γραφή, η ανάγνωση, η αριθµητική και άλλα µαθήµατα702. 

Στο άρθρο του Π. Π.703 “Ιδέαι διαφόρων περί του σκοπού της αγωγής” αναφέρονται 

διάφοροι ορισµοί για το σκοπό της αγωγής. Περιλαµβάνεται αρχικά απόσπασµα από την 

έκθεση “επί της γενικής διοργανώσεως της δηµοσίου εκπαιδεύσεως γενοµένη εν τη 

νοµοθετική συνελεύσει της Γαλλίας τη 20 Απριλίου 1792”, η οποία ορίζει το σκοπό της 

αγωγής. Ακολουθούν οι σκέψεις του Βονιφάτιου, του Βορρέλη, Βουρδάν, ∆ιδερότου, 
                                            
700 Ίσως πρόκειται για τον Φραγκίσκο Λίµπερ (1800-1872), Γερµανό συγγραφέα, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα το 1821 ως 
εθελοντής. Το 1827 εγκαταστάθηκε στην Αµερική. Εκεί έγραψε την “Αµερικανική Εγκυκλοπαίδεια” και άλλα έργα. 
Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ήλιος”, τ. 12, σ. 413.  
701 Fr. Lieber, ΕΦ., Περί σχολείων 18/7/1854, αρ. 89, σ. 355.  
702 στο ίδιο, 2/8/1854 αρ. 91 σ. 362. 
703Αναφέρονται µόνο τα αρχικά του συντάκτη. 
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∆ουπαιλούπου, Γωθέυ, κας ∆εζενλίς, κας ∆εγραφινύ, Ιουβέρτου, Καντίου, Λεβή, Μιραβώ, 

κας Νέκκερ ∆εσωσούρ, Ρίχαρσον, Ρουσσώ704.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πρώτα άρθρα έχουν επίκεντρο το δάσκαλο, του δίνουν 

οδηγίες, συµβουλές εξαρτούν τα πάντα από αυτόν, ενώ, σχεδόν, παραβλέπουν άλλους 

παράγοντες µάθησης, όπως είναι η υποδοµή του σχολείου ή το παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό 

σύστηµα. Ένα άρθρο που δηµοσιεύεται σε συνέχειες είναι του Henry Dunn, γραµµατέα της 

British and Foreign School Society, το οποίο µετέφρασε από τα αγγλικά ο Γ. 

Κωνσταντινίδης705 και έχει τον τίτλο “Προς νεανίαν τινά διδάσκαλον περί των της 

διδασκαλίας ηδονών”706. Το άρθρο απευθύνεται στο νεαρό δάσκαλο που καταπιέζεται από 

τους θορυβώδεις µαθητές του και ανακουφίζεται µετά την αποχώρησή τους από το 

µάθηµα. Υπάρχουν, όµως, τρόποι να αποφύγει την τυραννία, τα δάκρυα, την ανία και να 

απολαύσει µαζί µε τους µαθητές του υπέρτατες και αγνότατες ηδονές. Υπάρχουν όροι 

ευδαιµονίας στο σχολείο: η ικανότητα του “διοικείν“ µε ηθικά µέσα και χωρίς τη χρήση 

θηριώδους βίας, η ευµένεια µε χαρακτηριστικό το λόγο του  Dwight: “ο καθιστών το παιδίον 

ευθυµότερον επί ηµίσειαν ώραν είναι συνεργός του Θεού” και η απαρέγκλιτη πίστη στο 

τελεσφόρο της διδασκαλίας, η οποία θεωρείται µέσο ηθικής ανάπλασης. Κάθε µεγάλη ηθική 

µεταβολή στην κοινωνία γίνεται µέσω των σχολείων. Το σχολείο είναι το όργανο µε το 

οποίο διαδίδονται ιερές και υγιείς επιρροές. Ο δάσκαλος είναι σε θέση να ωφελήσει την 

κοινωνία και είναι ο ποδηγέτης των µικρών παιδιών. Θα πρέπει, όµως, να κινεί το 

ενδιαφέρον των παιδιών µε τη διδακτική, να έχει την αναγκαία µάθηση και να είναι κάτοχος 

των όσων πρέπει να διδάξει. Είναι βασικό να προετοιµάζεται καλά, πριν αναλάβει την 

εκπαίδευση άλλων. Είναι λογικό, βέβαια, να µην τα γνωρίζει όλα707. Ακόµη ο δάσκαλος θα 

πρέπει να διατηρεί την ευταξία, την καθαριότητα και τον καλό αερισµό του σχολείου και να 

προσπαθεί οι µαθητές του να έχουν εύθυµη διάθεση. Όποιος από τους δασκάλους δεν 

είναι έτοιµος να αφιερώσει όλες του τις δυνάµεις στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, 

δεν µπορεί να αισθάνεται ηδονή από το επάγγελµά του. Ο Φέλλενµπεργκ απαιτεί από το 

δάσκαλο “εγρηγορότητα αδιάλειπτον και επιµονήν ακάµατον”. Όσοι δεν µπορούν να 

                                            
704 ΕΦ, 14/3/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 483, σ. 43-45. Τα ονόµατα παρατίθενται, όπως αποδίδονται στο άρθρο. 
705Ο Γ. Κωνσταντινίδης είναι από τα παιδιά εκείνα που κλήθηκαν να σπουδάσουν στην Αγγλία. Βλέπε A., Dimaras, 
Foreign and particularly English, influences on educational policies in Greece during the War of Independence and their 
developement under Capodistrias, 1821-1831, ∆ιδακτορική διατριβή, University of London, 1973.   
706ΕΦ, 11/7/1854, αρ. 88, σ. 351.  
707H. Dunn (Μετάφρ. εκ του αγγλικού Γ. Κωνσταντινίδης), “Προς νεανίαν τινά διδάσκαλον περί των της διδασκαλίας 
ηδονών“, ΕΦ, 18/7/1854, αρ. 89, σ. 355 κε. 
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πραγµατοποιήσουν αυτά, είναι ακατάλληλοι για δάσκαλοι και δε θα αισθανθούν ποτέ 

“ηδονήν”708. 

Ο Σ. Μ. Σαλουµίδης αντλώντας από γαλλική πηγή, την οποία δεν αναφέρει, 

παρουσιάζει τον προορισµό και το χαρακτήρα του χρηστού παιδαγωγού. Όλοι οι νόµοι, οι 

κανονισµοί, οι µέθοδοι µένουν ατελέσφορα, αν δεν υπάρχει φάλαγγα χρηστών δασκάλων. 

Η συνειδητοποίηση του προορισµού οδηγεί στον ιερό ενθουσιασµό, που εµπνέει την 

καρδιά και εκβλαστάνει όλες τις αρετές. Ο προορισµός είναι ιερό πυρ, που δεν το σβήνει 

καµιά δυσκολία, είναι ακάµατος ζήλος. Αυτοί που θα επιλέξουν να ενδυθούν το κόσµιο 

ένδυµα του παιδαγωγού πρέπει να λάβουν υπόψη τους τι δυσπάτητη οδό θα διατρέξουν, 

να αναλογιστούν τις δυσκολίες, τον τρόπο διαβίωσης κοντά σε απλοϊκούς ανθρώπους και 

αν αγαπούν τόσο τα παιδιά, ώστε να υποβληθούν σε τόσες θυσίες. Ο αληθινός δάσκαλος 

διακρίνεται από όλους. Όταν είναι άγαµος έχει άµεµπτη διαγωγή και ως έγγαµος αποτελεί 

παράδειγµα για όλους. ∆ιαθέτει υποµονή, υπερβολική αγάπη για τα παιδιά, αµεροληψία, 

εχεµύθεια, είναι απλός, λιτός, χρηστός, ευσεβής, φρόνιµος, αβρός, ευπροσήγορος, 

αξιοπρεπής. ∆ιαχέει “ως θυµίαµα την πέριξ αυτού σοφίαν και αρετήν”. ∆ιδάσκει επιµελώς 

και τακτικώς και εργάζεται για την τελειοποίησή του, διότι η στασιµότητα ισοδυναµεί µε 

οπισθοδρόµηση. Σπουδάζει µε ακάµατο ζήλο τα πονήµατα των σπουδαιότερων 

παιδαγωγών, σηµειώνει τις ουσιώδεις ιδέες τους και τις παραβάλλει. Εµπλουτίζει τη 

βιβλιοθήκη του. ∆εν περιορίζεται στις, κυρίως, παιδαγωγικές σπουδές, αλλά και µε ευγενείς 

διασκεδάσεις, την κλασική φιλολογία, τις επιστήµες, τις τέχνες, τη µουσική, την ανθοκοµία 

κλπ, καλλιεργεί το πνεύµα του709.  

Από το Bulletin de l’ Instruction Primaire ο µεταφραστής Π. Π. ερανίζεται 

αποσπάσµατα από το δεύτερο τόµο του συγγράµµατος του K. Gauthiey, διευθυντή του 

Προτύπου σχολείου του Courbevoie. Τα αποσπάσµατα αφορούν τη διδασκαλία “διά 

παραδειγµάτων“, πώς αναπτύσσονται στους νέους αισθήµατα φιλοφροσύνης και αγάπης. 

Αναφέρονται τρεις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο παιδαγωγός µε το προσωπικό του 

παράδειγµα εµπνέει στα παιδιά τα παραπάνω αισθήµατα710.  

Το περιοδικό δηµοσιεύει σε τριάντα δύο συνέχειες τις οδηγίες του Th. H. Barrau στους 

δασκάλους. Ο Th. H. Barrau ασχολείται χρόνια µε παιδαγωγικά συγγράµµατα. Οι οδηγίες 

εκδόθηκαν σε βιβλίο που βραβεύτηκε από τη Γαλλική Ακαδηµία και εγκρίθηκε από το 

συµβούλιο της δηµόσιας εκπαίδευσης στη Γαλλία. Το περιοδικό µεταφράζει από την 

                                            
708 Συνέχεια του άρθρου, 25/7/1854, αρ. 90, σ. 360 κε. 
709 ΕΦ, 30/10/1856, αρ. 182, 183, 184, 185, σ. 751 κε.  
710 16/5/1857, αρ. 209, σ. 70. 
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πέµπτη έκδοση του συγγράµµατος “Ηθική Οδηγία προς τους διδασκάλους” και 

πραγµατεύεται όλα τα ζητήµατα που αναφέρονται στο δάσκαλο, από τις σπουδές του έως 

τη συνταξιοδότησή του. Αποτελείται από δύο µέρη. Το ένα έχει τον τίτλο “ο ∆ιδάσκαλος” και 

το άλλο “το Σχολείον”. Το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο “Η κλήσις”. Η πρώτη συµβουλή στο 

µελλοντικό δάσκαλο είναι να σκεφτεί και να εξετάσει καλά το επάγγελµα που θα 

ακολουθήσει. Να έχει επίγνωση των δυσκολιών, των υποχρεώσεων, των κινδύνων, των 

θυσιών που αυτό επιβάλλει. Να διερευνήσει αν οι κλίσεις του συµβιβάζονται µε τα 

καθήκοντα του επαγγέλµατος. Να έχει υπόψη του ότι δεν έχει δικαίωµα να είναι κακός ή 

µέτριος, χωρίς να επηρεάσει την ανατροφή των µαθητών του. Αν, λοιπόν, όλες οι 

παραπάνω προϋποθέσεις είναι σύµφωνες µε τις διαθέσεις του, τότε η “κλήσις” του είναι 

ειλικρινής και η επιτυχία του βέβαιη711. Στο κεφάλαιο Β΄, που έχει τον τίτλο “Προκατάρτισις” 

γίνεται λόγος για τις προπαρασκευαστικές σπουδές του δασκάλου. Στο µελλοντικό 

δάσκαλο δεν αρκεί η έµφυτη προαίρεση. Η τέχνη να καθοδηγεί κανείς τη νεότητα υπάρχει 

“φύσει”, µόνο, όµως, µε τη µελέτη και την πείρα αναπτύσσεται και προκόβει. Ακόµη πρέπει 

να έχει υπόψη του την κατάσταση που επικρατεί. Τα παιδιά, επηρεασµένα από το πνεύµα 

της ανεξαρτησίας, δεν πειθαρχούν εύκολα, οι οικογένειές τους τα υπερασπίζονται, ακόµη 

και όταν έχουν άδικο, και ο κάθε δηµότης θεωρεί ότι έχει δικαιώµατα στο σχολείο. Ο 

δάσκαλος θα πρέπει να ισορροπεί αυτά τα συµφέροντα, να αντιστέκεται στις προσπάθειες 

για τη δέσµευση της θέλησής του και να διατηρεί την εύνοια όλων712.   

Το Κεφάλαιο Γ΄ έχει τον τίτλο “Αρεταί των διδασκαλείων και των λοιπών προτύπων 

σχολών” και σε αυτό τονίζεται ότι στα διδασκαλεία η σπουδή είναι υγιέστερη και η εργασία 

γίνεται µε περισσότερη “νοηµοσύνη” και αποφέρει περισσότερους καρπούς. Οι ευφυείς 

µέθοδοι, τις οποίες µεταχειρίζονται οι διευθύνοντες αυτά τα ιδρύµατα, αναπτύσσουν στο 

µελλοντικό δάσκαλο τα αναγκαία προσόντα. Καθώς εργάζεται για την απόκτηση γνώσεων, 

µαθαίνει συγχρόνως και την τέχνη να τις µεταδίδει. Οι δυνάµεις της ψυχής ισχυροποιούνται 

και αποκτά αξιοθαύµαστη ευστροφία και δραστηριότητα. Στο διδασκαλείο διευκολύνεται ο 

υποψήφιος δάσκαλος στην απόκτηση των απαραίτητων προσόντων για το επάγγελµά του 

και προετοιµάζεται, για να αντιµετωπίσει τις µετέπειτα δοκιµασίες. Με τους συµµαθητές του 

έπειτα θα καλλιεργήσει την άµιλλα713. Στο Κεφάλαιο ∆΄ ο συγγραφέας πραγµατεύεται το 

θέµα “∆ιαγωγή εν τοις διδασκαλείοις και ταις λοιπαίς προτύποις σχολαίς”. Τη διαγωγή 

                                            
711 7/9/1857, αρ. 224, σ. 186-87.  
712 17/9/1857, αρ. 225, σ. 196 κε.  
713 12/10/1857, αρ. 229, σ. 227 κε.  

 236



πρέπει να τη χαρακτηρίζουν “υπακοή εις τα νενοµισµένα, πίστις εις τον διευθυντήν και 

ευµένεια προς τους εναµίλλους”714. 

Το Κεφάλαιο Ε΄ έχει τον τίτλο “Μαθητεία και έναρξις της διδασκαλίας”. Είναι ευτύχηµα, 

πριν αναλάβει ο νέος δάσκαλος εξολοκλήρου την ευθύνη ενός σχολείου, να διατελέσει υπό 

την εποπτεία ικανού δασκάλου και να ασκηθεί ως υποδιδάσκαλος. Αν, όµως, δε συµβεί 

κάτι τέτοιο, να µην παραλείψει να συµβουλεύεται τον εφηµέριο, να αλληλογραφεί µε τον 

άλλοτε διευθυντή του και να επιλέξει έναν παλιό δάσκαλο, του οποίου εµπιστεύεται την 

πείρα. Οι συµβουλές πρέπει να αναφέρονται όχι µόνο στην εκπλήρωση των καθηκόντων 

του, αλλά και στη ρύθµιση του ιδιωτικού του βίου. Έπεται το Κεφάλαιο ΣΤ΄ “Εκλογή 

σχολείου. Μονιµότης”. Η εκλογή του σχολείου δεν πρέπει να γίνει µε την προκατάληψη ότι 

η αξία του σχολείου είναι ανάλογη µε το µέγεθος του σχολείου. Να λάβει, µάλιστα, υπόψη 

του ότι στα χωριά ο δάσκαλος θεωρείται “θησαυρός” και οι κάτοικοι τον υπολήπτονται 

περισσότερο715. Να µην περιφρονήσει το αφανές σχολείο ενός χωριού, διότι εκεί ίσως βρει 

καρδιές ευγνώµονες και πνεύµατα ευάγωγα. Να αγαπήσει το επάγγελµά του, διότι “όστις 

δεν αγαπά το επάγγελµά του το µετέρχεται ακουσίως, και εποµένως κακώς”. Αν δεν του 

αρέσει το επάγγελµα, είναι καλύτερα να το εγκαταλείψει. ∆εν υπάρχει δυστυχέστερος 

άνθρωπος από διδάσκαλο, ο οποίος νιώθει για το έργο του απαρέσκεια και πλήξη716. 

Για τη διατήρηση της αξιοπρέπειάς του πρέπει η συµπεριφορά του να είναι άµεµπτη. 

Η οικογένειά του δεν πρέπει να δίνει κανένα δικαίωµα µοµφής717. Να αποφεύγει την 

πολυτέλεια και να επιδιώκει τον απλό βίο718.  

Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ι΄ είναι οι  “Σχέσεις των 

διδασκάλων προς τας εφορώσας τα σχολεία αρχάς”. Συστήνονται σεβασµός και πίστη 

στους σκοπούς και στις γνώσεις αυτών των αρχών. Αν ο δάσκαλος εκπληρώνει την 

αποστολή του, θα έχει την εύνοιά τους. Να µην αναµειγνύεται στις διαφωνίες και έριδές 

τους. Στις επισκέψεις ή στις επιθεωρήσεις τους να εκτελεί το καθήκον του, χωρίς φόβο. 

Ακόµη και όταν γνωρίζει την επίσκεψη του επιθεωρητή, να µην πιέζεται προετοιµάζοντας 

τους µαθητές του, για να δώσει ψευδή εικόνα, αλλά να εργάζεται κάθε µέρα µε 

ευσυνειδησία719.  

                                            
714 12/10/1857, αρ. 229, σ. 228. 
715 20/10/1857, αρ. 230, σ. 234 κε.  
716 Κεφάλαιο Ζ΄. “Ο προς το έργον του έρως του διδασκάλου και το πρώτον αυτού προσόν”. 26/10/1857, αρ. 231, σ. 244 
κε. 
717 Κεφάλαιο Η΄ “Συµπεριφορά και ιδιωτικός βίος”. 3/11/1857, αρ. 232, σ. 250. 
718 10/11/1857, αρ. 233, σ. 260 κε. Κεφ. Θ΄. “Ο εις διδάσκαλον αρµόδιος βίος”.  
719 17/11/1857, αρ. 234, σ. 269. 
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Το κεφάλαιο ΙΑ΄ αναφέρεται στις “Σχέσεις του διδασκάλου προς τας επιτοπίους 

αρχάς” και συστήνεται στο δάσκαλο να υιοθετήσει τη στάση της σύµπνοιας, ιδιαίτερα µε τον 

ιερέα της ενορίας, και να µην αναµειγνύεται στις πολιτικές διενέξεις, διότι όλοι κατακρίνουν 

το δάσκαλο που µετέχει σε αυτές. Στο κεφάλαιο ΙΒ΄ τίθεται το ζήτηµα “Σχέσις του 

διδασκάλου προς τους γονείς”. Οι γονείς είναι ίσοι στα µάτια του δασκάλου και δεν πρέπει 

να γίνονται διακρίσεις για το επάγγελµά τους ή τη θέση τους. Να µην υποδουλωθεί σε 

αυτούς που παρεµβαίνουν. Να είναι προσηνής µε όλους και να διατηρεί την ηρεµία του 

ακόµη και στην οργή τους. Να τους ενηµερώνει για τη διαγωγή και πρόοδο των παιδιών 

τους. Οι έπαινοί του να είναι φειδωλοί και προσεκτικοί, όπως και οι δυσάρεστες 

πληροφορίες για τα παιδιά τους. Σε περίπτωση, όµως, που οι γονείς δείχνουν 

αδικαιολόγητη επιείκεια για τα σφάλµατα των παιδιών τους, να µη διστάζει να εκφράζει την 

απαρέσκειά του720.  

Στο κεφάλαιο ΙΓ΄ “Σχέσις του διδασκάλου προς το κοινόν” συστήνεται στο δάσκαλο να 

είναι φειδωλός στα λόγια του, να κρατά εχεµύθεια για τους µαθητές του, να µην καυχάται 

και να δίνει το παράδειγµα µε την προσήνεια και τη σοβαρότητά του σε όλους τους 

κατοίκους721. Στο κεφάλαιο Ι∆’ “Σχέσεις του διδασκάλου προς τους µαθητάς” παρέχονται 

συµβουλές, όπως να µη δέχεται δώρα από τους µαθητές του, για να αποφεύγει την 

ταπεινωτική αυτή δουλεία και τις διάφορες υπόνοιες. Στους µαθητές να φέρεται σαν φίλος 

και εχέφρων. Να αποφεύγει την οικειότητα, αλλά να είναι µαζί τους φιλόφρων, αγαθός, 

πράος και να δείχνει το ενδιαφέρον του για αυτούς, να τους φέρεται µε την ίδια 

συµπεριφορά, να εκπληρώνει µε φιλοστοργία και σταθερότητα το καθήκον του722.  

Το σύγγραµµα αναφέρεται ακόµη και στην ιδιωτική ζωή του δασκάλου στο κεφάλαιο 

ΙΕ΄ “Ο διδάσκαλος εν τη οικογενεία αυτού”. Ο οίκος του δασκάλου πρέπει να είναι το 

δεύτερο σχολείο, που θα διδάσκει µε το παράδειγµά του όλο το δήµο. Αν ζουν οι γονείς του 

δασκάλου, να τους περιβάλει µε τη µέριµνά του. Ο δήµος πρέπει να θαυµάζει και να 

µιµείται τη συζυγική ενότητα του σπιτιού του δασκάλου και, αν κάποιος τον επισκεφτεί στο 

σπίτι του, φεύγοντας να αποκοµίζει την εντύπωση της ήσυχης και ειρηνικής ευδαιµονίας. 

Για αυτό κατά την εκλογή της συζύγου του πρέπει να λάβει υπόψη του κριτήρια, όπως τη 

χρηστότητα των ηθών, την ιλαρότητα του χαρακτήρα. Η γυναίκα του να είναι συνετή και 

αφοσιωµένη. Αν έχει παιδιά, αυτά πρέπει να είναι “τα καλλίτερον ανατεθραµµένα και τα 

πλειοτέρας έχοντα γνώσεις”. Πώς οι γονείς θα πιστέψουν ότι φροντίζει για τα παιδιά τους, 

                                            
720 25/11/1857, αρ. 235, σ. 276  κε. 
721 8/12/1857, αρ. 236, σ. 290 κε.  
722 16/12/1857, αρ. 237, σ. 297 κε.  
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όταν παραµελεί τα δικά του; Αν, όµως, η διδασκαλία στα παιδιά του θα αφαιρέσει µέρος 

από το σεβασµό στο αξίωµά του και η πατρική επιείκεια θα αµβλύνει την αυστηρότητά του 

ως δασκάλου, τότε είναι ωφέλιµο να αποχωρισθεί τα παιδιά του και να τα αναθέσει σε 

συνάδελφό του. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, να κρατήσει τα παιδιά του στο σχολείο, αλλά να 

διπλασιάσει τις φροντίδες και τις προφυλάξεις. Να µην παραµελεί και τη δική του σπουδή, 

διότι οι διανοητικές του δυνάµεις θα ατονήσουν χωρίς πνευµατική τροφή723. Είναι 

αναµφισβήτητη η επιρροή του δασκάλου στην κοινωνία, την οποία διαπραγµατεύεται το 

κεφάλαιο ΙΣΤ΄ “Επιρροή του διδασκάλου. Χρήσις αυτής”. Το κεφάλαιο αυτό ο µεταφραστής 

το διασκευάζει κατάλληλα για την ελληνική πραγµατικότητα. Ο δάσκαλος θεωρείται 

σηµαντικό µέλος της τοπικής κοινωνίας και η γνώµη του βαρύνει ιδιαίτερα, καθώς µπορεί 

να επηρεάσει θετικά τους κατοίκους µε τις συµβουλές, τις οµιλίες και το παράδειγµά του. 

Να τους παροτρύνει να διαβάζουν βιβλία, να εφιστά την προσοχή τους στη σωστή γλώσσα 

και να εξαλείψει την “αηδή αλβανικήν” γλώσσα, την οποία µιλούν πολλοί κάτοικοι χωριών 

αλλά και πόλεων. Μπορεί να τους µεταδώσει τις γνώσεις της κηπουρικής που διδάχτηκε 

στο διδασκαλείο, να τους διδάξει την αξία της καθαριότητας και να τους δώσει συµβουλές 

για την υγεία τους και, κυρίως, την υγεία των παιδιών τους. Όλα αυτά να τα κάνει µε 

απλότητα, χωρίς βαρύγδουπες διαλέξεις και διδασκαλίες. Και επειδή ο αιώνας υποφέρει 

από το ολέθριο νόσηµα, το µίσος προς τους υπερέχοντες, να υπενθυµίζει το σεβασµό και 

την υπακοή σε αυτούς724.  

Οι πράξεις του δασκάλου, ανάλογα µε την περίπτωση, προκαλούν “Εύνοια και 

δυσµένεια” (Κεφ. ΙΖ΄). Να µην παρασύρεται και να µην επαναπαύεται ο δάσκαλος από την 

επιτυχία, αλλά να διπλασιάζει το ζήλο και την προθυµία του, ιδιαίτερα µάλιστα, όταν του 

αποδίδονται εύφηµες µνείες και µετάλλια. Όταν πάλι παρουσιάζονται προβλήµατα από την 

κακεντρέχεια κάποιων, να δείχνει υποµονή και πραότητα. Σε ορισµένες περιπτώσεις και, 

όταν είναι απαραίτητο, για να ηρεµήσουν τα πνεύµατα, καλύτερα να αποχωρεί725. 

Στο κεφάλαιο ΙΗ΄ αντικείµενο διαπραγµάτευσης είναι “Η εν καιρώ παραίτησις” 

τονίζεται ότι το διδασκαλικό επάγγελµα είναι επίπονο και πολλές φορές φθείρει και τα πιο 

ρωµαλέα σώµατα, για αυτό και οι δάσκαλοι γερνούν πιο γρήγορα από τους άλλους 

ανθρώπους. Όταν συνειδητοποιήσει ο δάσκαλος ότι δεν µπορεί να ασκεί το επάγγελµά του 

µε αξιοπρέπεια και χάνει τις πνευµατικές και σωµατικές του δυνάµεις, καλύτερα να 

αποσυρθεί, όσο είναι ακόµη αξιοπρεπής726. 

                                            
723 23/12/1857, αρ. 238, σ. 306 κε.  
724 1/1/1858, αρ. 239, σ. 310.  
725 19/1/1858, αρ. 241, σ. 327 κε.  
726 24/1/1858, αρ. 242, σ. 237.  
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Ο δάσκαλος πρέπει να διακρίνεται για ορισµένες αρετές, για να παράγει καρπούς. Να 

διέπεται από ζήλο (αφοσίωση στο καθήκον και αγάπη στους µαθητές), υποµονή727 και να 

χαρακτηρίζεται από “Ακρίβεια” (Κεφ. Κ΄). Είναι ακριβής, όταν τηρεί το χρόνο και για τους 

µαθητές του και για τον εαυτό του στην εκτέλεση των διάφορων καθηκόντων. Η 

προπαρασκευή, το έγκαιρο, το ενδελεχές και το συνεπές είναι προϋποθέσεις της 

ακρίβειας728. Η “Αγαθότης-αυστηρότης” (Κεφ. ΚΑ΄) είναι επίσης διδασκαλικές αρετές. Την 

υπακοή των παιδιών εµπνέουν ο φόβος και η αγάπη. Το δεύτερο συναίσθηµα πρέπει να 

επικρατεί στην ανατροφή, αλλά και η αυστηρότητα είναι απαραίτητη. Εξάλλου η επιείκεια 

δεν έχει αξία, αν δε συνδέεται µε δίκαιη και εύλογη αυστηρότητα. Τα παιδιά δεν είναι τέλεια 

λογικά όντα. Πολλοί είπαν ότι τα παιδιά πρέπει να παιδεύονται και να ανατρέφονται µε τα 

αισθήµατα της καρδιάς. Αυτό, όµως, µέχρι µια ορισµένη ηλικία. Από τη στιγµή που τα 

παιδιά θα σχηµατίσουν τάξη, µόνο η αυθεντία του δασκάλου µπορεί να τα συγκρατήσει 

από την τάση τους για παραπτώµατα729. Σε αυτή την προσπάθεια του δασκάλου θα 

συντελέσει η “Σπουδή του χαρακτήρος των παίδων”(Κεφ. ΚΒ΄). Αν γνωρίσει καλά το 

χαρακτήρα τους, θα µεταχειρίζεται µε επιτυχία τα ελατήρια του φόβου και της αγάπης. 

Κανένα παιδί δεν είναι όµοιο µε τα άλλα και υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες. Με τη σπουδή 

αυτή θα µπορέσει να βρει τα προσφορότερα µέσα στην ανατροφή του καθένα. Ο δάσκαλος 

µοιάζει µε το γιατρό. Ο γιατρός δεν ακολουθεί την ίδια θεραπευτική µέθοδο για όλους τους 

ασθενείς730. Για κάθε προσπάθειά του απαραίτητη προϋπόθεση είναι το “Εµπνέειν πίστιν 

εις τους παίδας” (Κεφ. ΚΓ΄), να κερδίσει την εµπιστοσύνη των µαθητών του µε την αγάπη 

και το σεβασµό. Οι µαθητές διακρίνουν µε την εξυπνάδα τους και τα πιο κρυφά αισθήµατα 

του δασκάλου. ∆ε χρειάζεται να λέει στους µαθητές του ότι τους αγαπά. Την αγάπη θα τους 

τη δείξει µε την αφοσίωσή του. Σε περίπτωση που δε γνωρίζει ένα ζήτηµα, είναι καλύτερα 

να µην απαντήσει, διότι η άγνοια δε συγχωρείται στο δάσκαλο. Ας το µελετήσει πρώτα731. 

Τα µέσα µε τα οποία µπορεί να επενεργήσει ο δάσκαλος στους χαρακτήρες των 

µαθητών του είναι διεγερτικά (Μέσα προτρεπτικά, Κεφ. Κ∆΄) και ανασταλτικά (Μέσα 

κολαστικά, Κεφ. ΚΕ΄). Στα πρώτα ανήκουν ο λόγος, το θρησκευτικό συναίσθηµα, η στοργή, 

τα εγκώµια, η άµιλλα και οι αµοιβές. Στα τρία τελευταία χρειάζεται προσοχή, διότι τα πολλά 

και συνεχή εγκώµια δεν ωφελούν και υπάρχει κίνδυνος να χάσουν την υποµονή τους οι 

µαθητές που δεν τα απολαµβάνουν και να σταµατήσουν να καταβάλουν οποιαδήποτε 

                                            
727 8/2/1858, αρ. 244, σ. 353, Κεφ. ΙΘ΄ “Ζήλος-υποµονή”.  
728 15/2/1858, αρ. 245, σ. 358 κε. 
729 22/2/1858, αρ. 246, σ. 376 κε. 
730 1/3/1858, αρ. 246, σ. 367 κε. 
731 1/3/1858, αρ. 248, σ. 381κε. 
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προσπάθεια732. Στα ανασταλτικά µέσα ανήκουν οι επιτιµήσεις και οι ποινές. Αυτές πρέπει 

να µην αποδίδονται, όταν ο δάσκαλος είναι οργισµένος ή όταν το παιδί είναι ταραγµένο 

ακόµη. Ο Ρολλίνος πιστεύει ότι δεν πρέπει να τιµωρείται ένα παιδί αµέσως, αλλά πρέπει να 

του αφήνουµε αρκετό χρόνο, για να µεταµεληθεί και να συναισθανθεί το σφάλµα του. 

Ακόµη οι µαθητές δεν πρέπει να συνηθίζουν στις επιτιµήσεις και τιµωρίες, διότι αυτές, όταν 

είναι συχνές, χάνουν την αποτελεσµατικότητά τους733.  

Ο δάσκαλος πρέπει να είναι δίκαιος και “Εν ίση φροντίδι έχειν τους µαθητάς πάντας” 

(Κεφ. ΚΣΤ΄). Πολλές φορές ο διδάσκαλος παρασύρεται, ευχαριστηµένος να ασχολείται µε 

νοήµονες και υπάκουους χαρακτήρες, και λησµονεί τους οκνηρούς και ανυπάκουους. Οι 

φροντίδες ενός αγαθού δασκάλου µοιάζουν µε τη δροσιά, που καλύπτει όλα τα φυτά χωρίς 

διάκριση. Όλοι οι µαθητές είναι εξίσου περισπούδαστοι και στα µάτια του Υψίστου και στα 

µάτια της πατρίδας734. 

“Οποία αισθήµατα πρέπει να εµπνέωνται εις τους παίδας” (Κεφ. ΚΖ΄) από το 

δάσκαλο; Με τη διδασκαλία, το παράδειγµα και άλλους ποικίλους τρόπους ο δάσκαλος θα 

εµπνεύσει στους µαθητές ζήλο για την αρετή και αποστροφή στην κακία. Θα δυναµώσει τον 

έρωτα για την τάξη, την οικονοµία, την εργασία και όλα τα αγαθά και ακόµη τους ευγενικούς 

τρόπους ως εκδήλωση των αισθηµάτων της ευµένειας. Να εµπνεύσει αποστροφή για τη 

βία, το σαρκασµό και την ειρωνεία, να µην ανέχεται την έπαρση, ιδιαίτερα, όταν κάποιοι 

µαθητές αποκτούν περισσότερες γνώσεις από τους γονείς τους, αντίθετα να ενθαρρύνει το 

σεβασµό και την αφοσίωση στους γονείς735. 

Τι πιο σηµαντικό από το να αγαπά το παιδί τη µάθηση! Καθήκον, λοιπόν, του 

δασκάλου είναι “Αγαπητήν καθιστάναι την σπουδήν” στους µαθητές του (Κεφ. ΚΗ΄). 

Σύµφωνα µε το Ρολλίνο λίγοι δάσκαλοι κατορθώνουν να νιώσουν την ευτυχία να κάνουν 

τους µαθητές τους να αγαπήσουν τη σπουδή. Καθοριστικός είναι ο ρόλος του δασκάλου 

που θα διδάξει τα πρώτα στοιχεία της µάθησης, διότι µπορεί να προκαλέσει την 

αποστροφή τους. Η σπουδή πρέπει να θεωρείται ως παιγνίδι. Ο δάσκαλος πρέπει να 

γίνεται προσφιλής στους µαθητές, να κινεί και να επαινεί την περιέργεια και 

φιλοπραγµοσύνη τους, και µε την επιδεξιότητά του να τους διδάξει να αντλούν από τη 

σπουδή ηδονή και ευχαρίστηση736.  

                                            
732 7/3/1858, αρ. 249, σ. 390.  
733 14/3/1858, αρ. 250, σ. 402 κε.  
734 20/3/1858, αρ. 251, σ. 407 κε.  
735 1/4/1858, αρ. 252, σ. 416 κε.   
736 6/4/1858, αρ. 253, σ. 424 κε. 
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Είναι σηµαντικό ο δάσκαλος να έχει “∆ιδασκαλία-σύστηµα” (Κεφ. ΚΘ΄). Ο δάσκαλος 

να ακολουθεί τον τρόπο των δικών του δασκάλων και να αποφεύγει τα συστήµατα εκείνα, 

τα οποία δεν έχουν διάρκεια. Ακόµη και αν ένα σύστηµα είναι ελκυστικό, µόνο και µόνο το 

αµφίβολο της επιτυχίας του πρέπει να τον αποτρέπει να το ακολουθήσει. Πολλά καινούρια 

συστήµατα µπορεί να του φαίνονται αξιόλογα, αλλά θεωρεί τον εαυτό του ικανό να τα 

εφαρµόσει; Είτε ταυτόχρονη είτε αλληλοδιδακτική είτε µικτή είναι η µέθοδος, ο δρόµος, τον 

οποίο θα ακολουθήσει, είναι ο ίδιος. Να αρχίσει από τις ευκολονόητες γνώσεις, να µη λέει 

τίποτε χωρίς σαφή και καθαρή εξήγηση, να είναι σίγουρος ότι ο µαθητής κατανόησε τα 

διδαγµένα και µετά να προχωρεί στις συνθετότερες γνώσεις, να επανέρχεται στα 

προηγούµενα µαθήµατα και να τα επανεξετάζει, να ασκεί ακατάπαυστα τη µνήµη, να έχει 

ως µέτρο της εργασίας που αναθέτει τη φυσική ικανότητα των παιδιών και σε όλη τη 

διαδικασία να είναι υποµονετικός, δραστήριος, προσηνής, ακάµατος. Αυτή είναι η µέθοδος, 

την οποία ακολούθησαν οι δάσκαλοί του και αυτή οφείλει να ακολουθήσει. Τους 

βραδύτερους νοητικά µαθητές να τους ενθαρρύνει. Να οµιλεί µε χαµηλούς τόνους και 

ήρεµα. Έτσι και οι µαθητές θα είναι ήσυχοι. Πολλοί θεωρούν ότι αξιόλογος δάσκαλος είναι 

εκείνος που οµιλεί µε βροντώδη φωνή, ενώ συµβαίνει το αντίθετο, διότι ούτε η ευταξία 

εξασφαλίζεται, αλλά και ο δάσκαλος καταπονεί τον εαυτό του. Φυσικά θα υπάρξουν και 

στιγµές συγκίνησης και τότε ο δάσκαλος θα δυναµώσει τη φωνή του737.  

Ο δάσκαλος πρέπει να έχει ως πρότυπα αξιοµίµητους δασκάλους “Υπογραµµός. 

Γέρσων και Ρολλίνος” (Κεφ. Λ΄). Ο Γέρσων που έζησε πριν τέσσερις αιώνες συνέγραψε τη 

“Μίµησιν του Ιησού Χριστού”. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του έγινε διευθυντής και 

δάσκαλος σε ένα σχολείο φτωχών παιδιών στο Λούγδουνο εγκαταλείποντας τα αξιώµατά 

του. Ο Ρολλίνος γεννήθηκε στη βασιλεία του Λουδοβίκου του Ι∆΄ και δόξασε την Ακαδηµία 

του Παρισού. Έγινε διευθυντής ενός εκπαιδευτηρίου και από εκείνη την ηµέρα δεν 

αποµακρύνθηκε καθόλου από αυτό και φρόντιζε για την ανατροφή των εκπαιδευόµενων 

παιδιών. Ήταν αφοσιωµένος ψυχή τε και σώµατι στην αγωγή των µαθητών του και 

φρόντιζε για τον καθένα σαν να ήταν ο µοναδικός του µαθητής. Αγαπούσε τους µαθητές 

του και χαιρόταν µε τις επιτυχίες τους. Ακόµη και όταν παύτηκε από τη θέση του, 

αφοσιώθηκε στη συγγραφή του για τη δηµόσια εκπαίδευση µε τον τίτλο “Πραγµατεία περί 

σπουδής”738. 

Ανάµεσα στα κεφάλαια παρεµβάλλεται και το “Παράρτηµα. Συµβουλαί περί των 

παραδόσεων καθόσον έχουσι αναφοράν εις την ανατροφήν”. Η υπακοή είναι η πρώτιστη 

                                            
737 12/4/1858, αρ. 254, σ. 430 κε.  
738 19/4/1858, αρ. 255, σ. 448 κε. 
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αρετή των παιδιών. Υπακοή πρέπει να απαιτείται για ζητήµατα λογικά και ωφέλιµα και οι 

προσταγές πρέπει να είναι απλές. Η πολλαπλότητα των προσταγών δηµιουργεί σύγχυση. 

Να ζητάει ο δάσκαλος πράγµατα που µπορούν να τηρηθούν από τους µαθητές και είναι 

ωφέλιµα. Οι εντολές να δίνονται µε ηρεµία και ευγένεια στους µαθητές. Η ευταξία και σιγή 

είναι επίσης απαραίτητες για την καλή διεξαγωγή του µαθήµατος. Καλό είναι ο δάσκαλος να 

βρίσκεται στην αίθουσα πριν την έναρξη του µαθήµατος, ώστε να προλαβαίνει κάθε είδους 

αταξία. Η καθαριότητα και των µαθητών και του διδακτηρίου είναι πολύ σηµαντική, κυρίως 

για την υγεία αλλά και για την ευκοσµία739. Η σεµνότητα που είναι ο φρουρός της 

αθωότητας, η φιλοφροσύνη, η ευγένεια των τρόπων πρέπει να καλλιεργηθούν στους 

µαθητές, κυρίως, µε το παράδειγµα του δασκάλου740, όπως και η ειλικρίνεια, ενώ το ψεύδος 

να αποκαλύπτεται και να τιµωρείται741. Η πειθαρχία πρέπει επίσης να τηρείται και ποτέ ο 

δάσκαλος να µην αναθέτει σε µαθητές να επιτηρούν συµµαθητές τους742.  

Η δηµοσίευση του συγγράµµατος ολοκληρώνεται µε την “Τελευταία συµβουλή” (Κεφ. 

ΛΑ΄). Κάθε πρωί να προσεύχεται ο δάσκαλος και κάθε βράδυ να αναλογίζεται τις πράξεις 

της ηµέρας. Πριν ξεκινήσει για το σχολείο, να συνειδητοποιεί ότι πρόκειται να 

συναναστραφεί µε παιδιά και, εποµένως, δεν θα πρέπει να εκπλήσσεται µε τις κακίες και τα 

ελαττώµατά τους743. 

Ο Ν. Ι. Σαρίπολος µεταφράζει “πονηµάτιον” του Κ. Κορµενέν, αντιπροσώπου στην 

Εθνική Συνέλευση της Γαλλίας, µε τίτλο “Ο ∆ιδάσκαλος”, προσθέτει τις δικές του σκέψεις 

και προσαρµόζει το κείµενο στην ελληνική πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε το κείµενο ο 

δάσκαλος θα έπρεπε να εκτιµά το επάγγελµά του και να το θεωρεί ανώτερο από όλα τα 

άλλα. Οφείλει να µελετά το χαρακτήρα των µαθητών του, τις κλίσεις τους, τα παιγνίδια, τις 

συµπάθειες, τις αντιζηλίες και τις συµφιλιώσεις τους. Στις συµβουλές του να 

συµπεριλαµβάνει τη λατρεία στο Θεό, διότι η θρησκεία είναι το πιο σεβαστό για τον 

Έλληνα. Αυτή τον παρηγορούσε στη διάρκεια της τυραννίας, µαζί µε τη γλώσσα συνέβαλε 

στο να διατηρηθεί η ελληνική εθνικότητα, και υπόσχεται τη µελλοντική πολιτική ενότητα. Ο 

δάσκαλος οφείλει επίσης να µεταδίδει στο µελλοντικό στρατιώτη εγκράτεια, σωφροσύνη και 

πειθαρχία, στον υπηρέτη υποµονή και φιλεργία, στον πλούσιο ταπεινοφροσύνη και 

ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο, αγάπη στους γονείς, σεβασµό στους γείτονες, φιλία στους 

συνοµηλίκους. Η φύση έπλασε όλους τους ανθρώπους ίσους και το σύνταγµα τους θεωρεί 

                                            
739 3/5/1858, αρ. 257, σ. 455 κε. 
740 8/5/1858, αρ. 258, σ. 464 κε.  
741 17/5/1858, αρ. 259, σ. 473 κε. 
742 24/5/1858, αρ. 260, σ. 481.  
743 31/5/1858, αρ. 261, σ. 486 κε.  

 243



ελεύθερους. Είναι όλοι Έλληνες και µπορούν να γίνουν δεκτοί σε όλα τα επαγγέλµατα. Να 

αγαπούν την πατρίδα τους, που είναι η “κοινότης του ελληνικού ονόµατος”, το βασιλέα “ως 

κοινόν του κράτους πατέρα και φρουρόν”, τους γονείς τους, τους πτωχούς, να είναι σεµνοί 

στις γυναίκες, να αγαπούν τα ζώα, να είναι ευγνώµονες, να µην υποβλέπουν τους 

ανωτέρους τους, να µιλούν “καλώς” την ελληνική γλώσσα, να φροντίζουν για την 

καθαριότητα του σώµατος, διότι αυτή αντανακλά την κοσµιότητα της ψυχής. Να µην 

υποτιµούν τους εαυτούς τους σε περίπτωση που είναι φτωχοί, διότι και οι πλούσιοι 

γνωρίζουν δυστυχίες. Όλες αυτές τις αξίες θα έπρεπε ένας δάσκαλος να εγχαράξει στις 

ψυχές των µαθητών του κι ακόµη να τους προετοιµάζει για το δυσχερές στάδιο της ζωής, 

για να είναι σίγουρος ότι υπηρέτησε το Θεό και ωφέλησε την πατρίδα744. 

 Τα παιδιά είναι πολύ παρατηρητικά και προσπαθούν να ανακαλύψουν τα αδύνατα 

σηµεία του δασκάλου. Ένας σκαιός και οργισµένος δάσκαλος εµπνέει φόβο και σε καµιά 

περίπτωση αγάπη και σεβασµό. Αλλά και ένας πολύ επιεικής δάσκαλος δεν απολαµβάνει 

σεβασµό από τους µαθητές του. Ο σωστός δάσκαλος δεν είναι υπερβολικά αυστηρός, 

δείχνει στοργή στους µαθητές του, αλλά απαιτεί και από αυτούς αγάπη και σεβασµό. Οι 

επιτιµήσεις του είναι σύντοµες και οι διαταγές του δίνονται µε τόνο επιτακτικό, σοβαρό και 

είναι επίσης σύντοµες745.  

Ο δάσκαλος πρέπει να δίνει στους µαθητές την αίσθηση ότι είναι παρών σε όλα τα 

µέρη της αίθουσας, βλέπει και ακούει τα πάντα, ακόµη και, όταν στρέφει τα νώτα του. Η 

πανταχού παρουσία του εµπνέει σεβασµό και µε αυτήν προλαµβάνονται αταξίες και συχνές 

τιµωρίες και κατορθώνεται η γενικότερη ευταξία που είναι απαραίτητη για την καρποφόρα 

διδασκαλία746.  

Ένα από τα καίρια ζητήµατα της ελληνικής εκπαίδευσης, κυρίως, λόγω της 

οικονοµικής ανέχειας και του χαµηλού µορφωτικού επιπέδου των γονέων, ήταν η 

εγκατάλειψη του σχολείου από τα παιδιά ή η ελλιπής φοίτησή τους σε αυτό και η έλλειψη 

κάθε φροντίδας για την επίδοσή τους. Οι περισσότεροι γονείς νοµίζουν ότι είναι αρκετό να 

στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να αναθέσουν εξολοκλήρου στο δάσκαλο την 

ανατροφή τους. Μερικοί είτε από ανάγκη είτε από φιλαργυρία τα απασχολούν σε εργασίες 

που παρακωλύουν τη φυσική τους ανάπτυξη. Για την επίτευξη, όµως, του σκοπού της 

δηµοτικής εκπαίδευσης απαραίτητη είναι η συνδροµή και του σχολείου και της οικογένειας. 

Στο Παρίσι έγινε διαγωνισµός µε το παραπάνω θέµα και οι διαγωνιζόµενοι διατύπωσαν 

                                            
744 1/1/1861, έτος Θ΄, αρ. 391, σ. 1529 κε. 
745Έτος ΚΕ΄, περίοδος Β΄, 15/10/1877, σ. 224-225. Παιδαγωγικές σκέψεις από το σύγγραµµα “Ευφροσύναι και παθήµατα 
διδασκάλου” (Από το ελβετικό Educateur)..  
746 Έτος ΚΕ΄, περίοδος Β΄, 15/11/1877, σ. 257-258. Συνέχεια του ίδιου άρθρου.  
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κάποιες προτάσεις. Ο δάσκαλος µε την ανεπίληπτη διαγωγή και ενδελεχή αφοσίωση στο 

έργο του θα πρέπει να φροντίζει να αποκτήσει την υπόληψη και εµπιστοσύνη των γονέων, 

να επισκέπτεται τους γονείς και να τους δείχνει τη δύναµη της οικογένειας στην ανατροφή 

του παιδιού. Να έχει βιβλίο ανταποκρίσεως, µε το οποίο θα κάνει γνωστά στους γονείς 

ζητήµατα διαγωγής, φοίτησης, επίδοσης. Να ιδρυθεί ταµείο στο σχολείο για τις άπορες 

οικογένειες, για να παρέχονται στους άπορους µαθητές τα αναγκαία. Να φροντίζει για την 

ηθική αγωγή των µαθητών του, για να πείθονται οι γονείς ότι το σχολείο ασκεί θετική 

επίδραση στο χαρακτήρα των παιδιών τους. Η διδασκαλία να προσαρµόζεται στις ανάγκες 

του τόπου. Οι γονείς, όταν δουν ότι τα µαθήµατα προετοιµάζουν τα παιδιά για το 

µελλοντικό επάγγελµά τους, θα δείξουν ενδιαφέρον. Να δίνονται βραβεία, να 

προκηρύσσονται διαγωνισµοί, ετήσιες εκθέσεις µε τα έργα των µαθητών. Να ιδρυθούν 

σχολικές και δηµοτικές βιβλιοθήκες, ταµιευτήρια σχολικά για τη χρηµατική βράβευση των 

άριστων και χρηστών µαθητών. Να προσπαθήσει ο δάσκαλος να κάνει ελκυστικό το 

µάθηµα. Αν το παιδί αγαπήσει το σχολείο, θα παρακαλεί τους γονείς του να το αφήσουν να 

φοιτά747. Ο µαθητής πρέπει να αποκοµίζει από το σχολείο εκτός από τις πρακτικές 

γνώσεις, για να αποδίδει καλύτερα στο µελλοντικό του επάγγελµα, όλες τις νοητικές του 

δυνάµεις ασκηµένες “νουν ορθόν, καρδίαν αγαθήν”748.    

Εκτός από τα άρθρα µε ειδικότερο περιεχόµενο δηµοσιεύονται και άρθρα µε 

γενικότερες απόψεις, όπως αυτό µε τον τίτλο “Η καθολική εκπαίδευσις” µεταφρασµένο από 

τα γαλλικά, στο οποίο εξαίρεται η ωφέλεια της παιδείας. Με την παιδεία µορφώνονται οι 

ελεύθερες και πολιτισµένες κοινωνίες και “υπό το θάλπος αυτής ωριµάζουσιν οι αγλαοί του 

πολιτισµού καρποί”. Για αυτό οι πολιτείες, στις οποίες υπάρχουν ελεύθεροι και δούλοι, 

ακόµη και αυτές οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, “αποτροπιάζονται την καθολικήν 

εκπαίδευσιν”. Ο δούλος είναι αµαθής, οκνηρός, φαυλόβιος και χαµερπής. Ο ελεύθερος 

δραστήριος, ενάρετος και µεγαλόφρων. Η αµάθεια του πλήθους προστατεύει τις 

καταχρήσεις και γεννά τη δυστυχία. Η καθολική εκπαίδευση πρέπει να γίνει η βασική 

επιδίωξη. Με την ανατροφή και τη µάθηση ο άνθρωπος πλησιάζει στη θεότητα, δηλαδή στο 

τέλειο. Ο πολιτισµός φροντίζει για τα ήθη, καθώς και την αστική και πολιτική κατάσταση του 

ανθρώπου. Με τη διδασκαλία ο λαός γίνεται καλύτερος, φωτίζεται ο νους του και 

“πολιτίζεται“749.  

                                            
747Ο ∆. Η. Κυριακόπουλος µεταφράζει από τη Revue pedagogique (αρ. 11, Νοέµβριος 1878, Παρίσι) άρθρο µε θέµα πώς 
µπορούν οι δάσκαλοι να προκαλούν το ενδιαφέρον των γονέων για το σχολείο. Έτος ΚΣΤ΄, περίοδος Β΄, 1/2/1879, αρ. 21, 
σ. 334-335.  
748 Έτος ΚΣΤ΄, περίοδος Β΄, 15/2/1879, αρ. 22, σ. 346, Παρατίθεται µικρό απόσπασµα από το βιβλίο Memoire sur l’ 
enseignement primaire του Greard, Paris, 1875. 
749 1/4/1858, αρ. 252, σ. 417.  
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Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο µε τον τίτλο “Περί αγωγής εν γένει” (µεταφρασµένο από 

τα γαλλικά, από τον Μ. Α.), πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, καθώς είναι το µοναδικό, το οποίο 

και εντοπίστηκε, το οποίο δεν κάνει τη διάκριση, που επισηµαίνεται σε κάθε ευκαιρία, όταν 

γίνεται λόγος για διανοητική και ηθική αγωγή του παιδιού, ότι έχει δοθεί προτεραιότητα στη 

διανοητική ανάπτυξη του παιδιού σε βάρος της ηθικής. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η 

ανεπτυγµένη διάνοια είναι το καθρέφτισµα της καλλιεργηµένης ψυχής. Συγκεκριµένα η 

δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να λαµβάνει και να µεταδίδει την αγωγή είναι “µεγαλείον 

ισοσταθµίζον καλώς τας δυστυχίας”. Ο άνθρωπος µαθαίνει και µεταδίδει σε άλλον τον 

καρπό της πείρας του. Το παιδί είναι κληρονόµος όχι µόνο της περιουσίας του πατέρα του 

αλλά και της ψυχής του και κάθε στοιχείου, το οποίο αυτός συγκέντρωσε στη διάρκεια της 

ζωής του. Η καλλιέργεια του πνεύµατος του παιδιού δεν είναι ολοκληρωµένη, παρά µόνον, 

όταν αυτό αισθάνεται την ανάγκη να εξακολουθεί να µαθαίνει. Η νοητική αγωγή δεν πρέπει 

να έχει άλλα όρια “ή την χωρητικότητα νέου νοός... το µη επιβαρύνειν το πνεύµα του 

παιδίου, κυρίως το µη εκφοβίζειν, το µυείσθαι βαθµηδόν τα θέλγητρα του µανθάνειν και την 

υπερτάτην ευχαρίστησιν του γιγνώσκειν”, τα οποία είναι ενδιαφέροντα στοιχεία της τέχνης 

της “διανοητικής καλλιεργείας”. Πολλοί εκφράζουν την άποψη ότι η ηθική αγωγή είναι 

υπεράνω της διανοητικής. Στην πραγµατικότητα όµως “διάνοια εντελώς πεφωτισµένη 

ήθελεν είσθαι πρόσοψις ψυχής υγιούς”750. 

Στο ίδιο άρθρο γίνεται λόγος για µια αγωγή, που θα πρέπει να βρίσκεται σε συνάφεια 

µε τη σύγχρονη κοινωνία. Η διανοητική, ηθική και θρησκευτική αγωγή οφείλει να βρίσκεται 

σε αρµονία µε τον τόπο και το χρόνο, στους οποίους συντελείται. Το παιδί δε θα ζήσει µόνο 

του στον κόσµο και ούτε θα ζήσει επίσης µε ανθρώπους προγενέστερους ή και µε τους 

γονείς του ακόµη, αλλά µε τους συγχρόνους του. Για αυτό το λόγο “δι’ αποκλειστικής 

λατρείας του παρελθόντος ή δι’ απερισκέπτου προκαταλήψεως περί αµφιβόλου µέλλοντος 

µη µεταβάλητε αυτό εις άνθρωπον άλλης εποχής εν τω µέσω του αιώνός του, και εις ξένον 

εντός της πατρίδος του...”. Όλα αυτά θα µείνουν άγονα, αν δε µεταδοθεί στο παιδί η δύναµη 

να τα καταστήσει ωφέλιµα και στους άλλους και στον εαυτό του. Η αγωγή του χαρακτήρα 

είναι ένδοξο µυστήριο. Πρέπει να προηγείται και να έπεται όλων των άλλων. Αυτή είναι το 

υποστήριγµα και η εγγύησή τους που θα προσδιορίσει την αξία τους και θα εξασφαλίσει τη 

χρήση τους. Ο Rousseau απαγορεύει το να ενδίδει κανείς στις ιδιοτροπίες του παιδιού. Το 

παιδί πρέπει να συνηθίζει στα προσκόµµατα, για να µπορεί να αγωνίζεται και να µην 

απελπίζεται. Ενδιαφέρον πρέπει να υπάρχει και για τη σωµατική αγωγή, η οποία 

                                            
75027/9/1858, αρ. 279, σ. 630 κε.  
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περιφρονήθηκε από τα νεότερα έθνη και ειδικά στην Ελλάδα. ∆εν έχουν γίνει κατανοητές οι 

αληθινές ανάγκες του σώµατος. Η καλή σωµατική αγωγή δεν εξασφαλίζει µόνο την υγεία, 

αλλά και την ευκινησία, τη χάρη, την αξιοπρέπεια. Με την αγωγή, και ας µην τρέφουµε 

αυταπάτες, δεν εξασφαλίζουµε τέλειους ανθρώπους, αλλά υποβοηθούµε την ελευθεριότητα 

της φύσης και γονιµοποιούµε τα δώρα του Θεού751. 

Στην αγωγή του παιδιού σηµαντικός είναι και ο ρόλος της οικογένειας. Στο άρθρο “Η 

εν τω οίκω ειρήνη”752 εκθειάζεται η οικογένεια και η ευδαιµονία, την οποία µπορεί να 

απολαύσει κανείς σε αυτήν. Για να γίνει, όµως, κατορθωτό αυτό, θα πρέπει οι µελλοντικοί 

σύζυγοι να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία του γάµου. Θα πρέπει ακόµη να µην 

ενδιαφέρονται για τις απολαύσεις εκτός του σπιτιού, να τηρούν τα θρησκευτικά τους 

καθήκοντα και να δίνουν στα παιδιά τους το παράδειγµα της χριστιανικής διαγωγής. Ο 

αµοιβαίος σεβασµός είναι απαραίτητος για την ειρήνη και οµόνοια. Ουδέποτε οι γονείς δεν 

πρέπει να διαφωνούν µπροστά στα παιδιά, αλλά ούτε και να τα προσβάλλουν σε τρίτους. 

Πρέπει ακόµη να καλλιεργείται η εµπιστοσύνη µεταξύ όλων των µελών της οικογένειας, να 

υπάρχει εχεµύθεια και να επικρατούν η αγάπη και η αφοσίωση, διότι ο οίκος είναι ο 

επίγειος παράδεισος753. 

Η ανατροφή πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις φυσικές τάσεις και κλίσεις του παιδιού. Για 

να ανακαλυφθούν, όµως, αυτές, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να εκδηλωθούν και αυτό 

θα γίνει µε την ελευθερία στο παιδί, χωρίς κανένα νόµο και απαγόρευση, παρά µόνο, αν 

είναι απολύτως αναγκαίο. Αν το παιδί έχει για όλα ορισµένο πρόγραµµα και δεν έχει το 

δικαίωµα της εκλογής, θα γίνει ένας τυπικός άνθρωπος, ένας έµπορος, πιθανόν, που 

εργάζεται µε τιµιότητα και επιµέλεια, αλλά όχι και καλός σύζυγος ή πατέρας ή πολίτης. Η 

γυναίκα µπορεί να γίνει τυπική οικοδέσποινα, αλλά όχι και σύζυγος που θα προσφέρει 

ευτυχία στο σύζυγό της ή καλή µητέρα, που θα ανυψώσει τα παιδιά της στα ύψιστα και 

ευγενέστατα. Είναι αναγκαιότατο, εποµένως, να προσφερθεί ελευθερία στα παιδιά, διότι 

“µόνον εν τη ελευθερία αναπτύσσεται ηθικώς ο χαρακτήρ”. Αναφέρονται παραδείγµατα 

ανατροφής παιδιών από τα οποία προκύπτει ότι οι γονείς έχουν την αντίληψη “ειµί κύριος 

του τέκνου µου και δύναµαι να επιτρέψω και αποτρέψω ό,τι θέλω”. Ο γονέας έχει λάβει 

αυτό το δικαίωµα από την πολιτεία, αλλά δεν το έχει λάβει από την παιδαγωγική. Κανείς 

                                            
7514/10/1858, αρ. 280, σ. 637 κε. “δώσατε εις τον µαθητήν σας φώτα, αρετήν και ευσπλαγχνίαν, των οποίων να δυνηθή να 
κάµη αρµοδίαν χρήσιν άνευ κινδύνου και χλεύης. Ας µη εξέλθη εκ της δηµοκρατίας του Σαλέντου, διά να παραφερθή 
αποτόµως εις τας πολιτικάς ηµών έριδας, από της σκηνής του Αβραάµ, διά να εγκατασταθή εις τα συµβούλια λαού 
ελευθέρου, ή εκ της σχολής Γρηγορίου του Ζ΄ διά να υπηρετήση την θρησκείαν παρά τοις νεωτέροις χρόνοις”. 
75225/1/1862, έτος Ι΄, αρ. 438, σ. 1906 κε (Θρησκευτικαί µελέται, µετάφρ. ∆. Μαυροκορδάτου [Heinrich Tschokke (1771-
1848)] 1861-1865, 5 τόµοι]).  
7535/2/1862, έτος Ι΄, αρ. 439, σ. 1912 κε.  
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δεν έχει το δικαίωµα να περιορίζει αυθαίρετα την προσωπική ελευθερία οποιουδήποτε 

ανθρώπου ούτε ακόµη και του παιδιού του περισσότερο από το αναγκαίο. Κάθε διαταγή και 

απαγόρευση στο παιδί πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογηµένη. Το παιδί έχει δικαιώµατα 

και ανθρώπινη αξία που δεν πρέπει να προσβάλλεται. Αν τα παιδιά δεν κάνουν κάτι 

ανάρµοστο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επέµβει ο γονέας. Ας αφήσει τα παιδιά του να 

χαίρονται την ελευθερία και ας ενθαρρύνει τον ελεύθερο λόγο, χωρίς να απαιτεί να µιλούν 

όπως οι µεγάλοι. Οι τυχόν διδαχές να γίνονται µε ησυχία και ηπιότητα και ποτέ να µη 

χρησιµοποιούνται επιτιµητικές λέξεις754.  

Πολύ προσεκτικοί στην τελευταία περίπτωση πρέπει να είναι οι δάσκαλοι, οι οποίοι 

πάνω στην οργή τους µπορεί να χρησιµοποιήσουν υβριστικές εκφράσεις για τους µαθητές 

τους. Και είναι βασικό να διατηρείται το αξίωµα του δασκάλου σπουδαίο και υψηλό, αλλά 

σηµαντικότερο είναι να διατηρείται υψηλότερο το αξίωµα της ηθικής και η πεποίθηση ότι 

ακόµη και ένα παιδί δεν πρέπει να αδικείται ή να γίνεται αντικείµενο κακής 

συµπεριφοράς755. 

Σηµαντική είναι η συµβολή του Λέοντος Μελά στη διδασκαλία του µαθήµατος της 

“Παιδαγωγίας”. Η εφηµερίδα δηµοσιεύει το πρώτο και εισαγωγικό από τα παιδαγωγικά 

µαθήµατα του Λ. Μελά στο Αρσάκειο παρθεναγωγείο. Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα ο Νόµος 

για τα ∆ηµοτικά Σχολεία, εκτός από τις άλλες γνώσεις για τη χορήγηση διδασκαλικού 

πτυχίου, απαιτεί και τη γνώση της παιδαγωγίας, διότι το καθήκον των δασκάλων και 

διδασκαλισσών δεν είναι µόνο η διδασκαλία των γραµµάτων αλλά και η φροντίδα να 

αναπτύξουν, να µορφώσουν και να τελειοποιήσουν τους µαθητές, για να τους κάνουν 

ευτυχείς και για την παρούσα και για τη µελλοντική ζωή. ∆άσκαλος χωρίς παιδαγωγικές 

γνώσεις, χωρίς παιδαγωγική ικανότητα είναι δάσκαλος ατελής και ηµιµαθής, ο οποίος, αντί 

να ωφελήσει, βλάπτει. Με την ορθή και βάσιµη παιδαγωγία “πολιτίζεται ο βάρβαρος, 

εξηµερώνεται ο άγριος, και ο άνθρωπος, αναγεννώµενος“, γίνεται ουράνιο πλάσµα, 

µορφώνονται οι ηθικοί χαρακτήρες και αναπτύσσονται οι αρχές της δικαιοσύνης, της τάξης, 

της ευσέβειας και κάθε αρετής, τα έθνη καθοδηγούνται στον αληθινό πολιτισµό και στην 

αληθινή ευδαιµονία. Για αυτό και η παιδαγωγία ονοµάστηκε “επιστήµη διευθύνουσα τον 

ανθρώπινον βίον, και επιστήµη αληθούς ευδαιµονίας”. Ο βίος του ανθρώπου είναι διπλός· 

ο επίγειος, προσωρινός και διαβατικός, µε κινδύνους, ανάγκες, δυσκολίες και ο αιώνιος και 

ουράνιος. Καθήκον της παιδαγωγίας είναι να προετοιµάσει τον άνθρωπο και για την 

                                            
754Ο καθηγητής Χαρίσης Πούλιος µετέφρασε από τα γερµανικά το “Βιβλίο των γονέων” του Karl Oppel και δηµοσιεύεται 
άρθρο µε τίτλο “Ελευθερία και αξία του ανθρώπου”. Το άρθρο προέρχεται από το διάλογο του συγγραφέα µε το δικαστή 
Γουλιέλµο. Έτος ΚΣΤ΄, περίοδος Β΄, 1/11/1878, αρ. 15, σ. 229-237.  
755 Έτος ΚΣΤ΄, περίοδος Β΄, 15/11/1878, αρ. 16, σ. 254-256. Συνέχεια του ίδιου άρθρου. 
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παρούσα και την ουράνια ζωή. Ο άνθρωπος είναι προικισµένος µε σωµατικές, διανοητικές 

και ηθικές δυνάµεις, για αυτό και η παιδαγωγία διαιρείται σε σωµατική, διανοητική και ηθική. 

Η σωµατική προτίθεται να καταστήσει το σώµα ισχυρό, ευχάριστο και ικανό να εκτελεί τις 

ενέργειες και τις βουλήσεις της ψυχής, η διανοητική διδάσκει τους τρόπους και τα µέσα, µε 

τα οποία µπορούµε να καλλιεργήσουµε, να ενισχύσουµε, να αναπτύξουµε και να 

ρυθµίσουµε τις διανοητικές δυνάµεις, την προσοχή, τη µνήµη, τη φαντασία και την κρίση, η 

ηθική συµβάλλει στη διάπλαση της καρδιάς, δηλαδή στην καλλιέργεια και στην 

τελειοποίηση των ηθικών δυνάµεων, ώστε να αναπτύξουµε τα αγαθά και να εξαφανίσουµε 

τα πονηρά σπέρµατα από τα παιδιά και να τους διεγείρουµε ευγενικά αισθήµατα και 

ιδιαίτερα το αίσθηµα της θρησκείας. Άλλο εκπαίδευση και άλλο παιδαγωγία, άλλο 

“πεπαιδευµένος και άλλο καλώς ανατεθραµµένος”. Η εκπαίδευση συντελεί στην πρόοδο και 

στην ευδαιµονία των παιδιών, αλλά µόνο τα γράµµατα δεν µπορούν να εξασφαλίσουν κάτι 

τέτοιο. Αν η εκπαίδευση δεν καθοδηγείται από τις σωτήριες αρχές της παιδαγωγίας, αντί να 

ωφελήσει, µπορεί να βλάψει, να καταστρέψει την υγεία, να µαράνει τις διανοητικές 

δυνάµεις, να δηµιουργήσει ανθρώπους οιηµατίες και αυθάδεις και να τους αποµακρύνει 

από τη θρησκεία. Για να εκπληρώσουν εποµένως οι εκπαιδευτικοί τη µεγάλη κοινωνική 

αποστολή τους, πρέπει να συµπληρώσουν τις σπουδές τους µε το αναγκαιότατο µάθηµα 

της παιδαγωγίας, διότι τα παιδιά, για να γίνουν άξια πλάσµατα του Θεού, ωφέλιµα και 

στους εαυτούς τους και στις οικογένειες και στην πατρίδα πρέπει όχι µόνο να εκπαιδεύονται 

αλλά και να παιδαγωγούνται. Απατώνται όσοι νοµίζουν ότι φροντίζοντας να διδαχθούν τα 

παιδιά τους γραµµατική, µουσική, γαλλικά, χορό τους δίνουν ανατροφή άριστη και υψηλή. 

Ας αποστραφούν οι δάσκαλοι την ξηρή και άγονη εκπαίδευση και ας ακολουθήσουν την 

παιδαγωγική εκπαίδευση. Ορισµένοι κάκισαν την παιδαγωγία ως µη αποτελεσµατική και 

είναι γεγονός ότι ένα εσφαλµένο παιδαγωγικό σύστηµα µπορεί να βλάψει, ενώ πολλές 

φορές οι αγώνες της παιδαγωγίας µαταιώνονται από την κακή επιρροή των ηθών µιας 

διεφθαρµένης οικογένειας ή και της κοινωνίας. Αυτά όµως είναι εξαιρέσεις και δεν 

αποδεικνύουν ανώφελη την παιδαγωγία. Άλλοι τη θεώρησαν περιττή, διότι ισχυρίστηκαν ότι 

υπάρχουν άνθρωποι, που, αν και δεν έλαβαν παιδαγωγία, έχουν χρηστά ήθη. Αλλά και οι 

πιο αγαθές φύσεις µε την παιδαγωγία γίνονται αγαθότερες. Και τέλος άλλοι πιστεύουν ότι 

πρέπει τα παιδιά να οδηγηθούν από τη φύση και τον προορισµό τους. Αλλά µε την 

“αυτοπαιδαγωγία“ δεν είναι εξασφαλισµένο ότι όλα τα παιδιά θα βρουν το δρόµο τους και 

επίσης η ανάπτυξη γίνεται µε βραδύ ρυθµό756. 

                                            
756 24/11/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 508, σ. 241-245.  
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Βαθµιαία ωριµάζει η νεοελληνική σκέψη και στρέφεται στην επιστηµονική τεκµηρίωση 

της Παιδαγωγίας-Παιδαγωγικής. Μεγάλη είναι η συµβολή του Λέοντος Μελά, ο οποίος 

εξέδωσε το “Παιδαγωγικόν εγχειρίδιον”. Ο Λ. Μελάς επί οκταετία και δωρεάν παρέδωσε 

στις µαθήτριες του Αρσακείου το µάθηµα της παιδαγωγίας. Τα παιδαγωγικά αυτά 

µαθήµατα εξέδωσε µε τον παραπάνω τίτλο. Στα προλεγόµενά του θεωρεί ως κύρια και 

ριζική αιτία όλων των καχεκτικών φαινοµένων της ελληνικής κοινωνίας την “ελλειψιν της εξ 

απαλών ονύχων προσηκούσης παιδαγωγίας” και µε παρρησία υποδεικνύει τα µέσα, µε τα 

οποία “φρονεί ότι η εξ απαλών ονύχων υγιής παιδαγωγία των τέκνων του λαού δύναται να 

πραγµατοποιηθή επ’ αγαθώ της πατρίδος”. ∆ιαπραγµατεύεται ακόµη τη µόρφωση του 

γυναικείου φύλου, τη βελτίωση του κλήρου, την κατάρτιση δασκάλων “συνενούντων την 

παιδείαν µετά της παιδαγωγίας”, την ανάγκη ίδρυσης Νηπιαγωγείων και Κυριακών 

σχολείων, την άµεση µεταρρύθµιση των ∆ηµοτικών Σχολείων και την οριστική τους 

αναδιοργάνωση, τα αναγκαία διδακτικά βιβλία και εύχεται την “δια της εγκαίρου υγιούς 

παιδαγωγίας αναγέννησιν της πατρίδος”. Με το έργο του οι “παιδαγωγούντες 

υποβοηθούνται εις την αναβίβασιν των ελληνοπαίδων επί της σωτηρίου κλίµακος της 

παιδαγωγίας”757.  

                                            
7576/10/1871, έτος ΙΘ΄, αρ. 782, σ. 2445 κε. Το έργο περιλαµβάνει εισαγωγή και πέντε µέρη: Εισαγωγή 1. Παιδαγωγία εν 
γένει 2. Πρόσωπα παιδαγωγούντων 3. Παιδαγωγικές αρχές 4. Παιδαγωγικά µέσα (διεύθυνση, άσκηση, έξη) Α. Σωµατική 
παιδαγωγία α. Υγιεινά παραγγέλµατα β. Πρόχειρα θεραπευτικά µέσα γ. Προσόντα και καθήκοντα νοσηλευόντων Β. Ηθική 
παιδαγωγία α. Περί της θελήσεως β. Περί της καλλιεργείας των αγαθών αισθηµάτων γ. Περί της προλήψεως και 
θεραπείας των ηθικών νοσηµάτων δ. Περί των διαφόρων καθηκόντων των παίδων Γ. ∆ιανοητική παιδαγωγία µε 
καλλιέργεια και ενίσχυση της προσοχής, της µνήµης, της φαντασίας και της κρίσης ∆. Πειθαρχία Ε. Περί ποινών και 
αµοιβών.    

 250



 

3.4.2. Παιδαγωγικά συστήµατα 
Ένα από τα ζητήµατα που εξετάζονται κατά καιρούς και γίνονται αντικείµενο 

διατύπωσης κρίσεων είναι η “ταυτότητα” του ελληνικού συστήµατος αγωγής. Στα αδιέξοδα 

της ελληνικής εκπαίδευσης αντιπαραβάλλεται η πρόταση, που διατυπώνεται από το Γ. 

Παπασλιώτη στο λόγο του “περί των παρά τοις αρχαίοις Έλλησι παιδικών παιγνίων”758. 

Ενώ η ιστορία µε ευγλωττία γράφει για µάχες, βουλές βασιλέων και συνελεύσεις λαών, 

σπάνια, και µόνον εν παρόδω, ασχολείται µε το να παρουσιάσει πώς γεννήθηκαν, 

ανατράφηκαν και παιδαγωγήθηκαν στην παιδική τους ηλικία αυτοί που κατόρθωσαν ή 

σκέφτηκαν όλα αυτά. Ο Άγγλος ιστοριογράφος Macaulay άρχισε στην ιστορία του αγγλικού 

έθνους να ασχολείται και µε τον ιδιωτικό βίο πιστεύοντας ότι αυτός παράγει και το πολιτικό 

µεγαλείο αλλά και την πτώση. Το κακό σύστηµα αγωγής κάνει τα παιδιά ανίκανα να 

εννοήσουν και να σεβαστούν τις αντιθέσεις που υπάρχουν “εις τα εν τοις διδασκαλείοις 

απαγγελλόµενα”. Ο λαός που δεν έχει εθνικό και δικό του σύστηµα παιδοτροφίας και 

παιδαγωγίας ταλαντεύεται και κινδυνεύει να γίνει έρµαιο ξενικών και πολύµορφων 

“δελεασµάτων“, µε τα οποία δεν µπορεί να κρατήσει τους υπάρχοντες πολιτικούς και 

θρησκευτικούς δεσµούς, αλλά κινδυνεύει από διαιρέσεις. Μέχρι πρόσφατα το ελληνικό 

έθνος ήταν “δορυάλωτον έθνους βαρβάρου και αναγώγου”. Η πολυετής δουλεία όχι µόνο 

έσβησε κάθε µνήµη πατρικής αρετής και παιδείας, αλλά και τα λεγόµενα Ελληνικά Σχολεία, 

αν υπήρχαν κάποια, ήταν ανίκανα να αναγεννήσουν το “απολεσθέν καλόν”. Γιατί τα 

ελληνικά µαθήµατα πήγαιναν σαν άψυχες και ανόητες λέξεις από το στόµα του δασκάλου 

στα αυτιά του ανάγωγου µαθητή. Με την απόκτηση της ελευθερίας όλοι οι Έλληνες 

αποδέχθηκαν κατά κοινή οµολογία την παιδεία των Ελλήνων πατέρων ως εθνικό 

παιδαγωγικό σύστηµα. Πώς θα µπορέσουν, όµως, τα παιδιά που ακόµη ζουν µε τουρκικές 

ή ξένες συνήθειες να µυηθούν στην αρχαιότητα, να γίνουν εφάµιλλα των σπουδαίων 

ανδρών, αφού ούτε όµοια µε εκείνους ανατρέφονται ούτε γνωρίζουν πώς εκείνοι 

(Θουκυδίδης, ∆ηµοσθένης, Θεµιστοκλής και άλλοι) ανατράφηκαν και έγιναν σπουδαίοι; Η 

ανατροφή και η παίδευση αρχίζουν από τη γέννηση. Τα πάντα ασκούν επιρροή στο παιδί, 

η τροφή, το τι βλέπει, τι ακούει αλλά και το παιχνίδι. Αυτοί που ανέλαβαν να προβάλουν ως 

παράδειγµα του πολιτικού και κοινωνικού βίου τους αρχαίους Έλληνες είναι ανάγκη να 

φέρουν στο φως όλα όσα οι αρχαίοι ως νήπια και παιδιά αισθάνονταν και έπρατταν. Η 

εξέταση αυτή και η συγκοµιδή γνώσεων από τα αρχαία συγγράµµατα και τα µνηµεία της 

                                            
758 29/8/1854, αρ. 92, σ. 364 κε. 

 251



τέχνης µπορούν να συναρτήσουν παιδαγωγικό σύστηµα που µπορεί να εφαρµοστεί. Οι 

παιδαγωγοί παραµέλησαν τις αρχαίες παιδιές, µε αποτέλεσµα να αδυνατούν να 

παραγάγουν σωµατικά και ηθικά προτερήµατα, όπως αυτά των αρχαίων. Οι αρχαίες 

παιδιές είχαν ιδιαίτερη σηµασία για την αγωγή. Μάλιστα ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι “και η 

του ελευθέρου παιδιά διαφέρει της του ανδραπώδους, και αυ του πεπαιδευµένου και 

απαιδεύτου”. Το κατόρθωµα του παιδιού στο παιγνίδι προκαλεί χαρά στην ψυχή του όµοια 

µε εκείνη του στρατηγού στη νίκη. Το παιδί, όταν παίζει, βάζει σε ενέργεια τις ψυχικές και 

νοητικές του δυνάµεις. Τα παιγνίδια είναι γνήσιες εικόνες του αληθινού. Οι παιδιές 

θεωρούνταν σπουδαίες για την υγεία, την ευρυθµία και τη νοητική ανάπτυξη από τους 

αρχαίους. Πρέπει να γίνει ένα “αρχαϊκόν παιδαγωγικόν σύστηµα”. Θα είναι µεγάλο το 

µέλλον της πατρίδας µας “αν δυνηθώµεν να αποµιµηθώµεν τα των προγόνων µε σύνεσιν 

και προθυµίαν αρχόµενοι από των ελαχίστων περί ων ας µην αµφιβάλωµεν ότι θα 

ανακαλέσωσί ποτε εις την Ελλάδα πράξεις και διανοήµατα, ων ουδεµία άλλη χώρα επειράθη 

επί τοσούτον, ως η καλουµένη Ελλάς”.  
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3.4.3. ∆ιδασκαλία- Μέθοδος 
∆εν µπορούµε να αγνοήσουµε προσπάθειες ανθρώπων, όπως του υπουργού 

Χριστόπουλου, του µακροβιότερου στο υπουργείο Παιδείας, για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας, σύµφωνα µε εγκύκλιο του οποίου η διδασκαλία έχει τόσο µεγάλη ποικιλία στις 

µεθόδους, ώστε η επιτυχηµένη εκλογή τους και η κατάλληλη χρήση τους είναι έργο που 

απαιτεί και τη γνώση της θεωρίας, κυρίως, όµως, πολύχρονη πείρα. Ο διδάσκων τα 

διάφορα µαθήµατα συγκεντρώνει παρατηρήσεις, τις οποίες δεν µπορεί να προβλέψει ούτε 

και η πιο λεπτολόγος θεωρία. Οι ατοµικές, όµως, παρατηρήσεις, που σηµειώνονται, µετά 

από πολύ χρόνο και µόχθο χάνονται. Αν υπήρχε η δυνατότητα οι διδάσκοντες να 

ανακοίνωναν τα πορίσµατα της εµπειρίας τους, αυτά µε τη συζήτηση και τη σύγκριση θα 

ήταν πάρα πολύ ωφέλιµα για την πρόοδο της παιδαγωγικής, “ήτις παρ’ ηµίν εισέτι εν 

σπαργάνοις κείται”. Για αυτό το λόγο το υπουργείο σκέπτεται τη δηµιουργία ενός κέντρου, 

στο οποίο θα συγκεντρώνονται και θα µεταδίδονται σε όλο το διδασκαλικό σύλλογο τέτοιου 

είδους παρατηρήσεις. Προς το παρόν το κέντρο θα είναι το υπουργείο και η ανακοίνωση θα 

γίνεται µε τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών. Προσκαλούνται όλοι οι 

διδάσκοντες να αποστέλλουν σύντοµες εκθέσεις µε τα πορίσµατά τους σχετικά µε τρόπους 

αποτελεσµατικότερης και ταχύτερης εκµάθησης των διδασκοµένων µαθηµάτων, τρόπους 

προσέλκυσης της προσοχής των µαθητών, της δηµιουργίας ευγενούς άµιλλας, τρόπους 

διάπλασης χρηστών ανδρών και αγαθών πολιτών. Εκτός, όµως, από τη διδασκαλία 

µπορούν οι διδάσκαλοι κατά τις ώρες της ανάπαυλάς τους να στραφούν σε φιλόπονες 

έρευνες. Να συγκεντρώσουν τα ζωντανά ιστορικά µνηµεία, δηλαδή λέξεις, φράσεις, 

παροιµίες, τραγούδια, διηγήµατα, παραδόσεις. Κανείς δε θα εκπληρώσει καλύτερα την 

εθνική αυτή υποχρέωση από τον ευπαίδευτο διδάσκαλο, που ζει ανάµεσα στο λαό759.   

“Αµ’ έπος, άµ’ έργον”: στην εγκύκλιο του υπουργείου 1837 απαντά ο 

ελληνοδιδάσκαλος Κύµης ∆. Βρανάς, ο οποίος παραθέτει λέξεις από την Αγιάσσο της 

Λέσβου και κάνει ως προς τη διδασκαλία τις εξής παρατηρήσεις: οι αρχάριοι µαθητές να 

αποστηθίζουν µόνο τα συνηρηµένα ρήµατα και ονόµατα. Να επαυξηθεί ο κατάλογος των 

ανωµάλων ρηµάτων στη Γραµµατική του Γενναδίου και να προστεθεί αλφαβητικός πίνακας 

των δασυνόµενων λέξεων. Ωφέλιµη είναι επίσης και η αποστήθιση αξιοµνηµόνευτων, 

κυρίως, ηθικών χωρίων των συγγραφέων760. Παρακολουθώντας στη συνέχεια τη σχετική 

αλληλογραφία διαπιστώνουµε ότι όλες οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών προς την 

                                            
759 13/4/1857, αρ. 205, σ. 38 (αρ. πρωτ. 1837, 22/3/1857, Χ. Χριστόπουλος).  
76027/4/1857, αρ. 207, σ. 52.  
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Εφηµερίδα των Φιλοµαθών αφορούν στο “λαογραφικό” µέρος της εγκυκλίου και σπανιότατα 

στα πορίσµατα της διδασκαλίας τους.  

Μία από τις πληγές, πραγµατικά, της διδασκαλίας ήταν η αποστήθιση, στην οποία 

υποχρέωναν οι διδάσκοντες σε όλες τις βαθµίδες τους µαθητές τους, και µάλιστα σε τέτοιο 

βαθµό υπερβολής, ώστε οι υπουργοί παιδείας να παρεµβαίνουν µε σχετικές εγκυκλίους, 

όπως ο Χ. Χριστόπουλος, ο οποίος τονίζει ότι οι µέθοδοι διδασκαλίας, που διαφέρουν 

ανάλογα µε το µάθηµα και τη βαθµίδα εκπαίδευσης, είναι το δυσχερέστερό της µέρος και 

δέχονται συνεχώς βελτιώσεις. Υπάρχουν, όµως, και κάποιες αρχές για τις µεθόδους, οι 

οποίες στηρίζονται στην ίδια τη φύση του ανθρώπινου νου και αποδείχτηκαν 

αναµφισβήτητες από την ανθρώπινη πείρα. Μια από αυτές τις αρχές είναι και αυτή που 

θεωρεί επιβλαβή τη µέθοδο της “κατά λέξιν αποστηθίσεως“ του µαθήµατος, η οποία, παρά 

τις προειδοποιήσεις του υπουργείου, εξακολουθεί να εφαρµόζεται. Είναι γεγονός, βέβαια, 

ότι η µνήµη στην παιδική ηλικία είναι η επικρατέστερη όλων των δυνάµεων. Αλλά είναι 

επίσης αποδεδειγµένο ότι η “υπέρ το µέτρον“ ανάπτυξη µιας δύναµης επιφέρει την 

εξασθένηση ή και την καταστροφή των άλλων. Η διαρκής εξάσκηση της µνήµης θα 

καταστρέψει τις υπόλοιπες δυνάµεις του παιδιού και θα κάνει το νου του αληθινή µηχανή 

που δέχεται αυτόµατα και χωρίς επίγνωση τα πάντα ή τα απορρίπτει µε τον ίδιο τρόπο. Η 

αποστήθιση είναι ολέθρια για την πρόοδο του παιδιού και πρέπει να “αποσκορακισθή εκ 

της διδασκαλίας εκείνων µάλιστα των µαθηµάτων, άτινα, ως φερ’ ειπείν η ιστορία και η 

γεωγραφία, ανήκουσιν εις την κλάσιν των λεγοµένων µνηµονικών επιστηµών”. Βέβαια η 

αποστήθιση δεν απορρίπτεται εξολοκλήρου. Η µέτρια εξάσκηση της µνήµης τη διατηρεί 

ζωηρή και συντελεί και στην ανάπτυξη των λοιπών δυνάµεων. Όταν γίνεται εύσκοπη χρήση 

της αποστήθισης, αυτή δεν είναι επιβλαβής, το αντίθετο µάλιστα. Και συγκεκριµένα η από 

στήθους εκµάθηση των “προγονικών αριστουργηµάτων θέλει µορφώσει κατά µικρόν την 

οµιλουµένην και γραφοµένην υπό του µαθητού γλώσσαν επί το καθαρώτερον και 

ελληνικώτερον και θέλει είσθαι, εν τη ανδρική αυτού ηλικία, ανεξάντλητος και πολύτιµος 

πηγή ωραίων φράσεων, σοφωτάτων σκέψεων και ηθικών αξιολόγων παραγγελµάτων”761.  

Η αδυναµία των δηµοδιδασκάλων, κυρίως, να επιτελέσουν ικανοποιητικά το 

εκπαιδευτικό τους έργο αποδίδεται στην άγνοια του Οδηγού της αλληλοδιδακτικής µεθόδου 

και της άλλης εκπαιδευτικής νοµοθεσίας, για αυτό και ο υπουργός Χ. Χριστόπουλος 

                                            
761 5/8/1857, αρ. 219, σ. 150. (αρ. πρωτ. 4408, 17/7/1857, Χ. Χριστόπουλος). 
∆έκα χρόνια αργότερα, όταν ο Χ. Χριστόπουλος ξαναγίνεται υπουργός επανέρχεται στο θέµα (εγκύκλιος αρ. Πρ. 8741, 
6/10/1867) και επικρίνει τον επιπόλαιο τρόπο διδασκαλίας της ιερής κατήχησης, µε τον οποίο καλλιεργείται ο ψιττακισµός. 
Η διδασκαλία της κατήχησης είναι η διδασκαλία της Ορθόδοξης πίστης και απαιτείται µεγαλύτερη προσοχή. 30/10/1867, 
έτος ΙE΄, αρ. 649, σ. 1376.     
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απευθυνόµενος προς τους δηµοδιδασκάλους (18/2/1859) τους υπενθυµίζει τα καθήκοντά 

τους, που είναι η µελέτη του Οδηγού και των άλλων δηµοσίων εγγράφων, που αφορούν 

στη διδασκαλία762. 

Εκφράζεται η ελπίδα ότι η νέα έκδοση του Οδηγού της αλληλοδιδακτικής, επί 

υπουργίας Μ. Ποτλή, θα βελτιώσει τις συνθήκες στη δηµοτική εκπαίδευση. Ο Ιωάννης Π. 

Κοκκώνης εξέδωσε εκ νέου τον Οδηγό για την αναπλήρωση της “υφισταµένης ελλείψεώς 

του”. Οι δηµοδιδάσκαλοι να τον µελετήσουν και να εκφέρουν τη γνώµη τους. Πρόκειται να 

συνταχθεί νέος Οδηγός, που θα περιλαµβάνει και τις βελτιώσεις της µεθόδου στη σοφή 

Ευρώπη. Το περιοδικό σχολιάζει ότι επειδή ο εν χρήσει οδηγός είχε “όλως εκλείψει” και, 

επειδή δε συµπληρώθηκε µέχρι τώρα η αναγκαία ύλη για τη σύνταξη άλλου περισσότερο 

κατάλληλου και ανάλογου “προς την σηµερινήν επί το βέλτιον µεταρρύθµισιν κατά την 

σοφήν Ευρώπην και Αµερικήν της τε αλληλοδιδακτικής και συνδιδακτικής µεθόδου”, 

επιτράπηκε η νέα έκδοση του Οδηγού. Το περιοδικό πιστεύει ότι οι δηµοδιδάσκαλοι θα 

γνωστοποιήσουν τις γνώµες τους, για να αποκτηθεί έτσι τελειότερος Οδηγός και θα 

βοηθήσουν στην προετοιµασία της ύλης το γενικό διευθυντή των δηµοτικών σχολείων 

Στέφανο Βυζάντιο763.  

 Στο διάστηµα της µεταπολίτευσης δίνεται η δυνατότητα να ασκηθεί κριτική από τους 

υπουργούς παιδείας και να αποδοθούν ευθύνες για την άσχηµη κατάσταση στην 

εκπαίδευση στη διάρκεια των “οθωνικών” κυβερνήσεων. Όσον αφορά στο ρόλο του 

δηµοδιδασκάλου στο αλληλοδιδακτικό σχολείο ζητείται αυτός να είναι περισσότερο 

ενεργητικός. Ο υπουργός Β. Κ. Νικολόπουλος σε εγκύκλιό του (αρ. πρ. 9315, 3/9/1863) 

“περί επανορθώσεως της δηµοτικής διδασκαλίας προς τους και τας δηµοδιδασκάλους” 

ασκεί έντονη κριτική επισηµαίνοντας ότι η δηµοτική εκπαίδευση περιήλθε σε δυσάρεστη 

κατάσταση και τα δηµοτικά σχολεία παραµελήθηκαν, για αυτό η κυβέρνηση θα λάβει τα 

κατάλληλα µέτρα µε τη µεταρρύθµιση του ∆ιδασκαλείου, την επανόρθωση των σχολείων 

και την αποφυγή κάθε παρεκτροπής από το Νόµο της 6/18-2-1834. Οι δάσκαλοι να 

συµµορφωθούν µε το Νόµο και τον ισχύοντα Οδηγό της µεθόδου όχι µόνο στις διατάξεις 

για τη διδασκαλία αλλά και στα µέσα για την τήρηση της πειθαρχίας και ευταξίας. Να 

                                            
76214/3/1859, αρ. 307, σ. 859: “οφείλετε να γνωρίζητε ακριβώς και να τηρείτε απαρασαλεύτως, ως εµπεριεχόµενα, κατά το 
πλείστον, εν τω της αλληλοδιδακτικής µεθόδου Οδηγώ, όστις είναι το εγκόλπιον του δηµοδιδασκάλου, και ηλπίζοµεν ότι 
τοσούτω µάλλον ηθέλετε συµµορφωθή κατά γράµµα προς αυτήν, όσω αφορά το υµών αυτών συµφέρον, και µάλιστα καθ’ 
όσον τούτο εξήρτηται από της ενδελεχούς εκµελετήσεως των περί δηµοδιδασκαλίας νόµων και διαταγµάτων... συνιστώµεν 
επανειληµµένως εις υµάς την µελέτην των αφορώντων την διδασκαλίαν, απ’ αυτού πρώτον του της Μεθόδου Οδηγού, και 
παραγγέλλοµεν υµίν να προµηθευθήτε όθεν δέον όσας τυχόν εγκυκλίους δεν εύρετε εν τοις αρχείοις του σχολείου... εν 
απάση παραβάσει, η πρόφασις αγνοίας εκ µέρους του ολιγωρήσαντος, έσται τουντεύθεν ανίσχυρος και απαράδεκτος”.   
763 15/8/1860, έτος Η΄, αρ. 374, σ. 1397, από την εγκύκλιο του υπουργού Μ. Ποτλή για τη νέα έκδοση του Οδηγού της 
αλληλοδιδακτικής (26/7/1860).  

 255



διδάσκουν τα κύρια µαθήµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Οδηγού κάνοντας οι ίδιοι απ’ 

ευθείας σε όλους τους µαθητές τις προασκήσεις και επαναλήψεις και ιδίως στην ανάγνωση, 

τις ασκήσεις προς ανάπτυξη ιδεών, να κάνουν “ακριβώς και ανελλιπώς” το µάθηµα της 

χριστιανικής διδασκαλίας και στο αλληλοδιδακτικό και στο συνδιδακτικό τµήµα µε ηθικές 

εφαρµογές για την ηθικοποίηση των µαθητών, να τους οδηγούν στην εκκλησία, να τους 

εξηγούν το ευαγγέλιο και να επιτηρούν τη διαγωγή τους µέσα και έξω από το σχολείο. Κάθε 

µήνα να στέλνουν έλεγχο για τη κατάσταση του σχολείου καθώς και τριµηνιαίο και 

εξαµηνιαίο έλεγχο για την πρόοδο των µαθητών. Να υποβάλουν αναφορά για την 

κατάσταση του σχολείου (οικοδοµή, υλικά, µαθητές) και για την κατάσταση των ίδιων 

(σπουδές, πτυχίο, βαθµός, µισθός, εξετάσεις για προαγωγή)764. 

Όσες προσπάθειες και να καταβληθούν, όµως, για τη βελτίωση της δηµοδιδασκαλίας, 

αυτές περιστρέφονται γύρω από τη βελτίωση της αλληλοδιδακτικής και κανείς δεν τολµά ή 

και δε διανοείται να προτείνει την κατάργησή της. Ο υπουργός Μ. Ρούφος (24/2/1866) για 

τη σύνταξη νέου Οδηγού της αλληλοδιδακτικής µεθόδου αναφέρει ότι ο Οδηγός θα πρέπει 

να έχει βάση τη σηµερινή εν χρήσει στην Ελλάδα αλληλοδιδακτική µέθοδο χωρίς 

συστηµατικές και αυθαίρετες καινοτοµίες, εκτός µόνο από εκείνες τις βελτιώσεις που 

υπαγόρευσε η πείρα ή παραδέχτηκαν ήδη τα περισσότερα προχωρηµένα στον πολιτισµό 

έθνη. Επειδή ο µέχρι τώρα Οδηγός αποδείχτηκε ανεφάρµοστος, και για την έκτασή του και 

για το πλήθος των παραγγελµάτων του, ο νέος Οδηγός πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 

απλός και σύντοµος, να περιέχει ”εν είδει κανόνων µόνα τα αναγκαιότερα και αυτά µε 

τρόπον σαφή, ευσύνοπτον και ευµνηµόνευτον”765. 

Η εποπτική διδασκαλία παραµένει “άπιαστο όνειρο”. Ο υπουργός ∆. Σ. 

Μαυροκορδάτος (8/10/1872) επισηµαίνει τα θετικά της παράδοσης µε εικόνες στα διάφορα 

µαθήµατα, που εφαρµόστηκε από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Αυτά “εντυπούνται 

ευχερέστερον εις την µνήµην των τε νηπίων και των παίδων”. Η Εταιρεία διαθέτει εικόνες 

για τα µαθήµατα καθώς και ένα χρήσιµο βιβλίο “Συµβουλαί και οδηγίαι περί διευθύνσεως 

σχολείων”766.  

Βαθµιαία φαίνεται ότι ωριµάζει στη σκέψη των ανθρώπων που ασχολούνται µε την 

εκπαίδευση το γεγονός ότι η αλληλοδιδακτική µέθοδος είναι πλέον παρωχηµένη και 

αναποτελεσµατική, όπως δείχνει και η εκπαιδευτική πείρα που αντλείται από τις άλλες 

χώρες. Παράλληλα οι Έλληνες παιδαγωγοί παρακολουθούν, όπως αποδεικνύεται συνεχώς 

                                            
764 10/9/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 501, σ. 191-192.  
765 10/3/1866, έτος Ι∆΄, αρ. 590, σ. 903.  
766 16/10/1872, έτος Κ΄, αρ. 802, σ. 2595.   
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από τα σχετικά δηµοσιεύµατα, όλες τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές χώρες σε όλους τους 

τοµείς, καθώς και την εκδοτική παραγωγή στην Ευρώπη και Αµερική.  

Ο προβληµατισµός αυτός διοχετεύεται στην ίδρυση Συλλόγων, όπως του “προς 

∆ιάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων Συλλόγου“, το 1869. Στο περιοδικό δηµοσιεύεται ο 

“∆ιοργανισµός” του: “Συνιστάται σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών γραµµάτων. 

Βαθµηδόν και αναλόγως προς τους πόρους αυτού ο σύλλογος θέλει τείνει εις επίτευξιν του 

σκοπού αυτού διά της συστάσεως σχολείων αρρένων και θηλέων και διά της εν αυτοίς 

εισαγωγής και διαδόσεως της στοιχειώδους παιδείας και των καταλληλοτέρων µεθόδων 

διδασκαλίας, διά της παρασκευής και διαδόσεως χρησίµων συγγραµµάτων και δι’ άλλων 

προσφόρων µέσων”767.  

Ο Σύλλογος δηλώνει εµπράκτως το ενδιαφέρον του προκηρύσσοντας διαγωνισµό µε 

θέµα: “Ποίαι αι ελλείψεις της κατωτέρας και µέσης παιδείας εν Ελλάδι; Πόθεν εκάστη αυτών 

προέρχεται, αν εκ των νόµων, αν εκ της εφαρµογής ή εξ άλλων λόγων; Ποία τα άµεσα και 

έµµεσα αποτελέσµατα των ελλείψεων τούτων εις την διανοητικήν ανάπτυξιν και ηθικήν 

διάπλασιν της νεολαίας; Και τις η επιρροή αµφοτέρων επί της καταστάσεως της κοινωνίας; 

Τέλος ποία τα καταλληλότερα θεραπευτικά µέσα;” Οι πραγµατείες θα πρέπει να δώσουν 

ιδιαίτερη προσοχή στα ”ηθοποιά” µέσα της εκπαίδευσης, διότι σκοπός δεν είναι µόνο να 

µαθαίνουν οι µαθητές ταχύτερα και τελειότερα τα µαθήµατα, αλλά και να γίνονται 

τελειότεροι στην αγωγή768.  

∆υστυχώς ο διαγωνισµός δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και απέβη 

άκαρπος. Υποβλήθηκαν µόνο πέντε χειρόγραφα και κανένα από αυτά δεν ήταν σύµφωνο 

µε τις προσδοκίες της επιτροπής. Η επιτροπή πίστευε ότι “η κακή των δηµοτικών µας 

σχολείων κατάστασις οφείλεται εν µέρει και εις την εν ισχύι µέθοδον, και ότι συµφέρει και 

εύκολον είνε να εγκαταλειφθή µεν όσον τάχος η αλληλοδιδακτική... να εισαχθή δε αντ’ αυτής 

η µετά της κατ’ άτοµον διδασκαλίας συνδυαζοµένη συνδιδακτική”769.  

                                            
76728/6/1869, έτος ΙΖ΄, αρ. 707, σ. 1839 κε. Στις 3/4/1869 υπογράφουν οι Μ. Ρενιέρης, Γ. Γ. Παπαδόπουλος, Κ. Ν. ∆όσιος, 
Κ. Παπαρρηγόπουλος, Π. Ροµπότης, Γ. Α. Βασιλείου, Κ. Ν. Κωστής, Α. Γ. Σούτσος, Π. Ζάνος, Ιω. Πανταζίδης, Κ. 
Λαµπρύλος, Α. Αθ. Γεράκης, Γ. Κωνσταντινίδης, Λ. ∆όσιος, Π. Λάµπρου, Αλ. Α. Σούτσος, Π. Λογοθέτης, Κ. ∆. Μυλωνάς, 
∆. Ορφανίδης, Π. Θεολόγος, Π. Εµ. Γιαννόπουλος, Π. ∆ιοµήδης, Ε. Κεχαγιάς, Χαρ. Τρικούπης, Κ. Κ. Μουρούζης, Λ. 
Μελάς, Μ. Βενιζέλος, Π. Παπαρρηγόπουλος, Ι. Σκαλτσούνης, Μ. Γ. Αντωνόπουλος. 13/4/1869 εκλέγονται µέλη του 
Συµβουλίου οι: Κ. Ν. ∆όσιος, Γ. Γ. Παπαδόπουλος, Α. Γ. Σούτσος, Γ. Α. Βασιλείου, Π. Ροµπότης, Κ. Παπαρρηγόπουλος, 
Κ. Ν. Κωστής,  Π. Λάµπρου. 18/4/1869. Πρόεδρος ο Α. Γ. Σούτσος, Αντιπρόεδρος ο Γ. Α. Βασιλείου, ταµίας ο Π. Λάµπρου 
και γραµµατέας ο Γ. Γ. Παπαδόπουλος.  

  76824/10/1869, έτος ΙΖ΄, αρ. 716, σ. 1908 κε. 5/9/1869 προκήρυξη του γνωστού διαγωνισµού περί της εν Ελλάδι παιδείας. 
Ηµεροµηνία λήξης ορίζεται η 15/10/1871 και η βράβευση θα γίνει το Φεβρουάριο του 1872.  
30/5/1872, έτος Κ΄. Αρ. 793, σ. 2551. Καµιά από τις υποβληθείσες διατριβές στο διαγωνισµό του Συλλόγου προς ∆ιάδοσιν 
των Ελληνικών γραµµάτων δε βραβεύεται.  
769Παπαδάκη, ο. π., σ. 158 κε. Τα αίτια του κακού σύµφωνα µε τους πέντε διαγωνιζοµένους είναι τα εξής: α) στο Νόµο του 
1834 που δεν εφαρµόστηκε πλήρως ποτέ στην πραγµατικότητα β) στη µείωση του ποσοστού φοίτησης των µαθητών γ) 
στη µονοσήµαντη κατεύθυνση των σπουδών µε τελικό προορισµό το Πανεπιστήµιο δ) στους δήµους που δεν 
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ε) στην εµπλοκή της πολιτικής και των παραγόντων της στην εκπαίδευση. Ο 
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Στο µεταξύ δραστηριότητα είχε αναπτύξει και ο Ελληνικός ∆ιδασκαλικός Σύλλογος770, 

ο οποίος ιδρύθηκε το 1873 µε σκοπό τη βελτίωση της κατώτερης και µέσης εκπαίδευσης, 

την ίδρυση διδασκαλείου, την οικονοµική ενίσχυση των δασκάλων που αποχωρούσαν 

λόγω γήρατος ή ασθένειας. Ανάµεσα στους επιµέρους στόχους του ήταν η προκήρυξη 

διαγωνισµών, οι µεταφράσεις παιδαγωγικών και σχολικών βιβλίων, η έκδοση φιλολογικού 

περιοδικού, η διαφύλαξη των αρχαίων µνηµείων και της παράδοσης, η σύναψη σχέσεων µε 

όλους τους συλλόγους της Ανατολής771. Ο Σύλλογος ανέπτυξε πλούσιους 

προβληµατισµούς και έθετε στα µέλη του ζητήµατα για µελέτη και συζήτηση772.  

Έτσι στη δεκαετία του 1880 υπάρχει έντονη εκπαιδευτική κινητικότητα και η 

αµφισβήτηση για την αλληλοδιδακτική κορυφώνεται, ενώ ευθαρσώς πλέον οι εκπαιδευτικοί-

παιδαγωγοί υποστηρίζουν την κατάργησή της και στο περιοδικό περιέχονται δηµοσιεύµατα 

που αναφέρονται στις νέες µεθόδους διδασκαλίας.  

Ο Κ. Φρειδερίκος παρουσιάζει την ιστορία της αλληλοδιδακτικής µεθόδου και 

επισηµαίνει την ανεπάρκειά της. Από  το 1814 συστήθηκαν σε όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά 

κράτη αλλά και σε πολλά άλλα µέρη του κόσµου “λαγκαστριανά” σχολεία. Στη Γερµανία 

αυτά τα σχολεία δεν ευδοκίµησαν, όµως, πολύ, διότι εκεί η δηµοτική εκπαίδευση ήταν ήδη 

ανεπτυγµένη. Είναι φανερό ότι ο πρωτόσχολος δεν µπορεί να αντικαταστήσει εξολοκλήρου 

                                                                                                                                                   
Σύλλογος είχε να προβάλει πλούσιες προτάσεις: κατάργηση της αλληλοδιδακτικής και αντικατάστασή της από τη 
συνδιδακτική, διδασκαλία της καθαρεύουσας, εισαγωγή της διδασκαλίας παιδαγωγικών µαθηµάτων, φωνητικής µουσικής, 
γυµναστικής, ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων, οργάνωση των δηµοτικών σχολείων σύµφωνα µε το γερµανικό σύστηµα 
εκπαίδευσης, σύσταση ειδικής επιτροπής για τα διδακτικά βιβλία, ίδρυση εκπαιδευτηρίων για τη µετάδοση γεωργικών και 
βιοµηχανικών γνώσεων. 
770Ο Σύλλογος εξέδωσε το περιοδικό Πλάτων (31/10/1878 έως και το ∆εκέµβριο του 1892) µε σκοπό να καλύψει την 
έλλειψη παιδαγωγικού συγγράµµατος στην Ελλάδα. Πλ. 31/10/1878, αρ. 1., σ. 12 κε. Ο Αριστείδης Κ. Σπαθάκης 
αιτιολογεί την έκδοση ως εξής: η ηθική κατάπτωση του έθνους που προέρχεται από την έλλειψη ορθής κατ’ οίκον αγωγής 
και πληµµελούς διδασκαλίας στα σχολεία παρακίνησε µερικούς από τους φρόνιµους και φιλοπάτριδες άνδρες να 
υψώσουν φωνή υπέρ της διαπαιδαγώγησης του έθνους. Τη φωνή αυτή ανέλαβε να εντείνει ο ∆ιδασκαλικός εν Αθήναις 
Σύλλογος, του οποίου τα µέλη συζητούν για διάφορα παιδαγωγικά αντικείµενα αλλά και δηµοσιεύουν στο περιοδικό 
Πλάτων τις παιδαγωγικές τους θεωρίες. Τις παιδαγωγικές θεωρίες δεν διστάζουν να οµολογήσουν ότι τις αντλούν κατά το 
πλείστον από τον πολυχεύµονα παιδαγωγικό κρατήρα των Γερµανών, από τον οποίο αντλούν και τα υπόλοιπα έθνη της 
γης που προάγονται πολιτισµικώς.  
Το πιο πιθανό είναι αυτή η έκδοση να οδήγησε και στη διακοπή της έκδοσης της Εφηµερίδος των Φιλοµαθών, εφόσον και 
οι συντάκτες των δύο περιοδικών είναι σχεδόν τα ίδια πρόσωπα, αλλά και το αναγνωστικό κοινό είναι εκπαιδευτικοί.   
771 Παπαδάκη, ο. π., σ. 169 κε.  
772ΕΦ, παράρτηµα του τεύχους 1, έτος ΚΕ΄, περίοδος Β΄, 1/4/1877, σ. 2 κε. ∆ηµοσιεύονται τα θέµατα του Συλλόγου του 
έτους 1876-77.  
Ζήτηµα πρώτο: σχέση δηµοτικού σχολείου µε Ελληνικό α. Ποιες γνώσεις πρέπει να απαιτούνται για την κατάταξη µαθητή 
στην κατώτατη τάξη του Ελληνικού β. Οι απαραίτητες γνώσεις για την παραδοχή σε Ελληνικό Σχολείο πρέπει να 
διδάσκονται σε κάθε δηµοτικό σχολείο; γ. Ό,τι απαιτείται για την είσοδο στο Ελληνικό Σχολείο πρέπει να το διδάσκονται 
και αυτοί που θα εισέλθουν αµέσως “εις τον βίον“ ή µήπως δεν είναι αναγκαίο και τι θα πρέπει να γίνει για τη συµπλήρωση 
της εκπαίδευσής τους.  
Ζήτηµα δεύτερο: πώς πρέπει να διδάσκεται η οµιλούµενη γλώσσα στο δηµοτικό σχολείο και πώς στο Ελληνικό και στο 
γυµνάσιο. Η αρχαία ελληνική πρέπει να διδάσκεται και στο δηµοτικό και ποια σχέση πρέπει να τηρείται στη διδασκαλία της 
αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας στο Ελληνικό και στο γυµνάσιο;  
Ζήτηµα τρίτο: ποια τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της συνδιδακτικής και αλληλοδιδακτικής µεθόδου στα δηµοτικά 
σχολεία.  
Ζήτηµα τέταρτο: Γιατί ενώ ζητούνται µε επιµονή διδασκαλεία για τη µόρφωση δηµοδιδασκάλων, δε ζητούνται για 
ελληνοδιδασκάλους και καθηγητές; Από πού προέρχεται η έλλειψη ελληνοδιδασκάλων και η “καταφυγή” σε έκτακτες 
εξεταστικές επιτροπές ή στο διορισµό βοηθών;    
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το διδάσκαλο. Όλοι οι σύγχρονοι παιδαγωγοί κατακρίνουν τη µέθοδο και τη δέχονται µόνο 

σε περιστάσεις, όπου για οικονοµικούς λόγους ή έλλειψη δασκάλων για τη διδασκαλία 

µεγάλου αριθµού παιδιών, δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστεί η συνδιδακτική µέθοδος που 

επικρατεί σήµερα στη Γερµανία και Ελβετία. Η “λαγκαστριανή“ µέθοδος που καθιστά 

δυνατή τη διδασκαλία εκατοντάδων παιδιών από ένα µόνο δάσκαλο είναι ευεργέτηµα σε 

τόπους µε έλλειψη χρηµάτων ή διδασκάλων. Αλλά όσο είναι βέβαιο ότι σε αυτές τις 

περιστάσεις η µέθοδος ευεργετεί την ανθρωπότητα άλλο τόσο είναι κατακριτέο, όταν αυτή 

χρησιµοποιείται σε µέρη, όπου ο αριθµός των µαθητών δεν υπερβαίνει τους 60 και η 

ευπορία των κατοίκων επιτρέπει τη διατήρηση αναλόγου αριθµού διδασκάλων. Ενώ η 

αλληλοδιδακτική µέθοδος αντικαθίσταται στα διάφορα ευνοµούµενα κράτη µε την κατά 

πολύ υπέρτερή της συνδιδακτική, αντίθετα επικρατεί στις Ηνωµένες Πολιτείες και στην 

Αγγλία. Μέχρι σήµερα, όπως αναφέρει ο Jules Paroz στην Παγκόσµια Ιστορία της 

Παιδαγωγίας, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα από το δηµοτικό έως το γυµνάσιο έχουν µια 

αίθουσα διδασκαλίας για όλες τις τάξεις, µε τη διαφορά ότι οι πρωτόσχολοι 

αντικαταστάθηκαν, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο, από διδασκάλους ή 

υποδιδασκάλους. Η βάση της διδασκαλίας µένει η ίδια, οι πίνακες και όλα τα απαραίτητα 

παραµένουν ο ακρογωνιαίος λίθος της µεθόδου, ο δάσκαλος παίζει δευτερεύοντα ρόλο και 

περιορίζεται στην προάσκηση και διδασκαλία των πρωτοσχόλων. Για αυτό και η 

αντικατάστασή του δεν επιφέρει µεγάλη σύγχυση στην πορεία του σχολείου, πράγµα που 

επιτρέπει στις αρµόδιες υπηρεσίες των Ηνωµένων πολιτειών να προβαίνουν σε 

διαγωνισµό για τις διδασκαλικές θέσεις κάθε εξάµηνο ή έτος. Στην Ελλάδα, µετά από την 

εισαγωγή της µεθόδου από τον Κλεόβουλο το 1819 και τον Α. Πολίτη, ο Κοκκώνης σύστησε 

την εισαγωγή του Οδηγού του Σαραζίνου. Το 1842, επειδή από την πείρα αποδείχτηκε 

αναγκαίος ο συνδυασµός συνδιδακτικής και αλληλοδιδακτικής, διότι η δεύτερη γίνεται 

µηχανική και ανεπιτήδεια για την τελειότερη ανάπτυξη των διανοητικών δυνάµεων του 

ανθρώπου, διασκευάστηκε και εκδόθηκε νέος Οδηγός µεθοδικότερος (Β∆ 24/7/1841). Το 

1850 έγινε άλλη έκδοση επηυξηµένη, που τροποποιήθηκε µε το Β∆ (23/7/1856) και αυτή 

την ακολούθησε νέα έκδοση το 1864 που ισχύει µέχρι σήµερα για τα δηµοτικά σχολεία. Οι 

επανειληµµένες προσπάθειες του υπουργείου για τη σύνταξη καταλληλότερου οδηγού 

απέτυχαν και ο οδηγός του Γ. Κωνσταντινίδη κρίθηκε ανεφάρµοστος και δεν ευκολύνει σε 

τίποτε τη χρήση της µεθόδου773.   

                                            
773 1/5/1877, Β’ περίοδος, έτος ΚΕ΄, αρ. 3, σ. 38-42.  
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Το περιοδικό παρουσιάζει τις νέες µεθόδους ανάγνωσης και γραφής σύµφωνα µε τον 

F. Buisson. Ο παλιός τρόπος της διδασκαλίας και της ανάγνωσης, µε τον οποίο πρώτα 

διδάσκονται, αντί να προφέρονται, τα ονόµατα των γραµµάτων και έπειτα ο σχηµατισµός 

των συλλαβών έχει κατακριθεί στα περισσότερα κράτη. Ο λόγος είναι ότι παρουσιάζει 

δυσκολίες και είναι θαύµα το γεγονός ότι οι µαθητές καταφέρνουν τελικά να µάθουν 

ανάγνωση µε αυτή τη µέθοδο. Όποιος γνωρίζει την ανάγνωση, γνωρίζει τη δυσκολότερη 

από τις τέχνες, έλεγε ο Duclos. Παρ’ όλα αυτά η παλιά µέθοδος χρησιµοποιείται στη 

Γαλλία, στην Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Αντίθετα στην Ελβετία, Αυστρία, 

Γερµανία, στις Ηνωµένες Πολιτείες προσπάθησαν να απλοποιήσουν τη διδασκαλία της 

ανάγνωσης. Για το σκοπό αυτό δηµιούργησαν διάφορες µεθόδους, τις λεγόµενες έναρθρες 

(lautiermethode) ή φωνητικές, για να µάθει το παιδί να προφέρει τους ήχους και όχι τα 

γραπτά σηµεία που τους παριστούν. Αυτές ονοµάστηκαν και µέθοδοι συλλαβισµού, διότι 

διδάσκουν την ανάγνωση µε τις συλλαβές. Η εισαγωγή του συστήµατος αυτού στη 

γερµανική γλώσσα έγινε από το Βαυαρό Stefani. Η πρώτη αυτή µέθοδος που 

εφαρµόστηκε, κυρίως, στην αγγλική και γερµανική γλώσσα, τροποποιήθηκε µε νέες 

βελτιώσεις. Στις αρχές του 18ου αιώνα προσπάθησαν στη Γαλλία και Γερµανία να 

συνδυάσουν τη διδασκαλία της γραφής µε τη διδασκαλία της ανάγνωσης και να 

διευκολύνουν τη µία µε τη βοήθεια της άλλης. Έτσι δηµιουργήθηκε νέα µέθοδος, την οποία 

ο P. De Launay ονόµασε γραπτολογία ή γραφανάγνωση και οι Γερµανοί ονόµασαν 

Schreib-Lese-Methode, και η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνδυασµένη µέθοδος 

γραφής και ανάγνωσης. Η µέθοδος αυτή εισήχθη στη Βαυαρία µε τις ενέργειες του 

καθηγητή I. B. Graser και ονοµάστηκε συνθετική, διότι το παιδί αρχίζει από τους ήχους και 

σχηµατίζει µε τη σύνθεση συλλαβές, λέξεις ή φράσεις. Από τον Jacotot, µάλιστα, 

θεωρήθηκε ιδιαίτερα επιτυχής. Ο Jacotot έδινε στους µαθητές του τον “Τηλέµαχο“, τους 

µάθαινε την πρώτη φράση από στήθους και τους οδηγούσε να την αναλύσουν σε λέξεις, 

συλλαβές και γράµµατα, έπειτα να τη διαβάσουν ξανά µεγαλόφωνα και να τη γράψουν. 

Αυτή η µέθοδος, ανάλογα µε τον τρόπο που θα εφαρµοστεί, µπορεί να γίνει ή η πιο 

µηχανική ή η πιο παιδαγωγική. Οι Γερµανοί αµέσως αντιλήφθηκαν τα πλεονεκτήµατα που 

θα µπορούσαν να αποκοµίσουν. ∆ιάφοροι παιδαγωγοί, όπως ο Seltzam στη Βρεσλαβία, ο 

Graffunder στην Ερφούρτη και, προπάντων, ο Vogel στη Λειψία, παρέλαβαν από τον 

Jacotot τη βάση της µεθόδου και την εφάρµοσαν στην ανάγνωση µε το όνοµα 

“αναλυτικοσυνθετική“. Με τη µέθοδο αυτή το παιδί εξασκεί τη διάνοιά του και αναλυτικώς 

και συνθετικώς, έχει συνεχώς την προσοχή του σε εγρήγορση, αναπτύσσει πρωτοβουλία. 

Έτσι κατορθώνεται, ώστε η στοιχειώδης διδασκαλία, αντί να είναι ξηρή και µηχανική 
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προγύµναση, να καταστεί εξαίρετο µέσο γενικής µόρφωσης. Η µέθοδος εφαρµόστηκε και 

στην ανάγνωση και στη γραφή. Η γραφή, όµως, είναι κατά κάποιο τρόπο εξακολούθηση 

των ιχνογραφικών ασκήσεων, τις οποίες ο Froebel, ο διαµορφωτής της επώνυµης 

νηπιαγωγικής µεθόδου, ευφυώς συστηµατοποίησε. Επίσης η ανάγνωση δεν πρέπει να 

περιορίζεται στην ακριβή προφορά των ήχων και στην εκµάθηση των σηµείων, αλλά να 

χρησιµεύει στη γνώση των πραγµάτων και στην κατανόηση εννοιών, δηλαδή στη 

διδασκαλία της γλώσσας. Αυτή η νέα µέθοδος δεν πήρε ακόµη οριστικό όνοµα. Προτάθηκε 

να ονοµαστεί “πραγµατική“ (real) ή “συγκεκριµένη“ (Anschauungs- Sprech- Schreib- 

Lesenunterricht). Και να πώς εφαρµόζεται η µέθοδος: αφού το παιδί φοίτησε στο 

νηπιαγωγείο ή στον παιδικό κήπο, σύµφωνα µε το σύστηµα του Froebel, έρχεται καλά 

προετοιµασµένο στο δηµοτικό. Στο νηπιαγωγείο είδε τα γράµµατα, τα άκουσε να 

προφέρονται, έµαθε να κρατά το κοντύλι, να σύρει ευθείες και καµπύλες γραµµές, να 

µιµείται τα κανονικά σχήµατα, απέκτησε ανεπτυγµένο και παρατηρητικό πνεύµα. Στο 

δηµοτικό, σύµφωνα µε την παλιά µέθοδο, ο µαθητής θα ετίθετο υπό την ευθύνη του 

πρωτοσχόλου ή του δασκάλου µπροστά στον πίνακα ανάγνωσης, όπου θα µάθαινε τα 

γράµµατα. Αντίθετα µε τη νέα µέθοδο του δίνουν το πρώτο του βιβλίο, που είναι 

εικονογραφηµένο. ∆εν αρχίζει µε το αλφάβητο αλλά µε εικόνες. Του δείχνουν την εικόνα 

του αντικειµένου και από πάνω υπάρχει η λέξη. Οι λέξεις είναι απλές, σύντοµες και εύκολες 

και ο Vogel τις ονοµάζει πρότυπα. Ο δάσκαλος συζητά µε τους µαθητές για το αντικείµενο, 

τους δείχνει τα στοιχεία του ονόµατός του, γράφει στον πίνακα τη λέξη, την αναλύει, 

προφέρονται τα φωνήεντα µεµονωµένα και έπειτα µε τα σύµφωνα. Έτσι τα παιδιά 

εξασκούν την όραση και ακοή τους, ταυτόχρονα µαθαίνουν τη γραφή µε ευθείες, οριζόντιες 

και κάθετες γραµµές διάφορων µεγεθών εξακολουθώντας ουσιαστικά την ιχνογραφία, 

όπως στον παιδικό κήπο. Στην Ελλάδα ταλαιπωρούνται και ο δάσκαλος και ο µαθητής µε 

την άπειρη επανάληψη ήχων και συναρµογών ήχων, χωρίς σηµασία και µε τις δύσκολες 

ασκήσεις στην πλάκα. Ακολουθείται η λογική µέθοδος, από το αφηρηµένο στο 

συγκεκριµένο, αντί της φυσικής από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο. Η εισαγωγή της νέας 

µεθόδου θα καθυστερήσει στην Ελλάδα, διότι προαπαιτεί τη “Φροιβέλειο“ νηπιαγωγική 

µέθοδο και την “παραστατική“ (Intuition), στις οποίες στηρίζεται και των οποίων είναι 

απόρροια774.  

                                            
774 Έτος ΚΕ΄, περίοδος Β΄, 1/1/1878, σ. 308-313. Το άρθρο υπογράφει ο Κ. Φρειδερίκος. Η λέξη Intuition αποδίδεται στα 
ελληνικά µε τη λέξη παραστατική.  
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Ο ∆. Η. Κυριακόπουλος µετέφρασε την εισαγωγή από το βιβλίο Enseignement 

simultane de la lecture et de l’ ecriture (συνδιδακτική775 διδασκαλία της αναγνώσεως και 

γραφής), που αναφέρεται στη µέθοδο της διδασκαλίας, για να ενηµερωθούν οι Έλληνες 

δάσκαλοι, να ωφεληθούν οι ίδιοι και να ωφελήσουν τους µαθητές τους. Στο άρθρο τονίζεται 

ότι δεν αρκεί πια να πλουτίζεται η µνήµη του παιδιού, αλλά είναι ανάγκη να αναπτυχθούν οι 

νοητικές του δυνάµεις και να εθίζεται να διανοείται και να εκθέτει ό,τι πράττει. Η αύξηση της 

διδακτέας ύλης στα δηµοτικά αναγκάζει τους δασκάλους να ζητούν προσφορότερα µέσα 

στη διδασκαλία των πρώτων στοιχείων, τα οποία είναι δύσκολο να µεταδοθούν στα παιδιά. 

Το ενδιαφέρον να γίνει πιο λογική και πρόσφορη η διδασκαλία µετέβαλε διαδοχικά όλες τις 

µεθόδους. Μόνο η διδασκαλία της ανάγνωσης φαινόταν να υπολείπεται και, παρόλο που 

βελτιώθηκε, δεν προόδευσε όσο οι άλλες µέθοδοι. Με την παλιά µέθοδο καταβαλλόταν 

πολύς κόπος και χρειαζόταν πολύς χρόνος. Σήµερα, όµως, υπάρχει και συντοµότερη και 

πιο φυσική οδός, η οποία βασίζεται στο να κατανοήσει το παιδί από τα πρώτα µαθήµατα 

ότι η γραφή είναι η “οµιλία” των µατιών. Η ανάγνωση και η γραφή είναι οι δύο όψεις του 

ίδιου νοµίσµατος. Τα παιδιά πρέπει να ασκούνται να µιλούν καθαρά, µε ευκρίνεια και  

προσοχή, για να διακρίνουν κάθε φθόγγο και κάθε συλλαβή και να συνηθίζουν να 

διαβάζουν τα όσα έγραψαν. Η διδασκαλία να βαίνει από το ευκολότερο στο δυσκολότερο. 

Το παιδί, όταν έρχεται στο σχολείο, γνωρίζει να µιλά, αλλά δε µιλά σωστά, περισσότερο 

µιλά  “ασυνειδήτως και εξ εµφύτου, µάλλον δε καθ’ έξιν”, για αυτό πρέπει να γυµναστεί 

στην οµιλία και οι ασκήσεις πρέπει να προσαρµόζονται σε πράγµατα που το ενδιαφέρουν. 

Ο δάσκαλος πρέπει να το συνηθίσει να εκφράζεται καθαρά και χωρίς σφάλµατα στην 

προφορά. Οι ασκήσεις στη γραφή διεγείρουν τη διανοητική ενέργεια του παιδιού και 

χαράσσουν βαθύτερα στη µνήµη του το σχήµα των γραµµάτων. Οι ασκήσεις της 

ανάγνωσης γίνονται πάντοτε µε λέξεις που είναι γνωστές από τις ασκήσεις της προφοράς 

και έτσι το παιδί ευχαριστείται µαθαίνοντας να διαβάζει ό,τι έµαθε να γράφει. Η µέθοδος της 

διδασκαλίας της ανάγνωσης διά της γραφής κινεί την αυτενέργεια του παιδιού και του 

γυµνάζει το νου. Ακόµη παριστάνει τα γράµµατα συνειδητά και η εκµάθηση της ανάγνωσης 

γίνεται µε φυσική ακολουθία. Ο P. De Launay ήταν ο πρώτος που έκανε µε επιτυχία τη 

δοκιµή της µεθόδου στη Γαλλία κατά το 18ο αιώνα και την ονόµασε “γραφανάγνωση“ 

(Scriptologie), αλλά η µέθοδος δεν υποστηρίχτηκε είτε λόγω των ελλείψεων αυτής της 

πρώτης εφαρµογής είτε διότι αντέδρασαν οι προκατειληµµένοι εµπειρικοί. Καλύτερη τύχη 

είχε στη Γερµανία, όπου κρίθηκε ιδιαίτερα θετική ως µέθοδος. Οι Olivier, Pestalozzi 

                                            
775Η λέξη simultane αποδίδεται µε τη λέξη συνδιδακτική.  

 262



(συµπεριλαµβάνεται και το όνοµά του, αν και η αναφορά γίνεται στη Γερµανία), Grazer, 

Schulz, Harnisch την υποστήριξαν. Τώρα µόνο αυτή χρησιµοποιείται στα διδασκαλεία της 

Γερµανίας και Αυστρίας, επεκτείνεται στην Ελβετία, Ολλανδία και στις Σκανδιναβικές 

Χώρες. Ακόµη και στη Ρωσία χρησιµοποιείται. Άριστη εφαρµογή της µεθόδου γίνεται και 

στα δηµοτικά σχολεία των µεγάλων πόλεων του Βελγίου776.  

∆εν είναι δυνατόν όλος αυτός ο προβληµατισµός στους εκπαιδευτικούς κύκλους, οι 

εξελίξεις στην Ευρώπη, οι επιθεωρήσεις των δηµοτικών σχολείων, που έχουν διενεργηθεί 

στο µεταξύ, να αφήσουν αδιάφορο το υπουργείο, και µάλιστα έναν υπουργό όπως τον Α. 

∆. Αυγερινό, ο οποίος εντόπισε πολλά από τα αρνητικά της εκπαίδευσης και προσπάθησε 

να τα επανορθώσει. Σε µια πολυσέλιδη εγκύκλιο “περί διορθώσεως πληµµελειών εν τη 

διδασκαλία” ο υπουργός Α. ∆. Αυγερινός θίγει τα κακώς κείµενα και καλεί τους 

δηµοδιδασκάλους σε συµµόρφωση: Όλοι οι επιθεωρητές αποφάνθηκαν ότι το µεγαλύτερο 

από τα δεινά που κατατρύχουν τα δηµοτικά σχολεία και από το οποίο απορρέουν η 

παντελής ακαρπία των πάντων, η απονάρκωση του θρησκευτικού αισθήµατος, η 

κατάπτωση του εθνικού φρονήµατος είναι η ολέθρια έξη των περισσότερων 

δηµοδιδασκάλων, η οποία προέρχεται από φυγοπονία, να εξαναγκάζουν τα παιδιά σε 

ανάγνωση, χωρίς προηγούµενη ανάπτυξη και εξήγηση, και στην αποµνηµόνευση 

ολόκληρων διδακτικών βιβλίων, από τα οποία δεν κατανοούν τίποτε σχεδόν. Ούτε ο εν 

χρήσει Οδηγός ούτε καµία άλλη διδακτική µέθοδος δικαιολογούν τη διδασκαλία αυτή, που 

επινοήθηκε ενάντια σε κάθε ψυχολογικό και παιδαγωγικό νόµο, και από την οποία 

προέρχεται η στείρωση του νου, η πώρωση της καρδιάς, η απόσβεση του έµφυτου έρωτα 

της µάθησης, και το πιο σηµαντικό, η αποστροφή στο βιβλίο και την πνευµατική 

ενασχόληση εξαιτίας της ακινησίας του πνεύµατος και της έλλειψης κάθε ψυχαγωγίας. Για 

αυτό τα παιδιά ατακτούν, παίζουν και παρεκτρέπονται. Ασυγχώρητη ολιγωρία 

καταγγέλθηκε επίσης και στην εκλογή των αναγνωστικών και διδακτικών βιβλίων, αφού 

χρησιµοποιήθηκαν µυθιστορήµατα ή επιστηµονικά βιβλία ακατανόητα και για την ύλη και 

για τη γλώσσα. Αλλά µήπως οι δάσκαλοι ενδιαφέρονται για το αν οι µαθητές κατανοούν τα 

όσα διαβάζουν; Τα αναγνωστικά βιβλία δεν είναι βιβλία ασκήσεων στην απαγγελία λέξεων, 

αλλά πρέπει να υπηρετούν την όλη πνευµατική ανάπτυξη και ηθική µόρφωση µε ύλη 

ακριβή και εύληπτη, θρησκευτική ή ιστορική ή κοσµογνωστική και πάντοτε µε χρώµα 

χριστιανικό, µε γλώσσα σωστή και καθαρή, ώστε το παιδί κατανοώντας άνετα τα όσα 

διαβάζει να ευχαριστείται, διότι κατορθώνει κάτι µε τις δικές του δυνάµεις. Με τη συνειδητή 

                                            
776 Έτος ΚΣΤ΄, περίοδος Β΄, 15/1/1879, αρ. 20, σ. 313-316.  
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ανάγνωση οξύνεται η παρατηρητικότητα, η σκέψη (διασκεπτικός νους), ρυθµίζεται το 

συναισθηµατικό και η βούληση και διαπλάθεται έτσι ο χαρακτήρας του, ώστε να µπορεί να 

µαθαίνει από το µεγάλο σχολείο της φύσης και του βίου. Αντίθετα µε τη µηχανική 

ανάγνωση και αποστήθιση το παιδί βασανίζεται, µισεί το βιβλίο και σιγά- σιγά ξεχνά ακόµη 

και την ανάγνωση. Επιθυµώντας να περικόψει αυτή τη ζηµιά στην πνευµατική ανάπτυξη και 

στην ηθική µόρφωση του λαού, και µέχρι να ορισθούν µε νόµο τα σχετικά µε τα διδακτικά 

και αναγνωστικά βιβλία, καθώς και τα σχετικά µε τη διδασκαλία των µαθηµάτων σύµφωνα 

µε τις αξιώσεις της παιδαγωγικής, ο υπουργός εντέλλεται τα εξής: α) αµέσως µόλις τα 

παιδιά ασκηθούν στην ανάγνωση λέξεων µε τους τρόπους που ορίζει ο Οδηγός, να τους 

εξηγούν όλες τις δυσνόητες λέξεις και να αναπτύσσουν επιµελώς και ευµεθόδως τις 

έννοιες. Αυτό µπορεί να γίνει µε τη λογική εκλογή των βιβλίων, την προµελέτη των 

διδακτέων µαθηµάτων, την επιµελή καθοδήγηση των ερµηνευτών, όταν τα σχολεία έχουν 

πάνω από πενήντα µαθητές β) στα τµήµατα που διδάσκονται συνδιδακτικώς να εξηγούν το 

οριζόµενο προς αποµνηµόνευση καθηµερινό µάθηµα και τις άγνωστες λέξεις 

αναπτύσσοντας τις ιδέες µε γλώσσα απλή, οµαλή και προσαρµοσµένη στην πνευµατική 

ανάπτυξη των παιδιών, ασκώντας την παρατηρητικότητα, την αυτενέργεια και κρατώντας 

αµείωτο το ενδιαφέρον µε κατάλληλες ερωτήσεις γ) να προτιµήσουν βιβλία µε ύλη διαυγή, 

επιστηµονικά διατεταγµένη, µε µετάβαση από τα γνωστά και αντιληπτά στα άγνωστα και 

στις “νοοθεώρητες” έννοιες δ) να αποκλείσουν τα βιβλία τα γραµµένα στην αρχαία ελληνική 

και µάλιστα τις χρηστοµάθειες που περιέχουν ακατανόητα αποσπάσµατα αρχαίων 

Ελλήνων ή εκκλησιαστικών συγγραφέων ε) στα συνδιδακτικά τµήµατα ως αναγνωστικό της 

αρχαίας γλώσσας να χρησιµοποιούν µόνο το Ευαγγέλιο στ) να αποκλείσουν κάθε µη 

εγκεκριµένο από το υπουργείο βιβλίο ζ) “προς επίρρωσιν” του θρησκευτικού αισθήµατος 

των παιδιών να διδάσκουν τα ιερά µαθήµατα µε προσοχή, ευλάβεια, µε γλώσσα θερµή που 

µιλά στην καρδιά και εµπνέει το φόβο του Θεού και την αγάπη στον πλησίον. Κάθε µέρα 

µετά την πρωινή προσευχή να διδάσκουν για µισή ώρα τα κυριότερα από την Παλαιά και 

κυρίως τη Νέα ∆ιαθήκη και την εποµένη να κάνουν ερωτήσεις η) σύµφωνα µε την εγκύκλιο 

347/17-4-1853 να συνοδεύουν τους µαθητές στον εσπερινό του Σαββάτου και στη 

λειτουργία της Κυριακής. Οι παραβάτες της διάταξης θα τιµωρηθούν “αδυσωπήτως” θ) 

“προς επίρρωσιν” του αισθήµατος της φιλοπατρίας και για την ανύψωση του εθνικού 

φρονήµατος να διδάσκεται η ιστορία της νεότερης Ελλάδας και κυρίως η επανάσταση µε 

την ανάγνωση και απαγγελία ποιηµάτων. Όλοι πρέπει να εκτελέσουν µε ακρίβεια και χωρίς 

προφάσεις τις εντολές αυτές. Οι κείµενοι νόµοι θα πρέπει να εφαρµοστούν. Οι έκτακτοι 

κάθε χρόνο επιθεωρητές και οι επιτόπιες επιθεωρητικές επιτροπές, που θα συγκροτηθούν 
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από πολίτες και υπαλλήλους, θα επαγρυπνούν. ∆ε θα διστάσει να τιµωρήσει 

“αδυσωπήτως, ή και να εκδιώξη της υπηρεσίας αµετακλήτως, ως και κατά το εφεστώς έτος 

έπραξε συµφώνως προς τας εκθέσεις των επιθεωρητών, τους αβελτέρους και εις την 

οκνηρίαν και τα παροµαρτούντα αυτή ελαττώµατα εµµένοντας, να βραβεύση δε τους µετ’ 

επιµελείας και ζήλου καλλιεργούντας την εθνικήν άρουραν”777.   

Όλα αυτά οδηγούν τελικά µετά από εξήντα χρόνια εφαρµογής (αν ληφθούν υπόψη και 

τα έτη πριν τη δηµιουργία του ελληνικού κράτους) στην οριστική κατάργηση της 

αλληλοδιδακτικής µεθόδου και γίνεται παραδεκτό ότι υπήρξε εποχή, κατά την οποία η 

µετάδοση µε µηχανική άσκηση µε ένα δάσκαλο για πολλούς µαθητές των εµπειριών της 

ασυνείδητης ανάγνωσης, της γραφής, των τεσσάρων πράξεων της αριθµητικής και µερικών 

στοιχείων θρησκευτικών και ιστορικών γνώσεων κρινόταν ικανή εκπαίδευση και εφόδιο για 

τα παιδιά του λαού τα προορισµένα να ασκήσουν πρακτικά επαγγέλµατα. Στη σύγχρονη 

εποχή η εφαρµογή των πορισµάτων των φυσικών επιστηµών στη γεωργία, στη βιοµηχανία, 

στο εµπόριο, ο παγκόσµιος ανταγωνισµός καθιστά δυστυχείς τους λαούς που δεν µπορούν 

να βαδίσουν στην οδό του νεότερου πολιτισµού, διότι δεν έχουν τα ηθικά και πνευµατικά 

εφόδια, που είναι πολύ απαραίτητα για την ορθή χρήση της πολιτικής ελευθερίας και της 

συµµετοχής στα κοινά µε την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος. Στις νεότερες πολιτικές 

κοινωνίες, που εδραιώνονται στον ελεύθερο συναγωνισµό και στην ισότητα των 

δικαιωµάτων των πολιτών, χωρίς διάκριση τάξεων, η λειτουργία του σχολείου είναι όρος 

της ύπαρξης των εθνών και σκοπός του τίθεται η µετάδοση των στοιχειωδών γνώσεων από 

τη φύση και την ιστορία µε ευµέθοδη διδασκαλία “ενδελεχώς του ήθους στοχαστικής”. Με 

αυτές τις γνώσεις µπορεί να διαµορφωθεί ο νέος πολίτης σε χρηστό µέλος της εκκλησίας 

και της πολιτείας, µπολιασµένο µε τους εθνικούς χαρακτήρες, αλλά και σε εργάτη επιδέξιο 

και φωτισµένο σε κάθε βιοτικό επάγγελµα, για του οποίου την άσκηση χρειάζονται κάποιες 

στοιχειώδεις γνώσεις. Ο Οδηγός του Σαραζίνου που µεταφράστηκε το 1830 ελάχιστα 

µπορεί να συντελέσει σε αυτό το σκοπό της διάπλασης του ήθους και του χαρακτήρα778. 

                                            
777Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 15/8/1879, αρ. 10, σ. 155-160. “Αποσκορακίσατε κατά µικρόν την άψυχον µηχανικήν 
διδασκαλίαν, την αποναρκούσαν το πνεύµα και καταψύχουσαν και καταπικραίνουσαν την καρδίαν των παίδων, και αντ’ 
αυτής εγκολπώθητε την απλήν και φυσικήν διδασκαλίαν, δι’ ης αι γνώσεις και εµπειρίαι µεταδίδονται τοις παισί χαίρουσιν, 
ου µόνον σαφείς και ευκατάληπτοι δι’ απλής και ευµηχάνου αναπτύξεως των εννοιών, αλλά και µετά κέντρου κινητικού της 
βουλήσεως αυτών προς το αγαθόν. Ανακύψατε οι αποτεθαρρηµένοι εξ υµών από της νάρκης, αναλογιζόµενοι το µέγεθος 
της βλάβης, ης ούτω γίνεσθε αίτιοι. Πάντες δ’ αντλούντες καρτερίαν εν τω έργω, και φρόνηµα εκ της συναισθήσεως ότι 
κοπιάτε εκ της ευδαιµονίας των νέων συµπολιτών σας, των υπό της πολιτείας εµπεπιστευµένων υµίν, και υπέρ του 
µεγαλείου του έθνους, ου θα ήσθε οι αληθείς εργάται, επιδοθήτε µετά ζήλου και ενθουσιασµού εις το ιερόν υµών καθήκον, 
βελτιούντες οσηµέραι εαυτούς διά µελέτης και ασκήσεως εν τη διδασκαλία. Ούτω δε πράττοντες και των κοινοτήτων την 
αγάπην και την υπόληψιν εφελκύοντες, θέλετε και τας υλικάς υµών αποδοχάς, δι’ ας πάντοτε παραπονείσθε, επαυξήσει, 
ως η πείρα µαρτυρεί”. 
778Εγκύκλιος αρ. πρ. 7876/4-9-1880 του Ν. Μαυροκορδάτου προς τους νοµάρχες “περί εκτελέσεως του από 3/9/1880 Β. 
∆ιατάγµατος.  Πλάτων, Έτος Β΄, Οκτώβριος 1880, τεύχος ΙΒ΄, σ. 517 κε.  
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Για αυτό “και επιθυµούντες, το µεν να κανονίσωµεν την διδασκαλίαν των µαθηµάτων εν τοις 

ολιγοπληθέσι δηµοτικοίς σχολείοις του κράτους, εν οις κατά την § 3 του Α΄ κεφαλαίου του 

δευτέρου τµήµατος του Οδηγού επικρατεί οριστικώς η µικτή συνδιδακτική µέθοδος, διά 

λεπτοµερούς προγράµµατος, καθ’ ο η διδασκαλία έσται ακριβεστέρα και καρποφορωτέρα, 

το δε να συντελέσωµεν εις την κατά µικρόν και σύν τω χρόνω προϊόντι επικράτησιν της 

συνδιδακτικής µεθόδου, δι’ ης ευσκοπώτερον η τε ηθική µόρφωσις και η των ψυχικών 

δυνάµεων των παίδων εναρµόνιος ανάπτυξις επιτυγχάνεται, ενεργουµένης της διδασκαλίας 

εκάστου µαθήµατος µετά λόγου κατά τας νεωτέρας διδακτικάς µεθόδους, ας πεφωτισµένη 

πείρα εκύρωσε, και να απαλλάξωµεν τα ηµέτερα σχολεία της αλληλοδιδακτικής µεθόδου, ην 

ως πάντη µηχανικήν και της του πνεύµατος αναπτύξεως κωλυτικήν κατεδίκασεν η 

επιστήµη... απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν...”779.  

Παράλληλα µε τις θεσµικές αλλαγές που ανακοινώνονται το περιοδικό φροντίζει να 

διαχυθούν στο εκπαιδευτικό κοινό οι αλλαγές στις µεθόδους διδασκαλίας, όπως για 

παράδειγµα της ανάγνωσης. Η ανάγνωση στα σχολεία δε γίνεται ορθώς, διότι είναι 

µονότονη και ανυπόφορη. Οι δάσκαλοι πρέπει να δείχνουν µεγάλη προσοχή και επιµέλεια, 

για να ασκούν τους µαθητές σε ορθή και λογική ανάγνωση. Στην ένσταση που υπάρχει 

περίπτωση να διατυπώσει κάποιος ότι για την ορθή ανάγνωση χρειάζονται φυσικά 

χαρίσµατα, µπορεί να δοθεί η απάντηση ότι πολλές φορές άνθρωποι µε ατελή φυσικά 

όργανα διαβάζουν µε χάρη και έχουν πολυπληθείς ακροατές. Η ανάγνωση είναι τέχνη µε 

κανόνες και αρχές και χρειάζεται επίµονη και µεθοδική άσκηση. Για τη σωστή ανάγνωση 

απαιτείται ορθή προφορά των γραµµάτων, έκφραση των ιδεών και αισθηµάτων µε ορθές 

και ποικίλες κλάσεις της φωνής, πρόσφορος σχηµατισµός του προσώπου καθώς και 

χειρονοµίες. Οι γονείς και οι πρώτοι δάσκαλοι των παιδιών πρέπει να προσέξουν την ορθή 

προφορά των γραµµάτων και των λέξεων και να µην επιτρέπουν το ψεύδισµα ή τις 

παραλλαγές τους. Προσοχή χρειάζεται να δείξουν οι δάσκαλοι των επαρχιών στην 

προφορά των µαθητών τους, διότι µπορεί σε αυτή να “λανθάνει ίχνος τουλάχιστον της 

αρχαίας και κατά προσωδίαν προφοράς”. Και επειδή “τις δύναται να βεβαιώση ότι η τοιαύτη 

προφορά είναι οθνεία και αποβλητέα και ουχί η εν ταις πόλεσιν, ένθα η επιµιξία µετά ξένων 

και αλλοθρόων στοιχείων ην µείζων και κατ’ ακολουθίαν και η διαφθορά της γλώσσης και 

της προφοράς αυτής;” καλύτερα να µην υπάρχει επέµβαση παρά µόνο σε µερικές εµφανείς 

                                            
7793/9/1880, Ν. Μαυροκορδάτος “∆ιάταγµα περί µεθόδου διδασκαλίας εν τοις δηµοτικοίς σχολείοις”, Πλάτων, ο.π., σ. 521 
κε.   
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περιπτώσεις, όπως στο “και”, που προφέρεται ως “τσαι” κλπ. Ελαττώµατα προφοράς είναι 

ο ψελλισµός, η τραυλότητα780.     

Ο αναγνώστης πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιεί την υψηλή, τη µέση και τη χαµηλή 

φωνή, κατάλληλα, για να αποφεύγει τη µονοτονία. Η ανάγνωση πρέπει να γίνεται µε την 

ταχύτητα της οµιλίας. Κατά την ανάγνωση χρειάζεται προσοχή στη στίξη. Ο αναγνώστης 

πρέπει να µεταδίδει τα αισθήµατα του συγγραφέα και για αυτό πρέπει να εννοεί τι διαβάζει. 

Ο τονισµός πρέπει να είναι ανάλογος του ουσιαστικού, του ρήµατος, των επιφωνηµάτων 

κλπ.781.  

Ως παράδειγµα για άσκηση στην ανάγνωση δίνεται ο µύθος του La Fontaine “Ο λύκος 

και το αρνίον”. Ο µύθος είναι ένα µικρό δράµα και ο αναγνώστης πρέπει να είναι και 

αφηγητής και υποκριτής, καθώς, µε τις διάφορες µεταβολές της φωνής του, θα πρέπει να 

παραστήσει τα πρόσωπα µε το χαρακτήρα τους. Ο αναγνώστης δεν πρέπει να µιλά µόνο 

στα αυτιά αλλά και στα µάτια των ακροατών του. Αυτό θα το κατορθώσει, αν συναισθάνεται 

το κείµενο που διαβάζει και µπορεί να εκφράζεται µε το κατάλληλο βλέµµα, που δείχνει 

ικεσία, απειλή, χαρά, λύπη κλπ. Και το στόµα µε τις κατάλληλες εκφράσεις δείχνει αυτές τις 

διαθέσεις. Οι κινήσεις του σώµατος συνοδεύουν επίσης το λόγο. Ο αναγνώστης, καθώς 

είναι καθισµένος, µόνο χειρονοµίες µπορεί να κάνει. Οι χειρονοµίες προκαλούν την 

προσοχή, αλλά δεν πρέπει να γίνεται κατάχρησή τους782.   

Το περιοδικό δηµοσιεύει και στοιχεία από την εκπαίδευση στις ευρωπαϊκές χώρες και 

στην Αµερική και δίνει ιδέες από τη λειτουργία των σχολείων, τις δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται, καθώς και για τα µαθήµατα. Ο ∆. Η. Κυριακόπουλος αναφερόµενος στην 

εκπαίδευση στην Αµερική, όπου είναι διαδεδοµένη σε όλες τις πολιτείες η έκθεση ιδεών, 

παίρνει αφορµή, για να εκθέσει τις απόψεις του για την έκθεση ιδεών και τα γραπτά 

γυµνάσµατα. Με τις γραπτές ασκήσεις σε διάφορα καθηµερινά θέµατα, ανάλογα µε την 

ηλικία των µαθητών, γίνεται πρακτική και θετική παίδευση και οι µαθητές και µαθήτριες 

αποκτούν κάποια γνώση του πρακτικού βίου, για τον οποίο προετοιµάζονται και, όταν 

αποφοιτήσουν, δε θα είναι όπως οι Έλληνες µαθητές, οι οποίοι “θέλουσιν ευρεθή 

παντάπασιν ξένοι και εκπεπληγµένοι µη γινώσκοντες τα τρία κακά της µοίρας των, ως 

συµβαίνει παρ’ ηµίν. ∆ηλαδή παρ’ ηµίν οι παίδες διαµένουσι παίδες πλέον του δέοντος, ει 

                                            
780 Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 1/4/1879, αρ. 2, σ. 29-32. ∆. Η. Κ., (E. Mennehand. Revue Pedagogigue 1879), Πρακτικά 
µαθήµατα. Ανάγνωσις µεγάλη τη φωνή. Α. Περί του µηχανισµού του λόγου. 
781 Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 1/5/1879, αρ. 3, σ. 41-46. ∆. Η. Κ., (E. Mennehand. Revue Pedagogigue 1879) Πρακτικά 
µαθήµατα. Ανάγνωσις µεγάλη τη φωνή. Β΄. Περί απαγγελίας. Πώς ο λόγος µπορεί να γίνεται ο θαυµαστός ερµηνευτής της 
διάνοιας. Περί της φωνής. Περί της αφηγήσεως. Περί της φρασεοτοµίας. Περί του ήθους. Περί των µερών του λόγου. Περί 
των σχηµάτων της διανοίας, ερώτηση, αποστροφή, εκφώνηση, αντίθεση, αποσιώπηση. 
782Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 1/6/1879, αρ. 5, σ. 73-78, Περί της φυσιογνωµίας.   
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µη διά παντός, ενώ παρά τοις Αµερικανοίς οι παίδες γίνονται άνδρες ταχύτερον του 

δέοντος”783.  

Ο Σ.Κ.Σ. παραθέτει την άποψη του χηµικού Liebig στις Naturwissenschaftlichen 

Briefen (14η επιστολή, σ. 236, έκδ. 1859) ότι όλοι οι νέοι πρέπει να προπαιδεύονται στις 

κλασικές γλώσσες, Ελληνικά και Λατινικά, ανεξάρτητα από τη σταδιοδροµία που θα 

ακολουθήσουν. Παρατηρήθηκε ότι µαθητές από κλασικά γυµνάσια έχουν καλύτερες 

επιδόσεις στις φυσικές επιστήµες από αυτούς που σπούδασαν στα τεχνικά σχολεία ή 

πολυτεχνεία784.  

Στη Γερµανία από το 1870 παρέχεται η δηµοτική παίδευση δωρεάν. Στα ανώτερα 

δηµοτικά σχολεία Fortbildungschulen της Έσσης έγινε η εισαγωγή του µαθήµατος του 

συνταγµατικού δικαίου ή αλλιώς της πολιτικής παιδεύσεως. Το Βασίλειο της Βυρτεµβέργης 

έχει την πρώτη θέση στη Γερµανία ως προς την εξάπλωση της εκπαίδευσης. Το 1877 

κανείς από τους νεοσύλλεκτους δε βρέθηκε αγράµµατος. Όλοι στη µικρή αυτή χώρα 

ενδιαφέρονται για τα σχολικά πράγµατα και εκδίδονται πέντε παιδαγωγικές εφηµερίδες µε 

µεγάλο αριθµό αναγνωστών. Στη Βαυαρία οι δηµοδιδάσκαλοι πληρώνονται και από τις 

κοινότητες των πόλεων και από το κράτος785. 

Η Αγγλία πραγµατοποίησε πολύ µεγάλη πρόοδο από το 1870 και µετά. Αυξήθηκαν τα 

σχολεία από 7006 το 1870 σε 15287 το 1878, οι µαθητές από 1574834 σε 3453418, η 

φοίτηση κατά µέσο όρο από 998294 σε 2150638, ο αριθµός των πτυχιούχων δασκάλων 

από 12374 σε 24841, των υποδιδασκάλων από 2759 σε 4021, των πρωτοσχόλων (Pupil 

teachers) από 19704 σε 34008, των µαθητών των διδασκαλείων από 930 σε 3027, 

αυξήθηκε ο προϋπολογισµός και υπάρχει ο σύλλογος National Union of Elementary 

Teachers, που έχει αποκτήσει µεγάλη δύναµη και εκδίδει περιοδικό σύγγραµµα, το 

∆ιδάσκαλο, “Schoolmaster”786. 

Ο ∆. Η. Κυριακόπουλος ερανίζεται από τη Revue Pedagogique άρθρο σχετικό µε την 

επιρροή που ασκούν οι εφηµερίδες στους µαθητές. Αυτοί που διαβάζουν υπερτερούν 

έναντι των άλλων συµµαθητών τους στο ότι έχουν µεγαλύτερη ευχέρεια στην ανάγνωση, 

ορθογραφούν και ερµηνεύουν σωστότερα τις λέξεις, µαθαίνουν γρηγορότερα τη 

γεωγραφία, κατανοούν καλύτερα τα κείµενα, κάνουν καλύτερες και πλουσιότερες σε ιδέες 

                                            
783 Έτος ΚΕ΄, περίοδος Β΄, 15/8/1877, αρ. 10, σ. 151-152. 
784 Έτος ΚΕ΄, περίοδος Β΄, 15/11/1877, σ. 259.  
785 Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 1/4/1879, αρ. 1, σ. 16. Η εν Γερµανία παίδευσις.  
786 Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 15/4/1879, αρ. 2, σ. 29-32.Η εν Aγγλία παίδευσις.   
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συνθέσεις και γίνονται δραστηριότερα µέλη στους διάφορους συλλόγους, διότι έχουν 

περισσότερες γνώσεις και ευχέρεια στο λόγο787.   

Αναδηµοσιεύεται από την “Εστία” άρθρο για τις εορτές των σχολείων στη Γερµανία. 

Το Μάιο γίνονται γιορτές στα σχολεία µε περιπάτους στους αγρούς και στα χωριά. Όποιος 

ακούσει τις εντυπώσεις των παιδιών και τους διαλόγους τους, θα κατανοήσει την τεράστια 

επενέργεια που εξασκεί στη βελτίωση του χαρακτήρα και της καθόλου µορφώσεως του 

έθνους “εκπαίδευσις αγαθή και ευµέθοδος”. Σε εκπαίδευση που σκοπεύει πρωτίστως στη 

µετάδοση στο µαθητή όσο το δυνατόν περισσότερων θετικών γνώσεων θεωρείται 

σπουδαιότατο στοιχείο η στενότερη συνάφεια και γνωριµία µε τη φύση, την οποία τα 

παιδιά, ιδίως των πόλεων, γνωρίζουν ατελώς. Ενώ ο καθαρός αέρας και τα υπαίθρια 

παιχνίδια ζωογονούν το πνεύµα, ο δάσκαλος εκµεταλλεύεται κάθε ευκαιρία να εξασκήσει 

τους µαθητές του µε κατάλληλες ερωτήσεις και συζητήσεις. Ο δάσκαλος έχει για τους 

µαθητές του την ιδιότητα του πατέρα και φίλου και οι µαθητές τον αντιµετωπίζουν µε 

εγκάρδια αγάπη και σεβασµό788.   

3.4.4. Παιδαγωγικά-∆ιδακτικά και άλλα βιβλία 
Στο περιοδικό διατυπώνονται παιδαγωγικές απόψεις και κατά την παρουσίαση και 

βιβλιοκρισία παιδαγωγικών και άλλων βιβλίων. Συγκεκριµένα το έτος 1854 είναι, σύµφωνα 

µε την Εφηµερίδα των Φιλοµαθών, πλούσιο σε παραγωγή συγγραφών για την παιδαγωγική 

και τη µέθοδο της διδακτικής. Χαρακτηριστικό είναι το βιβλίο που έγραψε ο Γ. Θ. Παγών 

Περίληψις διδακτικής και παιδαγωγικής από Νειµειέρον789.  

Αλλά και το 1855 εκδίδονται βιβλία ανάλογου περιεχοµένου, όπως του Κ. Σ. 

Ξανθόπουλου Επιστολαί περί διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσης, του ∆. Σ. Στρούµπου790, 

του Αδ. Ιωαννίδη791, του Ιω. ∆ραΐκη792. Η Εφηµερίς αποδίδει την πλούσια έκδοση 

παιδαγωγικών συγγραµµάτων στην ακάµατη προθυµία και ενέργεια της αρµόδιας αρχής 

                                            
787 Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 1/8/1879, αρ. 9, σ. 143.  
788 Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 1/11/1879, αρ. 15, σ. 240.  
789 Γ., Θ., Παγών, “Περίληψις διδακτικής και παιδαγωγικής από Νειµειέρον“, 2/8/1854 αρ. 91 σ. 364. 
Το περιοδικό επανέρχεται στο ίδιο βιβλίο (1/9/1855, αρ. 130, σ. 521) δίνοντας στοιχεία για το περιεχόµενό του. Ασχολείται 
µε τη σωµατική ανατροφή, την ψυχική, τις νοητικές λειτουργίες, τα κύρια αξιώµατα της αγωγής, τη διδακτική, τις µεθόδους, 
τα µαθήµατα, τις ασκήσεις, τη µελέτη κλπ.  
79016/2/1855 αρ. 106 σ. 426,  ∆. Σ. Στρούµπος, “Πραγµατεία περί ανατροφής και παιδεύσεως”. Α. Περί των γενικών 
αποτελεσµάτων της ανατροφής και παιδεύσεως. Β. Περί ανατροφής. Γ. Περί παιδεύσεως. ∆. Περί τέχνης και βιοµηχανίας. 
79116/2/1855 αρ. 106 σ. 426,  Αδ. Ιωαννίδης, “Περί επενεκτέων τροποποιήσεων τη καθεστώση δηµοδιδασκαλία”. Το 
περιοδικό επανέρχεται µε Αγγελία για το βιβλίο του Αδ. Ιωαννίδη, (22/2/1855, αρ. 107, σ. 430). Το βιβλίο περιέχει 
προτάσεις για τη βελτίωση της δηµοδιδασκαλίας. Η πραγµατεία ασχολείται µε την ανώτερη και κατώτερη παιδεία, τα 
καθήκοντα και τα δικαιώµατα των δασκάλων, τη µισθοδοσία, τη συνταξιοδότηση, τα δηµοτικά σχολεία, τους επιθεωρητές, 
τις ποινές, τις εξετάσεις, τα κατάστιχα, τις διδακτικές µεθόδους και την απλοποίηση της αλληλοδιδακτικής, το ανώτερο και 
κατώτερο τµήµα, τους δασκάλους, υποδιδασκάλους, πρωτοσχόλους, τα βιβλία, τα σχολεία των θηλέων. 
792Το περιοδικό δεν αναφέρει σε αυτό το σηµείο για ποιο σύγγραµµα του Ιω. ∆ραΐκη πρόκειται, αλλά στις 19/9/1854 αρ. 
95 σ. 380 πληροφορεί ότι έχει συσταθεί επιτροπή από τους Ιω. Κοκκώνη, Γ. Κωνσταντινίδη, Μ. Καραµάνο, η οποία θα 
µελετήσει την πραγµατεία του ∆ραΐκη µε προτάσεις για βελτίωση της δηµοδιδασκαλίας. 
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υπέρ της παιδείας. Αυτή συντελεί στην εκπόνηση και δηµοσίευση συγγραµµάτων, στα 

οποία εκφέρουν τη γνώµη τους άνδρες µε πείρα, οι οποίοι µελέτησαν τη διδασκαλία και τις 

µεθόδους της. Παράλληλα στους συλλόγους των καθηγητών και ελληνοδιδασκάλων 

γίνονται συζητήσεις για τη βελτίωση της διάταξης των µαθηµάτων στα Ελληνικά Σχολεία και 

Γυµνάσια793. 

Οι νεοέλληνες διανοούµενοι µελετούν και αντλούν στοιχεία από την ευρωπαϊκή 

σκέψη794, ενώ παράλληλα στρέφονται και στην αρχαιοελληνική παράδοση, ανάλογα µε τις 

περιστάσεις. Στην αγγελία για τη µετάφραση του βιβλίου του Fenelon Περί ανατροφής των 

κορασίων σχολιάζεται ότι, παρόλο που το γυναικείο φύλο αποτελεί το ήµισυ του 

ανθρωπίνου γένους και παρόλο που από την καλή του ανατροφή εξαρτάται η ευδαιµονία 

και της οικογένειας και των εθνών, και οι οικογένειες και οι πολιτείες ολιγώρησαν στην 

ανατροφή του και την άφησαν έρµαιο των περιστάσεων. Ο Fenelon σε αυτό το δοκίµιο 

εκθέτει τις αρχές και τους κανόνες της ανατροφής και των δύο φύλων, αλλά, κυρίως, 

ασχολείται µε τη γυναίκα, για να µεταδώσει µέσω αυτής την τελειότητα, σύµφωνα µε τις 

αρχές της θρησκείας και της ηθικής, σε όλο το ανθρώπινο γένος. Ο µεταφραστής ∆. 

Αποστολίδης έκανε όλες τις αναγκαίες διασκευές στα σηµεία, όπου το δόγµα του Fenelon 

ήταν διαφορετικό από τα πάτρια δόγµατα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η µετάφραση έγινε, 

για να χρησιµεύσει το βιβλίο ως άριστος οδηγός στους γονείς εκείνους που εκτιµούν την 

αποστολή τους και την ευθύνη στο Θεό795.   

Στην αρχαιοελληνική παράδοση στρέφεται ο Αρ. Τσάτσος, σχολάρχης Σύρου, ο 

οποίος θα εκδώσει βιβλίο µε τον τίτλο Τέχνη του βίου ή Η αληθής οδός προς την 

ευδαιµονίαν. Η κατάσταση, την οποία διαπίστωσε ο συγγραφέας τον οδήγησε στη 

δηµιουργία αυτού του πονήµατος. Οι περισσότεροι από τους γονείς δίνουν στα παιδιά τους 

ατελέστατη αγωγή, άλλοτε από ασυγχώρητη αµέλεια, άλλοτε από άγνοια, απειρία και 

αβελτηρία και τα εκπαιδεύουν κακώς, ενώ άλλοτε τα διαπαιδαγωγούν µε τρόπο ξένο µε το 

χαρακτήρα του Έλληνα και τις περιστάσεις της πατρίδας. Βλέποντας ότι η ελληνική νεότητα 

αποκλίνει από τον ελληνικό στον “κακώς εννοούµενο” ευρωπαϊκό πολιτισµό έλαβε το 

κείµενο “Περί παίδων αγωγής” του Πλουτάρχου και το εξήγησε µε κατάλληλες σηµειώσεις. 

Σκοπός του να εκδώσει διδασκαλία και υπόδειγµα προσφυέστερης αγωγής στο νέο 

Έλληνα. Συµπεριέλαβε ακόµη τον παραινετικό λόγο του Ισοκράτη προς τους νέους, τον 

                                            
7931/9/1855, αρ. 130, σ. 522. 
79419/6/1858, αρ. 264, σ. 515. “Καθήκοντα των τέκνων προς τους γονείς αυτών, κατά το γαλλικόν του Θ. Η. Βαρρώ προς 
χρήσιν των δηµοτικών σχολείων“ από το ∆. Πανταζή  και αγγελία για το ίδιο βιβλίο 31/7/1859, έτος Ζ΄, αρ. 325, σ. 1005 κε. 
7955/5/1857, αρ. 208, σ. 64.  
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Οικονοµικό του Ξενοφώντα και τα δύο κεφάλαια, τα σχετικά µε τα συζυγικά καθήκοντα, από 

τα Ηθικά του Αριστοτέλη796.  

Το βιβλίο, όµως, που έκανε πραγµατικό πάταγο και είχε τροµερή επιτυχία και στο 

Ελληνικό κράτος και στις περιοχές του έξω Ελληνισµού ήταν Ο Γεροστάθης ή αναµνήσεις 

της παιδικής µου ηλικίας, µετά εικονογραφιών του Λέοντος Μελά797. Την αγγελία του 

βιβλίου, που συνδυάζει την παιδαγωγική θεωρία µε την παιδαγωγική πράξη κάνει η 

Εφηµερίς των Φιλοµαθών επισηµαίνοντας ότι η παιδαγωγία στην Ευρώπη και στην 

Αµερική έχει φτάσει στον ύψιστο βαθµό προαγωγής. Συνειδητοποιώντας την επιρροή της 

στη διάπλαση της κοινωνίας πολλοί άνδρες,  που διαπρέπουν, άρχισαν να ασχολούνται µε 

τη µελέτη της και να εκδίδουν συγγράµµατα άξια λόγου, στα οποία συζητούνται και 

προβάλλονται διάφορες µέθοδοι για το πώς µπορεί πιο αποτελεσµατικά να παιδαγωγείται 

και να εκπαιδεύεται “η απαλή νεότης”. Η παιδαγωγία διαπλάθοντας το χαρακτήρα και τα 

ήθη κάθε κοινωνίας είναι ένα από τα σπουδαιότερα µελήµατα κάθε χρηστού πολίτη. Τα 

θεωρητικά συγγράµµατα που καθοδηγούν το γονέα ή το δάσκαλο ωφελούν, αλλά οι 

θεωρίες χωρίς παράλληλη πρακτική διδασκαλία αποβαίνουν µαταιοδοξίες. Ο Λ. Μελάς 

εξέδωσε “πλείστου λόγου άξιον παιδαγωγικόν πόνηµα πρακτικώτατον, επί τη βάσει των 

αρίστων περί παιδαγωγίας θεωριών και συστηµάτων συντεταγµένον, και αναντιρρήτως το 

άριστον από της αναγεννήσεως του έθνους ηµών δηµοσιευθέντων τοιούτων”. Στο βιβλίο 

αναπτύσσονται µε σωκρατική µέθοδο και υποστηρίζονται µε ιστορικά παραδείγµατα από 

την προγονική ιστορία και την Αγία Γραφή όλες οι χριστιανικές και ηθικές αρετές και 

γίνονται καταληπτές και αγαπητές στα παιδιά. Οι αρχές αυτές εκτίθενται µε επαγωγικό 

τρόπο. Η “φράσις” του κ. Μελά είναι γλαφυρότατη και καταλληλότατη για τα παιδιά. Το 

σύγγραµµα είναι πολύτιµος θησαυρός της νεότητας σαν “φαεινότατος αστήρ εν τω ορίζοντι 

της προκαταρκτικής εκπαιδεύσεως”798.  

                                            
79622/6/1857, αρ. 213, σ. 102-103 και 5/10/1859, έτος Ζ΄, αρ. 333, σ. 1070. “Τέχνη του βίου ή η αληθής οδός προς την 
ευδαιµονίαν“ σε µετάφραση Αρ. Χ. Τσάτσου. Ο συγγραφέας “καθίσταται άξιος και πάλιν της αγάπης της κοινής ηθικής... οι 
ήρωες ουν της ηθικής εισιν οι φέροντες αµαράντους στεφάνους απ’ αιώνος και εις αιώνας... η ηθική ίνα ακράδαντος 
διαµένη, και ασάλευτος διατελή... ανάγκη να στηρίζηται επί των θρησκευτικών αρχών”. Τα παραπάνω µέρη 
µεταφράστηκαν, σύµφωνα µε σηµείωση της Ε. Φ. από το ∆. ∆άρβαρη το 1807 και εκδόθηκαν στη Βιέννη.   
79724/1/1867, έτος ΙE΄, αρ. 621, σ. 1152. Ο Φ. Αριστόβουλος, ελληνοδιδάσκαλος στη Νεάπολη της Καππαδοκίας, 
µεταφράζει στην τουρκική το Γεροστάθη “προς χρήσιν των Μικρασιατών”. 
7987/2/1859, αρ. 302, σ. 818 κε. 
25/4/1859, αρ. 312, σ. 898. Ο ίδιος ο υπουργός Χ. Χριστόπουλος (29/1/1859) συγχαίρει µε επιστολή του το Λέοντα Μελά 
για το βιβλίο “ο Γεροστάθης”. “Τω αρίστω των εν τη νεωτέρα των Ελλήνων γλώσση συνταχθησοµένων (το σωστό 
συνταχθέντων) ηθικών συγγραµµάτων. Είθε τοιαύτα βιβλία, οίον το υµέτερον, να πολλαπλασθιασθώσι παρ’ ηµίν εν 
µυριαρίθµοις αντιτύποις και να εισδύσωσι µέχρι των εσχατιών του ελληνισµού, είς τε την καλύβην του γεωργού και επί της 
τραπέζης των του πλουσίου δωµάτων. Τούτό εστιν η αρίστη του ελληνικού γένους παρασκευή... δύναται να χρησιµεύση 
εν τοις δηµοτικοίς σχολείοις εις ανάπτυξιν της αρετής και φιλοπατρίας”. Το περιοδικό συµφωνεί και επαυξάνει την κρίση 
του υπουργού: “το αληθές παντός έθνους αγλάισµα υπάρχει η αρετή των πολιτών, η ορθή διαφώτισις της διανοίας και ο 
πλούσιος των καλών έργων θερισµός· ο Γεροστάθης διδάσκει ηµάς επαγωγικώτατα την αγάπην της τοιαύτης αρετής, 
ευεργέται δε της ελληνικής νεότητος λογισθήσονται πάντες όσοι συντελέσωσι, ίνα έκαστος ελληνόπαις φέρει αυτόν ως 
εγκόλπιον και οίον συνέκδηµον εις το στάδιον της αγωγής και παιδεύσεως αυτού”. 
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Σιγά-σιγά διαµορφώνονται τα ιδεώδη, σύµφωνα µε τα οποία θα πρέπει να 

διαπαιδαγωγηθεί η ελληνική νεολαία, δηλαδή ο Χριστιανισµός και η αρχαιότητα. Ο Γ. Θ. 

Παγών στην αγγελία του για την έκδοση του βιβλίου Οµηρόκεντρα, α και Κέντρωνες799, που 

αποδίδονται στην αυτοκράτειρα Ευδοκία, δικαιολογεί την έκδοση του πονήµατός του ως 

εξής: “την της παρούσης γενεάς νεότητα οφείλοµεν διδάσκειν, παιδαγωγείν και ποδηγετείν 

αυτήν εις παν ό,τι αφορά την ευσέβειαν της ηµετέρας θρησκείας και την δόξαν των 

ηµετέρων προγόνων, όπως και αυτή λαµβάνουσα εντεύθεν το ενδόσιµον αναπτύσση τας 

εαυτής λογικάς δυνάµεις και εµπεδοί τα γενναία αυτής αισθήµατα και φρονήµατα προς την 

αυτονοµίαν, ισονοµίαν και ισοπολιτείαν του ηµετέρου χριστιανικού και ελληνικού 

πληρώµατος και πολιτεύµατος, και όπως εξ απαλών ονύχων άρχηται µανθάνειν τα ιερά 

γράµµατα, τα δυνάµενα αυτήν σοφίσαι, επίστασθαι τα φυσικά αυτής δικαιώµατα και τα 

πολιτικά καθήκοντα”800. 

Στη διαπαιδαγώγηση αυτή πρωτεύοντα ρόλο διαδραµατίζουν οι εντυπώσεις της 

νηπιακής ηλικίας. Στον πρόλογο εγχειριδίου801 για τα νηπιακά σχολεία τονίζεται ότι οι 

εντυπώσεις, τις οποίες λαµβάνουµε στην παιδική ηλικία είναι “αι βαθύτερον ριζούµεναι και 

αι µάλιστα ανεξάλειπτοι”. Το γεγονός αυτό δείχνει πόσο σπουδαίο είναι η “νεατή αύτη γη 

δεχθή τον αγαθόν σπόρον”. Το κυριότερο έργο του δασκάλου είναι η σπουδή της παιδικής 

καρδιάς, στην οποία πρέπει να µεταδώσει τα ευγενικά αισθήµατα. Τα διδάγµατα του 

βιβλίου είναι σχέδια ή πρότυπα, τα οποία µπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε την 

πείρα και ικανότητα του δασκάλου. Ένα από τα πιο σηµαντικά που πρέπει να διδαχθεί το 

παιδί είναι για τον πλάστη του και το σώµα του. Οι ιστορίες της Αγίας Γραφής είναι 

ανεξάντλητο µεταλλείο, από το οποίο είναι δυνατόν να αντληθούν ηθικές και πνευµατικές 

διδασκαλίες κατάλληλες για την αντιληπτική ικανότητα του παιδιού. Στο βιβλίο τέθηκαν 

µαθήµατα “εις βελτίωσιν του ευ έχειν του νοός και του σώµατος. Το χρέος της υπακοής, η 

σπουδαιότης της αληθείας, η ανυσιµότης της φιλοπατρίας, η ανάγκη και η ωφέλεια της 

τάξεως και καθαριότητος, καθήκοντα και έξεις, άτινα δέον ν’ αποτελώσιν αεί ουσιώδες µέρος 

της αγωγής του παιδίου”802. 

Συχνές είναι και οι εκδόσεις βιβλίων ηθικού περιεχοµένου. Ο Α. Κ. 

Παππαζαφειρόπουλος, δικηγόρος, αναγγέλλει την έκδοση της Παιδικής Αποθήκης. Ο 

                                            
799Οµηρόκεντρον ή Οµηροκέντρων (κέντρων=ύφασµα ραµµένο από πολλά κοµµάτια) είναι η συρραφή στίχων από τα 
οµηρικά έπη, ώστε να αποτελούν ένα κατανοητό σύνολο. Στα λατινικά έγινε το αντίστοιχο µε την Αινειάδα.   
8007/3/1859, αρ. 306, σ. 851 κε.   
80124/7/1859, έτος Ζ΄, αρ. 324, σ. 997. “Εγχειρίδιον ∆ιδασκαλίας προς χρήσιν των Νηπιακών Σχολείων (εις τµήµατα δύο) “, 
όπως διδάσκεται στο εκπαιδευτήριο των Χιλλ. Τα νηπιακά σχολεία, που πρωτοσυστάθηκαν στην Αµερική, αποδείχθηκαν 
“µεγίστης ηθικής και διανοητικής ωφελείας πρόξενα και οίον ευλογία της νηπιακής ηλικίας”. 
80231/7/1859, έτος Ζ΄, αρ. 325, σ. 1003 κε. 
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συγγραφέας ορµήθηκε από την αρχή: “ο παις πρέπει, όσον ένεστι δυνατόν, να γνωρίση 

παιδιόθεν, πανθ’ όσα ανδρωθείς θέλει γνωρίσει διά της σπουδής”. Η παιδική αποθήκη 

πραγµατεύεται θέµατα για το Θεό, τον άνθρωπο, για τις επιστήµες και τις τέχνες. Το βιβλίο 

είναι χρήσιµο για τη σπουδάζουσα νεολαία, τους γονείς αλλά και τους λογίους803. 

Στην προσπάθεια να µεταδοθούν στα παιδιά ηθικές αρχές εκδίδονται βιβλία 

αναγνωστικά µε διδακτικές ιστορίες804: ο Γ. Κωνσταντινίδης, µετά την έκδοση του 

Αλφαβηταρίου του “κατά νέαν µέθοδον“, το οποίο εκδόθηκε το περασµένο έτος και 

εγκρίθηκε στις 15/3/1861 από το υπουργείο, για να εισαχθεί στα δηµοτικά σχολεία, 

ενθαρρύνθηκε, για να προετοιµάσει βιβλίο ανάγνωσης που είναι συνέχεια του 

αλφαβηταρίου. Αναζήτησε βιβλίο εύληπτο, ψυχαγωγικό, ηθικό, µε εικόνες όχι ξένες µε τον 

ελληνικό βίο και κατέληξε στα ∆ώδεκα παιδικά διηγήµατα, τα οποία συνέγραψε µια Γαλλίδα 

µητέρα. Ο Κωνσταντινίδης επέλεξε 13 εικόνες οι οποίες “ου µόνον εναργέστερον 

παριστάνουσιν εις τους παίδας το αναγινωσκόµενον, αλλά και την προσοχήν εφελκύουσι 

και την φαντασίαν διεγείρουσι και την εντύπωσιν µονιµωτέραν καθιστώσι”805.   

Ο ίδιος συγγραφέας µετέφρασε από τα αγγλικά το βιβλίο Ο άποικος παις, µια 

εξιστόρηση των περιπετειών και του βίου του Α. Lincoln. Το βιβλίο καταδεικνύει 

“ιστορικότατα“ ότι ο “τυχών παιδαγωγίας επί των αρχών του Ευαγγελίου τεθεµελιωµένης, 

και ταύτα πιστώς ακολουθών εις πάσας του βίου τας περιστάσεις, και αυτάς τας ήκιστα 

σπουδαίας, δύναται ου µόνον ασφαλώς την επουράνιον µακαριότητα να προµνηστευθή, 

αλλά, εν ευνοµουµένη κοινωνία, και εις τα ύψιστα των αξιωµάτων αθηρεύτως να 

προσκληθή... ”806. 

Αλλά και το βιβλίο ∆ηµοτική εκπαίδευσις ή παιδικά µαθήµατα διά τα δηµοτικά σχολεία 

κατ’ επιτοµήν  (εκ του γαλλικού και µετά βελτιώσεων προσθέτων υπό Ι. Ε. Γιαννοπούλου ή 

Ηπειρώτου) εγκρίθηκε από το συµβούλιο της δηµόσιας εκπαίδευσης ως αξιόλογο για τα 

δηµοτικά σχολεία. “Μεταδίδονται γνώσεις ουχί φορτικώς και αηδώς, αλλ’ ευαρέστως και 

τερπνώς, όπως πρέπει να ώσι τα διά µικράν ηλικίαν οριζόµενα διδακτικά βιβλία”807. 

                                            
80330/12/1858, αρ. 296, σ. 770.   
80424/7/1859, έτος Ζ΄, αρ. 324, σ. 998. “Ιστορία του Μικρού Ιωάννου υπό Θωµά ∆άυ“, σε µετάφραση Γ. Κωνσταντινίδη, 
τρίτη έκδοση. Ανήκει στα βιβλία τα “δυνάµενα συν τη τέρψει και ηθικάς αρχάς επαγωγικώς να ενσπείρωσι και κρατύνωσι 
εις τας νεαράς αυτών καρδίας”. 
7/8/1859, έτος Ζ΄, αρ. 326, σ. 1013. “Βιβλιοθήκη των παίδων“ του Ν. ∆ραγούµη. “Πάντες οµολογούσιν ότι απόλυτον ήδη 
ανάγκην έχοµεν βιβλίων, άτινα συν τη αναγνώσει διδάσκουσι τους παίδας και γνώσεις χρησίµους, µάλιστα δε ηθικάς 
αρχάς” . 
8058/7/1861, έτος Θ΄, αρ. 414, σ. 1718. Το βιβλίο επαναπροβάλλεται 1/5/1862, έτος Ι΄, αρ. 449, σ. 1997. ∆ώδεκα παιδικά 
διηγήµατα του Γ. Κωνσταντινίδη. Από τον πρόλογο της µητέρας που έγραψε το βιβλίο: στην αποτυχηµένη προσπάθειά της 
να βρει για τα παιδιά της κατάλληλο βιβλίο, αφού είχαν µάθει να διαβάζουν, σκέφτηκε να γράψει αυτά τα διηγήµατα, για να 
ευχαριστήσει τα παιδιά, ώστε να αγαπήσουν την ανάγνωση και να διευκολύνει έτσι το επίπονο έργο των µητέρων.  
806 1/4/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 556, σ. 630.  
807 13/6/1864, έτος ΙΒ΄, αρ. 528, σ. 408.  
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Αξιόλογο είναι και το πόνηµα Η Χρυσαλλίς των παίδων του Κ. Ιω. Μαρουδή. Το περιοδικό 

σχολιάζει ότι οι δάσκαλοι γνωρίζουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον να γράφουν 

ανάλογα µε την ηλικία και την αντίληψη των µαθητών. Το βιβλίο περιέχει σε απλή και 

καταληπτή για τα παιδιά γλώσσα ηθικά αναγνώσµατα τερπνά και επαγωγά που δεν 

κουράζουν στην ανάγνωση. Ένα άλλο χρήσιµο βιβλίο είναι Το υπόγειον ή αι δύο αδελφαί 

σε µετάφραση από τα γαλλικά από τους Κ. Φρειδερίκο και Α. Μερτρούδ. Το γεγονός ότι το 

βιβλίο εκτιµήθηκε στη Γαλλία είναι εγγύηση, διότι εκεί τα βιβλία που εισάγονται στα σχολεία 

είναι “καλώς προεξεταζόµενα και βασανιζόµενα” και εφοδιάζουν τις απαλές καρδιές των 

παιδιών µε ηθικά όπλα, για να αντέξουν στις πολλές και δηλητηριώδεις βολές που 

ρίχνονται πάνω τους από παντού808.  

 Ο Λ. Μελάς µε το βιβλίο του Ο Χριστόφορος ή το ναυάγιον και η διάσωσις συµβάλλει 

στη χριστιανική ανατροφή της νεότητας που είναι η αληθινή ηθική ανατροφή. Η ανάγνωση 

του έργου και η ανάπτυξη και ερµηνεία του από τους γονείς και δασκάλους συµπληρώνουν 

το έργο της παιδαγωγίας, της δηµιουργίας και ηθικής πλάσεως του ανθρώπου. Ο 

Πατριάρχης Γρηγόριος ο ΣΤ΄ συνεχάρη το Λ. Μελά, διότι η διδαχή αυτή εκτίθεται ως “έπος 

αφελές ιστορικής και δραµατικής διηγήσεως αυτοµάτως και απόνως θελγούσης και 

νυττούσης τον αναγνώστην, ώστε µηδαµώς προσκορή γίνεσθαι την ανάγνωσιν”809. 

Ο ίδιος συγγραφέας µε το νέο του έργο Χριστιανικαί δεήσεις µετά ασµάτων προς 

οικοδοµήν των Ελληνοπαίδων, που εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο ευεργέτησε και πάλι 

την κοινωνία, που τον ευγνωµονεί ακόµη περισσότερο. “∆ιά του Γεροστάθη του διέγραψε τη 

ηµετέρα νεολαία τον τύπον του καλού πατριώτου, διά του Νικηφόρου του υπέδειξε το 

παράδειγµα του καλού χριστιανού, διά δε των ∆εήσεών του προσέφερεν εις τας οικογενείας 

πολύτιµον θησαυρόν... Αι ∆εήσεις του κ. Μελά δεικνύουσιν, ότι ο χριστιανισµός εν Ελλάδι 

δεν εξέλιπε, δεν είναι µόνο εξωτερικός τις µηχανισµός, αλλά κτήµα καρδιών, ζωή”. Σύµφωνα 

µε το περιοδικό ο Μελάς είναι άξιος πολλών επαίνων, διότι εργάζεται µε ζήλο για τη 

θρησκευτική και ηθική µόρφωση της κοινωνίας. ∆εν είναι δυνατόν µια κοινωνία να 

προκόψει, αν δε στηριχτεί στην ηθική και στη θρησκεία, που είναι τα ισχυρότερα νεύρα των 

κοινωνιών και τα πρώτα στοιχεία της υγείας τους810.   

Εκτός από τα ηθικοδιδακτικά βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά υπάρχουν και 

εκδόσεις βιβλίων ανάλογου περιεχοµένου για ενηλίκους, όπως το Κάτοπτρον της κοινωνίας 

                                            
808 20/7/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 567, σ. 720.  
809 24/10/1869, έτος ΙΖ΄, αρ. 716, σ. 1911.  
81014/11/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 751, σ. 2188-2189.  
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του Ι. Νικολαϊδη Λεβαδέως811. Με το έργο αυτό αποδεικνύεται ότι δεν εξέλιπαν εντελώς 

αυτοί που φροντίζουν για την ηθική ανάπλαση της κοινωνίας. Το βιβλίο “απεικάζει τα κάλλη 

της αρετής και την αποτρόπαιον όψιν της πονηρίας”812.  Ο ίδιος συγγραφέας (Ι. Ν. 

Λεβαδεύς) εκδίδει το Πνεύµα της Θρησκείας: “Κατά δυστυχίαν εν τη Ελλάδι, όθεν προήλθον 

υπέρ των άλλων εθνών πάντων τοσαύτα καλά, διά την πλεονάζουσαν αµάθειαν του κλήρου, 

την αδιαφορίαν των αρχόντων και τον δοκησίσοφον πυρρωνισµόν πολλών διδασκάλων, η 

χριστιανική θρησκεία προ πολλού ήδη επαπειλείται και αληθώς νοσεί, εκτός και ότι και 

έξωθεν επιβουλεύεται813... βάλλοµεν υποκάτω τα ψυχικά, επάνω δε τα σωµατικά 

συµφέροντα, υποκάτω την χριστιανικήν, επάνω δε την εθνικήν παιδείαν... τι άλλο 

αναγινώσκεται παρ’ ηµίν σήµερον, ειµή αισχραί µυθιστορίαι, σκανδαλώδεις αντιπολιτεύσεως 

δηµηγορίαι και διηγήσεις λυπηραί κοινωνικών αναστατώσεων”. Για αυτό συνέγραψε το 

“άθροισµα” των θρησκευτικών ιδεών, για να πείσει το νου και να συγκινήσει την καρδιά µε 

τρόπο καθαρό και εύκολο στην κατανόηση814.   

Μία σπουδαία παράµετρο για ένα αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό σύστηµα αποτελούν 

τα διδακτικά βιβλία. Κατά την περίοδο, η οποία µελετάται, εκδόθηκαν πάρα πολλά, άλλα 

πρωτότυπα και άλλα µεταφρασµένα από τα γαλλικά ή τα γερµανικά, κυρίως. Σε όλες τις 

βιβλιοκρισίες που δηµοσιεύονται στο περιοδικό γίνεται παραδεκτό ότι τα διδακτικά βιβλία 

θα πρέπει να έχουν προσφυή διάταξη της ύλης, ακρίβεια στους όρους, σαφήνεια, και να 

διακρίνονται για το ευµέθοδο, ευσύνοπτο, περιεκτικό, φαινόµενα που σπανίως απαντώνται 

στα διδακτικά βιβλία, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Ορισµένοι συγγραφείς δείχνουν 

τυφλή εµπιστοσύνη στα ξένα βιβλία και τα µεταφράζουν χωρίς να ελέγξουν την ορθότητα 

του περιεχοµένου τους815. 

Γίνονται πολλές µεταφράσεις βιβλίων, κυρίως των θετικών επιστηµών, και οι 

συγγραφείς υπόσχονται άριστα αποτελέσµατα στη µάθηση, διότι τα συγγράµµατά τους θα 

                                            
811”ου µόνον επιστήµονος και πολυµαθούς, αλλά και πάνυ εγκρατούς (όπερ σπάνιον δυστυχώς εν τω νυν χρόνω της 
δεσποτείας της επιπολαιότητος) της αρχαίας γλώσσης και των σχέσεων αυτής προς την νυν εν χρήσει διάλεκτον αυτής”.  
812 1/4/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 556, σ. 629-630. Επίσης από το τεύχος 396 στις 4/2/1861 του Θ΄ έτους και σε περίπου τριάντα 
τεύχη δηµοσιεύεται σε συνέχειες το σύγγραµµα “Οδός προς την ευδαιµονίαν, ήτοι συλλογή γνωµών και παραγγελµάτων 
εκ διαφόρων συγγραφέων” του ∆. Ιωαννίδη. (Τεύχη 397, 398, 399, 400, 401, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 414, 416, 417, 
418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 435).    
813Ο γράφων δεν χρησιµοποιεί το επιβουλεύεται ως αποθετικό αλλά ως παθητικό. 
814 1/4/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 556, σ. 630-632.  
815Με αφορµή τη θετική βιβλιοκρισία για το βιβλίο ”Μαθηµατική και Φυσική Γεωγραφία” του Ν. Χορτάκη. Πολλοί γράφουν 
κατ΄ εργολαβία και έχουν λάθη και ανακρίβειες στα βιβλία τους. Οι συγγραφείς τους παίρνουν το υλικό τους αβασάνιστα 
εντυπωσιαζόµενοι από τους τίτλους και πιστεύουν ότι “παν φράγκικον βιβλίον είναι ορθόν και αναµάρτητον”. Κάνουν λάθη 
αναφέροντας ανύπαρκτα ιστορικά γεγονότα, ανακριβείς χρονολογίες κλπ (15/11/1853, αρ. 5, σ. 19). 
”Μικρά Στοιχειώδης Γεωµετρία προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων” υπό Γ. Α. Γεράκη, γυµνασιάρχου. Η γεωµετρία 
αυτή έχει εγκριθεί από το 1845 και αποδείχτηκε χρήσιµη για το ευσύνοπτο και ευµέθοδό της. Η δεύτερη έκδοση φέρει 
πολλές βελτιώσεις, τις οποίες υπέδειξε στο συγγραφέα η πολύχρονη πείρα. 2/8/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 568, σ. 728.  

 275



εξοµαλύνουν τη σπουδή των επιστηµών και θα την καταστήσουν βατή και εύκολη σε όλους 

τους διδασκόµενους, ακόµη και στους “αφυεστέρους”816.  

Το περιοδικό καταδικάζει το φαινόµενο των µεταφραστών εκείνων, που άκριτα και 

χωρίς να ελέγχουν τα ξένα συγγράµµατα, προχωρούν στη µετάφραση δίνοντας έτσι 

ανακριβή και λανθασµένα επιστηµονικά στοιχεία817. Μεγάλες διαστάσεις είχε πάρει επίσης 

και το φαινόµενο των κλεψίτυπων βιβλίων ή άλλων βιβλίων, που δεν είχαν εγκριθεί, όπως 

αποδεικνύεται από σειρά εγκυκλίων του υπουργείου. Ο υπουργός Μ. Γ. Αντωνόπουλος 

(αρ. πρ. 601, 4/9/1870) εφιστά την προσοχή για τα κλεψίτυπα βιβλία που κυκλοφορούν και 

καθιστά υπεύθυνους τους διδάσκοντες: “θεωρούµεν ως υπόθαλψιν ληστείας των κόπων και 

της ιδιοκτησίας των συγγραφέων και εκδοτών των διδακτικών βιβλίων πάσαν ανοχήν ή 

παράβλεψιν των απαγορευτικών ηµών διαταγών”818.  

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το σχολικό αναλυτικό πρόγραµµα,  συνεπές στις αρχές 

της αρχαιοµάθειας και της αρχαιολατρίας, περιλαµβάνει στο µεγαλύτερο µέρος του (σχεδόν 

55% των ωρών διδασκαλίας) τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών (τα Νέα Ελληνικά, 

δηλαδή η καθαρεύουσα, διδάσκονται µόλις από το 1884 και µετά και σε ελάχιστες 

διδακτικές ώρες), για τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών διατίθενται λιγότερες από το 

20% του διδακτικού χρόνου ώρες, ενώ απουσιάζει σχεδόν οποιαδήποτε πρακτική 

διδασκαλία819. Είναι φυσικό, εποµένως, τη “µερίδα του λέοντος” στις εκδόσεις διδακτικών 

βιβλίων να καταλαµβάνουν αυτά της γραµµατικής και κυρίως της γραµµατικής της αρχαίας 

                                            
816Ο γυµνασιάρχης του Γυµνασίου Πατρών Γ. Α. Γεράκης µεταφράζει το βιβλίο του Κ. Κόππη, καθηγητή του Βασιλικού 
Πρωσσικού Γυµνασίου “Στοιχεία της καθαράς µαθηµατικής”. Ο Κ. Κόππης από πολλών ήδη ετών απέκτησε όνοµα 
λαµπρό στον παιδαγωγικό κόσµο και τα συγγράµµατά του διαπρέπουν “κατά το σκόπιµον της µεθόδου, ιδ. Diesterweg 
Wegweiser, εκδ. 4, τόµ. Β΄, σ. 386 και 432”. Τα συγγράµµατά του διδάσκονται από το 1853 σε 110 πόλεις της Γερµανίας. 
14/5/1855, αρ. 116, σ. 467. 
Στοιχεία Αριθµητικής προς χρήσιν των Γυµνασίων “κατά τα δοκιµώτατα των γαλλικών συγγραµµάτων, και συµφώνως τω 
περί διδασκαλίας των µαθηµατικών προγράµµατι του Υπουργείου, συνταχθέντα υπό Β. Λάκωνος... η Αριθµητική αύτη 
ηρανισµένη εκ νεωτάτων και δοκιµωτάτων γαλλικών αριθµητικών και ιδίως της του Γάλλου ακαδηµαϊκού Bertrand, εστίν 
ευµεθόδως συντεταγµένη και τυπογραφικώς λίαν επιµεµεληµένη”. 30/9/1857, αρ. 227, σ. 216.   
Μαθήµατα περί φυσικών και τεχνητών ιδιοτήτων των σωµάτων ως αντικειµένων εις ανάπτυξιν ιδεών, κατά την µέθοδον 
του Πεσταλότζη, µεταφρασθέντα εκ του αγγλικού υπό Γ. Κωνσταντινίδου κατ’ έγκρισιν του επί ∆ιδασκαλείου και των 
∆ηµοτικών Σχολείων ∆ιευθυντηρίου, έκδοσις τετάρτη επιδιωρθωµένη. 15/11/1858, αρ. 286, σ. 692.  
817Ο Ηρ. Λαζαρίδης εξέδωσε σχολικό άτλαντα. Έχοντας την πίστη ότι “πάντα τα εις ξένην γλώσσαν πονήµατα αναµάρτητα 
τυγχάνουσιν, έλαβεν εική ως πρωτότυπον Κύριος οίδε ποίους άτλαντας γαλλικούς και εξ αυτών ερανισάµενος έξέδωκεν 
αυτός άρτι ίδιον”. ∆εν κατακρίνεται διότι χρησιµοποίησε ξένα πρωτότυπα, αλλά για το ποια επέλεξε. 16/10/1859, έτος Ζ΄, 
αρ. 335, σ. 1086. 
818 30/9/1870, έτος ΙΗ΄, αρ. 746, σ. 2151 κε.  
Αναφέρονται και άλλες περιπτώσεις: 
Ο υπουργός ∆. Καλλιφρονάς (10/10/1873) ζητά την αποµάκρυνση όσων διδακτικών βιβλίων δε φέρουν ολογράφως την 
άδεια του υπουργείου (30/10/1873, έτος ΚΑ΄, αρ. 819, σ. 2716).  
ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 1/8/1879, αρ. 9, σ. 144.Ο υπουργός Ανδρέας Α. Αυγερινός (αρ. 5795, 28/7/1879) απευθυνόµενος στους 
προϊσταµένους των Γυµνασίων και Ελληνικών σχολείων επισηµαίνει για άλλη µία φορά το πρόβληµα της τυποκλοπίας 
διδακτικών βιβλίων.  
Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 1/3/1880, αρ. 23, σ. 367 κε.  ”Νοµοσχέδιον κατά της τυποκλοπίας και αποµιµήσεως έργων τέχνης 
και νοός” (20/1/1880, οι βουλευτές Π. Καλλιγάς και ∆. Σαράβας).  
819Κ., Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών µηχανισµών στην Ελλάδα (1830-
1922), Μετ. Ιω. Πετροπούλου-Κ. Τσουκαλάς, Αθήνα 1987, σ. 555 κε. 
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ελληνικής820. Ακόµη και όταν υπάρχει κάποια έκδοση γραµµατικής της οµιλούµενης, αυτή 

γίνεται, για να κατανοήσουν καλύτερα οι µαθητές την αρχαία ελληνική821. Εκδόσεις 

γραµµατικής της νέας ελληνικής γλώσσας (καθαρεύουσας) θα συναντήσουµε στο τέλος της 

δεκαετίας του 1870, παράλληλα µε τη συνδιδακτική µέθοδο822. Πολυάριθµες είναι επίσης οι 

εκδόσεις συντακτικού και καταλόγων ανωµάλων ρηµάτων823, καθώς και των έργων των 

αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων824. Οι µεταφράσεις των τελευταίων είναι 

                                            
82020/9/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 502, σ. 197. Αγγελία του Ιωάννη ∆ραΐκη για την έκδοση γραµµατικής: δεν εκπληρώθηκε µέχρι 
τώρα ο κοινός πόθος να συνταχθεί γραµµατική της ελληνικής γλώσσας για αρχάριους. Η τριαντάχρονη πείρα του στη 
διδασκαλία πρωτοπείρων και η µελέτη των πιο αξιόλογων γραµµατικών τον ώθησαν στη σύνταξη γραµµατικής (µε βάση 
τη γραµµατική του Θειρσίου αλλά µε πρακτική µέθοδο), στην οποία επιδίωξε να υπάρχει καθαρότητα, σαφήνεια, 
µέθοδος, ανάπτυξη και διασκευή των πιο δύσκολων φαινοµένων, προσθήκη αναγκαίων ορθογραφικών κανόνων, 
υποσηµειώσεις, πίνακες µε ρήµατα.  
Αθ. Α. Σακελλάριου, Ελληνική Γραµµατική προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων, Α. Α. Κωτσάκη, Γραµµατική Ελληνική 
προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων, Έτος ΚΣΤ΄, περίοδος Β΄, 15/6/1878, αρ. 6, σ. 96. 
Αντ. Ι. Αντωνιάδη “Γραµµατική της ελληνικής γλώσσης µετά πρακτικών γυµνασµάτων προς χρήσιν των Ελληνικών 
Σχολείων”, Έτος ΚΣΤ΄, περίοδος Β΄, 15/7/1878, αρ. 8, σ. 128  
Γραµµατική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των µαθητών των Ελληνικών Σχολείων υπό Λουκά 
Χριστοδούλου, σχολάρχου, Έτος ΚΣΤ΄, περίοδος Β΄, 15/12/1878, αρ. 18, σ. 288.  
Μεγάλη γραµµατική της ελληνικής γλώσσης υπό του διδάκτορος Ραφαήλ Κυννέρου, έκδοσις δευτέρα εντελώς 
διασκευασθείσα, εκδίδοται νυν εκ του γερµανικού µεταγλωττισθείσα υπό Ευστ. Γ. Σταθάκη, καθηγητού του Β΄ γυµνασίου. 
Μέρος δεύτερον, τµήµα πρώτον, Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 1/7/1879, αρ. 7, σ. 112. 
Γραµµατική της ελληνικής γλώσσης κατά Γ. Κούρτιον και Ερνέστον Κοχ συνταχθείσα υπό Π. Π. Ιασεµίδου προς χρήσιν 
των Ελληνικών Σχολείων και Γυµνασίων, Έτος ΚΗ΄, περίοδος Β΄, 15/3/1881, αρ. 24, σ. 283.  
821Αναφέρεται ότι από τον εκδοτικό οίκο Α. Κοροµηλά πραγµατοποιήθηκε η έκδοση πινάκων γραµµατικής της 
“οµιλουµένης ελληνικής γλώσσης προς διδασκαλίαν των εις τα δηµοτικά σχολεία φοιτώντων µαθητών”. Οι πίνακες “ούτοι 
είναι µεθοδικοί και ευκρινείς και πολύ δύνανται να χρησιµεύσωσιν εις το συνδιδακτικόν τµήµα των δηµοτικών σχολείων. 
Εκµανθάνοντες τα εν αυτοίς περιεχόµενα οι παίδες, θέλουν ευσκοπτώτερον κατανοεί, εις τα Ελληνικά σχολεία 
προβιβαζόµενοι, την γραµµατικήν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης και ταχύτερον προκόπτει εις αυτήν”. 28/2/1853, αρ. 19, 
σ. 76. 
822Γραµµατική µεγάλη της νέας ελληνικής γλώσσης κατά την νέαν παιδαγωγικήν µέθοδον προς χρήσιν των νέων 
δηµοτικών σχολείων και των παρθεναγωγείων υπό Π. Ιασεµίδου, Έτος ΚΗ΄, περίοδος Β΄, 15/3/1881, αρ. 24, σ. 283.  
Γραµµατική µικρά της νέας ελληνικής γλώσσης κατά την νέαν παιδαγωγικήν µέθοδον την εποπτικήν προς χρήσιν των 
νέων και παλαιών δηµοτικών σχολείων υπό Π. Ιασεµίδου, Έτος ΚΗ΄, περίοδος Β΄, 15/3/1881, αρ. 24, σ. 283.   
823Η έλλειψη των αναγκαίων και επιστηµονικώς συντεταγµένων βιβλίων είναι το µεγαλύτερο κώλυµα για την πρόοδο της 
σπουδάζουσας νεολαίας. Επιθυµώντας ο Αθαν. Α. Σακελλάριος να συντελέσει στην πρόοδο της νεολαίας ασχολήθηκε µε 
τη σύνταξη εγχειριδίου των ανωµάλων και ελλιπών ρηµάτων και ονοµάτων της ελληνικής γλώσσας. Συµπεριέλαβε µόνο 
τους τύπους που συναντώνται στους Έλληνες συγγραφείς και δεν παραγέµισε το βιβλίο µε ανύπαρκτους χρόνους και 
αµφιβολίες γνωρίζοντας ότι αυτό απευθύνεται σε µαθητές. 9/9/1859, έτος Ζ΄, αρ. 331, σ. 1054  
Της ελληνικής γλώσσης συντακτικόν συνταχθέν υπό Π. Ιασεµίδου καθηγητού του Α΄ εν Αθήναις γυµνασίου και εγκριθέν 
υπό της επί των βιβλίων εξεταστικής επιτροπής και του υπουργείου δηµοσίας εκπαιδεύσεως προς χρήσιν των 
µαθητευοµένων εν τοις Ελληνικοίς Σχολείοις και τοις Γυµνασίοις. Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 15/5/1879, αρ. 4, σ. 64 και 
επανάληψη της αγγελίας στο 15/7/1879, αρ. 8, σ. 128. 
Αντ. Ιω. Αντωνιάδου γυµνασιάρχου του Β΄ εν Αθήναις Γυµνασίου, Συντακτικόν της ελληνικής γλώσσης µετά πρακτικών 
γυµνασµάτων και επιµέτρου περί της οµηρικής διαλέκτου. Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 15/5/1879, αρ. 4, σ. 64.  
Της ελληνικής γλώσσης συντακτικόν υπό Π. Ιασεµίδου προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων, Έτος 
ΚΗ΄, περίοδος Β΄, 15/3/1881, αρ. 24, σ. 283.  
824Πλάτωνος Κρίτων: κείµενον, σχόλια και σηµειώσεις χάριν των εις τα Γυµνάσια φοιτώντων νέων υπό Π. ∆. Κουπιτώρη, 
καθηγητού εν τω Αθήνησι Α΄ Γυµνασίω, Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 1/4/1879, αρ. 1, σ. 16.   
Μ. Γκιόλµας. Μ. Τυλλίου Κικέρωνος λόγοι, ο υπέρ του Μανιλιείου νόµου και ο υπέρ Αρχίου του ποιητού µετά σηµειώσεων. 
Ευ. Κοφινιώτης Ελληνική εγκυκλοπαιδεία των εν τοις Γυµνασίοις διδασκοµένων Ελλήνων συγγραφέων µετά σηµειώσεων, 
του ίδιου λατινική εγκυκλοπαιδεία Γ. Ιουλίου Καίσαρος Αποµνηµονεύµατα του γαλατικού πολέµου, τα εν τοις Γυµνασίοις 
διδασκόµενα βιβλία µετά σηµειώσεων, Έτος ΚΣΤ΄, περίοδος Β΄, 15/2/1879, αρ. 22, σ. 352.  
Γ. Ιουλίου Κάισαρος Αποµνηµονεύµατα του γαλατικού πολέµου τα εν τοις γυµνασίοις διδασκόµενα βιβλία µετά 
σηµειώσεων, γεωγραφικού χάρτου και πίνακος ονοµάτων υπό Ευ. Κ. Κοφινιώτου καθηγητού, Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 
15/5/1879, αρ. 4, σ. 64.  
Κορνηλίου Νέπωτος Βίοι εξόχων στρατηγών, εν τη Α΄ τάξει του γυµνασίου διδασκόµενοι µετά σηµειώσεων υπό Ευ. 
Κοφινιώτου καθηγητού. Τόµος Α΄, Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 1/7/1879, αρ. 7, σ. 112. 
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αντιθέτως σπάνιες825. Ειδικά µε τις µεταφράσεις φαίνεται να υπάρχει δισταγµός από τους 

συγγραφείς για τη γλώσσα της µετάφρασης826.  

Μεγάλο αριθµό στις εκδόσεις καταλαµβάνουν τα πολλά υποσχόµενα για ταχεία 

εκµάθηση της ανάγνωσης αλφαβητάρια και αναγνωσµατάρια827. Θα πρέπει, επίσης να 

τονιστεί ότι η “νέα” µέθοδος, µέχρι περίπου το 1878, είναι η αλληλοδιδακτική, ενώ από το 

1880 και µετά η µέθοδος, που υιοθετήθηκε µε το διάταγµα της 3ης Σεπτεµβρίου, δηλαδή η 

συνδιδακτική828. Εκδίδονται επίσης πολλές χρηστοµάθειες829 και γενικά κείµενα που 

συντελούν στη χριστιανική και ηθική αγωγή των µαθητών830.  

Από τον υπουργό Χ. Χριστόπουλο (10/2/1856), µέσω του εγγράφου του στην αρµόδια 

επιτροπή για την κρίση των διδακτικών βιβλίων, πληροφορούµαστε την κατάσταση που 

επικρατούσε στη συγγραφή τους831. Στο έγγραφο αυτό ο υπουργός αναφέρεται 

διεξοδικότατα στο θέµα και θεωρεί ότι είναι απαραίτητα τα κατάλληλα διδακτικά βιβλία, τα 

οποία µε το ευµέθοδο κείµενο συντελούν πολύ στη ρύθµιση των παραδόσεων του 

διδάσκοντα και χειραγωγούν το διδασκόµενο στην ολοκληρωµένη µάθηση των µαθηµάτων. 

                                            
825Ο Γ. Λασσάνης, εκτός από άλλα διδακτικά βιβλία που εξέδωσε για τα Ελληνόπουλα µε σκοπό να εµπνεύσει ευγενή και 
αγνά αισθήµατα φιλοπατρίας, εξέδωσε και τη µετάφραση του έργου Αριστοµένης και Γόργος. 21/11/1859, έτος Ζ΄, αρ. 
340, σ. 1126.  
Οµήρου Ιλιάς µετενεχθείσα εις την καθωµιληµένην προς κοινήν χρήσιν υπό Αντ. Παππαδάκη, µέρος Β΄ ραψωδία Ν-Ω. 
Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 1/7/1879, αρ. 7, σ. 112.  
826Έκδοση σε µετάφραση των λόγων “περί Στεφάνου” του ∆ηµοσθένη και “κατά Κτησιφώντος” του Αισχίνη από τον Χ. 
Παµπούκη. Πλεονεκτήµατα του έργου: η γραφόµενη γλώσσα πλησιάζει την αρχαία ανεκτώς και µη αηδώς, γίνεται 
γύµναση στην ορθοέπεια και τα σχόλια συντελούν στην κατανόηση του πρωτοτύπου. 18/5/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 560, σ. 664.  
827Νέον Αναγνωσµατάριον ερανισθέν υπό Α. Α. Σακελλαρίου. Με το αναγνωσµατάριο αυτό το παιδί παράλληλα µε την 
ανάγνωση µαθαίνει και πράγµατα χρήσιµα και αναπτύσσει το πνεύµα του. 5/6/1861, έτος Θ΄, αρ. 410, σ. 1685.  
828Βιβλιοθήκη προς Εθνικήν παίδευσιν των Ελληνοπαίδων τη συµπράξει πολλών παιδαγωγών υπό Π. Π. Οικονόµου και 
Βλ. Σκορδέλη. Αρ. 1. Αλφαβητάριον, δι’ ου εν ολίγοις µαθήµασι διδάσκονται χαίροντες οι µαθηταί την ανάγνωσιν 
συνδεοµένην µετά της γραφής, υπό Π. Π. Οικονόµου καθηγητού της Παιδαγωγίας και διευθυντού του προτύπου σχολείου 
εν τω ∆ιδασκαλείω Αθηνών. Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 1/1/1880, αρ. 19, σ. 304. 
829 7/8/1859, έτος Ζ΄, αρ. 326, σ. 1013. Ελληνική Χρηστοµάθεια του Κ. Ξανθόπουλου σε τρεις τόµους για τα Ελληνικά 
Σχολεία.  
Αναδηµοσίευση από την Αµάλθεια. Εκδόθηκε ο δεύτερος τόµος της Χρηστοµάθειας του Λαιλίου και περιέχει τα µαθήµατα 
του δεύτερου έτους. Ο πρώτος τόµος, που εφαρµόστηκε στην κατώτερη τάξη της Ευαγγελικής Σχολής της Σµύρνης, 
αποδείχτηκε “συντελεστικώτατος” στην εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας. Οι µαθητές µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα 
απέκτησαν µεγάλη ευχέρεια να γράφουν και να διαβάζουν ελληνικά θέµατα. Ο β΄ τόµος διαιρείται στη Μυθολογία και στη 
Γεωγραφία. Ως βάση των “στάδην αναγνώσεων ελήφθη η του Jacobs µετά προσθηκών εκ της του Rost και της του Renier 
“. Κατά τη γνώµη του Λαιλίου η αιτία για την οποία χωλαίνουν οι µαθητές στη θεµατογραφία είναι η έλλειψη της άσκησης. 
Η εξήγηση και η θεµατογραφία πρέπει να βαίνουν παράλληλα “αν θέλωµεν να µη χωλαίνη εις αυτά η διδασκαλία της 
προγονικής και µητρικής ηµών γλώσσης”. 8/10/1860, έτος Η΄, αρ. 381, σ. 1452. 
Γαλλική Χρηστοµάθεια εις τόµους πέντε µετά γραµµατικών, ερµηνευτικών, ιστορικών σηµειώσεων υπό Φωκ. 
∆ηµακοπούλου, τόµος Α΄ προς χρήσιν των σχολείων µετά ονοµατολογίου, διαλόγων και λεξιλογίου. Γαλλική 
Χρηστοµάθεια εις τόµους πέντε µετά γραµµατικών, ερµηνευτικών, ιστορικών σηµειώσεων υπό Φωκ. ∆ηµακοπούλου, 
τόµος Β΄ προς χρήσιν  της Α΄ τάξεως του γυµνασίου. Έτος ΚΗ΄, περίοδος Β΄, 15/3/1881, αρ. 24, σ. 283. 
830Από την εγκύκλιο του Θ. Α. Ζαΐµη (22/1/1860) για τα διδακτικά βιβλία: “προς γύµνασιν δε των µαθητών εις την 
ανάγνωσιν να παραδέχησθε πάνθ’ όσα συντελούντα προς τον σκοπόν τούτον διά γλώσσης οµαλής και καθαρευούσης, 
ουδέν συγχρόνως περιέχουσιν αντιβαίνον εις τας αρχάς της ευαγούς ηµών θρησκείας και της ηθικής εν γένει”. 6/2/1860, 
έτος Η΄, αρ. 350, σ. 1204. 
831αρ. 795 έγγραφο του υπουργείου ”Προς την επιτροπήν την κρίνουσαν τα διδακτικά βιβλία των Ελληνικών Σχολείων και 
Γυµνασίων”. Η επιτροπή αποτελείται από τους: Φ. Ιωάννου, Θ. Μανούση, Κ. Ασώπιο, Κ. Κοντογόνη, Ηρ. Μητσόπουλο, 
Ιω. Ψαρά, Στ. Κουµανούδη, Ευθ. Καστόρχη, Ιω. Γ. Παπαδάκη. Η επιτροπή παρακαλείται να φωτίσει µε τις ειδικές γνώσεις 
της πώς είναι δυνατόν µε αποτελεσµατικό τρόπο να αποκτηθούν ικανοποιητικά διδακτικά βιβλία. 20/2/1856, αρ. 151, σ. 
610. 
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Το σφάλµα για τα µέχρι τώρα εγκεκριµένα διδακτικά βιβλία ήταν ότι ποτέ δεν απαιτήθηκε 

να συγγράφονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού των Ελληνικών Σχολείων και 

Γυµνασίων για την έκταση του µαθήµατος και για τη µέθοδο ή σύµφωνα µε κάποιο 

πρόγραµµα που δηµοσίευε το υπουργείο για αυτό το σκοπό. Την έκταση και τη µέθοδο του 

βιβλίου προσδιόριζε ο συγγραφέας, όπως νόµιζε εκείνος ή ανάλογα µε το ξένο βιβλίο, το 

οποίο µετέφραζε. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ορισµένα διδακτικά βιβλία να είναι 

συντοµότερα από όσο πρέπει και άλλα εκτενέστερα, ώστε να µην επαρκεί ο χρόνος για τη 

διδασκαλία τους. Μερικά γυµνασιακά µαθήµατα, και µάλιστα τα πιο ουσιώδη, όπως η 

φυσική πειραµατική, η φιλοσοφία, η µετρική, η γενική ιστορία στερούνται βιβλίων µε 

αποτέλεσµα να διδάσκονται από χειρόγραφα και οι µαθητές να αντιγράφουν τις σηµειώσεις 

των δασκάλων τους. Η ρητορική και η φυσική ιστορία δε διδάσκονται καθόλου. Σε 

πρόγραµµα του υπουργείου θα καταγραφούν όλα τα µαθήµατα καθώς και ό,τι είναι 

αναγκαίο να έχουν υπόψη τους αυτοί που θα συντάξουν βιβλία για την εκλογή και διάταξη 

της ύλης που θα διαπραγµατευτούν, την έκταση, το λεκτικό. Ο υπουργός ρωτά την 

επιτροπή αν θα πρέπει να διενεργήσει διαγωνισµό συγγραφής ή να προβεί σε ανάθεση 

καθώς και για άλλα ζητήµατα που αφορούν τα διδακτικά βιβλία, όπως την αµοιβή του 

συντάκτη κλπ. Αν επίσης υπάρχει βιβλίο παρεµφερές µε το εγκεκριµένο, θα µπορεί ο 

διδάσκων να το χρησιµοποιεί; Η νοµοθεσία επιτρέπει τα εντελώς οµοιόµορφα βιβλία και όχι 

τα “αυτά”. Αν δοθεί η ελευθερία επιλογής, αυτή θα πρέπει να δοθεί µόνο στα Γυµνάσια και 

όχι στα Ελληνικά Σχολεία, διότι στα δεύτερα είναι ανάγκη οι διδάσκαλοι να χειραγωγηθούν 

στη διδασκαλία µε ευµέθοδα βιβλία και να µην αφεθούν ελεύθεροι στην εκλογή δικής τους 

µεθόδου. Υπάρχει επίσης η ανάγκη για τη σύνταξη µεθοδικότερης ελληνικής γραµµατικής 

που να συνοδεύεται µε την κατάλληλη χρηστοµάθεια. Η επιτροπή να αποφανθεί πώς θα 

πρέπει να συνταχθούν τα βιβλία αυτά που αποτελούν τον “κώδικα” της αρχάριας νεολαίας, 

ώστε να µαθαίνει τη γλώσσα µε λιγότερες δυσκολίες και τι πρέπει να γίνει µε τις 

χρηστοµάθειες που αποκλείονται από τα Γυµνάσια. Να υπάρξει πρόνοια και για τα 

βοηθήµατα των διδασκόντων. Σκοπός είναι να “πλουτίσωµεν την ηµετέραν γλώσσαν” και 

για αυτό θα πρέπει οι διδάσκοντες να µπορούν να συµβουλεύονται πλήρες σύστηµα 

γραµµατικών, ιστορία ελληνικών και λατινικών γραµµάτων, πραγµατεία για την ελληνική και 

ρωµαϊκή αρχαιολογία, τη µυθολογία, την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και Ρώµης, τη 

µετρική. Ούτε λόγος ότι µπορούν να καταφεύγουν οι διδάσκοντες σε ξένα βιβλία, όχι µόνο, 

διότι δε γνωρίζουν ξένες γλώσσες, αλλά και διότι “ούτω σκεπτόµενοι ουδέποτε θέλοµεν 

πλουτίσει την ηµετέραν γλώσσα, προς µέγιστον αναµφιβόλως πρόσκοµµα της εθνικής 

προόδου”.   
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Η εξεταστική επιτροπή στην απάντησή της θεωρεί το Γυµνάσιο προπαρασκευαστικό 

στάδιο του Πανεπιστηµίου, δίνει βαρύτητα στη διδασκαλία των κλασικών µαθηµάτων και 

προτείνει περιορισµό των φιλοσοφικών και φυσικών µαθηµάτων832. 

Α. Η επιτροπή ποτέ δεν έκρινε όλα τα βιβλία των Ελληνικών σχολείων και Γυµνασίων 

απρόσφορα και ούτε τα συνέστησε αναγκαστικά (ελλείψει άλλων, όπως θεωρεί το 

υπουργείο). Ορισµένα τα κρίνει πρόσφορα. Είναι βέβαια δυνατόν να συνταχθούν και 

τελειότερα από αυτά. Μέχρις ότου γίνει αυτό τα εγκριθέντα βιβλία είναι επαρκέστατα για 

διδασκαλία.  

Β. Επειδή ο κυριότερος σκοπός του Γυµνασίου είναι να προετοιµάσει τους νέους στην 

ανώτερη διδασκαλία του Πανεπιστηµίου και, επειδή εκεί θα διδαχθούν πληρέστερα τα 

φιλοσοφικά και φυσικά µαθήµατα, η επιτροπή κρίνει αναγκαία τη σύντµηση των 

φιλοσοφικών και φυσικών µαθηµάτων στο Γυµνάσιο, για να µείνει περισσότερος χρόνος για 

τη διδασκαλία και άσκηση των κλασικών γλωσσών και της αρχαίας ελληνικής, ώστε οι 

µελλοντικοί φοιτητές να µη χωλαίνουν στις πανεπιστηµιακές παραδόσεις. Γνωµοδοτεί να 

συνταχθούν επίτοµα βιβλία φιλοσοφίας, ρητορικής και φυσικής, δηλαδή µια ”προπαιδεία” 

φιλοσοφική, που θα περιέχει τα στοιχειωδέστερα της ψυχολογίας, λογικής ή και ηθικής, 

ρητορική σύντοµη µε τα πιο κεφαλαιώδη, πειραµατική φυσική σύντοµη µε τα κυριότερα των 

φαινοµένων και των νόµων της φύσεως. Η φυσική ιστορία δεν µπορεί να διδαχθεί στα 

γυµνάσια και για την έλλειψη συλλογών αλλά και ειδικών δασκάλων ούτε είναι αναγκαία η 

διδασκαλία της. Εξάλλου δε διδάσκεται ούτε στα γερµανικά γυµνάσια. Απαραίτητη επίσης 

δεν είναι και η µετρική. 

Γ. Η επιτροπή προτείνει να οριστούν τα µαθήµατα, για τα οποία δεν υπάρχουν βιβλία 

µε ευµέθοδη σύνταξη και ικανοποιητική ακρίβεια. Το υπουργείο να ορίσει συντάκτες 

εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ικανοποιητικά αυτά τα µαθήµατα. Τα βιβλία που θα 

συνταχθούν και θα εκδοθούν να εισάγονται στα Ελληνικά Σχολεία για τετραετία και στα 

Γυµνάσια για εξαετία. Αν δεν εκπονηθεί, στο µεταξύ, άλλο τελειότερο διδακτικό βιβλίο, να 

διατηρηθούν σε χρήση τα ήδη υπάρχοντα µε διορθώσεις και αλλαγές από το συγγραφέα 

τους. 

∆. Αν για το ίδιο µάθηµα υπάρχουν περισσότερα εγκεκριµένα βιβλία, να συµφωνούν 

οι διδάσκαλοι ή οι καθηγητές στη διδασκαλία του ενός. Όσον αφορά στη γραµµατική των 

αρχαίων γλωσσών, γνώµη της επιτροπής είναι να διδάσκεται µία γραµµατική σε όλα τα 

                                            
832 14/7/1856, αρ. 169, σ. 687 κε. 

 280



σχολεία και µία σε όλα τα γυµνάσια, για να µη δηµιουργείται σύγχυση των γραµµατικών 

κανόνων.  

Ε. Θεωρεί ότι και το τεχνολογικό και το συντακτικό µέρος της γραµµατικής πρέπει να 

είναι συνταγµένα από ένα πρόσωπο, αλλά δεν το κρίνει αναγκαίο, διότι, όταν και τα δύο 

µέρη της γραµµατικής είναι καλώς συνταγµένα και σύµφωνα µε τις ίδιες αρχές, δε 

δηµιουργείται βλάβη στη διδασκαλία. 

ΣΤ. ∆εν πρέπει να αποκλείονται από τα γυµνάσια οι γαλλικές και γενικά οι 

χρηστοµάθειες των νεότερων γλωσσών. Η λατινική χρηστοήθεια να περιοριστεί στο 

Ελληνικό Σχολείο και στην κατώτερη τάξη του Γυµνασίου. Η ελληνική να αποκλειστεί από 

το Γυµνάσιο, διότι οι µαθητές που αποφοίτησαν από το Ελληνικό Σχολείο έχουν ήδη 

ενδυναµωθεί και έχουν ανάγκη αδρότερης τροφής. 

Ζ. Η επιτροπή βρίσκει ορθότατη τη γνώµη του υπουργείου για διεξοδικότερα διδακτικά 

βιβλία, που θα χρησιµεύσουν στη µελέτη των δασκάλων και καθηγητών.  

Στην παραπάνω έκθεση, η οποία έχει συνταχθεί από ανθρώπους των γραµµάτων, 

ορισµένοι από τους οποίους συγκαταλέγονται στους οπαδούς του ∆ιαφωτισµού833 

παρατηρούµε την εµµονή στην αντίληψη ότι το Γυµνάσιο δεν αποτελεί ανεξάρτητη βαθµίδα 

εκπαίδευσης αλλά “ουδό” του Πανεπιστηµίου και ότι η σπουδή των κλασικών γραµµάτων 

είναι σε άµεση προτεραιότητα. Το υπουργείο διά φωνής του υπουργού Χριστοπούλου έχει 

εντοπίσει το πρόβληµα που υπάρχει µε τα διδακτικά βιβλία, αλλά ο πνευµατικός κόσµος 

ακόµη “βραδυπορεί”834.  

Όσον αφορά στα βιβλία για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση το υπουργείο στα πλαίσια 

των τροποποιήσεων στον Οδηγό της αλληλοδιδασκαλίας προκηρύσσει διαγωνισµό για τη 

σύνταξη γραµµατικής για τα δηµοτικά σχολεία835, καθώς και για τη συγγραφή νέων 

βιβλίων836. Και πραγµατικά έγιναν τροπολογίες στον Οδηγό. Μία από αυτές ήταν η 

εισαγωγή της γραµµατικής της αρχαίας ελληνικής, και επιλέχτηκε η κατάλληλη γραµµατική 

για αυτό το σκοπό837.  

                                            
833Για τους Ασώπιο, Καστόρχη, Μανούση, Κουµανούδη βλέπε Κ. Θ. ∆ηµαράς, Κ. Παπαρρηγόπουλος. Μάλιστα αναφέρεται 
χαρακτηριστικά γι’ αυτούς ότι είναι “η φατρία των κοκκίνων”, σ. 254.  
834Βλέπε Ν., Π., Τερζής, “Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση: Πρόγραµµα και πραγµατικότητα-
Πράγµατα και πρόσωπα”, Θεσσαλονίκη, 1993, σ. 54 κε.  
835 5/9/1856, αρ. 176, σ. 716.  
83613/9/1856, αρ. 177, σ. 721 (1/9/1856 Χ. Χριστόπουλος “περί διαγωνίσµατος προς συγγραφήν προσφορωτέρων 
βιβλίων διά τα δηµοτικά σχολεία”) και 21/9/1856, αρ. 178, σ. 725, Β. ∆. για διαγωνισµό σύνταξης ελληνικής γραµµατικής 
(1/9/1856, Χ. Χριστόπουλος).  
83730/10/1856, αρ. 182, 183, 184, 185, σ. 754. “Κατά τας γνώµας της επί της βελτιώσεως της δηµοδιδασκαλίας επιτροπής 
επηνέχθησαν εις τον οδηγόν της αλληλοδιδακτικής τροπολογίαι τινές, ων εστι και η εις τα δηµοτικά σχολεία εισαγωγή της 
αρχαίας ελληνικής γραµµατικής. Τοιαύτην λίαν κατάλληλον και µεθοδικήν είχε ήδη συντεταγµένην και εκδεδοµένην ο 
καθηγητής κ. Ηλ. Σταθόπουλος... το υπουργείον... ενετείλατο τοις κατά το κράτος δηµοδιδασκάλοις ίνα µόνην αυτήν 
µεταχειρίζωνται εις διδασκαλίαν των µαθητών αυτών πάντες διά το οµοιόµορφον, µέχρις ου εγκριθή η διά του 
προκηρυχθέντος διαγωνίσµατος αναδειχθησοµένη αρίστη“ (30/9/1856 Χ. Χριστόπουλος).  
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Η ιστορία είναι ένα άλλο µάθηµα, για το οποίο επισηµαίνεται η έλλειψη κατάλληλου 

βιβλίου για τη διδασκαλία της, πράγµα που καθιστά το τερπνό αυτό µάθηµα δυσχερές και 

επίπονο. Αν οι διδάσκοντες στο Γυµνάσιο υπαγορεύουν στους µαθητές τους το κείµενο της 

ιστορίας, χάνεται πολύτιµος χρόνος για την ανάπτυξη του µαθήµατος. Αν πάλι 

χρησιµοποιήσουν ένα από τα υπάρχοντα εγχειρίδια, φτάνουν σε αδιέξοδο και λαβύρινθο. 

Αυτή την έλλειψη προτίθεται να θεραπεύσει ο Α. Ι. Αντωνιάδης, καθηγητής του Εµπορικού 

Εκπαιδευτηρίου Ερµουπόλεως µε τη µεταγλώττιση της εν συνοπτική αφηγήσει παγκοσµίου 

ιστορίας του σοφού Ουηβέρου (Weber)838. Γίνονται, όµως, προσπάθειες και για την 

καταγραφή της ελληνικής ιστορίας από τα αρχαία χρόνια έως και τη σύγχρονη εποχή, 

καθώς και της ρωµαϊκής839. 

Η συγγραφή της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας, όχι µόνο ως διδακτικού βιβλίου, αλλά 

ως βιβλίου ωφέλιµου για το σύγχρονο Έλληνα εντάσσεται στα ενδιαφέροντα της εποχής, 

που είναι ο ιστορισµός και ο ροµαντισµός840. Από το περιοδικό επαινείται ιδιαιτέρως η 

έκδοση του πρώτου τόµου των Ελληνικών του Ιακ. Ρ. Ραγκαβή, βιβλίου που αποτελεί  

γεωγραφική, ιστορική, αρχαιολογική και στατιστική περιγραφή της νέας Ελλάδας και 

διακρίνεται για τον πλούτο των αρχαιολογικών και ιστορικών γνώσεων, σύµφωνα µε το 

περιοδικό. Είναι “βιβλίον χρησιµώτατον  εις πάντα Έλληνα θέλοντα να γνωρίση οποία ην 

ποτε η γεννήσασα αυτόν και θρεψαµένη πατρίς και εις πόσας περιέπεσεν αυτή τε και τα εν 

αυτή αλληλοδιαδόχους περιπετείας”841. 

Υπάρχουν και συγγραφείς που µε το συγγραφικό τους έργο διαιωνίζουν “την 

ελληνικήν απαράµιλλον δόξαν” και είναι άξιοι της συνδροµής “παντός τω ελληνικώ 

εγκαλλωπιζοµένου ονόµατι”. Τέτοιος συγγραφέας είναι ο Αναργ. Χ. Αναργύρου, ο οποίος 

συνέγραψε τα “Σπετσιωτικά”. Ο ίδιος ο συγγραφέας στην αγγελία για το βιβλίο του αναφέρει 

ότι διαπραγµατεύεται “τα κατά την αιµατηράν και πολυώδυνον εκείνην πάλην, ην υπέστη η 

                                            
838 26/4/1858, αρ. 256, σ. 451 κε. 
839“Ιστορία ελληνική από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι Καποδιστρίου προς διδασκαλίαν εν τοις γυµνασίοις ερανισθείσα 
υπό** και εκδοθείσα υπό ∆. Η. Κυριακοπούλου καθηγητού του Γ΄ εν Αθήναις Γυµνασίου“. Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 
15/5/1879, αρ. 4, σ. 64.  
“Επίτοµος ελληνική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι του νυν προς διδασκαλίαν εν τοις δηµοτικοίς σχολείοις 
υπό ∆. Η. Κυριακοπούλου καθηγητού του Γ΄ εν Αθήναις Γυµνασίου“, στο ίδιο. 
Αγγελίες για έκδοση ∆. Πατσοπούλου καθηγητού του Γ΄ εν Αθήναις Γυµνασίου “Ιστορία των ανατολικών εθνών και της 
Ελλάδος προς διδασκαλίαν εν τη Α΄ τάξει του γυµνασίου” και Σ. Κ. Σακελλαροπούλου καθηγητού του αυτού γυµνασίου 
“Ιστορία ρωµαϊκή”, Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 15/7/1879, αρ. 8, σ. 128.  
Ιακ. Χ. ∆ραγάτση καθηγητού εν Πειραιεί “Ρωµαϊκή ιστορία και του Μεσαίωνος τα κυριώτατα προς διδασκαλίαν εν 
γυµνασίοις, µετά δύω γεωγραφικών πινάκων”, Έτος ΚΗ΄, περίοδος Β΄, 15/3/1881, αρ. 24, σ. 283. 
840∆ηµαράς, Κ. Παπαρρηγόπουλος, ο.π., σ. 46 κε. 
8417/2/1853, αρ. 16, σ. 63. 
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ελληνική φυλή, µαχόµενη υπέρ της ανακτήσεως της ελευθερίας την επταετίαν ολόκληρον 

µετά ζήλου διακαούς και θυσιών ακαταλογίστων”842. 

Ένας άλλος αξιέπαινος συγγραφέας είναι ο Α. Σακελλαρίου για το έργο του Κυπριακά. 

Είναι ο πρώτος από τους δασκάλους που επιχείρησε να περιγράψει ελληνική χώρα 

“επόµενος τη εθνωφελεί παραινέσει του Κοραή λέγοντος, ότι η συγγραφή µερικών 

χωρογραφιών πρέπει να είναι εν των κυριωτέρων καθηκόντων των Ελλήνων λογίων 

οφειλόµενος εις τας µερικάς πατρίδας των· διότι εκ τούτων δύναται να καταδειχθή η µεταξύ 

της αρχαίας και νέας Ελλάδος συνάφεια, περί ης σιωπά η ιστορία καθ’ όλας τας 

χιλιετηρίδας”843.  

Μέσα στα πλαίσια της συγγραφής και έκδοσης ιστορικών βιβλίων εντάσσονται και 

αυτά της µυθολογίας, αρχαίας ελληνικής και ρωµαϊκής844. 

Η προσκόλληση στη γραµµατική και στο συντακτικό, στην οποία εµµένουν πολλοί 

διδάσκοντες στο Ελληνικό σχολείο και στο Γυµνάσιο είναι η συνήθεια που καυτηριάζεται 

από τους νεοανθρωπιστές φιλολόγους, οι οποίοι διατείνονται ότι, χωρίς τη γνώση της 

αρχαίας µυθολογίας, της ιστορίας και γενικά του βίου των αρχαίων, τα αθάνατά τους 

συγγράµµατα δεν µπορούν να διδάξουν τίποτε άλλο, παρά µόνο σηµασίες λέξεων, τύπους 

οµαλών και ανωµάλων ρηµάτων, σχήµατα λόγου, συντακτικές ιδιοτροπίες και όλα τα 

“καυχήµατα και εντρυφήµατα των ακράτων σχολαστικών πάντα ψυχρά και ανωφελή καθ’ 

εαυτά, αν ένεκα ελλείψεως των οικείων βοηθηµάτων το πραγµατικόν µέρος των ειρηµένων 

συγγραµµάτων µένη ανόητον τω µαθητή και εν γένει τω αναγνώστη”845

Το περιοδικό σχολιάζει ότι ο πνευµατικός θησαυρός της κλασικής αρχαιότητας, χωρίς 

βοηθήµατα που συντελούν στην κατανόησή του, δεν µπορεί να χρησιµεύσει παρά µόνο 

στην εκµάθηση λέξεων, που δεν χρησιµοποιούνται στη γλώσσα, και στη διδασκαλία του 

τεχνολογικού και συντακτικού, στα οποία κυρίως περιστρέφεται η εργασία πολλών 

δασκάλων, που νοµίζουν ότι “προς τούτο µόνον κέκληνται”846.  

                                            
842“Επαινετοί δε και αξιαγάπητοι οι ούτω υπέρ της ευκλείας του έθνους αγωνιζόµενοι, ως ο ζηλωτής αυτής κ. Αναργ. Χ. 
Αναργύρου”, 21/2/1853, αρ. 18, σ. 72.  
843Η σύνδεση µεταξύ αρχαίας και νεότερης Ελλάδας αποτελεί έναν από τους κοινούς  τόπους αυτή την περίοδο,  
13/8/1855, αρ. 127, σ. 509.  
844Βλέπε ενότητα Ιστορία της παρούσας εργασίας. 
845 Από την αγγελία του βιβλίου “Μυθολογία Ελλήνων, Ρωµαίων” του Stoll σε µετάφραση Π. Ιασεµίδη, 20/4/1866, έτος Ι∆΄, 
αρ. 594, σ. 936. 
846 “Ελληνική µυθολογία µετά συνόψεως ρωµαϊκής µυθολογίας και εικονογραφιών υπό ∆. Πανταζή” Έτος ΚΖ΄, περίοδος 
Β΄, 15/7/1879, αρ. 8, σ. 128.  
W. Stoll “Handbuch der Religion und Mythologie der Griechen und Römer”, µετάφραση Π. Ιασεµίδης, Το βιβλίο είναι 
κατάλληλο και για τους µαθητές των Γυµνασίων και τους φοιτητές. Ο συγγραφέας εκτός από τη σαφή, ευκρινή και τερπνή 
διήγηση που αρµόζει στα διδακτικά βιβλία έχει και όλες τις πηγές που µπορούν να χρησιµεύσουν σε εκτενέστερη µελέτη. 
1/2/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 550, σ. 584.  
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 Ανάλογο ενδιαφέρον παρουσιάζεται και για τα θρησκευτικά, όπως και για τα ιερά 

εκκλησιαστικά κείµενα, διότι δίνεται µεγάλη βαρύτητα στην χριστιανική και ηθική αγωγή των 

µαθητών847. Πολλοί καταγγέλλουν πόσο ακατανόητα είναι τα διδακτικά βιβλία, πόσο οι 

συντάκτες τους αγνοούν την παιδαγωγική και τις πραγµατικές δυνατότητες των παιδιών, 

πόσο επιπόλαια κάνουν τις µεταφράσεις ξένων βιβλίων, και ιδιαίτερα, όταν πρόκειται για 

θρησκευτικά βιβλία, υπάρχει ο κίνδυνος να παρεισφρήσουν στο κείµενο ακόµη και ξένα, 

προς την Ορθόδοξη θρησκεία, δόγµατα848. Από τα µαθήµατα που διδάσκονται το πιο 

σπουδαίο είναι αυτό της χριστιανικής διδασκαλίας, διότι η χριστιανική πίστη είναι 

ταυτόχρονα και η εθνικότητα849. Οι δάσκαλοι µε την εύσκοπο διδασκαλία µπορούν να 

µεταδώσουν στα παιδιά σωτήριες ηθικές αρχές. Ο διδάσκων δεν πρέπει να περιορίζεται 

µόνον στην απλή ερµηνεία και ξηρή ανάλυση του µαθήµατος, αλλά σαν ηθικός πατέρας του 

µαθητή οφείλει να φροντίζει και για την ηθική του διάπλαση850. 

                                            
847Ο Ιω. Π. Ζέπος, δηµοδιδάσκαλος Θουρίας, εξέδωσε τροπάρια και άλλα ιερά κείµενα, που ψάλλονται ή διαβάζονται στις 
διάφορες άγιες εορτές, διότι δεν υπήρχε σχετικό βιβλίο για τους µαθητές. Τα κείµενα αυτά ωφελούν τους µαθητές και στην 
ανάγνωση της αρχαίας γλώσσας αλλά και “διά το επαγωγόν της συνθέσεως και του ανθηρού ύφους αυτών εξυψούσι την 
φαντασίαν αυτών προς τας ιεράς αληθείας και παιδιόθεν εντυπούσι εις τας τρυφεράς καρδίας αυτών τας θεοπνεύστους 
διδασκαλίας”, 21/11/1859, έτος Ζ΄, αρ. 340, σ. 1124 κε. 
”Ορθόδοξος κατήχησις εις χρήσιν της εν τοις σχολείοις σπουδαζούσης νεότητος” υπό ∆αµασκηνού Χριστοπούλου, Έτος 
ΚΗ΄, περίοδος Β΄, 15/3/1881, αρ. 24, σ. 283,  
848Ο ∆. Πανταζής για το έργο του ∆ιοµήδη Κυριακού “Απάνθισµα εκ της Αγίας Γραφής, ήτοι εκλογή των εκλεκτοτέρων 
χωρίων της παλαιάς και καινής ∆ιαθήκης µετά συντόµων σηµειώσεων προς ανάγνωσιν εν τοις σχολείοις και προς 
ιδιαιτέραν µελέτην“ σχολιάζει ότι από τα βιβλία που προορίζονται για παιδιά δεν είναι λίγα τα ανόητα. Οι συγγραφείς τους 
δεν έχουν σκεφτεί τι χρειάζεται να εννοήσει το παιδί και τι µπορεί να εννοήσει. ∆εν έµαθαν ακόµη ποια είναι η διαφορά 
της ανατροφής και προπαιδείας στη δυτική Ευρώπη και στην Ελλάδα. “Και ιδού οι πολυχεύµονες καταρράκται 
αλφαβηταρίων, αναγνωσµαταρίων κλπ πολυειδών και ποικίλων τερατουργηµάτων, φωνολογίας ανοήτου δείκται και 
κελευσταί“. Το χειρότερο όλων είναι ότι ακόµη και οι µεταφραστές των θρησκευτικών βιβλίων που περιέχουν 
θρησκευτικές γνώσεις αγνοώντας τα καθεστώτα της Ορθόδοξης εκκλησίας δε συµµορφώνουν µε αυτά τις µεταφράσεις 
τους και έτσι “εισφορούσιν εις ηµάς αλλοτρίων θρησκευµάτων δηµιουργήµατα και ιδέας πολεµίας των ηµετέρων 
πρεσβευµάτων”. Μερικές φορές, όµως, παρουσιάζονται και ορισµένα βιβλία καλά για ανάγνωση και διδασκαλία 
“ευσκόπως συντεταγµένα και ανάλογα προς την αντιληπτικήν δύναµιν των παιδίων υπολελογισµένα, και προς τας χρείας 
της θέσεως, ηλικίας και παιδαγωγίας αυτών ευ πεφυκότα”. Ένα από αυτά είναι και το βιβλίο του ∆. Κυριακού. “Η Αγία 
Γραφή πρέπει να χρησιµεύη ολόκληρος, ως είναι και εκδίδοται, ως αναγνωστικόν βιβλίον εις πάσαν αδιακρίτως ηλικίαν 
και εν αυτοίς τοις ηµικυκλίοις των αλληλοδιδακτικών σχολείων”. Από το θεοφύτευτο κήπο της Αγίας Γραφής ο 
συγγραφέας ανθολόγησε και συνήγαγε πνευµατική τροφή κατάλληλη για την τάξη και την ηλικία των παιδιών.  Έτος 
ΚΣΤ΄, περίοδος Β΄, 1/4/1878, αρ. 1, σ. 14 κε. 
8493/7/1858, αρ. 266, σ. 525 κε.  Από την οµιλία του υπουργού Χριστόπουλου στην τελετή αποφοίτησης στο Α. Γυµνάσιο 
Αθηνών προς τους µαθητές: “η οκνηρία εστίν η τροφός της αµαρτίας· καρποί αυτής εισι πάντα τα εγκλήµατα, και πάντες οι 
πειρασµοί εξ αυτής εκπηγάζουσιν... προς τους καρπούς του ιδρώτος αυτού αισθάνεται αγάπην εγκάρδιον και σκιρτά η 
καρδία αυτού όταν οι κόποι αυτού αποφέρωσι το προσδοκώµενον προϊόν. Σεις οι νυν βραβευθέντες επιµαρτυρείτε µου 
τον λόγον... εδιδάχθητε όσα µαθήµατα απήτει η κατά σκοπόν διενεργουµένη εκπαίδευσις υµών... και των  µεν άλλων 
µαθηµάτων την χρήσιν εις τον πρακτικόν βίον θέλουσιν εν καιρώ υποδεικνύει υµίν αι διάφοροι του βίου φάσεις... ενός δε 
µαθήµατος η εφαρµογή άρχεται αµέσως και ουχί εν ωρισµένω χρόνω και εν ειδικαίς περιστάσεσιν, αλλ’ εν πάσαις του βίου 
ταις στιγµαίς και εν παντί έργω· τούτό εστιν η θρησκευτική διδασκαλία... η διδασκαλία αυτών (των ιερών µαθηµάτων) θέλει 
µάλλον κρατύνει υµάς εις την πίστιν της µιας, αγίας, καθολικής και αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας. Η πίστις αύτη 
εστίν η εθνικότης ηµών”.  
8503/7/1858, αρ. 266, σ. 525 κε. Στην ίδια οµιλία: “Το ευ είναι της πολιτείας δεν εξήρτηται µόνον εκ της δαψιλείας των 
προσόδων, της στερεότητος των οχυρωµάτων, της ωραιότητος των οικοδοµών: Έχειν πολίτας χρηστοήθεις, 
πεπαιδευµένους, τιµίους, πεφωτισµένους την διάνοιαν, ιδού το κράτιστον αυτής συµφέρον, η σωτηρία και η ισχύς αυτής. 
Εις τούτο λοιπόν ας εξακολουθώµεν εργαζόµενοι ανενδότως πάντες, κατά το ενόν εκάστω, και ούτως αποδοθήσεται, συν 
τω χρόνω, τη πατρίδι ηµών το αρχαίον αυτής παγκόσµιον κλέος και η ισχύς, ούτω καθέξει αύτη εν τω κόσµω την παλαιάν 
θέσιν αυτής”.  
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Ενδιαφέρον υπάρχει και για πιο σύγχρονα βιβλία, κατάλληλα και για το νηπιαγωγείο, 

και δίνεται βαρύτητα στο να γίνονται κατανοητά στα παιδιά τα περιεχόµενα µε τη βοήθεια 

των εικόνων και της εποπτικής διδασκαλίας. Ο Λ. Ράλλης, δήµαρχος Πειραιά, 

χρηµατοδότησε την έκδοση του βιβλίου του Ι. Α. Γιαννόπουλου ∆ηµοτική εκπαίδευσις ή 

παιδικά µαθήµατα διά τα δηµοτικά σχολεία. Το αξιόλογο αυτό βιβλίο περιλαµβάνει 

“ευσυνόπτως, ευκρινώς και ευκαταλήπτως προς ην ώρισται ηλικίαν τα στοιχεία πρακτικών 

και πάνυ χρησίµων τω βίω γνώσεων”. Είναι από τα άριστα στο είδος του και κατάλληλο για 

διδασκαλία και στα νηπιακά και δηµοτικά σχολεία. Πολλοί γράφουν βιβλία διδακτικά ή 

αναγνωστικά, αλλά άλλοι σωρεύουν “ακρίτως συνειλεγµένας περικοπάς και αποσπάσµατα 

εξ άλλων συγγραµµάτων” και άλλοι “συνεξυφαίνουσι... δέλτους πλήρεις ακαταλήπτου τοις 

εις δηµοδιδασκαλεία φοιτώσιν ύλης”. Ο Λ. Ράλλης, για να εντυπωθούν καλύτερα τα 

µαθήµατα του βιβλίου, ανήρτησε στο νηπιακό σχολείο τις εικόνες των διδασκοµένων 

πραγµάτων, όπως κάνουν στη φωτισµένη Ευρώπη, όπου η διδασκαλία δεν είναι 

“πτερόεσσα, αλλ’ εδραία και µόνιµος και πραγµατική, και διά τούτο οι εκεί άνθρωποι κάπως 

διαφέρουσιν ηµών εις πολλά, και δη και εις τας πρακτικάς γνώσεις µάλιστα”. Ο δήµαρχος 

ίδρυσε στον Πειραιά δηµοτικά και νηπιακά σχολεία και των δύο φύλων “ουδόλως κατώτερα 

των αρίστων τοιούτων παρά τοις µέλλον πεφωτισµένοις έθνεσι της Ευρώπης και 

Αµερικής”. Πρώτος και µόνος από τους Έλληνες δηµάρχους ίδρυσε νηπιαγωγείο “κατά τον 

τύπον και τους κανόνας των εν Αγγλία και Αµερική τοιούτων”851. 

Εκδίδονται επίσης βιβλία και για τα άλλα µαθήµατα, όπως της γεωγραφίας852, αλλά 

και ζωολογίας, ορυκτολογίας κλπ.853. 

 Προς το τέλος της δεκαετίας του 1880 θα συνταντήσουµε και βιβλία για την ανατροφή 

και αγωγή των παιδιών, όπως Το βιβλίον των γονέων του Χ. Πούλιου854.  

Το περιοδικό σε κάθε ευκαιρία επαινεί τους συγγραφείς που ασχολούνται µε έργα που 

ωφελούν και δεν σκοπεύουν στην ελαφρά ψυχαγωγία855. Είναι γεγονός πάντως ότι και στην 

                                            
851 9/5/1862, έτος Ι΄, αρ. 450, σ. 2005 κε.   
852”Πολιτική γεωγραφία προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων συνταχθείσα υπό Μ. Γ. ∆ήµιτσα 
διευθυντού ελληνικού εκπαιδευτηρίου και καθηγητού της γεωγραφίας εν τω Αρσακείω. Μέρος δεύτερον. Γεωγραφία της 
Ευρώπης πλήν της ελληνικής χερσονήσου”. Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 15/5/1879, αρ. 4, σ. 64.  
”Πολιτική γεωγραφία προς χρήσιν των γυµνασίων συνταχθείσα υπό Μ. Γ. ∆ήµιτσα διευθυντού ελληνικού εκπαιδευτηρίου 
και καθηγητού της γεωγραφίας εν τω Αρσακείω. Μέρος Β΄ περιλαµβάνον πάσαν την γεωγραφίαν πλην της ελληνικής 
χερσονήσου. Τεύχος Α΄ περιλαµβάνον την Ευρώπην πλην της ελληνικής χερσονήσου προς χρήσιν της β΄τάξεως των 
Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων. Τεύχος Β΄ περιλαµβάνον την Ασίαν, την Αφρικήν, Αµερικήν και Ωκεανίαν προς 
χρήσιν της γ΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων”, Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 1/7/1879, αρ. 7, σ. 112.   
853”Επιτοµή φυσικής ιστορίας ήτοι Ζωολογία, Βοτανική, γεωλογία και Ορυκτολογία ηυξηµένη και διορθωµένη υπό ∆. Η. 
Κυριακοπούλου καθηγητού του Γ΄ εν Αθήναις γυµνασίου”, Έτος ΚΗ΄, περίοδος Β΄, 15/6/1880, αρ. 6, σ. 96. 
854“Το βιβλίον των γονέων. Πρακτικός οδηγός προς την κατ’ οίκον ανατροφήν των παίδων αµφοτέρων των φύλων από της 
πρώτης ηλικίας µέχρι της ενηλικιότητος εκ του γερµανικού” υπό Χ. Πούλιου καθηγητού εν τω Α΄ γυµνασίω Αθηνών και τω 
Αρσακείω παρθεναγωγείω. Έτος ΚΖ΄, περίοδος Β΄, 15/7/1879, αρ. 8, σ. 128.  
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Εφηµερίδα των Φιλοµαθών, όπως και σε άλλα περιοδικά της εποχής κατακρίνονται έντονα 

όσοι συγγράφουν ή µεταφράζουν, κυρίως, µυθιστορήµατα και αντιθέτως εκθειάζονται οι 

συγγραφείς επωφελών βιβλίων, και ιδιαιτέρως αυτών που αποσκοπούν στην ηθική 

αποκατάσταση της κοινωνίας856. Μάλιστα τα συγγράµµατα που εκδόθηκαν στην Ελλάδα, 

µετά την αναγέννηση της αυτονοµίας της, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: άλλα 

αποσκοπούν στην τέρψη και ψυχαγωγία και άλλα στη διδασκαλία. “∆ιά κλιµατικούς και 

νηπιαζούσης µέχρι τινός αγωγής λόγους” το πρώτο είδος των βιβλίων αναπτύχθηκε πολύ, 

σε αντίθεση µε το δεύτερο, µε αποτέλεσµα να εκδοθούν µέχρι στιγµής λίγα σπουδαία 

συγγράµµατα857. 

Ο Π. Γ. Σκούφος εξέδωσε σε µετάφραση το βιβλίο του Ι. Σίµωνος Το Καθήκον. Το 

βιβλίο είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο “εν µέσω της πληµµύρας των µυθιστορηµάτων, α 

κατέκλυσαν όλα σχεδόν τα βιβλιοπωλεία και τας βιβλιοθήκας των ευτραπέλων και 

ευαγώγων, ευρισκόντων εις αυτά καταφύγιον εν τη ακηδία του όλως ανειµένως διερχοµένου 

βίου αυτών”858. 

Έντονη ανησυχία εκφράζεται για τα µυθιστορήµατα, τα οποία χαρακτηρίζονται “καλώς 

και επιχαρίτως συνειρµολογηµένα ψεύδη, δολίως διαφθείροντα τας αθώας καρδίας” και 

καλούνται όσοι επιθυµούν να εκδώσουν βιβλία για ψυχαγωγία, να φροντίζουν να 

συγγράφουν ή να µεταφράζουν βιβλία τέτοιου περιεχοµένου, ώστε αυτά να “ηδύνουσι και 

διδάσκουσιν άµα τον αναγνώστην και εισαγώγιµα δύνανται να ώσιν εις τας οικογενείας, ων 

οι αρχηγέται κήδονται της χρηστοηθείας και καλής αγωγής των οικείων αυτών”859. 

Στις περισσότερες βιβλιοκρισίες γίνεται, παράλληλα µε την παρουσίαση του έργου, και 

µία κριτική στην κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία, εκφράζονται ανησυχίες 

για την ηθική κατάπτωση του έθνους και διαπιστώνεται ότι, ενώ εκδηλώθηκε µεγάλη 

επιµέλεια για το πνεύµα, παραµελήθηκε η καρδιά. Σε αυτή την άσχηµη κατάσταση 

αντιδιαστέλλεται η φιλοτιµία και φιλοπονία πολλών λογίων και φιλογενών ανδρών που 

                                                                                                                                                   
855“πολύς δε οφείλεται και έπαινος εις τους πλουτίζοντας την καθ’ ηµάς φιλολογίαν σπουδαίοις και επιστηµονικοίς 
συγγράµµασιν, ων έχοµεν πλείονα ανάγκην ή των εφηµέρου χρήσεως και ακάρπων ψυχαγωγικών βιβλίων”, 25/4/1859, 
αρ. 312, σ. 899 κ.ε  
856Έκδοση του βιβλίου του Γ. Παυλίδη “Φιλοσοφική πραγµατεία περί αληθινής θρησκευτικής ζωής ως της πρωτίστης 
πηγής και βάσεως πάσης ποθητής τελειώσεως και ακµής του ελληνικού γένους”. Το περιεχόµενο του βιβλίου είναι “αρίστη 
χειραγωγία εις βελτίωσιν της ηθικής και εν γένει της κοινωνικής καταστάσεως ηµών”,  21/4/1861, έτος Θ΄, αρ. 405, σ. 1643 
κε. 
857Από τη βιβλιοκρισία για το βιβλίο του Ι. Ναύτη “Γενικαί αρχαί του Εµπορίου και Ιστορία αυτού παρά τοις Αρχαίοις και 
τοις Βυζαντινοίς”, 14/5/1861, έτος Θ΄, αρ. 407, σ. 1660 κε. 
“Επιστηµονικά παράδοξα” του ∆. Σ. Στρούµπου Με το βιβλίο αυτό ο αναγνώστης “είναι δυνατόν να δώση εις το πνεύµα 
αυτού τροφήν λυσιτελή, αντί της ψυχοφθόρου τέρψεως των µυθιστορηµάτων της εποχής”, 20/5/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 490, σ. 
104.   
858 10/1/1861, έτος Θ΄, αρ. 392, σ. 1541 κε.    
859Και πάλι από τη βιβλιοκρισία για τα “Επιστηµονικά παράδοξα” του ∆. Σ. Στρούµπου, 14/9/1864, έτος ΙΒ΄, αρ. 537, σ. 
477. 
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παρέχουν βοηθήµατα προς “αποσόβησιν της αµαθείας και εγκαταστάσεως εις τα πάτρια 

της κλασικής παιδείας και των επιστηµών”860.  

Είναι δύσκολο, όµως, να αµειφθούν οι προσπάθειες και οι κόποι των φιλότιµων και 

ευσυνείδητων συγγραφέων και µεταφραστών σοβαρών έργων εξαιτίας της πληµµύρας των 

µυθιστορηµάτων που βρίσκουν πρόθυµους αγοραστές “προτιµώντας µάλλον την µέθην του 

πνεύµατος και την απάτην της καρδίας παρά την υγιειά αυτών τροφήν και ηθικοποίησιν. 

Πλειότεροί εισιν οι φοιτώντες εις του Έρωτος τα τεµένη, ή εις τα ιερά της Θεάς της γνώσεως 

και της σοφίας”861. 

Κάποιες φορές η προτίµηση του αναγνωστικού κοινού στο µυθιστόρηµα καυτηριάζεται 

µε ακόµη βαρύτερους χαρακτηρισµούς και η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται µε τα 

µελανότερα χρώµατα. Η εκτίµηση των καλών βιβλίων και η εµψύχωση των συγγραφέων 

τους είναι ένα από τα γνωρίσµατα της κοινωνίας που λειτουργεί σωστά. Αντίθετα η σπουδή 

“περί τας φλυαρίας, η προθυµία προς την απόκτησιν και ανάγνωσιν των κατ’ ευφηµισµόν 

λεγοµένων ψυχαγωγικών, πράγµατι δε ψυχοφθόρων έργων, τεκµηριοί ασφάλτως έκλυσιν 

των ηθών, παρακµήν των εθνών εν αυτή τη εφηβική των ηλικία και κοινωνικήν 

φρενοβλάβειαν, ως η αηδία προς την υγιεινήν και ρωστήριον τροφήν, η απληστία δε περί 

την µετάληψιν πεµµάτων, µελιττωµάτων και νωγάλων είναι ένδειξις ότι φθινάδι νόσω 

είληπται ο ούτω διακείµενος άνθρωπος. Της λυπηράς και απελπιστικής ταύτης 

καταστάσεως πασιφανή δείγµατα ευρίσκοµεν παρ’ ηµίν, υπέρ πάσαν προσδοκίαν 

πλεονάζοντα”. Τα καλά βιβλία δεν έχουν ανταπόκριση, για αυτό και οι συγγραφείς τους δεν 

τα εκδίδουν. “Ο καιρός των ανθεστηρίων παρήλθε, και αν µη ασπασθώµεν σπουδαίον και 

ελευθέροις πρέποντα βίον εν γράµµασι και σοφία και συνέσει και σωφροσύνη και πάση 

Έλλησιν αρµοζούση αρετή, θα παράσχωµεν αφορµήν να είπωσιν ηµίν οι ατενές προς την 

διαγωγήν και τον βίον ηµών το βλέµµα έχοντες προσηλωµένον “θύραζε Κάρες” και θα 

διατελώµεν ονόµατι µεν και αληθεία απόγονοι των ενδόξων προπατόρων ηµών, τρόποις δε 

και νω -άλλως ειπάτω”862.  

Μια άλλη κατηγορία εκδιδόµενων έργων είναι οι διάφορες συλλογές λαϊκών µύθων, 

παροιµιών, ασµάτων και άλλου λαογραφικού υλικού, οι οποίες αποδεικνύουν την 

                                            
860Ένα από τα λίγα συγγράµµατα που αναφέρεται στην καρδιά είναι και το έργο του ∆. Στ. Μαυροκορδάτου “Θρησκευτικαί 
µελέται προς µόρφωσιν χριστιανικών αρετών, ήτοι οµιλίαι περί πάσης περιστάσεως και περιπετείας του ανθρωπίνου βίου 
κατά τας θείας και ιεράς γραφάς”, το οποίο µετέφρασε κατ’ εκλογήν από την 25η έκδοση του γερµανικού πρωτοτύπου 
(πρόκειται για το πεντάτοµο έργο του Heinrich Zschokke 1771-1848, εκδόθηκε 1861-1865). Έχει ήδη εκδοθεί ο πρώτος 
τόµος και διανέµεται δωρεάν, 5/6/1861, έτος Θ΄, αρ. 410, σ. 1684 κε.   
861Στη βιβλιοκρισία για το βιβλίο του Κ. Λ. Ρεφενέλ “Ιστορία των νεωτέρων Ελλήνων από της αλώσεως 
Κωνσταντινουπόλεως υπό Μωάµεθ του Β΄ µέχρι του 1825”, το οποίο µετέφρασε ο Κ. Κοκκίδης, 10/10/1861, έτος Θ΄, αρ. 
425, σ. 1806.  
8628/5/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 559, σ. 655 κε, από τη βιβλιοκρισία για τον Α΄ τόµο της Αρχαίας καλλιτεχνίας του Α. Ρ. Ραγκαβή. 
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αδιάσπαστη συνέχεια µεταξύ του αρχαίου και νέου ελληνικού πολιτισµού, σύνδροµο που 

ταλάνιζε τους Έλληνες διαφωτιστές και απασχολεί τους διανοούµενους σε όλη τη διάρκεια 

του 19ου αιώνα863. 

Η συλλογή ασµάτων, παροιµιών, θρηνωδιών, µύθων, αινιγµάτων κλπ δεν είναι µόνο 

καθήκον εντεταλµένο από τον υπουργό864 αλλά και “ανάγκη εθνική και εθνολογική εστι, 

τούτο ουδείς ως πιστεύω δύναται να αµφισβητήση· διότι εν τω συνόλω της δηµώδους 

γλώσσης και ποιήσεως πρώτιστα και µάλιστα περιέχεται και διά της κριτικής θα εξετασθή ο 

καθόλου του ηµετέρου έθνους βίος και αι πολλαί και ποικίλαι αυτού περιπέτειαι από των 

χρόνων της υποδουλώσεώς του... ∆ιότι εις την δηµώδη ταύτην, την µητρικήν ηµών 

γλώσσαν, εποιήθησαν, εψάλησαν και τας θερµάς καρδίας των ηµετέρων πατέρων 

ηλέκτρισαν τα αθάνατα εκείνα λόγια, οία του Ρήγα... ή του Ψάλτου Σολωµού...εις την 

ανάγκην ταύτην, της διά του τύπου διαφυλάξεως της δηµώδους γλώσσης και ποιήσεως”865. 

Εκδίδονται ακόµη και βιβλία των θετικών επιστηµών, οι οποίες, όπως σχολιάζεται στις 

βιβλιοκρισίες του περιοδικού, παραµελούνται στην Ελλάδα, για αυτό, και, επειδή δεν 

υπάρχουν εφαρµογές τους, θεωρούνται δυσνόητες. Οι συγγραφείς τέτοιων βιβλίων, που 

είναι, κυρίως, µεταφράσεις επαγγέλλονται ότι τα συγγράµµατά τους καθιστούν εύληπτα τα 

πορίσµατα αυτών των επιστηµών866, όπως για παράδειγµα το βιβλίο του Μ. Α. Λεβή Τα 

διατί και διότι, σε µετάφραση Μ. Ν. Βελονάκη, µια απλοποιηµένη φυσική, ένα βιβλίο 

χρήσιµο για όλους. Με απλούστατο και καταληπτό τρόπο ο συγγραφέας ερµηνεύει τα 

φυσικά φαινόµενα και µεταδίδει “επαγωγώς και τερψινόως ιδέας φυσικής”867. 

                                            
863”Συλλογή παροιµιών των νεωτέρων Ελλήνων µετά παραλληλισµού προς τας των αρχαίων, υπό Ιω. Φ. Βερέττα”. Αν 
µιµηθεί κανείς το κοινωφελές παράδειγµα του συγγραφέα, θα γίνει µια πλήρης συλλογή παροιµιών “αποδεικνυουσών ότι 
το αυτό επικρατεί πνεύµα εις την δηµώδη φιλοσοφίαν καθ’ όλον τον ανέκαθεν και µέχρι τούδε ελληνικόν βίον”. 5/6/1861, 
έτος Θ΄, αρ. 410, σ. 1685. 
864Βλέπε παραπάνω τις σχετικές εγκυκλίους των υπουργών Π. Αργυρόπουλου, Χ. Χριστόπουλου, Α. Μαυροκορδάτου. 
865Αγγελία του Ι. Γ. Θεοδωρόπουλου για το έργο “∆ηµώδη Σύλλεκτα” (ο Παρνασσός ανέλαβε την έκδοση περιοδικού για 
την αποθησαύριση αυτής της πολύτιµης ύλης), 8/6/1871, έτος ΙΘ΄, αρ. 775, σ. 2383.  
“Ηπειρωτικαί µελέται” του Ζώτου Βασιλείου, Μολοσσού, µε την ιστορία, γεωγραφία, αρχαιολογία, δροµολόγιο, αναφορά 
στις επίσηµες οικογένειες και στις τέσσερις διαλέκτους της αλβανικής που συγγενεύουν µε τις τέσσερις της ελληνικής λόγω 
συγγένειας του ελληνικού µε το αλβανικό έθνος, 8/6/1871, έτος ΙΘ΄, αρ. 775, σ. 2383.    
866Αγγελία του Αν. Κωνσταντινίδη για τη µετάφραση του γαλλικού βιβλίου του A. Ganot “Φυσική όλως πειραµατική”. Οι 
φυσικές γνώσεις πρέπει να θεωρούνται κυριότατο µέληµα της πνευµατικής ανάπτυξης από την προκαταρκτική ακόµη 
εκπαίδευση. Αλλά µέχρι τώρα λόγω της έλλειψης θεωρίας και εµπειρίας “ατελώς άχρι τούδε παρ’ ηµίν εισάγονται”. Στη 
µέση εκπαίδευση υπάρχουν πολλές ατέλειες και µάλιστα κατάλληλων διδακτικών βιβλίων. “Αλλ’ επειδή παρ’ ηµίν έτι το 
στάδιον της εφαρµογής των φυσικών και µαθηµατικών γνώσεων δεν κατεσκευάσθη, διότι αι φυσικαί και χηµικαί τέχναι και 
αι πολυπληθείς των µαθηµατικών γνώσεων εις τον πρακτικόν βίον εφαρµογαί µόλις είναι καταληπταί, διά ταύτα αι φυσικαί 
γνώσεις, ως εικός, δεν έχουσιν έτι καθ’ εαυτάς παρ’ ηµίν ενδόσιµον· ώστε, διά να κατασταθώσι προσιταί και κοινότεραι, 
πρέπει προ πάντων να εκτεθώσιν όσον ένεστιν εύληπτοι, σκόπιµοι εν γένει και εποµένως απηλλαγµέναι της µαθηµατικής 
θεωρίας, ήτις ολίγοις ούσα βατή, αποτρέπει τους πολλούς”. 25/4/1859, αρ. 312, σ. 899 κε.  
“Επιστηµονικά παράδοξα” από το ∆. Σ. Στρούµπο, καθηγητή της Φυσικής. 20/5/1863, έτος ΙΑ΄, αρ. 490, σ. 104.  
867 5/6/1861, έτος Θ΄, αρ. 410, σ. 1685.  
Αναφέρουµε και άλλα βιβλία όπως: 
”Εγχειρίδιον οργανικής Χηµείας” από τον Γ. Ν. Ζαβιτσάνο. ∆εν τολµά να παρουσιάσει πρωτότυπη συγγραφή αλλά 
απάνθισµα από τα εξοχότερα ευρωπαϊκά συγγράµµατα, 24/10/1864, έτος ΙΒ΄, αρ. 541, σ. 512.  
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Υπάρχουν και εκδόσεις βιβλίων για πιο σύγχρονες επιστήµες, όπως για την πολιτική 

οικονοµία. Τα σχόλια στις εκδόσεις, µερικές φορές, αποτελούν καταπέλτη, καθώς δίνουν 

όλο το φάσµα των προβληµάτων που βάζουν τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ελληνικής 

κοινωνίας και περιγράφουν πολύ εύστοχα ιδεολογίες και νοοτροπίες, που έχουν 

διαµορφωθεί στο ελληνικό κράτος. Η πολιτική οικονοµία είναι η επιστήµη των επιστηµών 

του πρακτικού βίου των εθνών και χρησιµεύει στην ανάπτυξη των υλικών τους πόρων, 

στους οποίους και θεµελιώνεται η ηθική τους ευδαιµονία. Στην Ελλάδα η επιστήµη αυτή 

περιορίζεται σε λίγους και η παραµέλησή της είναι αξιοκατάκριτη, διότι η Ελλάδα έχει 

πολλούς απόκρυφους και ακαλλιέργητους πόρους, από τους οποίους µπορεί να αντλήσει 

πλούτο. Το βιβλίο είναι ευνόητο, κατάλληλο και χρήσιµο για το βιοµήχανο, το γεωργό, τον 

έµπορο και κάθε ελεύθερο πολίτη που ζει µε τη δραστηριότητά του, δεν εξευτελίζεται σε 

θεσιθηρίες, δεν καταφεύγει σε ανάρµοστα µέσα, που ζητά µε την εθνική αναγέννηση να 

αποµακρύνει τις παλιές έξεις και να αναπτύξει τη δραστηριότητα, την πρακτική ενέργεια και 

την ιδιωτική ευζωία, στις οποίες στηρίζεται το φρόνηµα, η αξιοπρέπεια του ελεύθερου 

πολίτη και το µεγαλείο του έθνους868. 

Μια παρόµοια εικόνα για την οικονοµική στασιµότητα του ελληνικού κράτους και τη 

στροφή στο δηµόσιο, όπου αναζητείται η επαγγελµατική αποκατάσταση, δίνει και η αγγελία 

του ∆. Αποστολίδη για την έκδοση βιβλίου µε τίτλο Τεχνολογία, ήτοι στοιχειώδεις γνώσεις 

περί των εν χρήσει µεθόδων και υλών εις κατασκευήν όλων των αναγκαιούντων εις τον 

κοινωνικόν άνθρωπον αντικειµένων. Κρίνεται περιττό να σχολιαστεί η ωφελιµότητα του 

βιβλίου για την Ελλάδα “παντός βιοµηχανικού καταστήµατος εστερηµένη µετά τριακονταετή 

βασιλείαν, εξωθήσασαν χωλούς και αναπήρους επί τον εξευτελιστικόν και πτωχαλέον 

υπαλληλικόν βίον, και προγράψασαν την βιοµηχανίαν και τας τέχνας, τας καθιστώσας τους 

λαούς ευδαίµονας και ανεξαρτήτους”869. 

Ειδικά για τις πρακτικές τέχνες φαίνεται να εκδηλώνεται κάποια επιφυλακτικότητα και 

δισταγµός: Ο Α. Πανδής, ιερέας και διευθυντής του Λυκείου της Κέρκυρας, εκδίδει βιβλίο 

                                                                                                                                                   
Ο Π. Ψαράς εκδίδει σε µετάφραση το έργο “Αστερόεις Ουρανός”, ένα εγχειρίδιο φυσικής ιστορίας πολύ ωφέλιµο στα 
Ελληνόπουλα “διά το ευµέθοδον περί την ταξινόµησιν των ζωϊκών πλασµάτων, το τερπνόν και αφελές της ύλης και 
προπάντων την επιστηµονικήν αξίαν του συγγραφέως”, 22/2/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 552, σ. 600. 
868Από τη βιβλιοκρισία για το βιβλίο του Ι. Ραπέτ “Εγχειρίδιον Ηθικής και Πολιτικής Οικονοµίας προς χρήσιν των εργατικών 
τάξεων”, το οποίο µετέφρασαν από τα γαλλικά οι Μ. Κανελλόπουλος και Α. Σκαλίδης,  23/5/1864, έτος ΙΒ΄, αρ. 526, σ. 
392.  
869 21/9/1864, έτος ΙΒ΄, αρ. 538, σ. 487.  
Ανάλογο είναι και το βιβλίο “Πραγµατεία περί του καταλληλοτέρου διά την Ελλάδα οικονοµικοπολιτικού οργανισµού” του 
Στάµου Τρικκαλιώτη. Ο συγγραφέας σπούδασε πολλά χρόνια στην Αµερική και είδε εκπαιδευτικές, οικονοµολογικές και 
άλλες θεωρίες στην εφαρµογή τους. Το έργο του αυτό αλλά και διάφορα άρθρα του συντελούν “εις διαφωτισµόν και 
οδηγίαν των προαιρουµένων και δυναµένων να ωφεληθώσιν εξ αυτών και των κεκληµένων εις αρχάς, αφ’ ων δέον να 
εκπορεύωνται αι πρωτοβουλίαι και ενέργειαι των ποικίλων βελτιώσεων, ων χρείαν έχουσι πάντες σχεδόν οι κλάδοι της 
εθνικής ηµών αναπτύξεως”. 8/5/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 559, σ. 654 κε.    

 289



Αγρονοµίας. Η µάθησή της στην αρχή θεωρούνταν, όπως σχολιάζεται, βάναυση τέχνη, στη 

συνέχεια, όµως, αναγνωρίστηκε ως ευγενής και τέλεια σπουδή και διδάσκεται στα 

πανεπιστήµια της φωτισµένης δυτικής Ευρώπης µαζί µε τις άλλες επιστήµες870. 

Συχνές είναι οι αναφορές στους Νεοέλληνες διαφωτιστές. Οι Κοραής, Βάµβας και 

άλλοι  είτε µε τις συµβουλές τους είτε µε το ίδιο τους το έργο αποτελούν  εγγύηση για την 

ποιότητα των εκδιδόµενων συγγραµµάτων. Πέρασε ο καιρός που θεωρούσαν υπερβολές 

τις συµβουλές του αοίδιµου Κοραή, διότι προσπαθούσε να αποδείξει απαραίτητη τη 

σπουδή της λατινικής γλώσσας στους Έλληνες. Σήµερα οι συνθήκες αποδεικνύουν ότι και 

ο φιλόλογος και αυτός που ασχολείται µε τις νεότερες ευρωπαϊκές γλώσσες και ο ιατρός και 

ο νοµικός και ο θεολόγος δεν µπορούν να προοδεύσουν χωρίς τη λατινική. Ο καθηγητής Κ. 

Σ. Κουµανούδης επεξεργάστηκε και τελειοποίησε το λεξικό του Ουλερίχου. ∆εν µπορεί, 

όµως, να καλύψει την ανάγκη των αρχαρίων, ευθύνη που ανέλαβαν οι δύο φοιτητές της 

Φιλοσοφικής Ιω. Μπουρτσελάς και Ευσ. ∆. Τσακαλώτος, οι οποίοι, βασιζόµενοι στο λεξικό 

του καθηγητή τους, εκδίδουν ευµέθοδο και απλούστερο βιβλίο για τους άπειρους στη 

λατινική γλώσσα το Επίτοµον λεξικόν της λατινικής γλώσσης871. 

 Ο υπουργός Α. Χ. Λόντος συστήνει το βιβλίο Έκδοση των σηµειώσεων του Ν. Βάµβα 

σε εκλεκτούς λόγους του ∆ηµοσθένη και στον κατά Κτησιφώντα του Αισχίνη: “οι παλαιοί του 

γένους διδάσκαλοι, οι υπέρ πάσαν άλλην µέριµναν την προς ωφέλειαν της πατρίδος και 

φωτισµόν του γένους πρωτίστην τιθέµενοι και πάντα τον ιερόν βίον αυτών εις τούτο 

ανηλωκότες, εθνωφελώς ούτω και θεαρέστως τον βίον µετελθόντες, αφήκαν ηµίν πολύτιµον 

κληροδοσίαν ου µόνον της εαυτών πολιτείας το αξιοµίµητον παράδειγµα, αλλά και τα 

φιλοπονηθέντα παρ’ αυτών σοφά έργα, και διατελούσιν ούτω οίον εσαεί τω γένει 

χρήσιµοι”872. 

Υπάρχουν επίσης εκδόσεις και άλλων βιβλίων, που δεν είναι δυνατόν να 

µνηµονευθούν στην παρούσα εργασία. Φτάνοντας στο τέλος αυτής της ενότητας θα πρέπει 

να σηµειώσουµε την αναφορά του περιοδικού στην  έµµετρη µετάφραση της Οδύσσειας 

του Οµήρου από τον Ιάκωβο Πολυλά (Τεύχος τρίτον περιέχον τας ραψωδίας Ν-Σ.), η οποία 

φιλοπονήθηκε σε γλώσσα δηµοτική. Τις προηγούµενες ραψωδίες της µετάφρασης έκρινε 

ευνοϊκά ο αλλοδαπός τύπος. Το περιοδικό πληροφορεί ότι θα εκδοθούν και µακρά 

προλεγόµενα. Η έκδοση των προλεγοµένων θα είναι ωφέλιµη και θα χρησιµεύσει στην 

ορθή εκτίµηση του έργου της µετάφρασης. Τα σχόλια του περιοδικού δείχνουν ότι, 

                                            
870 2/6/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 562, σ. 680. 
871 26/6/1864, έτος ΙΒ΄, αρ. 529, σ. 415 κε.  
872 8/5/1865, έτος ΙΓ΄, αρ. 559, σ. 653. 
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τουλάχιστον για τον ποιητικό λόγο, δηµιουργείται κάποια εξοικείωση µε τη δηµοτική 

γλώσσα873. 

Αξίζει επίσης να µνηµονευθεί και το Εγχειρίδιον εµπειρικής ψυχολογίας κατά την 

µέθοδον της επαγωγής υπό του Γ. Α. Λίνδνερ εξελληνισθέν εκ της Ε΄ γερµανικής εκδόσεως 

προς χρήσιν των γυµνασίων και διδασκαλείων από το ∆ηµήτριο Ιωαννίδη Ολύµπιο, 

διδάκτορα της φιλοσοφίας874.  

Βαθµιαία αρχίζουν να εκδίδονται και βιβλία σύµφωνα µε τη νέα διδακτική µέθοδο875, 

µεταφράσεις αρχαίων ελληνικών κειµένων876, και ποιήµατα στη νεοελληνική γλώσσα877, 

καθώς και βραβευµένα έργα στα διάφορα διαγωνίσµατα878. Πολύ νωρίτερα, όµως, ήδη από 

το 1859, αναγνωρίζεται η αναµφισβήτητη αξία του εθνικού µας ποιητή ∆ιονύσιου Σολωµού 

µε τα επαινετικά λόγια του περιοδικού879. 

                                            
873 Έτος ΚΗ΄, περίοδος Β΄, 1/6/1880, αρ. 5, σ. 80.  
874 Έτος ΚΗ΄, περίοδος Β΄, 1/8/1880, αρ. 9, σ. 144. 
875Πραγµατεία αναγνωσθείσα εν τω Ελληνικώ ∆ιδασκαλικώ Συλλόγω υπό Χ. Πουλίου καθηγητού “Περί της εν τοις 
δηµοτικοίς σχολείοις διδασκαλίας της ιεράς ιστορίας”. 
 “Μέγα αλφαβητάριον κατά νέαν µέθοδον” συντεταγµένον υπό Χ. Πουλίου καθηγητού.  
“Νέον αναγνωσµατάριον κατά το πρόγραµµα των εν τω προτύπω δηµοτικώ σχολείω του ∆ιδασκαλείου Θεσσαλονίκης 
διδασκοµένων µαθηµάτων” υπό Χ. Πουλίου καθηγητού. Τεύχος πρώτον, δευτέρα έκδοσις επηυξηµένη και βελτιωµένη, 
Έτος ΚΗ΄, περίοδος Β΄, 1/8/1880, αρ. 9, σ. 144. 
“Επίτοµος Ελληνική Ιστορία από των αρχαίων χρόνων µέχρι του νυν προς διδασκαλίαν εν τοις δηµοτικοίς σχολείοις” υπό 
∆. Η. Κυριακοπούλου καθηγητού. Έκδοσις νέα βελτίων µετά εικόνων, Έτος ΚΗ΄, περίοδος Β΄, 1/10/1880, αρ. 13, σ. 206.. 
876“Σοφοκλέους τραγωδίαι µετενεχθείσαι εκ της αρχαίας εις την νεωτέραν ελληνικήν” υπό Γ. Π. Κορωναίου φοιτητού, Έτος 
ΚΗ΄, περίοδος Β΄, 15/1/1881, αρ. 20, σ. 320. 
877 Ανδρ. Μαρτζώκη, ”Φλοίσβοι. Ποιήµατα”, Έτος ΚΗ΄, περίοδος Β΄, 15/2/1881, αρ. 22, σ. 352.  
878Αντ. Ι. Αντωνιάδη “Η µάννα του γενίτσαρου”, βραβευθείσα εις τον ποιητικόν διαγωνισµόν του φιλογενούς Ι. Γ. Βουτσινά 
(5/6/1877), Έτος ΚΗ΄, περίοδος Β΄, 1/3/1881, αρ. 23, σ. 368. 
879”∆ιονυσίου Σολωµού τα ευρισκόµενα”, εκδοθέντα υπό Αντ. Τερζάκη, στην Κέρκυρα. “Ουδόλως πειρώµεθα ίνα 
υµνήσωµεν την αξίαν του µουσοστεφούς ποιητού... στιχουργοί ψυχροί και σχολαστικοί γεννώνται καθ’ ηµέραν, ποιηταί 
όµως, ως ο Σολωµός, σπανιώτατα αναφαίνονται”, 28/11/1859, έτος Ζ΄, αρ. 341, σ. 1134.  
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3.4.5.Θρησκευτική-ηθική -εθνική αγωγή 
Σε όλα τα δηµοσιευµένα, στο περιοδικό, κείµενα και, όταν δίνεται σχετικό έναυσµα, θα 

υπάρχει οπωσδήποτε αναφορά στη θρησκευτική και ηθική αγωγή των µαθητών και δίνεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα στον τακτικό εκκλησιασµό των µαθητών και στη µελέτη του Ευαγγελίου. 

Υπεύθυνοι για αυτό είναι οι διδάσκοντες και οι νοµάρχες οφείλουν να τους ελέγχουν880.  

Σε προτρεπτικό-ηµιεπίσηµο γράµµα του ο υπουργός Χ. Χριστόπουλος προς τους 

γυµνασιάρχες, σχολάρχες και ελληνοδιδασκάλους υπενθυµίζει την εκτέλεση των άρθρων 

14 και 76 του κανονισµού των Ελληνικών Σχολείων και Γυµνασίων “περί προσευχής και 

εκκλησιάσεως των µαθητών”. Η Εφηµερίς των Φιλοµαθών σχολιάζει το γεγονός ότι η 

κυβέρνηση φροντίζει, ώστε τα φίλτατα τέκνα να διδάσκονται όχι µόνο γράµµατα, αλλά και 

να καθοδηγούνται δεόντως στα θρησκευτικά τους καθήκοντα και γενικά καταβάλλεται 

µεγάλη προσπάθεια για την ηθική τους µόρφωση881. 

Στις ετήσιες εξετάσεις οι νοµάρχες, οι έπαρχοι και τα µέλη των εξεταστικών 

επιτροπών έχουν καθήκον να ερευνούν αν µαζί µε τη διανοητική ανάπτυξη 

διαµορφώθηκαν επίσης η καρδιά και το ήθος των νέων882. Η φοίτηση στο σχολείο θα 

συντελέσει, ώστε τα παιδιά, που θα αποφοιτούν να έχουν µόρφωση, να είναι καλοί 

χριστιανοί και καλοί πολίτες, οι οποίοι θα σκέπτονται πώς θα βελτιώσουν την ιδιοκτησία 

που θα τους αφήσουν οι γονείς τους, πώς θα απολαύσουν τα αγαθά της ειρήνης, της 

ησυχίας, της αγάπης, που τους δώρισε ο δηµιουργός. Ακόµη θα αποφοιτήσουν µαθητές 

που θα συνεχίσουν στα ανώτερα εκπαιδευτήρια και θα χρησιµεύσουν είτε ως κληρικοί είτε 

ως πρόξενοι άλλων ωφελειών883.  

                                            
880“πάσης πολιτείας και κοινωνίας η διάπλασις και ο καταρτισµός δεν ευοδούται, εάν µη φέρη εν εαυτή της θρησκευτικής 
προπαρασκευής την ζύµην... ίνα εξ απαλών ονύχων εµβάλλωνται εις τας τρυφεράς της οµοεθνούς νεότητος ψυχάς τα 
θρησκευτικά σπέρµατα των οποίων οι ευθαλείς και αγλαοί καρποί και αυτούς και την κοινωνίαν ευφραίνουσι διατάττοµεν” 
ανάγνωση και ερµηνεία του Ευαγγελίου κάθε Σάββατο στο σχολείο. Συνοδεία των µαθητών στον εσπερινό του Σαββάτου 
και στη λειτουργία της Κυριακής. Μετά τη θεία λειτουργία ανάπτυξη του αναγνωσθέντος ευαγγελίου. Έλεγχος των 
απουσιών των µαθητών και επίδοση βραβείων ή απόδοση τιµωριών. “Ανατίθεµεν εις τον υπέρ της αληθούς δόξης και 
ευηµερίας του ηµετέρου έθνους ζήλου υµών την επιβολήν της πιστής εκπληρώσεως των ειρηµένων εις τους 
δηµοδιδασκάλους” (εγκύκλιος του υπ. Στ. Βλάχου, στους νοµάρχες 31/1/1853, αρ. 15, σ. 60). 
Επίσης δηµοσιεύεται στο περιοδικό, 17/3/1856, αρ. 155, σ. 627, απόσπασµα επιστολής του Χ. Χριστόπουλου (29/2/1856) 
προς το Γυµνασιάρχη του Γυµνασίου του Ναυπλίου “συστηµατικώτερον και δραστηριώτερον επεστήθη ήδη η προσοχή ως 
προς την θρησκευτικήν και ηθικήν της φοιτώσης νεολαίας µόρφωσιν. Κάλλιστα γιγνώσκετε ότι η νοητική πρόοδος 
ηνωµένη ούσα µετ’ ευσεβείας και χρηστότητος εγγυάται εις την πολιτείαν την ευηµερίαν”.  
88117/3/1856, αρ. 155, σ. 628  

    και σε άλλο δηµοσίευµα 20/5/1874, έτος ΚΒ΄, αρ. 826-827, σ. 2780. “Περίληψις της περί της εις τους ιερούς ναούς 
φοιτήσεως“(24/5/1874). Ο υπ. Ι. Βαλασόπουλος: “Πόσον συντελεί προς την Χριστιανικήν διδασκαλίαν των παίδων, ήτις 
είναι οµολογουµένως η βάσις και το θεµέλιον της ηθικής αυτών αγωγής η εις τους ιερούς ναούς φοίτησις”. Το σωτήριο 
αυτό καθήκον έχει παραµεληθεί. Οι δηµοδιδάσκαλοι να συνοδεύουν τα παιδιά στις ιερές ακολουθίες της Κυριακής και των 
κυριότερων εορτών.   
882 7/7/1856, αρ. 168, σ. 684.  
8837/7/1856, αρ. 168, σ. 683. Κατά το λόγο του ο επίσκοπος Οιτύλου (20/6/1856) για το νεόδµητο δηµοτικό σχολείο 
Καρδαµύλης. 
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Ο ιεράρχης Θηβών και Λεβαδείας επισκεπτόµενος τα εκπαιδευτικά διδακτήρια 

εκφώνησε λόγο παραινετικό στους µαθητές περιστρεφόµενος σε τρία ζητήµατα, στη 

λατρεία στο Θεό, στην πίστη και υπακοή στον πολυαγάπητο και φιλόµουσο βασιλέα, στην 

ευπείθεια και στο σεβασµό στους γονείς και διδασκάλους, καθώς και στη σεµνότητα και 

επιµέλεια στα µαθήµατά τους884.  

Σε κάθε ευκαιρία τονίζεται ο διττός σκοπός της εκπαίδευσης και επαινούνται οι 

διδάσκοντες των σχολείων εκείνων, στα οποία οι µαθητές “ουχί µόνον προκόπτουσιν εις 

την εκµάθησιν των γραµµάτων, αλλά κοσµούνται και µε το περικόσµηµα εκείνο των ηθικών 

αρετών, αι οποίαι µόναι δύνανται να καταστήσωσι τούτους καλούς καγαθούς πολίτας”885. 

Ο υπερβολικός ζήλος για τον εκκλησιασµό  φαίνεται ότι είχε οδηγήσει στην τιµωρία 

των απόντων µαθητών από τις ιερές ακολουθίες. Ο υπουργός Α. Μαυροµιχάλης 

(21/2/1868) σχετικά µε τις ποινές που επιβάλλονται, όταν οι µαθητές δεν εκκλησιάζονται, 

υποστηρίζει ότι σε αυτή την περίπτωση “αντί να συγκινήται και παρορµάται το πνεύµα και η 

καρδία των µαθητών διά νουθεσιών και διδασκαλίας του καθήκοντος προς τον Θεόν και την 

αγίαν αυτού Εκκλησίαν, ίνα εκόντες έρχωνται εις την εκπλήρωσιν τούτων, επιβάλλει αυτοίς 

το ύψιστον πνευµατικόν καθήκον της ποινής το φόβητρον”886. 

Εκτός από τη θρησκευτική και ηθική αγωγή, σπανιότερα, τονίζεται και η εθνική, αυτό 

συµβαίνει, όταν η είδηση ή το κείµενο έχουν δέκτες στον έξω ελληνισµό. Όπως στο 

σχολείο του Γ. Παπαδόπουλου, όπου φοιτούν και οµογενείς από τον έξω ελληνισµό: “η 

διεύθυνσις του ελληνικού εκπαιδευτηρίου κατήρτισε σύστηµα εθνικής παιδεύσεως, ης η 

βάσις είναι το φιλογενές και θρησκευτικόν αίσθηµα. Τούτο δε το σύστηµα διά πολυετούς 

εµπειρίας τελειοποιηθέν, παρήγαγεν ήδη αγλαούς καρπούς· όθεν οι του εκπαιδευτηρίου 

τούτου µαθηταί διακρίνονται και εν Αθήναις και εν ταις κυριωτάταις του ελληνισµού εστίαις 

διά θερµής φιλοπατρίας, δι’ ευπαιδευσίας και διά συνετής τινος τάξεως εν τοις βιωτικοίς 

πράγµασι”887.   

 Η διαγωγή των µαθητών παρακολουθείται στενά και έξω από το σχολείο και 

υπεύθυνοι για αυτήν είναι οι διδάσκοντες888.  

                                            
88427/4/1857, αρ. 207, σ. 54.  
88513/2/1860, έτος Ζ΄, αρ. 351, σ. 1214. Αναδηµοσίευση από τα Ελληνικά Χρονικά για το Γυµνάσιο και Σχολαρχείο του 
Μεσολογγίου. 
8868/3/1868, έτος ΙΣΤ¨, αρ. 661, σ. 1471. 
8873/9/1869, έτος ΙΖ΄, αρ. 711-712, σ. 1866-1867. Από το λόγο (28/6/1869) “περί του γαλλικού µυθιστορήµατος και της 
επιρροής αυτού εις τα εν Ελλάδι ήθη” του Α. Ζανετάκη Στεφανόπουλου, καθηγητή της γαλλικής στο εκπαιδευτήριο του Γ. 
Γ. Παπαδόπουλου. 
88830/5/1872, έτος Κ΄, αρ. 793, σ. 2536. Ο υπουργός Α. Νοταράς (12/5/1872) απευθυνόµενος στους γυµνασιάρχες των 
γυµνασίων της Αθήνας: “αί τε νουθεσίαι και αυστηραί διαταγαί υµών προς τους µαθητάς των καθ’ υµάς γυµνασίων, 
απαγορευτικαί της φοιτήσεως αυτών εις τα λεγόµενα ωδικά καφφενεία και άλλα εκλυτικά της κοσµιότητος του µαθητικού 
βίου µέρη, είναι πρόσθετοι βεβαιώσεις της επιγνώσεως των υµετέρων καθηκόντων, εφ’ ω και επαινούµεν υµάς. Επειδή δε 
είναι πιθανόν κατά τας επιούσας αναπαύλας να νοµίσωσιν οι µαθηταί ότι µένουσιν ανεπιτήρητοι και οίον αυτοδέσποτοι και 
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Προσοχή δίνεται επίσης και στον επαπειλούµενο κίνδυνο από τα ξένα θρησκευτικά 

δόγµατα µέσω των αναγνωσµάτων που κυκλοφορούν. Ο υπουργός Γ. Μίλησης 

(19/6/1876) κάνει αναφορά σε κατάλογο βιβλίων “ων η ανάγνωσις και χρήσις απαγορεύεται 

εν τοις σχολείοις, άτε δυναµένων να εµποιήσωσιν εν τω πνεύµατι της ευσεβούς νεολαίας 

εντυπώσεις εναντίας προς τα δόγµατα, τα µυστήρια, τους κανόνας, την διδασκαλίαν, τας 

παραδόσεις, τας τελετάς και τα έθιµα της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας”889.  

Υπάρχει, όµως, και ο αντίλογος, διότι σε µέρη, όπου υπήρχε µεγάλος αριθµός 

ετερόδοξων Ελλήνων, όπως στις Κυκλάδες, το πρόβληµα ήταν µεγάλο, ιδιαίτερα, όταν δεν 

υπήρχε θρησκευτική ανοχή. ∆ηµοσιεύεται σχετικό άρθρο για το ευαίσθητο αυτό θέµα, στο 

οποίο τονίζεται ότι µια µεγάλη αρχή απαραίτητη για την ηθική και διανοητική ανάπτυξη και 

πρόοδο, που επικυρώθηκε το 1789 µε τη Γαλλική Επανάσταση είναι η ελευθερία της 

συνειδήσεως. Η διδασκαλία του λαού που θα ήταν άµοιρη της θρησκείας και του 

πατριωτισµού θα ήταν άγονη και φθοροποιά. Η αρχή του δηµοσίου δικαίου είναι η 

ελευθερία της συνείδησης. Σε αυτήν υπόκειται και η διδασκαλία και το κράτος και η 

κοινωνία. Η θρησκεία δεν επιβάλλεται, αλλά διδάσκεται και ο καθένας είναι ελεύθερος να 

ενστερνίζεται το δόγµα των πεποιθήσεών του. Η εφαρµογή της ελευθερίας της 

συνειδήσεως στη διδασκαλία κάθε βαθµού επιτάσσεται από το κοινωνικό συµφέρον και το 

νόµιµο δίκαιο. Επιβάλλεται η θρησκευτική εκπαίδευση και ανάλογα µε το θρήσκευµα 

υπάρχει τροποποίηση στο πρόγραµµα890. 

        Η φροντίδα της ηθικής αγωγής επεκτείνεται σε όλη την κοινωνία και στις 

10/1/1856 ο Χ. Χριστόπουλος αποστέλλει εγκύκλιο “περί µέτρων τεινόντων εις την 

βελτίωσιν της δηµοσίας ηθικής”, σύµφωνα µε την οποία οι διοικούντες πρέπει να 

φροντίζουν, ώστε η προσήκουσα θρησκευτική και ηθική ανάπτυξη να παρακολουθεί τη 

διανοητική ανάπτυξη του τόπου. Με τα χρηστά ήθη συντηρείται η ευηµερία της πολιτείας, 

ενώ χωρίς αυτά εγείρεται οικοδοµή επί της άµµου. Για αυτό το σκοπό δεν επαρκεί η απειλή 

των νόµων. Ο λαός πρέπει να ανατραφεί έτσι, ώστε να αποφεύγει και να µισεί το κακό και 

να πράττει το καλό, σύµφωνα µε τις εντολές της πίστεως. Μόνο έτσι η αρτισύστατη 

ελληνική κοινωνία θα µπορέσει να τελειοποιηθεί και να τεθεί στον ίδιο παράλληλο µε τα 

έθνη της Εσπερίας. Οι νοµάρχες να φροντίσουν σε συνεννόηση µε τον κλήρο να γίνεται 

                                                                                                                                                   
αυτοτελείς, επιθυµούµεν ίνα εννοήσωσιν ούτοι ότι δεν θέλει λείψει η επιτήρησις υµών, ως και δεν πρέπει να λείψη κατά το 
ειρηµένον διάστηµα... η ηθική δύναµις είναι απροσµάχητος και ότι εις την φωνήν ταύτης θυσιάζει έκαστος πάσαν κακήν 
προαίρεσιν ή έξιν ποιήσατε ταύτης πρώτον χρήσιν, εν αποτυχία δε, όπερ δύναται να συµβή παρά τισι µόνον, ελθέτω η 
επίσης πατρική τιµωρία αδυσώπητος”. 
889 14/8/1876, έτος Κ∆΄, αρ. 853-54, σ. 2992.  
89020/10/1869, έτος ΙΖ΄, αρ. 715, σ. 1900 κε. Αναδηµοσίευση από την Εφηµερίδα “Ερµούπολις”. Το σχετικό απόσπασµα 
από το λόγο του Γάλλου γερουσιαστή “Λαχερονιέρου“ απευθύνεται στους διευθύνοντες τη διανοητική εκπαίδευση των 
παιδιών. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για τη διανοητική και ηθική µόρφωση των παιδιών που είναι η γενιά του µέλλοντος. 
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διδασκαλία όχι µόνο για τα καθήκοντα στο Θεό αλλά και στον πλησίον, καθώς και ότι ο 

άνθρωπος ως µέλος κοινωνικό πρέπει να ενεργεί για χάρη της ολοµέλειας. Οι ιεροκήρυκες 

να περιοδεύουν για αυτό το σκοπό.  

Όσον αφορά στη διδασκαλία στο σχολείο αυτή δεν πρέπει να µεταδίδει µόνο γνώσεις, 

αλλά και να εµπνέει στη νεολαία έρωτα προς το αγαθό και το αληθές, να τρέφει την κλίση 

στην αρετή και να εγείρει την αποστροφή στο κακό. Οι νοµάρχες να επισκοπούν τα 

εκπαιδευτήρια, για να διαπιστώνουν αν οι δάσκαλοι εργάζονται για αυτό το σκοπό και να 

υποβάλουν λεπτοµερείς εκθέσεις.  

Αν υπάρχει ανάγκη, να ανεγερθούν νέα διδακτήρια, διότι “τα δηµοτικά γράµµατα, η 

πρώτη και απαραίτητος αύτη τροφή του λαού, ανάγκη να λάβωσι την δυνατήν εξάπλωσιν 

καθ’ όλα του κράτους τα µέρη, ίνα διά της εκτάσεως επιλυθώσι τα ευεργετικά αποτελέσµατα 

της πρώτης ταύτης του πολιτισµού δόσεως άχρι της εσχάτης χωρικής καλύβης”. Θα πρέπει 

επίσης να προσεχθεί ο τρόπος της διαχείρισης της εξουσίας από τους διοικούντες. Να 

επαγρυπνούν, ώστε η ευθυδικία, η ειλικρίνεια, η ακεραιότητα του χαρακτήρα να διέπει την 

ενέργεια των αρχών, διότι το ευγενές τους παράδειγµα επενεργεί θετικότατα στην ηθική 

βελτίωση των διοικουµένων891. 

Στα πλαίσια της ηθικής προαγωγής του λαού ζητείται η βοήθεια της Εκκλησίας µε τη 

συνδροµή ιεροκηρύκων. Η κυβέρνηση µε την αποστολή ιεροκήρυκα στο νοµό Φθιώτιδας 

ανοίγει δίοδο, που θα φέρει “ευκταία αποτελέσµατα”. Η ηθική αυτή διδασκαλία είναι 

αναγκαία από τότε που οι άνθρωποι παρεξέκλιναν και “πολλαχού ανεφάνη κακοήθης τις 

ροπή εις την ψευδορκίαν, και εις άλλας αντιχριστιανικάς πράξεις”. Μακάρι τα λόγια του 

ιεροκήρυκα Αγ. Λεκόπουλου να “διέλθωσιν ως ακτίνες φωτοβόλοι εις την καρδίαν του 

χριστεπωνύµου πληρώµατος, προς σωτηρίαν ηθικήν και ψυχικήν της ανθρωπότητος”892.  

Ο πρύτανης Κ. Ασώπιος κάνει γνωστή (5/1/1857) την προκήρυξη διαγωνίσµατος 

κατάλληλου για τη χριστιανική ηθικοποίηση των ελληνοπαίδων και του ελληνικού λαού. Ο 

βραβευµένος συγγραφέας θα βραβευθεί από τη χρηµατική χορηγία του Γ. Μελά. Η 

συγγραφή πρέπει να “διαλαµβάνη περί όλων των χριστιανικών αρετών των στηριζοµένων 

επί των θείων λόγων του θεανθρώπου Ιησού και των Αποστόλων αυτού”. Η γλώσσα του 

συγγράµµατος απαιτείται να είναι καθαρότατη, απλούστατη και σε όλους εύληπτη χωρίς 

µακρές περιόδους, δύσκολες φράσεις, δυσνόητες λέξεις ή έννοιες ή χυδαϊσµούς, να είναι η 

καθοµιλουµένη “ορθώς και καθαρώς έχουσα”. Ο τρόπος έκθεσης να είναι τέτοιος, ώστε η 

ανάγνωση του βιβλίου να έλκει και να κρατά ζωηρή την προσοχή του αναγνώστη. Να 

                                            
89115/1/1856, αρ. 146, σ. 588. 
892 22/12/1858, αρ. 295, σ. 763.  
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αποφευχθεί το σχολαστικό, διδακτικό και µονότονο ύφος που κουράζει και αποκρούει. 

Σκοπός του συγγράµµατος να είναι όχι η γνωστοποίηση των χριστιανικών αρετών αλλά η 

έµπνευση σε αυτές και η διευκόλυνση στην απόκτησή τους και στην εξάσκηση στον 

πρακτικό βίο893.   

Επιγραµµατικά θα µπορούσαµε να πούµε για την Εφηµερίδα των Μαθητών και των 

Φιλοµαθών ότι πρόκειται για ένα πραγµατικά πλουσιότατο σε ύλη περιοδικό, από το οποίο 

ο µελετητής µπορεί να αντλήσει στοιχεία όχι µόνο για την ιστορία της εκπαίδευσης αλλά και 

για άλλες επιστήµες, ανάλογα, βέβαια, µε τα ενδιαφέροντά του. Η µακρόχρονη και συχνή 

έκδοσή του µας έδωσε τη δυνατότητα, κατά τη µελέτη του, να παρακολουθήσουµε τις 

εξελίξεις στη διαµόρφωση της παιδαγωγικής σκέψης στην Ελλάδα, η οποία φάνηκε στενά 

εξαρτηµένη από το ιδεολογικό-πολιτικό-οικονοµικό πλαίσιο της εποχής, και ακόµη την αργή 

διαδικασία στις αλλαγές που έγιναν στο εκπαιδευτικό σύστηµα, καθώς και τη νοοτροπία 

που επικρατούσε στον εκπαιδευτικό κόσµο κατά το 19ο αιώνα. Η πορεία, την οποία 

ακολούθησε η σκέψη των λογίων της εποχής µε την αποµάκρυνση από το ∆ιαφωτισµό, τη 

στροφή στο Νεοανθρωπισµό και στη συνέχεια την εµµονή στην αρχαία εύκλεια και στην 

Ορθόδοξη θρησκεία, διαφαίνεται αρκετά καθαρά στη διάρκεια των τριάντα χρόνων της 

έκδοσης του περιοδικού.    

 

 
 

                                            
893 27/1/1857, αρ. 198, σ. 805. 
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4. ΦΙΛΙΣΤΩΡ 
ΤΙΤΛΟΣ:   Φιλίστωρ 

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ: Σύγγραµµα  Φιλολογικόν και παιδαγωγικόν 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σ. Κουµανούδης, Κ. Ξανθόπουλος, ∆. Ι. Μαυροφρύδης      

ΤΟΠΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΩΣ: Αθήναι 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ: Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ: Ιανουάριος 1861-∆εκέµβριος 1862  

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Σχήµα 4ου µεγέθους 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΣ: Εκδίδεται δις του µηνός και  

(από τον Ιανουάριο του 1862) κατά µήνα 

ΤΙΜΗ:  

Συνδροµή ετησία προπληρωτέα εν Αθήναις δραχµαί 16, εν ταις επαρχίαις και τη 

Επτανήσω 18, Τουρκία 20  

Αυστρία 4 γερµανικά τάληρα, Γαλλία 20 φράγκα, Αγγλία 15 σελίνια, Ρωσσία 8 αργυρά 

ρούβλια 
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4. 1. Οι συντάκτες του Φιλίστορα 
Ο Κουµανούδης Στέφανος (Αδριανούπολη 1818-Αθήνα 1899) µετά από σπουδές στη 

Γερµανία (στο Μόναχο µε καθηγητές το φιλόλογο και φιλέλληνα Fr. Thiersch, το φιλόλογο 

Sprengler, το φιλόσοφο Schelling, στο Βερολίνο µε καθηγητή Aug. Boeckh) και στη Γαλλία 

(Πανεπιστήµιο Σορβόννης και College de France) διετέλεσε για σαράντα χρόνια καθηγητής 

της Ρωµαϊκής Γραµµατολογίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Παρά τις 

µακρόχρονες σπουδές του δεν είχε φροντίσει να εφοδιαστεί µε τους τυπικούς τίτλους για 

µια άνετη πρόσβαση σε πανεπιστηµιακές θέσεις. Πριν από την οριστική του εγκατάσταση 

στην Αθήνα δηµοσίευσε µελέτη µε θέµα “Πού σπεύδει η τέχνη των Ελλήνων την σήµερον” 

(Βελιγράδι 1845) και ασχολήθηκε µε µεταφράσεις πεζών και έµµετρων έργων από τα 

γαλλικά και γερµανικά, καθώς και µε τη σύνθεση δικών του στίχων. Το 1845 ήρθε στην 

Αθήνα και προωθήθηκε από τον Ιωάννη Κωλέττη, ο οποίος έκρινε ότι δεν έπρεπε, λόγω 

έλλειψης τυπικών προσόντων, να στερηθεί το Πανεπιστήµιο µια τέτοια προσωπικότητα, και 

ανέλαβε τη θέση του υφηγητή της Λατινικής Φιλολογίας έως το 1887. Οργάνωσε την 

“Αρχαιολογική Εταιρεία της Ελλάδος” ως γραµµατέας της (24/5/1859-20/12/1895) και 

συνέβαλε σηµαντικά στην επέκταση των αρχαιολογικών ανασκαφών στην Αθήνα, καθώς 

και στην ίδρυση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Είχε αναλάβει επίσης τη σύνταξη 

των Πρακτικών της Αρχαιολογικής Εταιρείας και τη µέριµνα για την έκδοση της 

Αρχαιολογικής Εφηµερίδος, ιδίως από το 1883 και µετά. Υπήρξε αντεπιστέλλον µέλος του 

Institute de France, της Πρωσσικής Ακαδηµίας των Επιστηµών, της Επιστηµονικής 

Εταιρείας του Goettingen, τακτικός Εταίρος της Γερµανικής Αρχαιολογικής Σχολής. 

Συνεκδότης ήταν µαζί µε τον Ευθύµιο Καστόρχη και στο περιοδικό Αθήναιον, για το οποίο 

βραβεύτηκαν και οι δύο το 1873 από την Association pour l’ Encouragement des Etudes 

Greques, ενώ από την ίδια Εταιρεία βραβεύτηκε στο Παρίσι για το έργο του “Αττικής 

Επιγραφαί Επιτύµβιοι” το 1871. Μια από τις πιο σηµαντικές εργασίες του ήταν η 

αποθησαύριση του λεξιλογικού πλούτου της νέας ελληνικής γλώσσας µε πρώτη τη 

“Συναγωγή λέξεων αθησαυρίστων εν τοις ελληνικοίς λεξικοίς” (Αθήναι 1883, σύνολο 7506 

λέξεων) και στη συνέχεια τη “Συναγωγή Νέων λέξεων υπό λογίων πλασθεισών από της 

Αλώσεως µέχρι των καθ’ ηµάς χρόνων” (Αθήναι 1900, δύο τόµοι, 60000 λέξεις, πρόσφατη 

επανέκδοση από τον Κ. Θ. ∆ηµαρά 1980). Η βιβλιογραφική του απασχόληση µε λήµµατα 

από το 1821 έως το 1880 συγκεντρώθηκε σε τρεις ανέκδοτους τόµους στη βιβλιοθήκη της 

Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας. Ασχολήθηκε επίσης µε την ποίηση µε κυριότερο έργο 
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το “Στράτη Καλοπίχειρο“, ένα µακρό ποίηµα σε επική µορφή, το οποίο χαρακτηρίζει 

“εθνικόν”. Ο Στ. Α. Κουµανούδης “εκπροσωπεί τον άνθρωπο του ∆ιαφωτισµού στην ύστατη 

φάση του, ελεύθερο να χαράζει την πορεία του στον κόσµο σύµφωνα µε τη δική του 

θέληση και επιθυµία ανεπηρέαστος από σκοπιµότητες και συµφέροντα”. Η προσωπικότητά 

του αναδύεται ανάγλυφη µέσα από το έργο “Τα κατορθώµατά µου εν τω βίω”. Άλλα έργα: 

“Τελειοποίησις του λατινοελληνικού λεξικού του Ουλερίχου”, “Συγγραφή πραγµατειών προς 

επίρρωσιν του εθνικού αισθήµατος ήτοι της περί πολιτικής ενότητος των Ελλήνων και της 

περί Φιλελληνισµού”. Στο περιοδικό δηµοσιεύει, κυρίως, αρχαιολογικά άρθρα και ανέκδοτες 

επιγραφές, καθώς και βιβλιοκρισίες, στις οποίες σχολιάζει τη σύγχρονη ελληνική 

πραγµατικότητα και τα νεοελληνικά ήθη894.     

Ο Μαυροφρύδης ∆ηµήτριος (Ανδρονίκιο Καππαδοκίας 1828-Μεσολόγγι 1866) 

σπούδασε, αλλά και δίδαξε (1846-1848) στην Ευαγγελική Σχολή της Σµύρνης. ∆ίδαξε 

επίσης στη Ζωσιµαία Σχολή των Ιωαννίνων (1848-1850). Σπούδασε στην Αθήνα (1850-

1855) και στη Γερµανία µε κρατική υποτροφία Γλωσσολογία (Βερολίνο 1855-1859) και 

διετέλεσε καθηγητής Φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο των Αθηνών (1861-1866). Το 1860 

βραβεύτηκε στο διαγωνισµό του Κ. Τσόκανου για τη µελέτη του στην ιστορία της νεότερης 

ελληνικής γλώσσας. Έγραψε φιλολογικά και ιστορικά έργα και δηµοσίευσε µελέτες του σε 

γερµανικά και ελληνικά περιοδικά. Είναι ο πρώτος µετά τον Κοραή που ασχολήθηκε 

συστηµατικά µε τη µελέτη της µεσαιωνικής γλώσσας. Στο περιοδικό δηµοσιεύει άρθρα για 

την ιστορία, τη γλώσσα, καθώς και βιβλιοκρισίες. Έργα του: “Περί της ελεγειακής ποιήσεως 

των αρχαίων Ελλήνων” (διδακτορική διατριβή 1854), “Εκλογή µνηµείων της νεωτέρας 

ελληνικής γλώσσης”, (τόµος Α΄, Αθήναι 1866, έκδοση κειµένων της υστεροβυζαντινής 

περιόδου), “∆οκίµιον ιστορίας της ελληνικής γλώσσης” (εκδόθηκε µετά το θάνατό του από 

την Ευαγγελική Σχολή Σµύρνης το 1871)895.  

Οι Κουµανούδης Στέφανος και Μαυροφρύδης ∆ηµήτριος ανήκουν στους “περί τον 

Ασώπιον” και µέχρι την τελευταία τους πνοή υπηρετούν το ∆ιαφωτισµό, σύµφωνα µε τον Κ. 

Θ. ∆ηµαρά896.  

Ο Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος (1822-1889), εκπαιδευτικός και συντάκτης των 

παιδαγωγικών άρθρων του περιοδικού, γεννήθηκε στην Τραπεζούντα, σπούδασε 

Φιλολογία στην Αθήνα (1840-1844) και από το 1844-1849 διετέλεσε διευθυντής στο 

Τραπεζούντιο Φροντιστήριο. Στη συνέχεια σπούδασε στη Γερµανία (Φιλολογία και 

                                            
894Για τη βιογραφία και το έργο του Κουµανούδη βλέπε Κ., Θ., ∆ηµαράς στα Προλεγόµενα: Λεξικογραφία και Ιδεολογία, 
στην επανέκδοση της Συναγωγής, Αθήνα 1980 και Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος, τ. 35, σ. 370-71.  
895Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος, τ. 41, σ. 65.  
896 Κ. Θ. ∆ηµαράς, ο. π., σ. XXIV.  
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Παιδαγωγικά 1849-1853), δίδαξε στην Εµπορική Σχολή της Χάλκης (1853-1857), στη 

συνέχεια στην Αθήνα (Ιδιωτικό Σχολείο 1857-1861) και στην Ευαγγελική Σχολή της 

Σµύρνης, της οποίας διετέλεσε και διευθυντής897. Έγινε ακόµη διευθυντής στην Εµπορική 

Σχολή της Χάλκης (1876-1884) και διευθυντής του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας (1884-

1889). Εκτός από τη συµµετοχή του στο Φιλίστορα, συνεργάστηκε και µε το περιοδικό 

΄Όµηρος της Σµύρνης καθώς και µε την Επετηρίδα του “εν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικού 

Συλλόγου”. Έργα του, εκτός από τις µεταφράσεις αρχαίων ελληνικών συγγραµµάτων, 

“Παιδαγωγική ∆ιδασκαλία” 1854, “Παιδαγωγικαί επιστολαί” 1855, “Ποίος ο διδάσκαλος” 

1867, “Πρώτη και Μέση Εκπαίδευσις και περί Ανατροφής και Εκπαιδεύσεως Κορασίων” 

1873, “Πώς πρέπει να διδάσκηται η ελληνική γλώσσα εν τοις δηµοτικοίς σχολείοις και 

γυµνασίοις” 1875, “Συνοπτική έκθεσις της πνευµατικής αναπτύξεως των νεωτέρων Ελλήνων 

από της αναγεννήσεως αυτών µέχρι τούδε” 1880.  

Βασική παιδαγωγική του αρχή είναι ότι η αγωγή επιτάσσει να ανατρέφονται τα παιδιά 

όχι µόνο για την οικογένεια και τα ατοµικά συµφέροντα αλλά προπάντων για το γενικό και 

απόλυτο καλό, για την πατρίδα, το έθνος, την ανθρωπότητα. Η αγωγή, για να 

πραγµατοποιήσει το σκοπό της, οφείλει να σεβαστεί την παιδική ψυχοσύνθεση, 

γνωρίσµατα της οποίας είναι η ανάπτυξη των αισθήσεων και οι ορµές για την κίνηση και το 

παιχνίδι. Είναι θιασώτης της παιδοκεντρικής αρχής και εχθρός της “λογοκοπίας” και 

υποστηρίζει την αρµονική ανάπτυξη όλων των ενεργειών του πνεύµατος, χωρίς την 

υπερτροφία κάποιας από αυτές. Κατά την άποψή του η ηθική δε διδάσκεται µε λέξεις αλλά 

µε καλά παραδείγµατα και µε την άσκηση στον ενάρετο βίο και την ευσέβεια. Κατακρίνει τη 

χρήση της αρχαίας ελληνικής στο δηµοτικό και µάλιστα στη Σµύρνη καθιέρωσε δύο 

κύκλους εκπαίδευσης, τη δηµοτική µε έξι χρόνια φοίτησης και µε διδασκαλία της 

οµιλούµενης γλώσσας και τη γυµνασιακή µε πέντε χρόνια και διδασκαλία της αρχαίας. 

Τονίζει ακόµη την ανάγκη της παιδαγωγικής µόρφωσης των εκπαιδευτικών898.  

 

Ο Φιλίστωρ περιέχει φιλολογικά-γλωσσολογικά, ιστορικά, αρχαιολογικά άρθρα, 

πλούσια βιβλιογραφία και βιβλιοκρισία, ενηµερώνει για τις αρχαιολογικές ανασκαφές, 

δηµοσιεύει ανέκδοτες επιγραφές και στρέφεται επίσης στη συλλογή “ιδιωτικών”-

ιδιωµατικών- λέξεων από διάφορες περιοχές του ελληνισµού.   

                                            
897Φιλίστωρ, τεύχος 2ο, 31/10/1861 (από το 1861-1876). 
898Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, τόµος 4ος, σ. 159 και Αντ. Ισηγόνη, Ιστορία της Παιδείας, Αθήναι 1964, σ. 242-
244. 
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Σε κάθε τεύχος δηµοσιεύεται ένα παιδαγωγικό άρθρο, που συνήθως υπογράφεται 

από τον Ξανθόπουλο Κ. Οι ειδήσεις για την εκπαιδευτική κίνηση σε άλλες χώρες, η 

αναφορά σε µεγάλους Ευρωπαίους παιδαγωγούς και σε έργα τους και ακόµη η 

συνειδητοποίηση, µε σχετικά άρθρα, της βαρύτητας που έχει η αγωγή στη νηπιακή ηλικία 

του ανθρώπου, το ενδιαφέρον για την αγωγή των κοριτσιών και την εκπαίδευσή τους µε 

γνωστικά αντικείµενα, που µέχρι τότε αφορούσαν µόνο στα αγόρια, δείχνουν την 

επικοινωνία του περιοδικού µε τα τεκταινόµενα στην Ευρώπη, αλλά και την ευρεία 

παιδαγωγική αντίληψη, η οποία χαρακτηρίζει τους εκδότες του. 

Ακόµη το περιοδικό παρουσιάζει τα εκπαιδευτικά στον τουρκοκρατούµενο ελληνισµό, 

δείχνει την τάση για την απλούστερη γλώσσα στη διδασκαλία και τονίζει την ανάγκη για 

µεταρρυθµίσεις στην οργάνωση των σχολείων.  
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 4. 2. Το πρόγραµµα του περιοδικού 
Ιανουάριος του 1861. Μέσα στη δίνη του αντιδυναστικού αγώνα εναντίον του Όθωνα 

εκδίδεται στην Αθήνα, στο τυπογραφείο του Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, ο Φιλίστωρ, 

“σύγγραµµα φιλολογικόν και παιδαγωγικόν” από τους Κουµανούδη Στέφανο, Μαυροφρύδη 

∆ηµήτριο, Ξανθόπουλο Κωνσταντίνο. Η έκδοση διήρκεσε έως και το ∆εκέµβριο του 1862 µε 

συχνότητα κυκλοφορίας δύο τεύχη το µήνα για τον πρώτο και ένα τεύχος το µήνα για το 

δεύτερο χρόνο899.  

Το περιοδικό κυκλοφόρησε, εκτός από την Αθήνα, και σε άλλες πόλεις του ελληνικού 

βασιλείου, σε πόλεις του υπόδουλου ελληνισµού, της ανατολικής Μεσογείου, καθώς και της 

ανατολικής, κεντρικής και δυτικής Ευρώπης900. Εκτός από τους Κουµανούδη, Μαυροφρύδη, 

Ξανθόπουλο, δηµοσιεύουν άρθρα τους και άλλοι λόγιοι, εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία 

τους, µε σπουδές στη Γερµανία, καθώς και ακαδηµαϊκοί901.  

Το περιοδικό εκδίδεται σε µια εποχή έντονης πολιτικής αναστάτωσης. Από το 1859 και 

µέχρι την έξωση του Όθωνα, τον Οκτώβριο του 1862, υπάρχει πολιτικός αναβρασµός λόγω 

σοβαρών εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών γεγονότων. Η καταδίκη του Αλέξανδρου 

Σούτσου για τον “Περιπλανώµενο”, η δηµιουργία πολιτικής κίνησης στην Αθήνα µε 

πρωταρχικό σκοπό “την διαµόρφωσιν των κακώς κειµένων και κυρίως την ελευθερίαν των 

βουλευτικών εκλογών”, στην οποία συµµετείχαν βουλευτές, φοιτητές, µαθητές, αξιωµατικοί, 

ιερείς, δηµοσιογράφοι, όπως ο Ιωάννης Φιλήµων του Αιώνος και ο Εµµανουήλ Αντωνιάδης 

της Αθηνάς, εξωτερικά γεγονότα, όπως ο αγώνας των Ιταλών και των Γάλλων εναντίον των 

Αυστριακών, που είχε συγκινήσει την κοινή γνώµη, αλλά και φήµες ότι το βασιλικό ζεύγος 

                                            
899Στην αρχή κυκλοφόρησε δύο φορές το µήνα και από τον Ιανουάριο του 1862 κάθε µήνα. Το πρώτο έτος εκδόθηκαν 2 
τόµοι µε 12 τεύχη ο κάθε τόµος και µε 56 σελίδες το κάθε τεύχος. Το δεύτερο έτος εκδόθηκαν επίσης δύο τόµοι µε 6 τεύχη 
ο κάθε τόµος και µε 90 σελίδες το κάθε τεύχος. ∆εν υπάρχουν στοιχεία για τον αριθµό των συνδροµητών ή των αντιτύπων 
των τευχών του περιοδικού. 
900Πόλεις κυκλοφορίας και ανταποκριτές: Σύρος: Στ. Παγίδας. Τρίπολη:  Π. Κουπιτόρης, γυµνασιάρχης. Λαµία: Ι. 
Μοσχοννήσιος. Καλαµάτα: Α. Κυπριανός, γυµνασιάρχης. Κέρκυρα: Γ. Α. Παραµυθιώτης. Κεφαλληνία: Θ. Καρούσος. 
Ζάκυνθος: Π. Χιώτης. Ιωάννινα: Α. Σακελλάριος, Στ. Ράδος. Σέρρες: Ιω. Πανταζίδης. Θεσσαλονίκη: Ναούµ, πρόξενος. 
Κωνσταντινούπολη: Β. ∆. Καλλίφρων, Μεγάλη του Γένους Σχολή. Καππαδοκία: Σεραπίων Ιωαννίδης. Λέσβος: Γ. Α. 
Αριστείδης. Κυδωνίες: Ανδ. Τόµπρας. Σµύρνη: Αθ. Ζαχαρίου, βιβλιοπώλης. Κύπρος: Φ. Βάρδας, πρόξενος. Βηρυτός: Κ. 
Πετρίτσης. Ιόππη: Κ. Κουτσουρέλης. Ιερουσαλήµ: Ι. Πρωτόδικος, καθηγητής. Αλεξάνδρεια: Γ. Φραντζής, σχολάρχης. 
Μασσαλία: Ιω. Βελισσάριος και Ν. Περδικίδης. Παρίσι: Τ. Βάρτας. Λονδίνο: Σπ. Γλαυκωπίδης και Π. Ψαράς. Λειψία: ∆. Μ. 
Πόλυβος Καισαρεύς. Τεργέστη: ∆. Α. Σαλβάρης. Γενεύη J. Duvillard. Παραδουνάβιες Ηγεµονίες και Ρωσία (δεν αναφέρεται 
ανταποκριτής). 
901Εκτός από τους Κουµανούδη Στ., Μαυροφρύδη ∆., Ξανθόπουλο Κ. αρθρογραφούν και οι εξής συνεργάτες: Αντωνιάδης 
Π., Βάρτας Τ., Βέλλιος Γ, συντάκτης Ευρωπαϊκού Ερανιστή, Ευαγγελικού Κήρυκος., ∆ουβιλλιάρδ Ιωσ., Ιωάννου Φ., 
καθηγητής ελληνικής φιλολογίας, Κόκκινος Εµµ., καθηγητής ποινικού δικαίου, Κόντος Κ. Σ., γυµνασιακός καθηγητής και 
από το 1868 πανεπιστηµιακός, Κυπριανός Α., Κωστής Κ. Ν., υφηγητής ποινικού δικαίου, Κωστόπουλος Αθ., Λιβαδάς Θ. 
(εκδίδει Κλειώ. 1870 διεύθυνση Ελληνικής Σχολής Βιέννης), Μάρκος Ανδρεάδης, Μοσχοννήσιος Ι., Μυριανθεύς Ι., 
Νικολαΐδης Χ., Πανταζίδης Ι. (γυµνασιακός καθηγητής και από το 1875 πανεπιστηµιακός),  Περβάνογλους Ι., καθηγητής 
Πανεπιστηµίου, Περβάνογλους Π., αρχαιολόγος, Πετρής Ν., Πολυζωϊδης ∆., Πρωτόδικος Ι., Πατριαρχική Σχολή 
Ιεροσολύµων, Ράδος Στ. Α., καθηγητής στη Ζωσιµαία Σχολή, Ρουσόπουλος Αθ. Στ., Χιώτης Π., ιστοριογράφος. 
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και η κυβέρνηση Μιαούλη ευνοούσαν τους Αυστριακούς και θα επέτρεπαν την ανάρτηση 

της ελληνικής σηµαίας σε αυστριακά πλοία, επίσης η φήµη ότι υπήρχε µυστική συµφωνία 

Αυστρίας-Τουρκίας για την εξουδετέρωση τυχόν κινηµάτων στη Βαλκανική, τα Σκιαδικά, οι 

αλλαγές στις κυβερνήσεις, που δεν εξοµάλυναν την κατάσταση, η παύση της Βουλής 

(16/11/1860) και οι εκλογές που ακολούθησαν (∆εκέµβριος 1860-Μάρτιος 1861) µε 

καλπονοθεύσεις, φυλακίσεις, φοβία µεγάλωναν συνέχεια το αντιπολιτευτικό και 

αντιδυναστικό πνεύµα902. 

Η χρονική σύµπτωση της έκδοσης του περιοδικού µε την κορύφωση του 

αντιδυναστικού αγώνα και της αµφισβήτησης του Όθωνα δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαία, 

όπως διαφαίνεται από το πρόγραµµα του περιοδικού. Μέσα στη δίνη και την πολιτική 

σύγχυση ο Φιλίστωρ τονίζει µε νηφαλιότητα και ψυχραιµία στο “πρόγραµµά” του903, το 

οποίο υπογράφουν και οι τρεις συντάκτες του, πόσο σηµαντικό είναι για ένα έθνος να 

αναζητήσει τις ρίζες του, να χαράξει την πορεία που θα ακολουθήσει και να βρει τους 

τρόπους εκείνους που θα συµβάλουν στην ασφαλέστερη και σκοπιµότερη αυτή πορεία. Η 

ιστορία και η παιδαγωγία ανάγονται στα πιο σηµαντικά εργαλεία για την πραγµάτωση 

αυτών των σκοπών. Η εµβριθής µελέτη του παρελθόντος, η επιµελής εξέταση του 

παρόντος και η διαρκής φροντίδα για το µέλλον είναι οι τρεις κινητήριοι άξονες, που, θα 

µπορούσε κάποιος να συµπληρώσει, θα οδηγούσαν την Ελλάδα στη λύση του αδιεξόδου. 

Οι συντάκτες αναφέρουν ότι στην Ελλάδα δεν προέκυψε κανένα συστηµατικό ούτε ιστορικό 

ούτε παιδαγωγικό σύγγραµµα, µέχρι στιγµής και ότι τέτοια συγγράµµατα είναι αποτέλεσµα 

πείρας, άσκησης και συζήτησης. Επισηµαίνουν ότι θα πρέπει τα ελάχιστα γνωστά µέρη της 

τρισχιλιετούς ιστορίας να γίνουν γνωστότερα και τα σκοτεινά να φωτιστούν, στη συνέχεια να 

εκτεθεί η τωρινή κατάσταση από κάθε άποψη και τέλος να τεθούν κάποιες ψυχολογικές και 

παιδαγωγικές αρχές, σύµφωνα µε τις οποίες να γίνουν απόπειρες και δοκιµές για την 

αγωγή των παιδιών στο σπίτι, στη σχολική εκπαίδευση και διδασκαλία και τα πορίσµατα να 

γίνουν γνωστά στο έθνος. Παρελθόν, παρόν και µέλλον, εποµένως, πρέπει να είναι 

αντικείµενα βαθιάς προσοχής και µελέτης. Για αυτό το σκοπό χρειάζεται κάποιο πρόχειρο 

και εύχρηστο όργανο, για να διοχετεύσει αυτό το διανοητικό ρεύµα σε όλο το έθνος, µια 

                                            
902Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΓ΄, σ. 186 κε. Το ιστορικό πλαίσιο πραγµατεύεται ο Ο. ∆ηµητρακόπουλος.  
903Ιανουάριος 1861, Τόµος Α΄, σ. 1 κ ε. “Πόθεν ήλθε και πού υπάγει έθνος τι και πώς ασφαλέστερον και σκοπιµώτερον 
έχει να οδεύση την οδόν ταύτην, είνε ουσιωδέστατα και λίαν αξιοσπούδαστα ζητήµατα και προς πάντα µεν φιλίστορα, 
µάλιστα δε προς αυτό έκαστον έθνος. Η λύσις των ζητηµάτων τούτων διευκολύνεται και δη και εντελώς κατορθώνεται διά 
της ακριβούς εξιστορήσεως του παρελθόντος βίου του περί ο η ζήτησις έθνους, της επιµελούς ερεύνης και περιγραφής 
του παρόντος και της διηνεκούς µερίµνης και προνοίας του µέλλοντος. Ιστορία λοιπόν εν γένει και παιδαγωγία είνε οι δύο 
απλανείς αστέρες οι φωταγωγούντες τα έθνη εν τη διακοσµίω πορεία των”.  
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πανελλήνια εφηµερίδα ή ένα περιοδικό σύγγραµµα. Αυτή την αποστολή αναλαµβάνουν οι 

υπογραφόµενοι. Τα όρια, εντός των οποίων θα κινείται το περιοδικό είναι:   

Α) Η ιστορία του ελληνικού και του ρωµαϊκού έθνους, που είναι το πιο   συγγενές στο 

ελληνικό, και πιο συγκεκριµένα: 

1. Η γεωγραφία και τοπογραφία της ελληνικής χώρας 

2. Η ιστορία της γλώσσας 

3. Η ιστορία της θρησκείας και η µυθολογία 

4. Η πολιτική ιστορία µε την ιστορία του αττικού και ρωµαϊκού δικαίου 

5. Η ιστορία των γραµµάτων και της επιγραφικής 

6. Η ιστορία των τεχνών και της νοµισµατικής 

7. Η ιστορία της φιλοσοφίας και των επιστηµών,  

8. Η ιστορία της αγωγής και παιδεύσεως  

9. Η ιστορία της εµπορίας και ναυτιλίας 

10. Η ιστορία του λοιπού ιδιωτικού βίου και  

     Β) Η παιδαγωγία γενικά και πιο συγκεκριµένα 

1. Η αγωγή στην οικογένεια από τους γονείς 

2. Η παίδευση στα σχολεία 

3. Η κρίση διδακτικών βιβλίων 

4. Η ερµηνεία δυσλήπτων χωρίων ή λέξεων στα κείµενα των αρχαίων   ποιητών και 

συγγραφέων 

5. Η καταστατική των σχολείων (στοιχεία για τα σχολεία, τους διδάσκοντες, τους 

µαθητές, την πρόοδο ή οπισθοδρόµηση ή στασιµότητα των σχολείων)   

Αυτά είναι τα πιο ουσιαστικά ζητήµατα, µε τα οποία θα ασχολείται ο Φιλίστωρ, ενώ 

παράλληλα θα ενηµερώνει για οτιδήποτε στην Ευρώπη παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 

ελληνισµό, κρίσεις και περιλήψεις σπουδαίων συγγραµµάτων, όπως και θέµατα από την 

ιστορία και γραµµατολογία των νεότερων εθνών της Ευρώπης. Η ίδρυση και συντήρηση 

ενός τέτοιου περιοδικού είναι κατεπείγουσα ανάγκη για όσους ενδιαφέρονται για τον 

ελληνισµό και την ελληνική παιδεία. Οι εκδότες θα συντελέσουν στη θεραπεία αυτής της 

ανάγκης, διότι γνωρίζουν καλά ότι τότε µόνο αναπτύσσεται και προοδεύει µε ασφάλεια ένα 

έθνος, όταν κάθε τάξη και κάθε µέλος του συµβάλλει στον κοινό σκοπό µε τις δυνάµεις που 

διαθέτει.  
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4. 3. Ιστορία 

4.3.1. Ο ρόλος της Ιστορίας και του Ιστορικού 
Η βαρύτητα που αποδίδεται στη σηµασία της ιστορίας καταφαίνεται από το πρώτο 

άρθρο που ακολουθεί το “πρόγραµµα” του περιοδικού. Πρόκειται για τη διατριβή του ∆. 

Μαυροφρύδη “Περί της αρχής και εθνικής ενότητος του ελληνικού”904, η οποία δηµοσιεύεται 

σε δύο συνέχειες. Σε αυτή τη διατριβή προβάλλεται ο παραινετικός και διδακτικός 

χαρακτήρας της ιστορίας και τονίζεται ότι είναι ανάγκη να µην επαναληφθούν τα λάθη του 

παρελθόντος. Είναι επιτακτική η ανάγκη της µελέτης της ιστορίας, διότι µε αυτήν αποκτάται 

η αυτογνωσία ενός έθνους, το οποίο συνειδητοποιεί τις  αρετές και τα ελαττώµατά του. 

Ειδικά για το ελληνικό έθνος το πιο ολέθριο ελάττωµα είναι η διχόνοια, η οποία εκδηλώνεται 

και στην παρούσα κατάσταση. Επισηµαίνεται επίσης ότι κάθε απόπειρα για αναβίωση του 

παρελθόντος, όπως στην περίπτωση της γλώσσας, αποτελεί ανατροπή της ιστορίας905. Η 

διατριβή ασχολείται µε την ιστορία του ελληνισµού από την αρχαιότητα µέχρι τη σύγχρονη 

µε το περιοδικό εποχή, µε τα στοιχεία της εθνικής του ενότητας, µέσα στην ποικιλοµορφία 

του, αλλά και τους λόγους της πολιτικής του διαίρεσης, που οδήγησαν στην υποδούλωσή 

του. Η Ελλάδα δεν περιορίζεται στο ελληνικό βασίλειο. Ο ορισµός της Ελλάδας906, που 

παρατίθεται στην αρχή της διατριβής, δίνει το στίγµα για το πώς πρέπει να αντιλαµβάνονται 

την Ελλάδα, όχι περιορισµένη µέσα στα στενά όρια του ελληνικού βασιλείου µε την 

αντίθεση ανάµεσα σε αυτόχθονες-ετερόχθονες, Ελλαδίτες-αλύτρωτους Έλληνες, αλλά 

γενικά το χώρο, όπου ζουν και δραστηριοποιούνται οι Έλληνες. Στην αρχαιότητα οι 

Έλληνες θεωρούσαν για τους εαυτούς τους ότι όλοι είχαν προέλθει από τους κόλπους µιας 

ενιαίας φυλής και είχαν εθνική ενότητα, που εκφραζόταν µέσα από τη γλώσσα, τη θρησκεία, 

τη λατρεία, τα ήθη, τον τρόπο ζωής907, αλλά δεν πέτυχαν την πολιτική ενότητα και δεν 

συνασπίστηκαν στους εξωτερικούς κινδύνους, µε αποτέλεσµα να υποδουλωθούν στους 

Ρωµαίους και αργότερα στους Τούρκους.  

                                            
904Ιανουάριος 1861, τόµος Α΄, σ. 5 κ ε. 
905Φεβρουάριος 1861, τόµος Α΄, τεύχος 3, σ. 60. “µόνον τύπους τινάς µεταβαλούσαι και τινας, διαφόρους κατά τόπους 
ξένους όρους εξ επιπολής προσλαβούσαι κοινή δε τις λογία υπέρ τας ποικίλας ταύτας τοπικάς διαλέκτους µορφώνεται µεν 
και σήµερον κατ’ ολίγον· αλλ’ η σπουδή τινων να εκριζώσωσι απ’ αυτής τύπους τινάς αναλυτικούς και αλλοίους, οι οποίοι 
υπό αυτοµάτου κατά το κοινόν πάσαις ταις αδελφαίς γλώσσαις πνεύµα µεταµορφώσεως εν χιλιετεί και µακροτέρω βίω 
ενεφυτεύθησαν, και να εµφυλίσωσιν αντ’ αυτών πάλιν τους ήδη από πολλούς κατηργηµένους αρχαίους, είνε ανατροπή της 
ιστορίας και διά τούτο µας φαίνεται άπρακτος κενοσπουδία, άλλως τε και επιβλαβής, ως ευρύνουσα το µεταξύ των 
καθοµιλουµένων διαλέκτων και της λογίας γλώσσης χάσµα”.  
906Ιανουάριος 1861, τόµος Α΄, σ. 5. “Ελλάς µεν κατά την ευρυτάτην του ονόµατος σηµασίαν καλείται πάσα υπό Ελλήνων 
οικουµένη χώρα, ιδίως δ’ υπό ελληνικών λαών ανέκαθεν µέχρι σήµερον διαρκώς και µονίµως οικούνται αι δύο 
ανατολικώταται χερσόνησοι αι εις την µεσόγειον θάλασσαν προανέχουσαι... η ελάσσων ή µικρά επονοµαζοµένη Ασία... η 
δε... η ιδίως Ελλάς των µετ’ Αλέξανδρον χρόνων”.  
907Φεβρουάριος 1861, τόµος Α΄, τεύχος 3, σ. 57. Η πορεία της ιστορίας είναι ότι “αι µεγάλαι φυλαί ή οµοφυλίαι διά τοπικάς 
διαστάσεις και άλλας κλιµατικάς επιρροάς εις µερικωτέρας φυλάς διακλαδίζονται, αύται δ’ ύστερον µε τον καιρόν, αφ’ ου 
εξεγερθή η συνείδησις της κοινής αρχής και γένους, δι’ εκουσίων δεσµών εις εθνικήν ενότητα συνέρχονται”.  
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Η γλώσσα ήταν διαιρεµένη σε ποικίλες και πολύµορφες διαλέκτους, που, όµως, µέσα 

στην ποικιλία τους, παρουσίαζαν ενότητα και ήταν κατανοητές από όλους. Η νεότερη 

“Ατθίς” διαµορφώθηκε στους µακεδονικούς χρόνους και στη συνέχεια, παρόλο που 

απέβαλε την αρχαία καθαρότητα, έγινε όργανο της πεζογραφίας. Οι τοπικές διάλεκτοι δεν 

καταργήθηκαν τελείως, αλλά υπάρχουν και σήµερα, παρά τις προσπάθειες πολλών, που 

επιχειρούν την ανατροπή της ιστορίας, να τις εξαφανίσουν µεγαλώνοντας το χάσµα µε τη 

λόγια γλώσσα908. Με όλους τους δεσµούς γλωσσικούς, θρησκευτικούς, της κοινής αγωγής 

“συνεκρατείτο η εθνική ενότης” των Ελλήνων. Αλλά, ενώ υπήρχε εθνική ενότητα, ο καρπός 

της πολιτικής ένωσης ποτέ δεν ωρίµασε στην Ελλάδα πριν τον Αλέξανδρο. Αν οι Έλληνες 

κατόρθωναν να ενωθούν µέσα στους κόλπους της δελφικής αµφικτιονίας, η ελληνική 

ιστορία θα είχε λάβει διαφορετική τροπή, και η Ελλάδα, ενωµένη σε ένα συµπαγές σώµα, 

αφού θα εκπολίτιζε τους αποµονωµένους Μακεδόνες και Ηπειρώτες και θα υπέτασσε τα 

άτακτα φύλα των Θρακών και Ιλλυριών, θα µπορούσε να αντισταθεί πιο σθεναρά στις 

λεγεώνες της Ρώµης. ∆εν επικράτησε, όµως, η ενότητα, αλλά ακόµη και απέναντι στους 

φοβερούς εξωτερικούς κινδύνους Πέρσες, Μακεδόνες, Ρωµαίους δεν “συνεφρόνησαν και 

δεν συνησπίσθησαν οι Έλληνες άπαντες”909. 

Ο Μαυροφρύδης αναφέρει επίσης ότι το ελληνικό έθνος, αφού ξύπνησε από τη 

χειµερία νάρκη του, φέρει “αναπαλλοτρίωτα κληρονοµήµατα” τη γλώσσα, το σεπτό του 

όνοµα και πολλές αρετές αλλά και όχι λίγες κακίες, την πιο µεγάλη από όλες την ολέθρια 

διχόνοια, η οποία απαράλλακτα, όπως παλιά παρουσιαζόταν ως αντίθεση της 

Πελοποννήσου µε την εκτός Ισθµού Ελλάδα, στην εποχή του εµφανίζεται ως αντίθεση 

ανάµεσα στους λεγόµενους αυτόχθονες Έλληνες µε τους ετερόχθονες. Και ενώ το ελληνικό 

έθνος δεν σηκώθηκε ακόµη σύσσωµο, ενώ φυλές και λαοί, συγγενείς του καθαρού 

ελληνισµού, αλλά αποµονωµένοι, πρόκειται να εξελληνισθούν, ενώ θα πρέπει να 

σχηµατιστεί κραταιά εθνική δύναµη, για να διασώσει τα διασπασµένα µέλη της πατρικής 

κληρονοµιάς και να τα συνενώσει σε εθνική και πολιτική ολοµέλεια και η εθνική αλλά και η 

ξένη ιστορία απευθύνουν ισχυρές νουθεσίες και αποτρέπουν από όµοια σφάλµατα, το να 

υπάρχουν παιδαριώδεις έριδες και µικροφιλοτιµίες όχι µόνο είναι ασυγχώρητο, αλλά και 

αξιοκατάκριτο και κατάπτυστο γεγονός, όταν µάλιστα έχουν µόνο σκοπό την ιδιοτέλεια. 

                                            
908βλέπε σηµείωση αριθµός 12. 
909Φεβρουάριος 1861, τόµος Α΄, τεύχος 3, σ. 65. “Μόνον εις τον διπλούν ζυγόν της ρωµαϊκής και της τουρκικής δουλείας 
απέκειτο να προσεγγίση τα διεστώτα µέλη του πανελληνίου, αφ’ ου η τελευταία µάλιστα πολλαχώς το απεδεκάτισε, και εις 
την Θρησκείαν του Χριστού να συνάψη τας καρδίας αγάπης δεσµώ, αφ’ ου δήλον ότι και αύτη άλλως την διχόνοιαν ικανόν 
χρόνον διετήρησε και ποταµούς αιµάτων εκατέρωθεν έχυσε και λαµπρά µνηµεία της αρχαιότητος κατέστρεψεν, εν τέλει δε 
και το λαµπρόν και µέγα και προσφιλές όνοµα Έλλην προς αυτούς τους Έλληνας επί µακρόν µισητόν και αποτρόπαιον 
κατέστησεν, ως αποβάν συνώνυµον µεν τω ειδωλολάτρης, τω εθνικός, αντίθετον δε τω Χριστιανός”.  
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Πρέπει να υπάρξει φροντίδα για τα συµφέροντα της πατρίδας και, αφού παύσουν οι µάταιοι 

λόγοι, οι µωρολογίες και λοιδορίες, να πράξει ο καθένας  το χρέος του, για να µη βρεθούν οι 

σύγχρονοι Έλληνες στην ίδια κατάσταση µε τους Αθηναίους την εποχή του ∆ηµοσθένη 

(Ολυνθιακός Β΄, 25-26)910. 

Μεγάλη είναι η ευθύνη του ιστορικού, ο οποίος θα πρέπει να εκθέσει πιστά την ιστορία 

του ελληνικού έθνους προς το ελληνικό έθνος και να αποφύγει “το εγκωµιαστικόν εκείνο, 

όπερ επικρατεί εν τη µονοτόµω εκείνη ελληνική ιστορία”911, όπου οι Έλληνες 

παρουσιάζονται σαν άγγελοι, “απταίστως και αναµαρτήτως διανύσαντες τρισχιλιετή βίον”. Η 

ιστορία, για να είναι άξια του ονόµατος και της σηµασίας της, πρέπει να εκθέτει µε 

πιστότητα και ακρίβεια τα πράγµατα, όπως έγιναν, χωρίς να επαινεί ή να ψέγει από 

πρόθεση, χωρίς να δικαιολογεί τα κακώς κείµενα, αλλά µόνο να αιτιολογεί και τα άσχηµα 

και τα καλά. Ο ιστοριογράφος πάντοτε να έχει υπόψη του το “sine ira et studio”, να 

επιδιώκει πάντα την αλήθεια “µήτε κρύπτων µήτε σµικρύνων µήτε µεγαλύνων τας αρετάς ή 

τας κακίας του ιστορουµένου έθνους”. Το ελληνικό έθνος έχει µια ξεχωριστή θέση στην 

ιστορία, πολλές φορές οδήγησε την ανθρωπότητα στην ευθεία οδό, αλλά είχε επίσης 

ελαττώµατα και κακίες, και ιδιαίτερα κατά τον Πελοποννησιακό πόλεµο και µετά από αυτόν, 

όταν είχε διαστραφεί η αρχαία ακεραιότητα των ηθών και συρόταν ταπεινά από δεσπότη σε 

δεσπότη. Αυτά και άλλα όµοια ελαττώµατα δεν πρέπει να αποσιωπηθούν σε ένα ιστορικό 

βιβλίο912.  

                                            
910Φεβρουάριος 1861, τόµος Α΄, τεύχος 3, σ. 70.  
911Φεβρουάριος 1861, τόµος Α΄, αρ. 3, σ. 101-104. Εννοεί την “Ιστορία του Ελληνικού Έθνους από των αρχαιοτάτων 
χρόνων µέχρι των νεωτέρων, χάριν των πολλών επεξεργασθείσα υπό Κ. Παπαρρηγοπούλου. Τόµος πρώτος-Βιβλίον 
πρώτον, Χρόνοι µυθικοί”. Το περιοδικό επικροτεί αυτή την έκδοση, “διότι τω όντι έθνος, θεόθεν τε προωρισµένον και καθ’ 
εαυτό άξιον να ζήση αληθώς εθνικόν βίον και να σηµαίνη τι εν τω κόσµω χωρίς ιστορίας του παρελθόντος βίου του 
οµοιάζει µε ναυτίλον άνευ πυξίδος αχανή πελάγη να διαπλεύση τολµώντα...”. Σύµφωνα µε τη σοφή γνώµη του Γκιζώτου, 
την οποία σωστά προέταξε ο Παπαρρηγόπουλος: “ο λαός ο µελετών και γινώσκων την ιστορίαν αυτού κρίνει σχεδόν 
πάντοτε ασφαλέστερον και ορθότερον περί τε των παρόντων αυτού πραγµάτων και περί των όρων της προόδου και της 
µελλούσης αυτού τύχης”. Παρ’ όλα αυτά η ιστορία του Παπαρρηγόπουλου ελέγχεται για ορισµένες ατέλειες. 
Υπενθυµίζουµε την αντίθεση Παπαρρηγόπουλου-Κουµανούδη, βλέπε ενότητα Ιστορία στην παρούσα εργασία. 
Το περιοδικό επανέρχεται στο θέµα τον Απρίλιο του 1862, (τόµος Γ΄, αρ. 4, σ. 375.) “Ιστορία του ελληνικού έθνους από 
των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι των νεωτέρων, χάριν των πολλών εξεργασθείσα υπό Κ. Παπαρρηγοπούλου. Τόµος 
πρώτος. Βιβλίον δ΄ και ε΄“. Ο Μαυροφρύδης: “αφ’ ου τόσαι εφηµερίδες εξ ενός στόµατος ενεκωµίασαν ήδη και τα δύο 
προκείµενα βιβλία της ιστορίας ταύτης, ουδέν άλλο υπολείπεται εις τον Φιλίστορα παρά το ν΄ αναγγείλη και αυτός την 
έκδοσίν του”. 
912Φεβρουάριος 1861, Τόµος Α΄, Τεύχος 4, σ. 150 κε. “Η ιστορία, διά να είνε αξία του ονόµατος και της σηµασίας της, 
πρέπει να εκθέτη πιστώς και ακριβώς αυτά τα πράγµατα καθώς έγειναν, µήτε επαινούσα µήτε ψέγουσα εκ προθέσεως, µη 
δικαιολογούσα τα κακώς έχοντα, αλλά µόνον αιτιολογούσα και ταύτα και τα καλά... Το ελληνικόν έθνος, αν και προεξάρχον 
του ευρωπαϊκού πολιτισµού θαυµασίως ανεπτύχθη και έφερεν αγλαούς καρπούς εν πάση τέχνη και επιστήµη, και αφ’ ου 
απέδειξε, πόσον το πνεύµα ευκόσµως αναπτυχθέν κατισχύει υπερόγκου σωρού ασυντάκτου ύλης και το ευάριθµον 
πλήθος σωφρόνως ελευθέρων πολιτών συντρίβει πολλάς µυριάδας δουλικών βραχιόνων, πολλάκις ωδήγησε την 
ανθρωπότητα εις την ευθείαν οδόν, ώστε δικαιότερον παρά πάντα άλλον λαόν να ονοµασθή ο περιούσιος, ο εκλεκτός 
λαός του Θεού (πρβλ Theodore Jouffroy, Melanges philosophiques, Du role de la Grece dans le developpement de l’ 
humanite. Ο Jouffroy, 1796-1842, δίδαξε στην Ecole Normale και µετέφρασε έργα της σκωτικής φιλοσοφίας, συνδυάζει 
την ευρεία ιστορική κατάρτιση και τη βαθιά ψυχολογική γνώση), ουδέν ήττον είχε και από τα ελαττώµατα και τας κακίας 
του, µάλιστα ότε κατά τον πελοποννησιακόν πόλεµον και µετ’ αυτόν, της αρχαίας των ηθών ακεραιότητος διαστραφείσης, 
από δεσπότου εις δεσπότην παρεφέρετο και µέχρις εσχάτων χαµαιζήλως προ αυτών είρπε. Ταύτα και άλλα όµοια 
ελαττώµατα δεν πρέπει να κρυφθώσιν εν βιβλίω χάριν των πολλών Ελλήνων υφ’ Έλληνος γραφοµένω· διότι αν πολύ 
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Υπάρχει, όµως, και η αντίθετη αντιµετώπιση, η υπερβολική αυστηρότητα στην ιστορία, 

η οποία επίσης κατακρίνεται από το Μαυροφρύδη στη βιβλιοκρισία του για το έργο “Ιστορία 

της ελληνικής επαναστάσεως” του Finley. Ο Finley δεν αφήνει κανέναν από τους αγωνιστές 

“ανύβριστον ή ανεπηρέαστον” και µεγαλοποιεί “πέρα του δέοντος τα λάθη των, σµικρύνων 

δε τα κατορθώµατά των” και εκτοξεύει “που και που αφειδώς πικρότατα βέλη και κατά τινων 

φιλελλήνων”. Μέµφεται τα πρόσωπα, αλλά ανυψώνει τις αρχές. Φαίνεται ήθελε η ελληνική 

επανάσταση να αναδείξει κάποιον Ουάσιγκτον ή Κρόµβελ και να µη µολυνθεί η αγνότητα 

του αγώνα “υπό ελεεινών επιτοπίων ανταγωνισµών και υπό της έτι ελεεινοτέρας ατοµικής 

απληστίας· ήθελε να εκλείψη εξ ολοκλήρου η ταπεινή κονίστρα των παθών, α τινα 

συµπαροµαρτούσιν εις πάσαν ελληνικήν αναστάτωσιν. Αλλ’ οι πολιτικοί χαρακτήρες δεν 

σχηµατίζονται εκ του παραχρήµα, πολύ δ’ ήττον εν καιρώ επαναστατικού κινήµατος. Τα 

προσφάτως δε εν Αθήναις συµβάντα είναι λυπηροτάτη απόδειξις του ότι, και µετά 

τριακονταετή ελεύθερον πολιτικόν βίον, πολύς πέπρωται να παρέλθη χρόνος, µέχρις ότου η 

Ελλάς ευτυχήση ν’ αποκτήση πολιτικούς άνδρας, αν µη ανταξίους της αποστολής των, 

τουλάχιστον συνειδότας οπωσδήποτε αυτήν”913.  

 Μια διαφορετική ιστορική προσέγγιση έχει το έργο “Σπετσιωτικά” του Αν. Αναργύρου, 

για αυτό και επαινείται από το περιοδικό. Οι αγώνες στην Πελοπόννησο και Στερεά, οι 

µάχες και νίκες εναντίον των εχθρών, οι διχοστασίες των κυβερνώντων, οι αλληλοµαχίες 

των στρατιωτικών µεταξύ τους και µε την κυβέρνηση, οι αµοιβαίες αντεγκλήσεις 

Στερεοελλαδιτών και Πελοποννησίων εκτίθενται “διά ζωηράς και ενεργούς παραστάσεως 

και µε ύφος τόσον απέριττον και αφελές εν τοις προκειµένοις εγγράφοις, ώστε οι µέλλοντες 

να συγγράψωσι την αληθινήν του εθνικού αγώνος ιστορίαν θέλουσιν έχει την συλλογήν 

ταύτην ως µίαν των γνησιωτέρων πηγών διά τον έλεγχον των ιστορικών γεγονότων, και 

ιδίως προς διάγνωσιν και αποφυγήν των αµαρτηµάτων, εις τα οποία περιπεσόντες οι µέχρι 

τούδε επιχειρήσαντες την συγγραφήν της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας ηστόχησαν περί την 

εύρεσιν και αφήγησιν της αληθείας”. Ο συγγραφέας αποκαθιστά την αλήθεια και 

επανορθώνει τα σφάλµατα των Ιάκ. Ρ. Ραγκαβή και Σπ. Τρικούπη. Το έργο του Αναργύρου 

                                                                                                                                                   
εγκωµιάζοµεν εν µη δέοντι τους πατέρας ηµών είνε φόβος µή τις των ευφυών επιλέξη ηµίν εκείνο το λόγιον· τις πατέρα 
αινέσει ει µη κακοδαίµονες υιοί;”.    
Ο ιστορικός Παπαρρηγόπουλος κατακρίνεται επίσης, διότι παροµοιάζει τους µύθους µε “ποµφόλυγες”. Οι µύθοι είναι µια 
πρώτη µορφή ιστορίας και δεν πρέπει να περιφρονούνται. “Οι µύθοι και η γλώσσα είνε τα δύο ταµεία, ένθα εναποθέτουσιν 
οι λαοί τας πρώτας περί των όντων παραστάσεις και εννοίας και γνώσεις και εµπειρίας των, τας περί του Θεού, του 
κόσµου και των εν αυτώ ενεργουσών φυσικών και πνευµατικών δυνάµεων δόξας και πίστεις των... οι µύθοι... είνε τα 
πρωτόπλαστα ποιητικά δηµιουργήµατα των εθνών παντοίας, φυσικάς, ηθικάς, θεολογικάς, ιστορικάς και άλλας αληθείας 
φέροντα”. Φεβρουάριος 1861, τόµος Α΄, αρ. 4, σ. 140. 
913Φεβρουάριος 1862, τόµος Γ΄, αρ. 2, σ. 156.  
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θα µένει “ως εν των αξιολογωτέρων µνηµείων διά την ιστορίαν της εθνικής ηµών 

επαναστάσεως”914.  

Επισηµαίνεται επίσης ότι είναι καιρός οι Έλληνες λόγιοι να επιδοθούν περισσότερο σε 

φιλολογικές και ιστορικές µελέτες και να µην περιµένουν από τους Ευρωπαίους οµολόγους 

τους να ασχοληθούν µε ζητήµατα, για τα οποία οι Έλληνες είναι πιο αρµόδιοι να 

διαφωτίσουν915. 

4. 3. 2. Αυτόχθονες-Ετερόχθονες 
Η διαµάχη και οι αντιθέσεις µεταξύ “αυτοχθόνων” και “ετεροχθόνων” διατηρήθηκαν 

σχεδόν σε ολόκληρο το 19ο αιώνα και εκδηλώνονταν σε κάθε ευκαιρία. Το περιοδικό δίνει 

µια εικόνα αυτής της σκληρής διαπάλης και της ανταλλαγής φραστικών “πυρών” µεταξύ των 

αντιπάλων. Εξαιτίας µιας πολύ αυστηρής βιβλιοκρισίας του ∆. Μαυροφρύδη για το 

“Εγχειρίδιον ανωµάλων ρηµάτων και ονοµάτων πεζών συγγραφέων και ποιητών της 

ελληνικής γλώσσης συνταχθέν υπό Αθ. Α. Σακελλαρίου, έκδοσις δευτέρα όλως 

µετερρυθµηµένη, Αθήνησι 1862”, ο οποίος το ελέγχει για ορθογραφικά και άλλα λάθη και το 

χαρακτηρίζει ”άχρηστον, διά να µη είπωµεν βλαβερόν εις τους µαθητάς των Ελληνικών 

Σχολείων και Γυµνασίων και εις αυτούς πολλάκις τους φοιτητάς του Πανεπιστηµίου προς 

ους είνε προωρισµένον”916 διατυπώνεται µια επίσης σκληρή απάντηση από τον Αθ. Α. 

Σακελλαρίου917.  

                                            
914Οκτωβρίου 15 και 31, 1861, τόµος Β΄, αρ. 19-20, σ. 360-367. Ο Εµµ. Κόκκινος παρουσιάζει τα Σπετσιωτικά του Αν. Χ. 
Αναργύρου, µια συλλογή ιστορικών εγγράφων και υποµνηµάτων για την ελληνική επανάσταση µε βάση τα αρχεία των 
Σπετσών, τα αρχεία του Κράτους και άλλες πηγές. Η συλλογή θα αποτελείται από τρεις τόµους. Ο πρώτος τόµος που 
δηµοσιεύεται περιλαµβάνει πολύτιµα έγγραφα. “Αληθώς της Ελλάδος όλης ο ενεργητικός βίος ενοπτρίζεται εις την 
προκειµένην συλλογήν”. “Και αυταί αι πολιτικαί διχοστασίαι, και αυτά τα εµφύλια πάθη, τα οποία επήλθον εν καιρώ του 
αγώνος, απεκδύονται τον απότοµον και τραχύν εκείνον χαρακτήρα, µε τον οποίον τα επροίκισε πολλάκις η φαντασία ή η 
διάθεσις των ιστοριογράφων της επαναστάσεώς µας, διά να παρουσιασθώσιν εις τας όψεις του αδεκάστου εταστού της 
αληθείας µε ήθος οµαλώτερον και ηπιώτερον, αποδεικνύον ότι ήσαν προϊόν των περιστάσεων µάλλον, παρά της κακίας 
των ατόµων”. 
915Νοέµβριος 1862, τόµος ∆΄, τεύχος 5, σ. 477-78. Ο Ιω. Σακελλίων (Νάξος 1815-Αθήνα 1891. 1833-1839 γραµµατέας στο 
υπ. Στρατιωτικών, 1850 Σχολάρχης Πάτµου. 1883 προϊστάµενος τµήµατος χειρογράφων Εθνικής Βιβλιοθήκης. Μελέτες 
για βυζαντινή περίοδο και Τουρκοκρατία. Ζ. Βιρβίλλης περ. Κυκλαδικά τ. 2, 1958, σ. 115-128) φιλοπόνησε εκτενή και 
λεπτοµερή κατάλογο της πλουσιότατης σε χειρόγραφα βιβλιοθήκης της Πάτµου: “η κυβέρνησις ηµών εθνικόν έργον ήθελε 
κάµει, αν διέταττε την δηµοσία δαπάνη εκτύπωσιν των χειρογράφων του κ. Σακελλίωνος, εξ ων πολύ και ποικίλον όφελος 
προσδοκάται. Ας αρχίσωµεν τέλος πάντων και ηµείς οι Έλληνες να ενδεικνυώµεθα εν τοιαύταις φιλολογικαίς και ιστορικαίς 
µελέταις, και ας µη αφίνωµεν τα πάντα εις τους εκ ∆υσµών Ευρωπαίους. Ηµείς διά πολλούς λόγους είµεθα 
καταλληλότεροι εκείνων διά την µελέτην των µεσαιωνικών ηµών πραγµάτων των περιµενόντων διαφώτισιν”.   
916Ιανουάριος 1862, τόµος Γ΄, τεύχος 1, σ. 82-90. Φαίνεται ότι ίσως υπήρχαν προσωπικές αντιθέσεις µεταξύ τους, πιθανόν 
ο Σακελλαρίου να είχε την εύνοια του υπουργείου, διότι ο Μαυροφρύδης ολοκληρώνει τη βιβλιοκρισία του ως εξής, σ. 90: 
”ας ρηθή άπαξ διά παντός προς τους κατά του Φιλίστορος και των συντακτών του, µάλιστα δηµοσία φωνασκούντας, ότι οι 
συντάκται του Φιλίστορος έφθασαν εκεί, όπου ευρίσκονται, όχι διά πλαγίων οδών και ραδιουργιών, αλλά διά της ευθείας 
οδού και δι’ απαύστων εκ παίδων πόνων και σπουδής. Αυτάρκη δε την θέσιν των ταύτην εις τας χρείας των έχοντες, ούτε 
κολακεύουσί τινα χαµερπώς, ούτε κατηγορούσι και συκοφαντούσι δωρεάν, αλλ’ αδιστάκτως πιστεύουσιν, ότι αν έκαστος, 
όπου εκουσίως και κατά κλίσιν και αίρεσιν εαυτόν έταξεν, ευσυνειδήτως και άνευ αγυρτείας και γοητείας και κρότων και 
θορύβων εκπληρώνη τα καθήκοντά του, τότε µόνον δύναται και αυτός το καθ’ εαυτόν να συντελέση εις προκοπήν των 
όλων πραγµάτων της πατρίδος”.  
917Μάρτιος 1862, τόµος Γ΄, τεύχος 3, σ. 227-252. Απάντηση του Μαυροφρύδη στον Αθ. Α. Σακελλαρίου. Μετά τη 
βιβλιοκρισία που έγινε από το Φιλίστορα στον κατάλογο των ανωµάλων ρηµάτων ο Σακελλάριος επιτέθηκε “προς τον 
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Ο Σακελλαρίου επιτίθεται στο Μαυροφρύδη και για την καταγωγή του και ο 

Μαυροφρύδης ανταπαντά τονίζοντας τη σηµασία του ελληνισµού και τη “σηµαία” του918, την 

οποία “ανεστήλωσεν“ στο Φάρο της Αλεξάνδρειας, στις Πυραµίδες της Αιγύπτου, στον 

Πύργο της Βαβέλ, στα µνηµεία των Πασαργάδων ο Μακεδών, ο “υπό του κατά γε τούτο 

στενοκεφάλου, ώσπερ συ και οι του κόµµατός σου, ∆ηµοσθένους βάρβαρος (!) 

ονειδιζόµενος”. Του ∆ηµοσθένη ο, τότε, περιορισµένος ελληνισµός δικαιολογείται. Πώς, 

όµως, δικαιολογείται σήµερα ο “στενοκέφαλος” ελληνισµός, όταν και προς τα έσω εις τον 

ελληνισµόν, τον πανελλήνιον µάλιστα συντελούσι και προς τα έξω το ελληνικόν όνοµα 

εξαιρέτως τιµώσιν Αλβανοί και Βλάχοι εξ Ηπείρου και Μακεδονίας, ηµιέλληνες (κατά σε, 

Σακελλάριε) εκ της Μικράς Ασίας· ότε η βασιλεία του ελληνισµού βιάζεται και βιασταί 

αρπάζουσιν αυτήν;”919.  

Ο Σακελλαρίου ονειδίζει το Μαυροφρύδη “ανέλληνα και βάρβαρον και αγενή” και τον 

κατηγορεί ότι κινήθηκε όχι από φιλαλήθεια αλλά από κενοδοξία και επίδειξη σοφίας, για να 

τον καταστρέψει ηθικά και υλικά. Ο Μαυροφρύδης υποστηρίζει ότι µε τον έλεγχό του 

εκτέλεσε το καθήκον του και δε θα παύσει “υπέρ του αληθούς και του δικαίου αγωνιζόµενος, 

ουκ οθόµενος ούτ’ αλεγίζων, αν συ και οι του κόµµατός σου µε µισείτε και µε αποστρέφεσθε 

διά την του δικαίου και αληθούς φιλίαν... Εγώ πιστεύω εις ένα πανελλήνιον ελληνισµόν του 

Οµήρου, του Πινδάρου, του Αισχύλου, του Σόλωνος, του Χαρώνδα, του Πυθαγόρου, του 

Περικλέους, του Μ. Αλεξάνδρου, του θεηγόρου Παύλου, του Αθανασίου, του Μ. Βασιλείου, 

των Γρηγορίων, του Χρυσοστόµου, του Φωτίου, του Ρήγα του Φεραίου, του Κοραή και 

προσδοκώ την ανάστασιν αυτού...”920.    

                                                                                                                                                   
(µάλιστα εκ της βαρβάρου Ασίας απροσδοκήτως ερχόµενον ανέλληνα πολέµιον) τον τείναντα να τον καταστρέψη και 
ηθικώς και υλικώς”.  
918Στο ίδιο, σ. 228. “τα υπερβολικά ταύτα χοροπηδήµατα και τα άγαν άλµατα είνε ίδια εσάς των ευτραπέλων απογόνων 
∆αναού και Κέκροπος των Αιγυπτίων, Κάδµου του Φοίνικος, Πέλοπος του Λυδού ή Φρυγός, των εκ Σκυθών και 
σαρµατών, Αβάριδος και Βογόριος και τοσούτων άλλων ευγενών προγόνων. Μη θαύµαζε δ’ ακούων πάντας τους 
επισήµους προγόνους σου βαρβάρους εκ βαρβάρων... εγώ δεν σε ονειδίζω διά τους βαρβάρους προγόνους σου· δεν 
είµαι ούτε τόσον µικρόψυχος ούτε τόσον στενοκάρδιος, ως συ ώστε να περιορίζω τον ελληνισµόν εντός των στενοτάτων 
ορίων της Κυνουρίας, ουδ’ αυτού του µικρού βασιλείου, το οποίον εν τούτοις αίµασι τοσούτων µαρτύρων εξ Ανατολών και 
∆υσµών, και Βορρά και Νότου, ουδ’ αυτών των κατά σε βαρβάρων εξαιρουµένων καθιδρύθη. Την σηµαίαν του αληθούς 
ελληνισµού, του ελληνισµού των γενναίων φρονηµάτων, όχι του σου τε και του κόµµατός σου ψευδελληνισµού των κενών 
κοµπασµάτων, ανεξαλείπτοις γράµµασιν εχάραξεν ο µεγαλοφυής Αθηναίος Ισοκράτης: και το των Ελλήνων όνοµα 
πεποίηκε µηκέτι του γένους, αλλά και της διανοίας δοκείν είναι, και µάλλον Έλληνας καλείσθαι τους της παιδεύσεως της 
ηµετέρας ή τους της κοινής φύσεως µετέχοντας”.  
919Στο ίδιο, σ. 250. “Ω της στενότητος µώραι κεφαλαί!”. Το στενοκέφαλος “αρµόζει εις όλους σήµερον εν τηλικαύτη µεν 
επιµιξία γενών και φυλών, εν τηλικαύτη δε διαδόσει της ελληνοευρωπαϊκής παιδείας αντί µεν της αληθούς ευγενείας της 
ψυχής αµυδρούς και µουχλιασµένους τίτλους ευγενείας, επιζητούντας αντί δε ανδραγαθιών πατραγαθίας και προγόνων 
κόµπους προβαλλοµένους. Αν δε πάντως και προγόνων δόξαν και πατρίδος επισηµότητα επιζητείς, άκουσον, σοφέ µου 
δάσκαλε και γεωγράφε και εθνολόγε µε όλους τους τίτλους. Η Καππαδοκία, η από του Γ΄ πΧ αιώνος (διά να µη ανέλθωµεν 
εις τους αβεβαιοτέρους χρόνους) µέχρι σήµερον βασιλείς και δυνάστας, υπάτους και υπουργούς, φιλοσόφους και 
σοφιστάς, γεωγράφους και αρχαιολόγους, µάρτυρας και οµολογητάς της πίστεως και κήρυκας του θείου λόγου, επί πάσι 
δε τους τρεις στύλους της Ορθοδοξίας, τους οικουµενικούς διδασκάλους, γεννήσασα και θρέψασα είνε πολλώ ασυγκρίτως 
ευγενεστέρα της Κυνουρίας της κατά πάντα ασήµου και πάλαι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων· εκτός αν τη 
δοξάσης ΣΥ η σεπτή κεφαλή”.  
920Στο ίδιο, σ. 251. 
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4. 3. 3. Φιλολογία-Μυθολογία 
Κλασικοί φιλόλογοι οι εµπνευστές του περιοδικού, καθώς και οι περισσότεροι 

αρθρογράφοι, τονίζουν ιδιαίτερα τη χρησιµότητα της φιλολογικής επιστήµης για τη 

σύγχρονη νεοελληνική κοινωνία. Η φιλολογική επιστήµη, κατά την άποψή τους, συµβάλλει 

στην αποκάλυψη του θαυµάσιου πανοράµατος του βίου των δύο εθνών των Ελλήνων και 

των Ρωµαίων, οι οποίοι από τις πιο απλές αρχές της κοινωνικής ύπαρξης φυσικότατα, 

οµαλότατα, αρµονικότατα έφτασαν στον τέλειο ανθρωπισµό, πρώτευσαν στον αρχαίο 

κόσµο, οδήγησαν και αδιαλείπτως οδηγούν τη νεότερη ανθρωπότητα στην οδό του γνήσιου 

πολιτισµού. Η συµβολή της φιλολογίας στη γνώση της ιστορίας των δύο εθνών Ελλήνων 

και Ρωµαίων είναι µεγάλη και η ωφέλεια που προκύπτει από την ιστορία τους είναι ακόµη 

µεγαλύτερη. Αρκεί το ελληνικό έθνος να µιµηθεί τις αρετές τους και να αποφύγει τις κακίες 

και τα λάθη τους921.  

Οι συγγραφείς αυτών των άρθρων αποδεικνύουν τη βαθιά τους γνώση για τη 

φιλολογία, την επαφή µε τα επιστηµονικά δρώµενα της Ευρώπης αλλά και την πλατιά 

αντίληψη που τους διακρίνει για τη µελέτη της αρχαιότητας922.  

Στόχος των φιλολόγων, όπως επισηµαίνεται στο περιοδικό, είναι να ανασυνθέσουν το 

ιστορικό παρελθόν µε τη βοήθεια της µνηµειογνωσίας (γραµµατολογίας, µουσειογραφίας, 

νοµισµατικής, βιβλιογραφίας) και της φιλολογικής ερµηνευτικής κριτικής. Από τις γνώσεις 

που προήλθαν από την ερµηνεία των µνηµείων και είναι ασυνάρτητες και µεµονωµένες 

πρέπει να οικοδοµηθεί το συµπαγές και τέλειο οικοδόµηµα του αρχαίου βίου. Αυτό είναι το 

                                            
92130 Μαρτίου και 15 Απριλίου, τόµος Α΄,  τ. 6-7, σ. 201 κε. Η φιλολογία ωφελεί, διότι “τι άλλο ωφελιµώτερον παρά την 
επιστήµην την αποκαλύπτουσαν το θαυµάσιον πανόραµα του βίου δύο εθνών εκ των απλουστάτων αρχών της κοινωνικής 
υπάρξεως φυσικώτατα, οµαλώτατα, αρµονικώτατα εις τέλειον ανθρωπισµόν προαχθέντων, και πρωτευσάντων µεν του 
αρχαίου κόσµου, οδηγησάντων δε και αδιαλείπτως οδηγούντων την νεωτέραν ανθρωπότητα εις την οδόν του γνησίου 
πολιτισµού; Πόσω δε µεγαλειτέρα αποβαίνει η εκ της ιστορίας του βίου των δύο τούτων εθνών ωφέλεια προς ηµάς οίπερ 
των µεν απόγονοι ευχόµεθα είναι, των δ’ εγγύτατοι συγγενείς και δούλοι ποτε γενόµενοι, εάν αποστρέψαντες τα βλέµµατα 
από της ατερπούς συγκρούσεως των αγενών συµφερόντων και του αποτροπαίου σάλου των ελεεινών παθών του 
παρόντος, ατάραχοι εµβλέψωµεν εις την ιστορίαν του παρελθόντος και µαθόντες πόθεν και πώς και διά τίνων αρετών 
εκείνοι εις ούτω περιφανή περιωπήν ήρθησαν, διά τίνων δε κακιών αθρόως απ’ αυτής κατεφέρθησαν και οι πρότερον κατά 
βαρβάρων λαών και δεσποτών λαµπρά τρόπαια εγείραντες, ύστερον δούλοι των ιδίων παθών γενόµενοι επί τέλους και εις 
αλλόφυλον ζυγόν τον αυχένα υπέκρυψαν, τας µεν αρετάς των φιλοτιµηθώµεν να µιµώµεθα, τας δε κακίας και αµαρτίας ν’ 
αποφεύγωµεν, όπως ποτέ αξιωθώµεν να καταφθάσωµεν τον σκοπόν, εις ον ο Θεός των πατέρων ηµών το ελληνικόν 
έθνος προώρισται! Γένοιτο!” 
Τα ωφελήµατα της φιλολογίας και µάλιστα της ρωµαϊκής εξέθεσε ο Στ. Κουµανούδης στη διατριβή του “περί φιλολογίας εν 
γένει και ιδίως της λατινικής”, στο Φιλολογικό Συνέκδηµο της 31/3/1849, αρ. 7-8. (Στη διατριβή αυτή αναφέρεται ο ορισµός 
και η διαίρεση της φιλολογίας κατά τον Boeckh). Στο ίδιο, σ. 236.   
92230 Μαρτίου και 15 Απριλίου 1861, τόµος Α΄, τ. 6-7, σ. 201-236. Από το λόγο του ∆. Μαυροφρύδη κατά την έναρξη της 
υφηγεσίας του στο Οθώνειο Πανεπιστήµιο 8/3/1861. “Περί της φιλολογίας και των µερών αυτής”. Φιλολογία είναι: “η 
επιστηµονική αναπαράστασις ή ανοικοδόµησις του βίου της προκρίτου ή κλασικής λεγοµένης αρχαιότητος κατά πάσας τας 
σχέσεις της ανθρωπίνης ενεργείας. Είνε λοιπόν η φιλολογία η βιογραφία των δύο εκείνων αδελφών εθνών, των Ελλήνων 
και των Ιταλών, ή ως µερικώτερον λέγονται Ρωµαίων”. Ο Mommsen (Ρωµαϊκή ιστορία, τόµος Α΄, σ. 29) αναφέρει: “οι µεν 
Έλληνες πλεονεκτούσι των Ιταλών διά της καθολικότητος και λαµπρότητος του πνεύµατος, οι δ’ Ιταλοί των Ελλήνων διά 
του βάθους του προς το γενικόν εν τω ιδίω αισθήµατος, διά της αφοσιώσεως και αυταπαρνήσεως του ατόµου υπέρ του 
όλου και της εµβριθούς πίστεως εις τους ιδίους θεούς”.  
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τρίτο, τελευταίο και “κράτιστον” µέρος της φιλολογίας, η αρχαιογνωσία. Η άριστη µέθοδος 

για την ανοικοδόµηση του αρχαίου βίου είναι η γενετική ή ιστορική923.  

Μεγάλη  είναι και η αξία της µυθολογίας924, η οποία, δυστυχώς, όπως επισηµαίνεται, 

είναι το πιο παραµεληµένο µάθηµα της φιλολογίας στην Ελλάδα και η αµέλεια οφείλεται σε 

δύο λόγους: οι µυθολογικές σπουδές θεωρούνται ακόµη πολυτέλεια για την Ελλάδα, από 

την οποία λείπουν άλλες γνώσεις πιο χρήσιµες. Το δεύτερο κώλυµα είναι η αντίληψη ότι ο 

Χριστιανισµός “εξερρίζωσεν από της ελληνικής γης εντελώς την αρχαίαν θεολογίαν και δεν 

διεσώθη µέχρις ηµών ουδέν ανάλογον προς την ελληνικήν µυθολογίαν, ως διεσώθησαν 

πλείστα όµοια περί την γλώσσαν, τα ήθη και τον λοιπόν βίον. ∆ιά δε την απουσίαν πάσης 

αναλογίας θεωρούνται αι µυθολογικαί σπουδαί ξέναι και αηδείς, εν ω αι περί την 

γραµµατικήν και τον βίον του του έθνους φαίνονται οικειότεραι, διότι εν τούτοις η οµοιότης 

και αναλογία των παλαιών προς τα νέα είναι µεγάλη και καταφανής”. Στην πραγµατικότητα 

έχουν διασωθεί τόσα “όµοια και ανάλογα” της αρχαίας µυθολογίας, ώστε, αν πολλοί λόγιοι 

στραφούν µε αγάπη στη συλλογή των οµοιοτήτων, θα διαφωτιστεί η αρχαία µυθολογία. 

Κάθε έθνος στην πρώτη του ηλικία έχει ισχυρή µυθοποιό και γλωσσοπλαστική δύναµη, 

διότι µυθολογία και γλώσσα είναι σύγχρονες και αποτελούν τα πρώτα πονήµατα ενός 

έθνους. Η πρωτογενής µυθοποιία κάθε έθνους δεν είναι τίποτε άλλο παρά η 

προσωποποίηση των φυσικών όντων ή φαινοµένων και έχει µεγάλη οµοιότητα µε τις 

ποιητικές παραβολές και εικόνες. Οι “Γριµµ“ (Γερµανική µυθολογία), “Φόρχαµερ“ (Ελληνικά) 

και “Χαν“ (Mythologische Parallelen, Jena 1856) βρήκαν πολλές οµοιότητες στη γερµανική 

και αρχαία ελληνική µυθολογία. Και αν σε βόρεια έθνη βρέθηκαν οµοιότητες, πόσες 

περισσότερες θα εντοπιστούν, αν παραλληλιστούν οι σύγχρονοι ελληνικοί µύθοι µε τους 

αρχαίους925. Αν οι λόγιοι παρατηρήσουν τα συµβαίνοντα στο ελληνικό κλίµα ή 

                                            
923Στο ίδιο, σ. 233. “Καθώς δήλον ότι ο αρχαίος βίος εν πραγµατικότητι υπ’ απλών αρχών ορµηθείς συνεχώς και 
αδιαλείπτως και κατά πάσας τας δυνατάς σχέσεις οµαλώς και εναρµονίως ανεπτύχθη, ήκµασε και παρήκµασεν, ούτως 
απαραλλάκτως πρέπει να αναπαρασταθή και νοερώς εν τη επιστήµη. Αλλά δεν κατωρθώθη ακόµη να υφανθή ούτως 
ολοσχερής ο πέπλος της αρχαιότητος διά την ατέλειαν των τε µνηµείων και της ερµηνείας των”.  
Για αυτό διαιρούν το βίο στα στοιχεία ή µέρη του, γλώσσα, πολιτεία “καθ’ όλην την κατά τους αρχαίους περιοχήν της”, 
θρησκεία, τέχνη, επιστήµη και τη γνώση του βίου σε ισάριθµες µερικότερες ιστορικές µαθήσεις: 1. Την ιστορίαν της 
γλώσσης 2. Την της πολιτείας καθ’ όλου ή του πρακτικού βίου 3. Την της θρησκείας ένθα και η µυθολογία 4. Την της 
τέχνης 5. Την της επιστήµης (Αυτή η διαίρεση συµφωνεί περισσότερο µε τη διαίρεση του Dr Hans Reichardt “Gliederung 
der Philologie”, Tubingen 1846 και του Haase “Allgemeine Encyclopadie der Wissenschaften und Kunste III, 23, σ. 392 κε. 
Ο A. Wolf αρίθµησε 24 µέρη και αυτό µπορεί να µελετηθεί στο έργο του Κ. Ασώπιου “Ιστορία των Ελλήνων ποιητών και 
συγγραφέων”).  
92430 Μαρτίου και 15 Απριλίου 1861, τόµος Α΄, τ. 6-7, σ. 236-248. Ο Α. Κυπριανός διαπραγµατεύεται το θέµα της 
µυθολογίας στο άρθρο “Μυθολογικά”.  
925Στο ίδιο, σ. 236. Στο άρθρο ερµηνεύονται µύθοι και παραλληλίζονται µε σύγχρονες αντιλήψεις, και επισηµαίνεται ότι η 
ερµηνεία πρέπει να γίνεται µόνο στην παροµοίωση και όχι σε όλο το µύθο. Αν παραβληθεί η γέννηση της Αθηνάς από το 
κεφάλι του ∆ία, τότε οι εικόνες, που είναι τα στοιχεία του µύθου, αντιστοιχούν θαυµάσια µε την αντίληψη για το χειµώνα. 
Τα στάδια πριν τη γέννηση: ο ∆ίας συλλογισµένος, εκαταίβασε τα µούτρα του λέει ο λαός, σηµαίνει τα σύννεφα στον 
ουρανό. Η ταραχή του ∆ία, ο καιρός κοιλοπονεί, θε να γεννήσει, οι βροντές. Το άνοιγµα του κεφαλιού του µε τσεκούρι από 
τον Ήφαιστο, έσπασεν ο καιρός ή εξέσπασε, η βροχή. Η γλαυκώπις Αθηνά, ο καιρός έκαµε µάτι, το άνοιγµα του καιρού, η 
καλοκαιρία.  
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συγκεντρώσουν µε προσοχή τις εκφράσεις του λαού που εικονίζουν την αντίληψη για τη 

φύση, είναι βέβαιο ότι θα εξηγηθούν πολλοί αρχαίοι µύθοι. Αν διακριθούν τα είδη των 

µύθων “φυσικόν, αστρονοµικόν, τοπικόν κλπ“ θα αποµείνει µεγάλο πλήθος µύθων, που 

είναι καθαρά ιστορικοί και οι οποίοι, αν ερµηνευθούν σωστά, θα διαφωτίσουν την αρχαία 

ιστορία του ελληνικού έθνους.    

4. 3. 4. Ιστορία της ελληνικής γλώσσας 
Μέσα στα ενδιαφέροντα των αρθρογράφων του περιοδικού είναι και η ιστορία της 

ελληνικής γλώσσας. Μεγάλη σηµασία δίνεται στη διάσωση λέξεων, αλλά και λαογραφικού 

υλικού. Είναι µια προσπάθεια, που σχολιάστηκε και στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών, αλλά 

που στο Φιλίστορα παρουσιάζεται εντελώς διαφορετικά. Όχι δηλαδή στα πλαίσια των 

αποδείξεων για τη συνέχεια της ελληνικής φυλής από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη µε 

το περιοδικό εποχή, αλλά ως απόδειξη για την οµαλή µετάβαση από την αρχαία ελληνική 

γλώσσα στη νεοελληνική, στην οποία οι συντάκτες του άρθρου αποδίδουν ιδιαίτερο 

σεβασµό. Πολύ χρήσιµη για το σκοπό αυτό είναι η µελέτη της πλούσιας βιβλιοκρισίας του 

περιοδικού.   

Επισηµαίνεται η κατεπείγουσα ανάγκη να “συλλεχθώσι και διά του τύπου 

ασφαλισθώσι από του χειµάρρου του νεωτερισµού” τα δηµοτικά άσµατα και οι δηµώδεις 

παροιµίες της νεότερης Ελλάδας926. Πριν λίγα χρόνια πάρα πολλοί διδάσκαλοι 

ανταποκρίθηκαν στην εγκύκλιο του υπουργείου για τη συγκέντρωση ιδιωµάτων και λέξεων 

από διάφορα µέρη και έστελναν το υλικό αυτό στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών. Αλλά εδώ 

και καιρό η Εφηµερίς έπαυσε αυτές τις δηµοσιεύσεις, παρόλο που η ύλη δεν εξαντλήθηκε. 

Μάλιστα σε αυτές τις δηµοσιεύσεις εύρισκαν ενδιαφέρον και πολλοί φιλόλογοι από τη 

Γερµανία. Όταν σταµάτησε αυτή η προσπάθεια, άρχισαν να µέµφονται τους Έλληνες για 

την αµέλεια και το προγονικό αµάρτηµα “το αψίκορον” και να λένε ότι στην αρχή οι Έλληνες 

αναλαµβάνουν κάτι µε µεγάλη προθυµία, αλλά στη συνέχεια το εγκαταλείπουν. Είναι κρίµα 

τόση ύλη να µένει σχεδόν ανέγγιχτη “περιµένουσα τους καρπολογήσοντας”. Υπάρχουν 

πηγές από τις οποίες είναι δυνατόν να αντληθεί “πολύ και παρθένον ύδωρ”. Για αυτή την 

προσπάθεια δεν πρέπει να αποτελούν κριτήριο οι γνώµες των ξένων, διότι είναι µεγάλη 

µικροψυχία “να µη σκοπώµεν και κρίνωµεν τα ίδια πράγµατα ηµείς αυτοί, αλλά ν’ 

αποβλέπωµεν πάντοτε προς ό,τι θα είπη ο εις και ο άλλος”.  

                                            
926Μαΐου 31, 1861, Τόµος Α΄, Τεύχος 10, σ. 411-412. Με αφορµή την έκδοση του βιβλίου “Αναµνήσεις Φιλοπάτριδος ήτοι 
ποιήσεις εις άσµατα τρία µετά διαφόρων άλλων ποιηµατίων και συλλογής τινος δηµοτικών ασµάτων ανεκδότων” του Τρ. 
Μπάρτα που εκδόθηκε στο Παρίσι (Ad. Laine et. S. Havard, 1861). Στον πρόλογο του βιβλίου υπενθυµίζεται πόσο 
θαυµάστηκαν µέχρι τώρα από τους σοφούς της φωτισµένης Ευρώπης τα δηµοτικά άσµατα και ότι είναι καθήκον κάθε 
Έλληνα να τα συλλέγει µε επιµέλεια, όπως άλλωστε και τις παροιµίες, διότι διαφορετικά θα χαθούν.  
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Γνώµονας πρέπει να είναι το συµφέρον. Η συναγωγή λέξεων και ιδιωµάτων και η 

σύνταξη ιδιωτικών της γλώσσας είναι έργο “πολυωφελέστατον”. Είναι ανάγκη να 

συγκεντρωθεί η εθνική περιουσία της γλώσσας, διότι ένα έθνος, για να γνωρίσει το είναι 

του, πρέπει να κοιτάξει, κυρίως, στη γλώσσα του. Η σύνταξη των ιδιωτικών της νέας 

γλώσσας θα διαφωτίσει πολύ την παλιά. Πολλές εκατοντάδες άγνωστες λέξεις θα 

καταχωριστούν στο θησαυρό του “Ερρίκου Στεφάνου“, λέξεις που άντεξαν επί τρεις χιλιάδες 

χρόνια και διασώθηκαν ακέραιες στο στόµα του λαού. Έτσι οι δάσκαλοι από την επαρχία θα 

έχουν την καλή τύχη να πλουτίσουν το λεξικό της παλιάς γλώσσας927. Οι εκδότες των 

µνηµείων της νεοελληνικής γλώσσας Γ. Τερτσέτης, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς και ∆. Ι. 

Μαυροφρύδης είναι πρόθυµοι να καταχωρίσουν στη συλλογή τους όσα εθνικά παραµύθια 

βρεθούν. Η πιο καλή µέθοδος για αυτή τη συναγωγή είναι η ακριβής καταγραφή της λέξης 

και ως προς την προφορά και τον τονισµό, χωρίς ετυµολογία και παρεµβάσεις928. Οι 

Ευρωπαίοι φιλόλογοι έχουν προκατάληψη για τη νέα ελληνική γλώσσα και εκνευρίζονται, 

όταν οι απλοί άνθρωποι δεν τους µιλούν, όπως ο Θουκυδίδης ή ο Πλάτων και έχουν την 

απαίτηση να µιλήσουν αρχαία ελληνικά και µάλιστα µε την ερασµιακή προφορά. Οι 

περιηγητές είναι οργισµένοι µε τη νέα γλώσσα και για αυτό µε ευχαρίστηση λαµβάνουν 

υπόψη τους τις θεωρίες ότι οι Έλληνες δεν είναι Έλληνες. Αυτή η περιφρόνηση της νέας 

ελληνικής δεν είναι σωστή στάση. ∆ε λαµβάνεται υπόψη ότι και στους χρόνους των 

µεγάλων συγγραφέων οι απλοί άνθρωποι δεν µιλούσαν, όπως έγραφαν ο Θουκυδίδης, ο 

Ξενοφών κλπ., όπως άλλωστε και οι σύγχρονοι Γερµανοί δε µιλούν όπως ο Γκαίτε. Η αττική 

διάλεκτος δεν ήταν η γενική και πανελλήνια γλώσσα του έθνους, αλλά η γλώσσα, την οποία 

µεταχειρίζονταν οι ανεπτυγµένες τάξεις της αθηναϊκής κοινωνίας και οι συγγραφείς. Για ποιο 

λόγο λοιπόν “ν’ απαιτώµεν να έχωσι σήµερον τα πράγµατα άλλως ή ως το αρχαίον;”. Η 

προφορά είναι η ίδια µε αυτή των αρχαίων Ελλήνων µε ελάχιστες διαφορές. Στο ερώτηµα 

πώς θα δικαιολογηθούν οι Έλληνες ότι αντικατέστησαν πολλές αρχαίες λέξεις και φράσεις 

µε άλλες που φαίνονται στους Ευρωπαίους λογίους βάρβαρες, η απάντηση θα µπορούσε 

να δοθεί µόνο µε λεξικό πόνηµα, το οποίο θα περιελάµβανε την αρχαία γραπτή γλώσσα και 

                                            
927Ιανουάριος 1862, τόµος Γ΄, αρ. 1, σ. 1 κε. Από το άρθρο του Α. Κυπριανού. Οι πηγές που έµειναν έως τώρα 
απαρατήρητες είναι τα ονόµατα των χωριών και κυρίως οι τοποθεσίες. Σύµφωνα µε τους µελετητές τα ονόµατα των 
πόλεων, κωµών, ποταµών, ορέων του ελευθέρου βασιλείου είναι στην πλειοψηφία τους σλαβικά. Το αντίθετο, όµως, 
συµβαίνει µε τις τοποθεσίες από τις οποίες οι περισσότερες φέρουν ωραία ελληνικά ονόµατα, τα οποία διατηρήθηκαν και 
µπορούν να φωτίσουν την αρχαία γεωγραφία και τοπογραφία. Άλλη πηγή είναι τα κύρια ονόµατα των γυναικών και τα 
οικογενειακά των ανδρών. Ανάµεσα στα άσχηµα και βαρβαρόφωνα ονόµατα υπάρχουν πολλά καλλιφωνότατα. Τα 
ονόµατα των ψαριών, των οστράκων, των φυτών προσφέρουν πλουσιότατο υλικό. Εκτός από τα ονόµατα, θα πρέπει να 
συλλεχθούν φράσεις, κυρίως από τις ηλικιωµένες γυναίκες, που διηγούνται το χειµώνα ιστορίες και παραµύθια, που είναι 
εθνικά και ελληνικά τα περισσότερα. Ο πρόξενος της Αυστρίας κ. Χαν συγκέντρωσε περίπου εκατό παραµύθια από τα 
οποία πάνω από ενενήντα είναι εθνικά είτε πρωτότυπα είτε διασκευές αρχαίων µύθων.  
928Ιανουάριος 1862, τόµος Γ΄, αρ. 1, σ. 7 κε.  
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τη σηµερινή και θα διαπραγµατευόταν την ιστορία κάθε λέξης από την αρχαιότητα έως 

σήµερα929. Στην καθοµιλούµενη ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει καµία διάκριση των παλαιών 

φυλετικών διαλέκτων. Συναντώνται πολλοί τύποι διαλέκτων, αλλά είναι κοινοί όλης της 

γλώσσας. Αν σκεφτεί πάλι κάποιος πόσες δοκιµασίες πέρασε το ελληνικό έθνος από την 

εποχή των Ρωµαίων έως σήµερα, θα πρέπει να θαυµάσει τη δύναµη, την εγκαρτέρηση και 

επιµονή του “ν’ αποχωρίζη παν οθνείον και να διατηρήση µέχρι της σήµερον την γλώσσαν 

του ζωντανήν”. Η σύνταξη των ιδιωτικών της νέας ελληνικής γλώσσας είναι χρησιµότατο 

έργο, διότι έτσι θα αποθησαυρίσουν στο λεξικό πολλές λέξεις930.  

Στην προσπάθεια για τη συλλογή του λαϊκού γλωσσικού πλούτου καθοριστική είναι η 

επιρροή του Αδαµάντιου Κοραή, στις παραινέσεις του οποίου παραπέµπουν οι 

συλλέγοντες931. Συγκεκριµένα προτείνεται οι Έλληνες φιλόλογοι να έχουν µια διαφορετική 

προσέγγιση των αρχαίων ελληνικών συγγραµµάτων σε σχέση µε τους ξένους µελετητές, 

καθόσον θα πρέπει να έχουν υπόψη κατά τη µελέτη τους και τη νεότερη γλώσσα και να 

ακολουθούν τη συγκριτική µέθοδο932.   

Όλοι οι δάσκαλοι στις ελληνικές επαρχίες όχι µόνο του ελληνικού βασιλείου, που 

γνωρίζουν τη χρησιµότητα ενός τέτοιου έργου, αν έχουν κάποια εθνική φιλοτιµία, θα 

                                            
929Ιανουάριος 1862, τόµος Γ΄, αρ. 1, σ. 15 κε. Μερικές από τις αφορµές που οδήγησαν στην αντικατάσταση αρχαίων 
λέξεων και φράσεων είναι οι εξής: ορισµένες λέξεις χρησιµοποιήθηκαν από την Εκκλησία (πχ άρτος, οίνος κλπ) και από 
ευλάβεια σταµάτησαν να χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή ζωή. Με την πάροδο του χρόνου έγιναν πολλές µεταβολές µε 
µεταθέσεις συµφώνων, µεταβολές συγγενών συµφώνων, αποβολή φωνηέντων κλπ, αλλά αν είναι κανείς προσεκτικός θα 
διαπιστώσει ότι λέξεις που θεωρούνται βάρβαρες είναι στη ρίζα τους ελληνικές. Η νέα ελληνική διέσωσε επίσης 
παλαιότατους τύπους και µάλιστα πελασγικούς.  
930Ιανουάριος 1862, τόµος Γ΄, αρ. 1, σ. 1-28. Ο Α. Κυπριανός υπογράφει το άρθρο “Προτροπή εις σύνταξιν ιδιωτικών της 
Νέας Ελληνικής γλώσσης”.  
Ο Σ. Α. Κουµανούδης σχολιάζει θετικά το άρθρο του Α. Κυπριανού για τη συναγωγή των ιδιαζουσών λέξεων της 
οµιλουµένης και διατυπώνει ορισµένες προτάσεις, για να προχωρήσει το ωφέλιµο αυτό έργο. Κατ’ αρχήν να 
επισηµαίνονται οι περίεργες λέξεις από τους δασκάλους, αλλά να ελέγχεται ταυτόχρονα µήπως οι λέξεις έχουν ήδη 
δηµοσιευτεί είτε στα Άτακτα του Κοραή ή στο Λεξικό της καθοµιλουµένης του Σκαρλάτου ή στη Νέα Πανδώρα ή στην 
Εφηµερίδα των Φιλοµαθών. Η λέξη να αναγραφεί µόνο στην περίπτωση που να προφέρεται διαφορετικά ή έχει κάποια 
άλλη σηµασία. Μια άλλη πηγή ιδιωτικών λέξεων, κατά τον Κουµανούδη, είναι και οι εκθέσεις κατασχέσεως ελληνικών 
κτηµάτων στις εφηµερίδες, οι οποίες προσφέρουν υλικό, αρκεί οι εφηµεριδογράφοι να είναι ακριβείς στην απόδοση των 
τοποθεσιών. Αλλά και αυτοί που θα επεξεργαστούν και θα ελέγξουν τη συγκεντρωµένη ύλη θα πρέπει να γνωρίζουν και 
άλλες γλώσσες, αλβανικά, σλαβωνικά. Μάλιστα χρειάζεται και στο Πανεπιστήµιο δάσκαλος της σλαβωνικής, όπως 
υπάρχει και της τουρκικής. Πιθανόν ο διορισµός τέτοιου δασκάλου να κολακέψει και τη φιλοτιµία των Σλάβων, τους 
οποίους θα έπρεπε οι Έλληνες να έχουν φίλους και να τους προκαλέσουν να στέλνουν τα παιδιά τους για σπουδές στην 
Ελλάδα. Φεβρουάριος 1862, τόµος Γ΄, αρ. 2, σ. 135-139. 
931Φεβρουάριος 1862, τόµος Γ΄, αρ. 2, σ. 118-135. “Λέξεις µακεδονικαί συλλεγείσαι υπό Ιω. Πανταζίδου“.  
932Φεβρουάριος 1862, τόµος Γ΄, αρ. 2, σ. 118. “Αφ’ ου ο αοίδιµος Κοραής πρώτος υπέδειξεν εις τους Έλληνας φιλολόγους 
οποίον πρέπει να ήναι αυτών το έργον, ότι πρέπει να σπουδάζωσι τους Έλληνας συγγραφείς ουχί όπως οι ξένοι, αλλ’ 
ωφελούµενοι εκ των κόπων εκείνων να προσλαµβάνωσιν εις την µελέτην των αρχαίων και το πολύτιµον βοήθηµα της 
νεωτέρας γλώσσης, ήρχισε µεν αύτη να σπουδάζηται επιµελέστερον, και τα ήθη και έθιµα, τα οποία ο ευρωπαϊκός 
πολιτισµός κινδυνεύει να εξαφανίση, µετά τινος προσοχής να παρατηρώνται, ήρχισαν δε και οι ξένοι, όσοι διατρίψαντες εν 
Ελλάδι εγνώρισαν εξ ιδίας πείρας το χρήσιµον της κοραϊκής µεθόδου, να συνιστώσιν εις τους οµογενείς αυτών φιλολόγους 
την σπουδήν της νέας ταύτης φάσεως του ελληνικού έθνους (σηµείωση: ο καθηγητής της Γοτίγγης Ερν. Κούρτιος σε 
διατριβή του στις Nachrichten von der Konigl. Gesellschaft zu Goettingen No 22. December 1857, η οποία µεταφράστηκε 
από την Ηµέρα της Τεργέστης (Ιούλιος 1860) “ου µόνον την αξιολογότητα της νέας ελληνικής εις τε την σπουδήν της 
αρχαίας και εις την συγκριτικήν των γλωσσών επιστήµην αποδεικνύει, αλλά και αυτός προβλέπων τον παραγκωνισµόν 
της χυδαίας γλώσσης οσηµέραι αυξάνοντα και τα εν αυτή αξιοσπούδαστα κινδυνεύοντα, αν όχι ν’ αφανισθώσιν, αλλά 
τουλάχιστον να εξορισθώσιν υπό του νεωτερισµού µακράν των πόλεων εις τας µάλιστα αποκέντρους κώµας και τας 
φάραγγας των ορέων, συµβουλεύει όσον τάχιστα να γείνη φροντίς περί συλλογής του εν τη χυδαία γλώσση πλούτου”).  
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συντελέσουν κάνοντας το µικρό και διασκεδαστικό κόπο να σηµειώνουν ό,τι νοµίζουν ότι 

δεν απαντά στην “κοινότερον λαλουµένην και γραφοµένην γλώσσαν”. Αυτά που 

επισηµαίνονται, θα µπορούν να καταγράφονται αλφαβητικά στο Φιλίστορα, αφού 

αφαιρούνται τυχόν επαναλήψεις933.  

Οι Έλληνες µιλούν διαλέκτους, οι οποίες διακρίνονται µεταξύ τους934. Στις σηµερινές 

συνθήκες είναι αδύνατη η εξακρίβωση και η εύρεση της σχέσης τους µε τις αρχαίες 

διαλέκτους. Αυτό θα καταστεί δυνατό µόνο, όταν η ύλη της γλώσσας γραπτή και προφορική 

“σκοπίµως και ακριβώς συλλεχθή”935. Από τη στιγµή που υπάρχουν τόσες τοπικές διάλεκτοι 

τίθεται το εύλογο ερώτηµα “τις και ποία είνε η κοινή ελληνική γλώσσα”. Ο ∆. Μαυροφρύδης 

υποστηρίζει ότι ποτέ δεν υπήρξε κοινή ελληνική γλώσσα ούτε ακόµη και κατά τους 

ιστορικούς χρόνους, στην πραγµατικότητα ήταν ένα σύστηµα των κοινών χαρακτήρων 

όλων των διαλέκτων. Είναι επίσης γεγονός  ότι “η λογία και εντέχνως ειδοποιηµένη και 

γραπτή γλώσσα παντού και πάντοτε διέφερε και διαφέρει της καθοµιλουµένης και 

δηµώδους”. Η δηµώδης γλώσσα είναι “αφελεστέρα, οικειοτέρα, κοινοτέρα, εναργεστέρα” και 

εµφανίζει αρχαϊσµό, διότι ο απαίδευτος λαός µένει αναλλοίωτος στα ήθη και στους 

τρόπους, καθώς δέχεται συνεχώς τα ίδια ερεθίσµατα. Η “επεξειργασµένη” λόγια και γραπτή 

γλώσσα έχει πλουσιότερο λεξικό, “πνευµατικότερον“, “νεωτερικότερον“, διότι συµβαδίζει µε 

την εκλεκτότερη µερίδα του έθνους που παρακολουθεί την πρόοδο των τεχνών και 

επιστηµών και είναι “ψυχροτέρα, τεχνικωτέρα, µάλλον επιτηδευµένη, συµβολικωτέρα, 

ατοµικωτέρα”936. Μεταξύ της δηµώδους και λογίας υπάρχει χάσµα, το οποίο πρέπει να 

καλύπτεται και από τις δύο πλευρές. Ο Μαυροφρύδης παραπέµπει στον W. Von Humboldt, 

ο οποίος υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής και αµφίδροµη ροή από τους 

                                            
933Στο ίδιο, σ. 119. “Αλλ’ αι σπουδαί αύται ούτε έκτασιν την πρέπουσαν έλαβαν µέχρι τούδε, ούτε κατά σύστηµα το 
προσήκον γίνονται, αλλά κατά τύχην και σποραδικώς δηµοσιεύονται τοιαύται παρατηρήσεις εκεί πολλάκις όπου πολλά 
ολίγον ήλπιζε κανείς να τα εύρη. Και ενθυµούµαι µεν του µακαρίτου Θ. Μανούσου γνώµην καλήν περί τούτου να 
µετατυπωθώσι του Κοραή τα Άτακτα υπό της ελληνικής κυβερνήσεως, να διανεµηθώσιν εις τους εντός και εκτός της 
Ελλάδος διδασκάλους δωρεάν ή επ’ ευτελεί τιµή µε την ηθικήν υποχρέωσιν του να αποστείλωσιν ούτοι µετά τινα έτη εις το 
ελληνικόν υπουργείον της εκπαιδεύσεως ό,τι έκαστος ήθελε παρατηρήση εν τω ιδίω κύκλω νέον ελληνικόν µη υπάρχον εν 
τοις Ατάκτοις· τας δε διαφόρους ταύτας αποστολάς αρµοδία επιτροπή να ελέγξη, να καθαρίση, να επεξεργασθή και να 
εκδώση υπό οιανδήποτε µορφήν”. Αλλά γιατί να τα περιµένει όλα κάποιος από την ελληνική κυβέρνηση; ∆εν είναι δυνατόν 
και χωρίς τη σύµπραξή της να γίνει κάτι πιο ωφέλιµο “παρά την εκ τοιαύτης προσδοκίας αδράνειαν και ακηδίαν;” 
93415 Μαρτίου 1861, τόµος Α΄, αρ. 5, σ. 166-182. Ο ∆. Μαυροφρύδης στο άρθρο “Σύνοψις της εξωτερικής ιστορίας της 
ελληνικής γλώσσης”. Οι διαφορές είναι κυρίως “φθογγικαί, έπειτα λεξικαί, τε χρήσεις διαφόρων λέξεων ή των 
αυτών επί διαφόρου σηµασίας, ολίγαι δε τινες συντακτικαί και τυπικαί”. 
935Στο ίδιο, σ. 166. 
936Στο ίδιο, σ. 168. Στη δηµώδη επικρατεί ο δηµώδης και εθνικός χαρακτήρας, στη λογία ο ατοµικός και “εσοπτρίζεται η 
εκάστοτε παιδεία του έθνους” (K. W. L. Heyse. System der Sprachwissenschaft, σ.. 229 κε). Τα κυριότερα γνωρίσµατα της 
καθοµιλουµένης: ιωτακισµός, η προφορά του ι πριν από φωνήεν ως j, η επικράτηση του τόνου στο χρόνο των συλλαβών, 
η απλότητα στη σύνταξη, η ανάλυση των χρόνων, η κατάργηση της ευκτικής, οι αλλόφυλες λέξεις.  
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διανοούµενους προς το λαό και τανάπαλιν937. Η διάσταση λόγιας και δηµώδους δεν 

δικαιώνει τους “ατόπως διατεινοµένους ν’ αναστήσωσι εν τινι γλώσση τύπους απ’ αιώνων 

ήδη κατηργηµένους, νεκρούς και ψυχρούς αντί των επ’ ίσης απ’ αιώνων κατ’ ουσιώδη της 

γλώσσης αλλοίωσιν καθιερωµένων... ικανά έπαθεν η γλώσσα εκ του άκρου ζήλου των επί 

οκτωκαίδεκα αιώνας αττικιστών. Ας µη την ασχηµίσουν περισσότερον νέοι σπαραγµοί. Ας 

µη προχωρήση ο ζήλος των νέων διορθωτών και αυτολεγοµένων καθαρτών της γλώσσης, 

ίνα µη καταντήσωσί ποτε αυτοί να λέγωσι και αυτοί ν’ ακούωσιν”. Η πρόσληψη “οθνείων” 

όρων στη γλώσσα έθνους, που βρίσκεται σε τέτοια γεωγραφική θέση και είχε πάντοτε 

ποικίλες σχέσεις και επιµιξία µε όλους τους λαούς, βάρβαρους και πολιτισµένους, είναι 

αναπόφευκτη938. Η επαφή µε τους Ρωµαίους έφερε τους λατινισµούς στη γλώσσα και 

ιδιαίτερα, όταν ο θρόνος µετατέθηκε στην Ανατολή και πλήθος Ρωµαίων εγκαταστάθηκε στο 

Βυζάντιο. Η γλώσσα ονοµάστηκε ρωµαϊκή και οι Έλληνες Ρωµαίοι, διότι το “Έλλην“ ήταν 

αντίπαλο του “Χριστιανός“. Παρ’ όλες τις µεταβολές η νεοελληνική “δεν απώλεσεν ούτε την 

πλαστικότητα ούτε την λοιπήν ζωτικότητα της αρχαίας, είναι η νεωτάτη φάσις του 

ελληνισµού”. Η νεοελληνική γλώσσα δεν είναι ούτε µπορεί να ονοµαστεί θυγατέρα της 

αρχαίας ελληνικής, όπως οι ρωµανικές της λατινικής. Οι ρωµανικές είναι νέες γλώσσες, ενώ 

η νεοελληνική είναι εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής939. Ο Fauriel λέει χαρακτηριστικά ότι οι 

Έλληνες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η δόξα και η ευδαιµονία της πατρίδος τους “είνε 

του λοιπού έµπροσθεν των και όχι όπισθεν, εν τη παρούση πορεία των πραγµάτων και όχι 

εν µαταίαις αποπείραις επιστροφής εις το παρελθόν, και η νεωτέρα ελληνική θα γείνη µετ’ 

ολίγον µία γλώσσα, η οποία, χωρίς να οµοιάζη µε την αρχαίαν περισσότερον παρ’ όσον 

τώρα, δεν θα έχη τίποτε να ζηλεύση από ταύτην”940.  

Ο Α. Κυπριανός στο άρθρο µε τίτλο “Περί αναλογίας και ανωµαλίας”941 

διαπραγµατεύεται το γλωσσικό αυτό πρόβληµα που ξεκίνησε από την αρχαιότητα και 

                                            
937Στο ίδιο, σ. 168. Αναφέρεται απόσπασµα από το Einleit., σ. CCXI. “εάν η γλώσσα µέλλει να διαµένη δηµώδης άµα και 
πεπαιδευµένη, πρέπει να γίνηται ακατάπαυστον ρεύµα εκ του έθνους προς τους συγγραφείς γραµµατικούς και εκ τούτων 
πάλιν προς το έθνος”.  
938 Απριλίου 30, 1861, τόµος Α΄, τεύχος 8, σ. 289-295.  
939Στο ίδιο, σ, 292. πρβλ. A. Giese ueber den aeol. Dial., σ. 135, “όπου κατά της λεγοµένης παντελούς αποσβέσεως των 
αρχαίων διαλέκτων λαλών, τάδε λέγει: ναί, κυρίως δεν δύναταί τις να είπη, ότι έπαυσαν, αφ’ ου εν τη νεοελληνική γλώσση 
ακόµη αρχαίαι διαλεκτικαί διαφοραί ευρίσκονται, επειδή το κράτος της κοινής ουδόλως ήτο τόσον µέγα, ώστε πανταχού ν’ 
αποσβέση τας ατοµικότητας του ελληνισµού, και η ζωή µας αξιοθαύµαστον δραστικήν δύναµιν, δι’ ης πανάρχαιοι µεν 
τύποι διατηρούνται και ανακαινίζονται, νέα δε περικαλλή άνθη και καρποί εκ του παλαιού ωραίου ζώντος κορµού 
αναβλαστάνουσι και φέρονται“. 
940Στο ίδιο, σ, 292. Στον πρόλογο της συλλογής των δηµοτικών ασµάτων της νεότερης Ελλάδας, σ. CXXIII: “η αρχαία 
ελληνική υπέστη εν τη πορεία της και κατά τους τύπους της πάσας τας τροπάς, πάσας τας συγκοπάς, δι’ ων µετέβη τις εις 
την νεωτέραν οία παρίσταται εν τη παρούση συλλογή (των δηµοτικών ασµάτων) όργανον καθαρόν και απλούν του 
πνεύµατος του λαού, απηλλαγµένη πασών των συστηµατικών αξιώσεων των συγγραφέων να την οµαλύνωσιν ή να την 
πλουτίσωσιν, η νεωτέρα ελληνική είνε γλώσσα κατά πάντα λόγον αξία…“.  
94115/7/1861, τόµος Β΄, τεύχος 13, σ. 1-12. Ο συγγραφέας αντλεί το υλικό του από τα βιβλία “Die Sprachphilosophie der 
Alten“ του L. Lersch, “Συναγωγή τεχνών“ του L. Spengel και “Grundriss der Roemischen Litteratur“ του G. Bernhardy, γ΄ 
έκδοση. Οι όροι είναι τεχνικοί και εκφράζουν διαφορετικές γνώµες για την αρχή και τη φύση της γλώσσας: αυτών που 
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ταλανίζει τους λογίους ακόµη και στην εποχή του. Σύµφωνα µε τον Κυπριανό οι φιλόσοφοι 

της αναλογίας, κυρίως οι σοφιστές, βρίσκουν κανονικότητα και αναλογία στη γλώσσα και 

θεωρούν ότι οι λέξεις εικονίζουν την ουσία των πραγµάτων, ενώ αντίθετα οι υποστηρικτές 

της ανωµαλίας δεν αντιλαµβάνονται το κανονικό και ανάλογο της γλώσσας και 

διαπιστώνουν ακαταστασία και σύγχυση. Στον Πλάτωνα ο Κρατύλος εκπροσωπώντας 

τους αναλογικούς µεταχειρίζεται τους όρους “ορθότης, όµοιον, τύπος“, που αντιστοιχούν 

στην αναλογία. Ο αντίπαλός του Ερµογένης µεταχειρίζεται τους όρους “κατά ξυνθήκην, το 

έθος, το τυχόν, το αυτόµατον“.  

Η διαµάχη των δύο µερίδων εντάθηκε περισσότερο στα τέλη του 18ου αιώνα, διότι 

σχετιζόταν µε το πρόβληµα ποια θα πρέπει να είναι η γλώσσα, στην οποία πρέπει να 

γράφουν οι Έλληνες. Υπήρξαν λόγιοι, οι οποίοι γνωµάτευσαν ότι η γλώσσα στην οποία 

πρέπει να γράφουν δεν είναι άλλη “ή αυτή η υπό του πλήθους εκασταχού λαλουµένη οία 

και όπως λαλείται”. Έφτασαν µάλιστα στο σηµείο να καταργήσουν και την ορθογραφία. 

Αυτοί ήταν κυρίως Επτανήσιοι. Η γνώµη τους ταυτίζεται µε τους υποστηρικτές της 

ανωµαλίας. Αυτό είναι άσχηµο και ολέθριο, διότι η ανωµαλία στη γλώσσα είναι το ίδιο 

όπως και στον πολιτικό βίο, ανοµία, σύγχυση και ακαταστασία. Για αυτό και οι οπαδοί 

αυτής της “αιρέσεως” άρχισαν να λιγοστεύουν.  

Οι περισσότεροι λόγιοι γνωµάτευσαν ότι η γραπτή γλώσσα είναι η αττική. Αν εξεταστεί 

επιπόλαια το ζήτηµα, θα φανεί ότι οι αττικιστές τάσσονται µε την αναλογία, γιατί τι πιο 

ανάλογο και κανονικό από την αττική γλώσσα; Σε µια πιο βαθιά εξέταση θα διαφανεί ότι 

στην πραγµατικότητα είναι οπαδοί της “γυµνής ανωµαλίας”, διότι αυτός που µεταχειρίζεται 

µέτρα που δεν υπάρχουν στην κοινή συνήθεια επιδιώκει την ανωµαλία και όχι την 

αναλογία942. Ένα άλλο ζήτηµα είναι αν το δόγµα να γράφουν οι σύγχρονοι Έλληνες, όπως 

οι Αττικοί, είναι δυνατό και κατορθωτό. Αν ληφθεί υπόψη πώς το έθνος µαθαίνει τις 

διάφορες λέξεις και πώς παραδέχεται τους διάφορους τύπους, όπως για παράδειγµα τις 

λέξεις µε κατάληξη σε -ευς -ωρ που τις προφέρει -ας (εισαγγελεύς, εισπράκτωρ), τι ελπίδα 

υπάρχει να πει ευκτικές και απαρέµφατα, τύπους “ους, ίνα εισβιάσωµεν εις την διάνοιαν 

είναι χρεία να µεταστρέψωµεν τας βίδας της κεφαλής όλου του έθνους”. Αλλά και, αν πάλι 

ήταν δυνατόν να αναστηθεί η αττική, θα συνέφερε κάτι τέτοιο; Υπάρχει ώριµη σκέψη για 

                                                                                                                                                   
υποστήριζαν και υποστηρίζουν “τον του πλήθους τρόπον του λέγειν, ήτοι την συνήθειαν” και αυτών που απέβλεπαν και 
αποβλέπουν “προς τι οµαλώτερον και κανονικώτερον”.   
94215/7/1861, τόµος Β΄, τεύχος 17, σ. 193-207. Ο Α. Κυπριανός στο άρθρο “Περί αναλογίας και ανωµαλίας κατά τους καθ’ 
ηµάς χρόνους”.  
“η αναλογία οµολογουµένως εκ της συνηθείας ορµάται· έστι γαρ οµοίου τε και ανοµοίου θεωρία· το δ’ όµοιον και ανόµοιον 
εκ της δεδοκιµασµένης λαµβάνεται συνηθείας”. Αναλογία είναι όσα εξάγονται από τη σύγκριση της λαλουµένης γλώσσας, 
διότι “η αναλογία εκ της συνηθείας ορµάται”. Στον Όµηρο και Ηρόδοτο ανάλογο ήταν τα ρήµατα να λήγουν σε -µι. Στα 
αττικά χρόνια ανάλογα ήταν τα ρήµατα σε -ω και ανώµαλα σε -µι.   
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αυτό το ζήτηµα ή “εσκοτισµένοι εκ των πολλών επαίνων, ους καθ’ εκάστην ηµέραν υπέρ της 

αρχαίας γλώσσης ακούοµεν και αναγινώσκοµεν, ουδέ θέλοµεν να προσβλέψωµεν προς την 

αλήθειαν µε νουν καθαρόν;”943. Θα πρέπει να δοξάζεται ο Θεός, διότι η γλώσσα του έθνους 

µεταβλήθηκε και έγινε διαφορετική από την παλιά. Αν το έθνος επιδείξει ποιητές και 

συγγραφείς ισάξιους των κλασικών, τότε θα έχει διπλούς κλασικούς µε προτερήµατα και 

αρετές ανάλογες της ηλικίας και της γλώσσας του. Τι λένε οι αττικιστές για την ποίηση; Να 

γράφεται και αυτή στην αττική; Αυτό είναι αδύνατο, διότι η αρχαία ποίηση έχει το χρόνο των 

συλλαβών και διαφορετική διάλεκτο για κάθε είδος της. Και αν γινόταν αυτό, ο λαός θα 

έπρεπε να είναι τόσο σοφός, ώστε εκτός από την αττική, να γνωρίζει και την ιωνική και τη 

δωρική και την αιολική. Με την αττική δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εθνικοί ποιητές. Ένα 

άλλο πρόβληµα είναι ότι η αττική γλώσσα δεν αντέχει στην έκφραση όλων των 

επιστηµονικών αναφορών. Το πρόβληµα αυτό εντοπίζεται στον Αριστοτέλη και στους 

Στωικούς, στους οποίους φαίνεται η δυσκολία απόδοσης επιστηµονικών όρων. “Ώστε 

πρέπει να µακαρίσωµεν την τύχην ότι η γλώσσα εκ του µακρού βίου κατήντησεν σήµερον 

κατά θείαν µοίραν να έχη προτερήµατα ταις των νεωτέρων εθνών, ων µάλιστα δεόµεθα και 

είναι ανάγκη ως τάχιστα να πήξωµεν και καλλιεργήσωµεν παραιτούντες πλέον τον άνω 

ποταµόν πλουν”. Οι οπαδοί της αττικής είναι οπαδοί της ανωµαλίας944. Τη γνώµη του 

αείµνηστου Κοραή παρέθεσε ο καθηγητής Φ. Ιωάννου στην επιστολή στο Μαρίνο Βρετό, 

που την καταχώρισε στο Ηµερολόγιον και ανατυπώθηκε στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών: 

“έκαστος οφείλει γράφων να γράφη ούτως, ώστε εκ των υπ’ αυτού γραφοµένων να ήναι 

δυνατόν να εξαχθή Γραµµατική τις της γλώσσης”. Αυτή είναι η αναλογία, για την οποία και 

πολέµησε ο Κοραής, και αν κάποτε το έθνος αναδείξει αξιόλογους ποιητές και συγγραφείς, 

όλοι θα αναγνωρίζουν ως πατέρα και οδηγό εκείνο τον αείµνηστο άνδρα. Ο Φ. Ιωάννου 

παραδέχεται τον κανόνα που έθεσε ο Κοραής και επεξηγεί ότι “οφείλει ο γράφων να ήναι 

                                            
943Αν εξεταστούν τα έργα που γράφτηκαν από τα αλεξανδρινά χρόνια ως σήµερα, είναι ελάχιστα τα αξιόλογα 
(Απολλώνιος, Πλούταρχος, ∆ίων Χρυσόστοµος, Λουκιανός) και “αιτία δε της ολιγότητος και µετριότητος των έργων δεν 
είναι µεν µόνον η δυναστεία της αττικής γλώσσης, αλλ’ οµολογουµένως είναι η πρώτη και κυριωτάτη”.  
944Το επισηµαίνει ο Κοραής στο β΄ τόµο των Επιστολών, σ. 225: “από την γλώσσαν του κωφού και χυδαίου γεροντίου 
(εννοεί τον όχλον) συντίθεται γραµµατική· από δε την γλώσσαν των σπουδαίων µητ’ αυτός ο Ερµής δεν εµπορεί να 
συντάξη γραµµατικήν. Αν δε τις παραβάλη τα κατορθώµατα των δύο κοµµάτων, θα εύρη ότι πολύ µάλλον προέχουσι τα 
έργα των ασπαζοµένων την κοινήν συµπλήρωσιν· παραναγιγνώσκων τις τα έργα των Επτανησίων παρά τα των µάλιστα 
ευδοκιµησάντων κατά τους νυν χρόνους Αττικιστών αισθάνεται κίνησιν εις την ψυχήν εν τοις Επτανησίοις προερχοµένην 
από το χλωρόν και ζωντανόν της γλώσσης και των εικόνων, εν ω τα των Αττικιζόντων ή διότι οι άνδρες κατεγίνοντο και 
περί την εκκλησιαστικήν σοφίαν ή διότι το έχει φυσικά η γλώσσα δεν καταλαµβάνω πώς µυρίζουσι νεκρολίβανα. 
Τουλάχιστον ούτω πως εγώ αισθάνοµαι και συγγνώµη αν έχω την αίσθησιν χωρικήν”.  
Στον αγώνα για τη γλώσσα πρώτος ο αοίδιµος Κοραής “εύρε την ορθήν οδόν και φαίνεται εν τοις αγωνιζοµένοις οίον 
νήφων µεταξύ µεθυόντων· ο ανήρ εκείνος πολλά και µεγάλα ευηργέτησε το έθνος, αλλ’ εκείνα άλλης θεωρίας· ως δε 
λόγιος, ειργάσθη όσον δέκα ισχυροί άνδρες, και όλαι αι εργασίαι του, µεγάλαι και µικραί, έχουσιν αξίαν όχι κοινήν. Μεταξύ 
των πολλών α κατόρθωσεν εν τη τάξει των λογίων οι περί της γλώσσης αγώνες αυτού και τα έργα είναι τα µάλιστα άξια 
θαυµασµού· αυτός πρώτος έκοψε την οδόν, αυτός την έστρωσε και αυτός ανέβη και εβάδισε γενναίως, αγωνιζόµενος 
σύναµα προς τους διαφθείροντας το έργον”. 
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τουλάχιστον σύµφωνος προς εαυτόν, ήτοι ν’ ακολουθή σταθερώς κανόνας τινάς, εποµένως 

να µη µεταχειρίζηται άλλοτε άλλους τύπους και άλλοτε άλλον τρόπον συντάξεως”. 

Σύµφωνα, εποµένως, µε τη γνώµη των σοφών ανδρών, ο ορθός δρόµος είναι η αναλογία 

“εξαγοµένη εκ της κοινής συνηθείας”. Εκείνο που θα πρέπει να γίνει είναι να αρχίσει µία 

έρευνα, για να διαφανεί τι θα πρέπει να διατηρηθεί και τι να µετασχηµατιστεί στη γλώσσα 

και σύµφωνα µε ποια µέτρα αναλογίας. Ο Φ. Ιωάννου είναι πρόθυµος να εισαγάγει το 

ζήτηµα, να υποδείξει τη µέθοδο της έρευνας και να κατανείµει την εργασία, που και ποικίλη 

θα είναι και πολλούς θα χρειαστεί. Είναι µεγάλη ανάγκη να γίνει αυτό, διότι όλοι 

αισθάνονται “την χρείαν να πήξωµεν τέλος πάντων γλώσσαν τινα, και όλοι θλίβονται και 

βασανίζονται ότι η ακαταστασία και ακοσµία ήτις παρατηρείται κατά τον πολιτικόν µας βίον, 

κατά τα ήθη, κατά τον χαρακτήρα επικρατεί και κατά την γλώσσαν, το πράγµα εκείνο ο 

χαρακτηρίζει ιδίως τον λογικόν άνθρωπον και δείται υπέρ παν άλλο κανόνος και µέτρων”.  

Ο ∆. Μαυροφρύδης σε άρθρο µε τίτλο “Γλωσσικαί παρατηρήσεις”945 ψέγει τις 

προσπάθειες ετυµολογίας των λέξεων από ανίδεους δασκάλους και τα λάθη των 

δηµοσιογράφων και εκφράζει και πάλι µε αυτή την ευκαιρία τις απόψεις του για τις 

προσπάθειες των αττικιστών να αναβιώσουν την αρχαία γλώσσα. Οι απόψεις του, όπως 

φαίνεται, ευσταθούν και σήµερα. 

Η ετυµολογία, κατά το Μαυροφρύδη, είναι και τερπνή και ωφέλιµη, αλλά απαιτεί 

γνώση και προσοχή. Αν πραγµατικά οι δάσκαλοι γνώριζαν να ετυµολογούν, θα γλίτωναν 

την απώλεια χρόνου, την ανακρίβεια, τη σύγχυση. Αλλά και οι δηµοσιογράφοι έχουν πέσει 

στην ίδια παγίδα και δε χρησιµοποιούν µια απλή λέξη που είναι ακριβής, διότι τη θεωρούν 

χυδαία, ταπεινή και κάθε τέτοιος τύπος ή όρος, κατά τη γνώµη τους, είναι “εξοστρακιστέος, 

αποσκυβαλιστέος κατά την νέαν και καινοφανή θεωρίαν των θαυµασίων καθαριστών της 

γλώσσης”. Τι θα πρέπει να γίνει µέσα σε αυτή την ακρισία και σύγχυση των πραγµάτων:  

α. Κανείς ας µη τολµήσει να γράφει “εις το δηµόσιον, πριν στοιχειωθή αρκούντως εις τε 

την νεωτέραν και εις την αρχαίαν γλώσσαν, πριν µάθη τας δυνάµεις και σηµασίας των τε 

τύπων και των λέξεων και των συντάξεων της τε αρχαίας και της νεωτέρας γλώσσης. 

Τούτων δε το µεν κατορθώνεται διά της επιµελούς σπουδής των προκρίτων µνηµείων της 

αρχαίας, το δε διά της επιστασίας και προσοχής εις την καθοµιλουµένην γλώσσαν του 

έθνους” 

β. “Ας παύση η άκαιρος αύτη σπουδή του αρχαΐζειν και διορθώνειν την γλώσσαν... οι 

πλείστοι των υπό των καθαριστών προπηλακιζοµένων τύπων της καθοµιλουµένης είνε και 

                                            
945 30/9/1861, τόµος Β΄, τεύχος 18, σ. 249-259.  
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σαφέστεροι και εναργέστεροι και ζωηρότεροι των αντιστοίχων αρχαίων, πάντες δε φέρουσι 

το κύρος ολοκλήρου του έθνους του ζώντος και ηλικίαν χιλίων και διασχιλίων και που και 

πλειοτέρων ετών. Πώς τολµάς να περιφρονής ω άνθρωπε και πώς θα δυνηθής να 

καταστρέψης ό,τι ολόκληρον έθνος επί µακρούς αιώνας ενοµοθέτησε και επεκύρωσε; Φωνή 

λαού φωνή Κυρίου. Ο άκαιρος και, δος ειπείν, αγράµµατος ζήλος περί το αρχαΐζειν, το 

αττικίζειν, µας εγέννησε τους ούτε αρχαίους ούτε νέους, αλλά νόθους και κιβδήλους 

αορίστους (έκρινον, διένειµον, έγραψον)”. Αυτοί οι τύποι γράφτηκαν όχι µόνο από 

εφηµεριδογράφους αλλά ακόµη και από καθηγητές του φιλολογικού τµήµατος. Ο 

αγράµµατος αρχαϊσµός τόλµησε να γράφει “βαρβαρίζουσας και σολοικίζουσας“ φράσεις και 

πλήθος από γλωσσικά άτοπα.  

Για να αποφευχθούν οι ετυµολογικές πλάνες και µάταιες ασχολίες, οι διδάσκοντες θα 

κάνουν καλά να περιοριστούν στα ασφαλέστερα, διότι η ετυµολογία είναι “παγχάλεπον 

χρήµα, προϊόν πολυγλωσσίας και πολυµαθίας και υγιούς κρίσεως”. Εποµένως, καλύτερα 

θα ήταν αν στα σχολεία το χρόνο, τον οποίο δαπανούν οι δάσκαλοι σε αβέβαιες και 

σκοτεινές ετυµολογικές επιδείξεις, να τον αξιοποιούσαν στην ανάγνωση και απλή ερµηνεία 

των αµίµητων καλλιτεχνηµάτων της προγονικής κληρονοµιάς και στη µόρφωση της 

διάνοιας και της καρδιάς των µαθητών τους. Για να διαµορφωθεί η ελληνική γλώσσα, αυτό 

θα πρέπει να γίνει αβίαστα και “να παύση επί τέλους ο άκαιρος ζήλος του άνω ποταµόν 

χωρείν, του περιφρονείν τους νεοπλάστους τύπους και αντεισάγειν τους αχρήστους 

παλαιούς· πρέπει να παύση ο τυχών να την υβρίζη και να την ασχηµίζη. Ας µη πετιέται εις 

το µέσον ως διορθωτής της γλώσσης ο τε γραµµατισµένος και ο αγράµµατος, ο τε έµπειρος 

αµφοτέρων, της τ’ αρχαίας και της νεωτέρας, και ο άκροις χείλεσι και µόλις γευσάµενος του 

αττικού νάµατος. Έκαστος εν ω εκλήθη εκεί και µενέτω· ας µη περιεργάζηται υπέρ τας 

δυνάµεις του”.  

 

4. 3. 5. Μετάφραση 
Το περιοδικό στέκεται θετικά στις µεταφράσεις των αρχαίων ελληνικών 

συγγραµµάτων946. Ο Σ. Κουµανούδης υποστηρίζει ότι τα αθάνατα αριστουργήµατα των 

προγόνων πρέπει σταδιακά να µεταφερθούν στην οµιλουµένη, για να γίνουν κοινό 

ανάγνωσµα του λαού. Έχουν γίνει πολλές µεταφράσεις και αυτό είναι ένδειξη ότι πολλοί 

σκέπτονται σωστά για αυτό το ζήτηµα. Αυτοί που νοµίζουν ότι προχωρεί η γλώσσα 

“γιγαντιαίοις βήµασι προς την παλαιάν µορφήν” και, εποµένως, είναι µάταιο να γίνονται 

                                            
946 ∆εκέµβριος 1862, τόµος ∆΄, τεύχος 6, σ. 551-558. “Ο Βασιλεύς Οιδίπους“, έµµετρη µετάφραση από το Ν. Κοντόπουλο.  
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µεταφράσεις, ας αναγνωρίσουν ότι η πλειοψηφία του έθνους φρονεί διαφορετικά, και δεν 

δείχνει φόβο, µήπως, εξαιτίας των µεταφράσεων ψυχρανθεί η κλίση στα πρωτότυπα και 

παραµεληθεί η σπουδή της αρχαίας γλώσσας. Τέτοιους φόβους δεν είχαν ούτε ο ∆ούκας, 

όταν µετέφραζε το Θουκυδίδη ούτε ο Χριστόπουλος και ο Ρουσιάδης, όταν µετέφραζαν τον 

Όµηρο ούτε ο Κοραής, όταν µετέφραζε τον Τυρταίο, λόγιοι που είχαν εντελώς αντίθετες 

απόψεις στα φιλολογικά. Όσο και αν προχωρήσει στην Ελλάδα η γνώση των αρχαίων 

γλωσσικών τύπων, δεν υπάρχει πιθανότητα η πλειοψηφία του ελληνικού λαού να φτάσει 

στο σηµείο να κατανοεί ικανοποιητικά τα αρχαία συγγράµµατα και, εποµένως, δεν θα 

µπορεί ο λαός να είναι µέτοχος των καλών της αρχαίας προγονικής Μούσας. Καθηµερινά 

το αναγνωστικό κοινό στρέφεται στα ξένα µυθιστορήµατα, διότι είναι πιο κατανοητά. Για 

αυτό οφείλεται µεγάλη ευγνωµοσύνη σε αυτούς που προσφέρουν µεταφράσεις αρχαίων 

πρωτοτύπων στην κοινή. Αυτές οι µεταφράσεις, βέβαια, δεν είναι δυνατόν να είναι άριστες, 

διότι θα πρέπει να περάσει πολύς χρόνος, µέχρις ότου µε την τριβή και την πείρα 

κατανοηθεί ο πιο κατάλληλος τρόπος της µετάφρασης. Πολλοί θα σφάλουν, άλλος 

λιγότερο, άλλος περισσότερο, µερικοί θα αποτύχουν, άλλοι θα σηµειώσουν µέτρια 

επιτυχία, αλλά, πράγµα που συνέβη και σε άλλες χώρες “ο µπροσθινός γενόµενος 

του΄πισινού γεφύρι” θα συντελέσουν στην πρόοδο της µεταφραστικής τέχνης που είναι 

πολύ επίπονη και καθόλου ευχάριστη947. Για αυτό πρέπει να γίνονται δεκτά τέτοια βιβλία 

µε επιείκεια, να επαινούνται τα εγχειρήµατα και να εγκαρδιώνονται όσοι τα 

αναλαµβάνουν948, ενώ αντίθετα θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε αυστηρότητα, όταν 

µεταφραστές εντελώς ακατάρτιστοι στον ελληνικό λόγο ή αµελείς και υπερβολικά 

απρόσεκτοι παρουσιάζονται “προπετώς και καταφρονητικώς προς το κοινόν”, το οποίο 

προτίθενται να διδάξουν ή να ευχαριστήσουν949. Είναι µακάρια τα έθνη εκείνα, τα οποία 

                                            
947Απρίλιος 1862, τόµος Γ΄, τεύχος 4, σ. 372-374. Το περιοδικό δείχνει κατανόηση για τις πρώτες δοκιµές µεταφράσεων, 
όπως στη βιβλιοκρισία του έργου “Βιογραφίαι µετ’ εικόνων των µεγάλων καλλιτεχνών της Ιταλίας, µεταφρασθείσαι εκ του 
γαλλικού υπό Γ. Ε. Μαυρογιάννη, εν Αθήναις 1862”. Ο Κουµανούδης σχολιάζει ότι είναι σπάνια η έκδοση βιβλίου στην 
Ελλάδα για την τέχνη. Όσον αφορά στη µετάφραση “ηδύνατο µεν η εκλογή του µεταφραστέου πρωτοτύπου να γίνη 
επιτυχεστέρα, ηδύνατο δε και η µετάφρασις να γίνη ορθοτέρα κατά την γλώσσαν· αλλ’ ας είµεθα συγγνωµονικοί εις τα 
πρώτα δοκίµια. Έρχεται και των ακριβεστέρων και τελειοτέρων ο καιρός· φθάνει µόνον να κινώνται τινές, και τους 
κινουµένους να προτρέπωσιν άλλοι επί τα πρόσω”.   
948Μαΐου 15 1861, τόµος Α΄, τεύχος 9, σ. 377. Με αφορµή τη δηµοσίευση µύθων του La Fontaine γίνονται τα εξής σχόλια 
για τις µεταφράσεις: “αι µεταφράσεις, αι ακριβείς και δεξιαί, αρχαίων τε και νέων καλλιτεχνηµάτων πολλαπλήν παρέχουσι 
την ωφέλειαν, και γνώσεις πολλάς και ποικίλας µεταδίδουσι και την των καλών αίσθησιν εξεγείρουσι και προς την 
ανάπτυξιν και ρύθµισιν της εις ην γίνονται γλώσσης τα µάλιστα συντελούσι. Τοιούτων µεταφράσεων χρήζει η νεωτέρα 
ηµών γλώσσα, αναπτύξεως ακόµη και ρυθµίσεως δεοµένη και καλών ποιηµάτων και συγγραµµάτων ένδειαν έχουσα”.   
949“εν τοις τελευταίοις χρόνοις η γλώσσα των λογίων µας εχώρησεν εκ διαµέτρου αντιθέτως προς την γλώσσαν των 
πατέρων ηµών, να στήσωµεν το ζήτηµα, αν καλώς ή κακώς επράξαµεν, και αν συµφέρει ή όχι να αλλάξωµεν δρόµον. Το 
ζήτηµα έχον πολλήν, ως ηµείς πειθόµεθα πρακτικήν σηµασίαν, δεν είναι δυνατόν να µη κινηθή ποτε πάλιν προσεχώς, και 
τότε θέλει δοθή ευκαιρία εις τους επαΐοντας και τους µεριµνώντας περί των τοιούτων, να το διαφωτίσωσι και να 
προπαρασκευάσωσι λύσιν τινά αυτού επ’ ωφελεία της τε γλώσσης και της νεαράς ηµών φιλολογίας. Ίσως δε ίσως 
επιταχυνθή η συζήτησις, όταν, ως ελπίζοµεν, γινοµένης της ενώσεως της Επτανήσου µετά του βασιλείου, πλείονες των 
προς τους λόγους ασχολουµένων έλθωσι εις πλείονα προς αλλήλους επαφήν και ανταλλάξωσι τας γνώµας των καθώς και 
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“ευµοίρησαν ανδρών, οίος ο Βοκκάκιος και ο ∆άντης, οίτινες συν τη λογιότητι ενώσαντες το 

θυµόσοφον, το παν κατώρθωσαν, αιρόµενοι επί πτερύγων ολοκλήρου λαού, βραχέα δε τινα 

µόνον του έργου και επουσιώδη κατέλιπον εις τας µετά ταύτα Ακαδηµίας”.  

                                                                                                                                                   
περί άλλων κοινών της πατρίδος πραγµάτων, ούτω και περί τούτων των γλωσσών, τα οποία βεβαίως δεν είναι ζητήµατα 
παρωννυχίδος”.  
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4. 4. Παιδαγωγία 

4. 4. 1. Ο Ρόλος της Παιδαγωγίας και του Παιδαγωγού 
Ο δεύτερος βασικός άξονας του περιοδικού είναι η “Παιδαγωγία“, η επιστήµη που 

βελτιώνεται, προάγεται και συµβαδίζει µε την ιστορία και τη φιλοσοφία των διαφόρων 

εθνών, συµφωνεί µε τη θρησκεία και παρακολουθεί το πολίτευµα κάθε λαού, και στην 

προκείµενη περίπτωση βρίσκεται σε σύνδεση µε τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού έθνους. 

Στη σύγχρονη εποχή είναι ανάγκη να αρθεί το χάος από την ποικιλία των ατοµικών 

“παιδαγωγιών“ και να σχηµατιστεί µια συνεκτική ενότητα της κοινωνίας. Ο Κ. Ξανθόπουλος 

είναι, κυρίως, ο συντάκτης των παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών πραγµατειών του 

περιοδικού.  

Στις τοποθετήσεις του Ξανθόπουλου µπορούµε να επισηµάνουµε ότι σε γενικές 

γραµµές τίθεται υπέρ µιας “παιδαγωγίας“, που θα συντελέσει, ώστε ο άνθρωπος να στρέψει 

την ατοµικότητά του συνειδητά υπέρ του γενικού καλού, να τη θέσει στις υπηρεσίες της 

οικογένειας, της πατρίδας, του έθνους, ενώ δεν αναφέρει τίποτε για την προσωπική 

ευτυχία, την οποία είδαµε ότι δεν παραβλέπει ο Παιδαγωγός. Στο άρθρο µε τον τίτλο “Περί 

Παιδαγωγίας εν γένει” τονίζει αρχικά ότι ο άνθρωπος ανατράφηκε από το Θεό “κατά το όλον 

και την γενικήν ιδέαν, όπερ πρότερον του µέρους και του ατόµου” και έµαθε τη διάκριση 

ανάµεσα στο καλό και στο κακό, απέκτησε τη γνώση, τη βούληση, αλλά και κινείται µε την 

αρχή της ελευθερίας και της αυτενέργειας. Η ύψιστη παιδαγωγική αρχή είναι ότι ο 

άνθρωπος χρειάζεται να υποβοηθείται “εις το αυτενεργείν κατά το θέληµα του Θεού, 

δηλονότι κατά το καλόν, το αληθές, το αγαθόν αυτό”. Αυτός είναι ο ύψιστος σκοπός της 

παιδαγωγίας, προς τον οποίο ο άνθρωπος οφείλει να τείνει και να προσεγγίζει. Τα µέλη της 

κοινωνίας που έφτασαν στην τέλεια γνώση και βούληση θα πρέπει να διαγράψουν για την 

πολιτεία και κοινωνία κανόνες που θα οδηγούν όλους στο ιδεατό τέλος του ανθρωπισµού.  

Η ψυχή του νηπίου µοιάζει µε άγραφο χαρτί και ο οργανισµός λειτουργεί σύµφωνα µε 

τους δικούς του νόµους, αλλά, καθώς δέχεται διάφορες εντυπώσεις, διεγείρεται στην ψυχή 

του αυτενέργεια και δυνατότητα εκλογής µεταξύ διάφορων και αντίθετων πραγµάτων. Αυτός 

που ορίζεται να επενεργεί “παιδαγωγικώς” πρέπει να µελετά και να προσέχει τους 

ψυχολογικούς νόµους, σύµφωνα µε τους οποίους πλάθεται ο άνθρωπος, να φιλοσοφεί και, 

προ πάντων, να παιδαγωγεί τον εαυτό του έχοντας αυτοσυνείδηση και πόθο τελειότητας. 

Το έργο της παιδαγωγίας είναι δύσκολο και ο παιδαγωγός πρέπει να µελετά αδιάκοπα και 

να παρατηρεί τον άνθρωπο. Και γίνεται ακόµη πιο δύσκολο, επειδή η παιδαγωγία µελετά 
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τον αφανή και “δυσεξερεύνητο“ εσωτερικό άνθρωπο, η θεωρία της προσπαθεί να διεισδύσει 

µε τη βοήθεια της φιλοσοφίας στα άδυτα του όντος και η πράξη της στρέφεται γύρω από 

ένα κύκλο απέραντης ποικιλίας. Για να πραγµατοποιηθεί η ανάσταση και αληθινή 

αναγέννηση του ελληνικού έθνους, είναι ανάγκη, έστω κάποιοι, από τους γονείς, δασκάλους 

και νοµοθέτες να εννοήσουν πρώτα τις αρχές και τον ύψιστο σκοπό της παιδαγωγίας, 

δεύτερον τη θρησκεία, τρίτον την εθνική ιστορία και τους σηµερινούς καιρούς και χρόνους 

και τελευταίο τον άνθρωπο και να έχουν υγιή θεωρία για τα φαινόµενα της ανθρώπινης 

ψυχής και φύσης. Η παιδεία και αγωγή των παιδιών δεν είναι πάρεργο. Το µεγάλο έργο της 

ανατροφής του έθνους, αν και είναι δυσχερέστατο και πολυπλοκότατο, είναι κατορθωτό, 

αρκεί να κατανοηθεί η µεγάλη του σηµασία και να αυξηθούν οι αληθινοί παιδαγωγοί 

(δάσκαλοι, γονείς, νοµοθέτες) που θα µπορέσουν να προφυλάξουν τους νέους, να ορίσουν 

τις επικρατούσες ιδέες και να διευρύνουν τον κύκλο των αληθινών γνώσεων και των 

ελατηρίων που υποτάσσονται στα κοινά συµφέροντα950.  

Αφού όρισε την παιδαγωγική-παιδαγωγία και τις προϋποθέσεις που πρέπει να 

συγκεντρώνουν όσοι την αναλάβουν, ο Κ. Ξανθόπουλος ασχολείται µε το χαρακτήρα και τη 

διαµόρφωσή του951. Ο χαρακτήρας είναι “ηθικός βίος“ που υπάρχει στον καθένα σε 

ιδιαίτερη µορφή και τύπο. Η ατοµικότητα του χαρακτήρα, παρόλο που δε θυσιάζει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της στο νόµο και στη γενικότητα, διότι έτσι τα πάντα θα γίνονταν 

στερεότυπα, δεν είναι ιδιοτελής και εγωκεντρική. Ο χαρακτήρας είναι η ένωση της 

µερικότητας του εγώ και του αµετάβλητου ηθικού νόµου. Αυτή η φαινοµενική αντίθεση τον 

υψώνει και τον καθιστά άξιο σπουδής. Στο χαρακτήρα η ίδια η κίνηση της καρδιάς 

υποτάσσεται στην ανάγκη του νόµου, επιλέγει το αγαθό µε τη θέλησή της και το πράττει, όχι 

µόνο διότι θέλει, αλλά αδυνατεί και να µη το θέλει. Ο χαρακτήρας είναι όλος ο εσωτερικός 

βίος του ανθρώπου και όχι το άθροισµα κάποιων αρετών αριθµητικά προσδιορισµένων. 

Πρέπει, όµως, να διακριθεί ο χαρακτήρας από εκείνο το είδος των ηθικών ανθρώπων, οι 

οποίοι πειθαρχούν στους νόµους και διάγουν τη ζωή τους µε τάξη και νοµιµότητα, όχι διότι 

οι ίδιοι το αισθάνονται, αλλά σαν κάτι που τους επιβάλλεται, διακρίνονται δηλαδή για 

                                            
950 Ιανουάριος 1861, Τόµος Α΄, Τεύχος 1-2, σ. 30-40.  
951Φεβρουάριος 1861, τ. Γ΄, σ. 78. Η ανθρώπινη ζωή έχει ανάγκη από πρόσωπα που να διακρίνονται από σταθερότητα 
και φλογερή ενέργεια, ώστε να είναι κατορθωτά τα µεγάλα έργα, για τα οποία είναι προορισµένος ο άνθρωπος. Απαιτείται 
σταθερή δύναµη που να αντιµετωπίζει τα εµπόδια και να κατανικά τις δυσκολίες που συνοδεύουν την ολοκλήρωση των 
έργων. Αυτή η δύναµη είναι ο καλούµενος χαρακτήρας. Για να ορίσουµε τι είναι χαρακτήρας, θα πρέπει να εξετάσουµε 
από πού δηµιουργείται και πού έγκειται αυτή η ηθική δύναµη και στη συνέχεια πώς µπορεί η παιδαγωγία να συνεργήσει 
στη διαµόρφωσή του. Το παιδί δεν έχει σταθερότητα γνώµης και θέλησης και εποµένως δεν έχει δύναµη. Βαθµιαία µε τη 
διευκρίνιση των ιδεών, τη διάκριση και ένταξή τους σε συστήµατα, γίνονται γνωστές οι αξίες των πραγµάτων και γεννάται 
το ενδιαφέρον, ώστε τα συµφέροντα που κινούν την καρδιά και τη θέληση συνυποτάσσονται µεταξύ τους, υπάρχει 
σταθερότητα και ακολουθία στις κρίσεις και αποφάσεις και η αστάθεια και αδυναµία στην πραγµατοποίηση ενεργειών 
περιορίζεται.  
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“αρετοφροσύνη” και ονοµάζονται “αχαρακτήριστοι”. Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί η 

διαφορά µε την Εφηµερίδα των Φιλοµαθών, στην οποία δε γίνεται λόγος για τη συνειδητή 

υποταγή της καρδιάς στο νόµο, αλλά και η οµοιότητα µε τον Παιδαγωγό, στον οποίο γίνεται 

επίσης αναφορά στην αυτοπροαίρετη θετική βούληση.  

Η ρίζα του χαρακτήρα είναι το “φυσικόν, και τούτου αφαιρουµένου ουδέν άλλο 

υπολείπεται εν αυτώ ή η ιδέα. Η δε ιδέα τύπον και ατοµικότητα δεν έχει, αλλ’ είν[ε] νοητόν 

όλον και γενικόν άνευ παραστάσεως”. Η φύση έχει δικούς της νόµους, τους νόµους της 

ανάγκης. Ο φυσικός άνθρωπος ορµά στο συµφέρον του, ενδιαφέρεται για τα ευχάριστα και 

ωφέλιµα, αποφεύγει τα αηδή και βλαβερά, θέτει τον εαυτό του κέντρο και σκοπό όλων των 

ενεργειών. Πάνω από το φυσικό πρέπει να υπερισχύσει η “θεία δύναµις και χάρις”, διότι 

αυτή καθαρίζει τη φύση του ανθρώπου από την έµφυτη αµαρτία, τον αναγεννά και τον 

διαφωτίζει, χωρίς, όµως, να καταστρέφει τη φύση του. Το φυσικό, από το οποίο βλαστάνει 

ο χαρακτήρας, είναι στον καθένα διαφορετικό και κάθε σώµα έχει τη δική του φυσιογνωµία 

και το δικό του ηθικό ”διοργανισµό”, για αυτό και υπάρχει τόση ποικιλία στις διαθέσεις, 

ηθικές κλίσεις ή αποστροφές στα διάφορα πράγµατα. Ό,τι υπάρχει στον οργανισµό και 

κινείται χωρίς συνείδηση, αυτό πρέπει να διαφωτίζεται µε συνειδητή θέληση και είναι 

ανάγκη το “εξ αντικειµένου της βουλήσεως να υψωθή εις το υποκειµένου”. 

Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να ανυψωθεί πάνω από τη φυσική του ύπαρξη, να υπερβεί 

κάθε µερικότητα και να εκπαιδευθεί µε παιδεία, για να διαµορφωθεί σε χαρακτήρα. Παιδεία 

ονοµάζεται η ορθή ανατροφή και εξευγένιση του ήθους του ίδιου του εσωτερικού ανθρώπου 

και εκείνη η διανοητική ανάπτυξη, µε την οποία θα απαλλαγεί από κάθε µερικότητα και 

πολυειδή απάτη µέσω των γραµµάτων, µε νουθεσία, µε φόβο Θεού και µε καλά 

παραδείγµατα. Χαρακτήρα έχει ο “αληθώς πεπαιδευµένος, και τανάπαλιν αληθώς 

πεπαιδευµένος είνε ο έχων χαρακτήρα, και ουχί ο πολλά και ποικίλα ειδώς ή και επιστήµην 

τινά επαγγελλόµενος”952.    

Από το ζήτηµα “ποια είναι η ανθρώπινη φύση” εξαρτώνται, όχι µόνο η ενέργεια κάθε 

γονέα, παιδαγωγού, δασκάλου για την παιδεία και αγωγή, αλλά και η πρώτη φροντίδα και 

µέριµνα της πολιτείας. Από αυτό ορίζεται η διδασκαλία “κατ’ είδος και καθ’ ύλην”, δηλαδή τι 

να διδάσκεται και πώς, και γενικά οτιδήποτε αφορά στην κατώτατη και ανώτατη 

εκπαίδευση953.  Η επίγνωση “της ηθικής ηµών αδυναµίας” προτρέπει “ανοικοδοµήσωµεν εκ 

                                            
952 Φεβρουάριος 1861, τ. 3, σ. 78-89.  
953Ο Ξανθόπουλος παραπέµπει στον Guizot (Sur la democratie en France, Μετάφραση από τα γερµανικά, Βερολίνο 1849, 
σ. 12), ο οποίος αναφέρει για την ανθρώπινη φύση: αν προσέξει κάποιος τους εσωτερικούς κλονισµούς και τις κινήσεις 
της ανθρώπινης ψυχής, θα δει πόσοι κίνδυνοι και επιβουλές, πόσοι εχθροί και µάχες, νίκες και ήττες είναι δυνατόν να 
γίνουν σε µια µέρα. Πρέπει πάντα κάποιος να έχει καθαρή εικόνα και γνώση και βαθύ αίσθηµα του κινδύνου και της 
ασθένειάς του και ποια βοήθεια έχει ανάγκη. Μόνο τότε µπορεί να νικήσει στην εσωτερική πάλη. Ο Γουλ. Ουιλβερφόρκ, 
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µικρών αρχόµενοι ηθικήν την κοινωνίαν ηµών, ορθόδοξον αληθώς, χριστιανικήν λόγω και 

έργω, ελληνικήν κατά φύσιν, την φύσιν ηµών την εθνικήν και ιστορικήν”, διαφορετικά “η 

πατρίς κινδυνεύει... εάν δεν εκριζωθή άρδην η θεοκατάρατος ιδιοτέλεια”. Για την 

αναµόρφωση και ανάπλαση και του κάθε ατόµου και του κοινωνικού συνόλου ο πιο 

σπουδαίος παράγων ή καλύτερα το παν είναι η αγωγή και εκπαίδευση. Ποια είναι, όµως, η 

ελληνική αγωγή και εκπαίδευση; Παρόλο που στη δυτική Ευρώπη έχει σηµειωθεί τέτοια 

πρόοδος στις παιδαγωγικές σπουδές, στις µελέτες και στα συγγράµµατα και η παιδαγωγία 

προάγεται σε επιστήµη, στην Ελλάδα δεν είναι γνωστό ούτε το “α” της Παιδαγωγίας και δεν 

υπάρχει καµία µέριµνα για αυτή τη σπουδαία επιστήµη. Και ενώ το “σµήνος” των 

δικηγόρων και των ιατρών αυξάνεται καθηµερινά και έχουν δηµιουργηθεί και ειδικότητες σε 

αυτές τις επιστήµες, για την αγωγή και εκπαίδευση “φέρονται τα σπουδαιότατα ταύτα 

τυχαίως εις των τυχόντων τας φροντίδας και επινοίας”954.  

 Αυτός που θα κάνει πράξη την παιδαγωγία και θα επενεργήσει “παιδαγωγικώς” είναι 

ο δάσκαλος955, του οποίου κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει την υψηλή αποστολή, και 

ιδιαίτερα στην εποχή της υποκρισίας και του ψεύδους. Η οικογένεια συντρίβεται “ηθικώς και 

πνευµατικώς”, δαπανά χρόνο και χρήµατα σε µαταιότητες, δεν ανατρέφει παιδιά για το Θεό 

και την πατρίδα και εκδηλώνεται “άφροντις” στην ανατροφή των παιδιών. Αυτή η κατάσταση 

επεκτείνεται και στον κοινωνικό βίο. Παντού επικρατεί υποκρισία, επίδειξη, αποµάκρυνση 

από το Χριστιανισµό.  

Ποιος πρέπει λοιπόν να είναι ο δάσκαλος σε τέτοιους καιρούς; Είναι φανερό ότι 

πρέπει να είναι “εξόχου αρετής και αυτόχρηµα απόστολος της ζωής και της πίστεως· αληθής 

Έλλην και αληθής χριστιανός µετά της άλλης παιδείας και ικανότητος”. Ο δάσκαλος θα 

πρέπει να είναι προσηλωµένος σαν απόστολος στην προκοπή τη δική του και του σχολείου 

του. Υπάρχει απαίτηση από το δάσκαλο να υπερβαίνει το πλήθος των αναγκών της 

καθηµερινής ζωής και να µοιάζει µε µοναχό και ασκητή, να έχει θερµή πίστη, να είναι 

φαεινός στη γνώση και να ακολουθεί µε αυταπάρνηση τον “καθηγητήν του ανθρωπίνου 

γένους τον Ιησούν Χριστόν”. Η αναγεννώµενη πατρίδα δε θέλει έτσι µόνο το δάσκαλο της 

ανάγνωσης αλλά και τον καθηγητή του γυµνασίου και του πανεπιστηµίου, καθώς και κάθε 

πολίτη στην αποστολή που έχει αναλάβει. Πώς θα γίνει, όµως, αυτό πράξη; Η ηθικοποίηση 

και η πρόοδος του λαού δεν έχουν άλλα δραστικότερα όργανα παρά τους ιερείς και τους 

δασκάλους. Επειδή, όµως, τέτοιοι ιερείς και δάσκαλοι δε βρίσκονται τυχαία, είναι ανάγκη οι 

                                                                                                                                                   
µέλος του αγγλικού βουλευτηρίου, υποστηρίζει ότι σε όλους τους λαούς προοδευµένους και µη, χριστιανούς και 
ειδωλολάτρες, υπάρχει η διαφθορά και γενικά η ηθική του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από ατέλειες.  
954Ιουλίου 31 1861, τόµος Β΄, τεύχος 14, σ. 80-88. Άρθρο του Κ. Σ. Ξανθόπουλου “το γνώθι σαυτόν πάσίν εστι χρήσιµον”.  
955 Άρθρο του Κ. Σ. Ξανθόπουλου µε τίτλο “Οποίος πρέπει να είνε ο διδάσκαλος”.  
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συνετοί άνθρωποι, που συνειδητοποιούν ότι χωρίς ηθική και θρησκεία δεν προάγονται τα 

έθνη και δεν υπάρχει υλική ευηµερία, να συνενωθούν και να συστήσουν στις πιο σηµαντικές 

πόλεις του γένους διδασκαλεία αρρένων και θηλέων, στα οποία να φοιτούν, µετά από 

επιλογή, νέοι µε χρηστά ήθη, που έχουν ήδη µερικές γνώσεις και προ πάντων κλίση στο 

επάγγελµα, και εκεί να µορφώνονται όχι µόνον διδάσκαλοι της αναγνώσεως, αλλά και για 

τα Ελληνικά956.  

∆ηµοσιεύονται επίσης και πρακτικές οδηγίες, για να τις ακολουθήσουν οι δάσκαλοι957, 

διότι, κατά τον Ξανθόπουλο, δεν αρκούν µόνο η καλή θέληση και οι γνώσεις ούτε και η 

εµπειρία, η επιµέλεια και η φιλοπονία, για να γίνει κάποιος χρήσιµος και ωφέλιµος στους 

µαθητές του και στην πατρίδα, αλλά χρειάζονται κάποιοι ιδιαίτεροι όροι και οδηγίες, οι 

οποίες προέρχονται από πείρα πολλών ετών και τις οποίες πρέπει να µελετήσει ο 

δάσκαλος958 :    

Α. “∆ίδασκε κατά φύσιν”: η πρώτη και πιο περιεκτική αρχή κάθε υγιούς διδακτικής είναι 

το να διδάσκει κανείς, όπως απαιτεί η φύση. Επειδή, όµως, οι νόµοι της φύσεως είναι 

αφανείς, µόνο µε την επιστήµη γίνονται γνωστοί. Αν αυτοί οι νόµοι αθετούνται, τα άτοµα 

καταστρέφονται959. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι “η παραγνωρισθείσα και 

περιυβρισθείσα παρ’ ηµίν από πολλών ήδη χρόνων φυσική του εσωτερικού ανθρώπου 

ανάπτυξις, απ’ αρχής µέχρι τέλους της διδακτικής κλίµακος, από του αλφαβηταρίου µέχρι 

της πανεπιστηµιακής έδρας. ∆ιότι πάντες απλώς ουδέν θεωρούντες την θεόθεν κλήσιν της 

παιδείας και ανατροφήν και ουδέν πλέον νοµίσαντες τον άνθρωπον ή έµψυχον µηχανήν, 

κατεκαλύψαµεν το ελληνικόν έδαφος, την χώραν άλλοτε του πνεύµατος και της ζωής, µε τον 

φρικτότερον µηχανισµόν και την παρά φύσιν µεθοδικήν960· διά τούτο και δρέποµεν ήδη 

πικρούς καρπούς µετά τριακονταετίαν ελευθέρων γραµµάτων εν τω αιώνι τούτω των φώτων 

αντί γενεάς θαλλούσης και αρµονικώς προς το µόνον τεινούσης του ανθρώπου τέλος, το 

αγαθόν, την αλήθειαν και το καλόν...”.  

Β. “∆ίδασκε κατά τους βαθµούς της εσωτερικής αναπτύξεως (µνήµην, φαντασίαν, 

νόησιν, διάνοιαν)”961. Η ανάπτυξη του ανθρώπου αρχίζει µε την αίσθηση στους διάφορους 

                                            
956 Απρίλιος 1862, τόµος Γ΄, αρ. 4, σ. 310-324.  
957Ο Κ. Σ. Ξανθόπουλος είναι ο συντάκτης του άρθρου “Οδηγίαι τινές τοις διδασκάλοις”.  
958Αύγουστος 1862, τόµος ∆΄, τεύχος 2, σ. 128-129. “Απαιτείται εξ ανάγκης και υπερτέρα τις ικανότης και αρµοδία µέθοδος 
προς παιδαγώγησιν και διδασκαλίαν. ∆εύτερον χρειάζεται να έχη τις την επίγνωσιν και συνείδησιν της αληθείας ταύτης, ότι 
ένδοθεν αναπτύσσεται ο παις και οίκοθεν κατά νόµους ψυχολογικούς, έξωθεν χρείαν έχων οδηγίας, αλλ’ ότι ουδεµία 
επιβάλλεται εις την ψυχήν µόρφωσις ουδέ γνώσις, διεγείρεται δε εκ των εκτός εις αυτενέργειαν και ανάπτυξιν, ως εις τα 
φυσικά εκ του ετέρου πόλου ο θετικός”.  
959Στο ίδιο, σ. 130.  
960Υπαινίσσεται την αλληλοδιδακτική µέθοδο. 
961Στο ίδιο, σ. 131. Χωρίς, βέβαια, αυτό να σηµαίνει ότι κάποια από αυτές τις εµφανίσεις του πνεύµατος αποκλείει την 
άλλη, δηλαδή η µνήµη δεν αποκλείει τη νόηση ή το αντίθετο, αλλά επικρατεί η µνήµη στην πρόσληψη εξωτερικών 
παραστάσεων, όπως και η νόηση στην επεξεργασία και εύρεση των αιτίων και σχέσεων. 
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εξωτερικούς ερεθισµούς. Ο άνθρωπος “φύσει του ειδέναι ορέγεται” και παρατηρεί. Στην 

επανάληψη του εξωτερικού ερεθισµού (αντικειµένου) κινείται η ψυχή από αίσθηµα ηδονής ή 

άλγους και διεγείρεται η προσοχή, µε την οποία “θεάται αυτό ακορεστότερον” και 

ταυτόχρονα αποτυπώνει “άµεσον εικόνα” του αντικειµένου, την οποία διατηρεί και όταν 

αυτό απουσιάζει. Αυτός είναι ο πρώτος βαθµός εσωτερικής ανάπτυξης και για αυτό ως 

πρώτη βαθµίδα των γνώσεων και της εσωτερικής ανάπτυξης πρέπει να τεθεί η κατάλληλη 

άσκηση των αισθήσεων. Αυτό είναι το θεµέλιο της καλής αγωγής. Αφού λοιπόν η ψυχή 

προσλάβει τις παραστάσεις, αυτενεργεί ήδη “επ’ αυτών και δι’ αυτών και αυτενεργεί 

ελευθέρως, ώστε γίνεται ήδη ως ειπείν η παράστασις ιδιοκτησία αληθής της ψυχής, αφ’ ης 

αύτη διακρίνει εαυτήν”. Έτσι η ψυχή ελεύθερα και ενεργώντας σύµφωνα µε τη φύση µπορεί 

να αφαιρέσει κάποια χαρακτηριστικά, να βρει καινούρια και να πλάσει τις έννοιες. 

Παρατηρείται ότι “είδος” του πνεύµατος είναι η αυτενέργεια και η ελεύθερη εργασία “επί των 

δεδοµένων παραστάσεων και οιωνδήποτε εννοιών”, ενώ “ύλη” και περιεχόµενο του 

πνεύµατος οι άµεσες παραστάσεις ή εικόνες και οι έννοιες που απορρέουν από αυτές. Η 

“κατόπτευσις” της σχέσεως των εννοιών είναι το “νοείν και κρίνειν”. Ο δάσκαλος θα πρέπει, 

έχοντας υπόψη του τους βαθµούς της εσωτερικής ανάπτυξης, “να ενώνη την δι’ εικόνων 

παραστατικήν µέθοδον, την συγκεκριµένην µετά της υποκειµένης” και παρέχοντας στο 

µαθητή ζωηρές παραστάσεις και εικόνες (ύλη) να κινεί το παρατηρητικό και την προσοχή 

του (είδος). Αυτή είναι η γενικότερη διδακτική αρχή. Γονείς και δάσκαλοι καταβάλλουν 

έντονες προσπάθειες, για να αναπτύξουν το νου και την κρίση των παιδιών, µε αποτέλεσµα 

να τα επιβαρύνουν µε τη σπουδή ξένων γλωσσών, πριν συνειδητοποιήσουν και 

διαµορφώσουν τη µητρική τους γλώσσα, αλλά και µε άλλες γνώσεις και ερωτήσεις, που δεν 

είναι για την ηλικία τους. Έτσι “ο κυριεύων πλανήτης της σηµερινής διδασκαλίας είναι το 

σοφόν διά τι. Το δε πώς και τι, τα φυσικώτερα και περιγραφικώτερα και δη προς την ηλικίαν 

και τον βαθµόν της αναπτύξεως των παίδων µας αρµόδια, ταύτα φαίνονται πολλάκις 

παραδόξως ανεπαρκή”. Αγνοούν ότι η πρώτη ηλικία των παιδιών είναι η ηλικία του 

παρατηρητικού, της µνήµης και φαντασίας και τα συνηθίζουν στην πρόωρη κρίση και 

γενίκευση µε τη φιλοδοξία να γίνουν νοήµονα και οξύνοα, αλλά το µόνο που κατορθώνεται 

είναι οι µαθητές να “αποµωραίνονται, αποπλανώµενοι και κενοσπουδούντες µε τας µαταίας 

και ανεµώδεις κρίσεις και συλλογισµούς των”. Έτσι η γραµµατική της αρχαίας διδάσκεται “ή 

µηχανικώς ή φιλοσοφικώς”, χωρίς να προηγείται η σπουδή της σηµερινής γλώσσας. Το 

παιδί µαθαίνει µηχανικά τους τύπους και τους κανόνες, χωρίς να έχει συνείδηση του 

οργανισµού της γλώσσας και χωρίς εφαρµογές, ενώ η “λογικευοµένη” παράδοση της 

γραµµατικής συνδέεται στενά µε την πρακτική γνώση. Ο κανόνας σχηµατίστηκε από τα 
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µερικά φαινόµενα της γλώσσας, για αυτό και πρέπει να προηγείται η παρατήρηση του 

µαθητή πχ στα ονόµατα της πρώτης κλίσης και µετά να σχηµατίζεται και να διατυπώνεται ο 

κανόνας. Ή µε την αναλυτική µέθοδο να διατυπωθεί ένας πρώτος και σύντοµος κανόνας, 

να γίνουν εφαρµογές και µετά να συνεχιστεί η διδασκαλία σε άλλον κανόνα. Ο δάσκαλος 

πρώτα πρέπει να στοχεύει στο παρατηρητικό του µαθητή και µετά, ανάλογα µε την 

αντίληψη των µαθητών, να µεταβαίνει σε συνθετότερα ζητήµατα, όπως στην παραγωγή των 

λέξεων και πολλές φορές να υποβοηθείται και από την οµιλούµενη γλώσσα ή καλύτερα να 

δείξει το φαινόµενο, το οποίο παρατηρείται και σε αυτήν. Οι δάσκαλοι των ξένων γλωσσών 

ακολουθούν αυτή τη µέθοδο, δηλαδή παραβάλλουν την ξένη γλώσσα µε τη µητρική, που 

είναι ήδη γνωστή. Κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει και µε τη διδασκαλία της γεωγραφίας και 

των άλλων µαθηµάτων, να ακολουθείται δηλαδή ο φυσικός δρόµος της ανάπτυξης των 

γνώσεων µε την εικονική παράσταση των λεγοµένων, διότι διαφορετικά θα γίνεται 

“εκστήθισις απλών λέξεων”.      

Γ. “Άρχιζε την διδασκαλίαν σου εκείθεν, όπου δυνάµεως ευρίσκεται ο µαθητής και 

οδήγει αυτόν βαθµηδόν εντεύθεν εις τα πρόσω άνευ διακοπής και χασµάτων, βασίµως δε”. 

Αυτό που διδάσκεται πρέπει να αναφέρεται σε κάτι ήδη γνωστό και σε διαµορφωµένες 

έννοιες, ώστε η νέα έννοια να γίνει γνώση και από το άθροισµα των γνώσεων να 

σχηµατιστεί ένα όλο µε αρχή και µέρη. Ο δάσκαλος, που θα αναλάβει µία νέα τάξη, οφείλει 

να διερευνήσει τι γνωρίζουν οι µαθητές του, ούτως ώστε να µην κάνει κουραστικές 

επαναλήψεις ούτε και να έχει απαιτήσεις για εντελώς άγνωστα πράγµατα. Ακόµη θα πρέπει 

να ορίσει αυτά που θα διδάξει, αλλά και τη σειρά που θα ακολουθήσει στη διδασκαλία και 

να προσδιορίσει τα όρια, στα οποία θα πρέπει να κινείται ένας µαθητής, για να µπορεί να 

προβιβαστεί σε ανώτερη τάξη. Μόνο όταν οι µαθητές κατέχουν πραγµατικά αυτά που 

πρέπει, “θα εκλείψη εκ του µέσου ηµών η επιπολαιότης, η πολυκέφαλος αύτη ύδρα της 

δυστυχούς µας κοινωνίας, και κατά τοσούτον δύναταί τις να ελπίζη ότι θ’ αναφθή ποτε το 

ιερόν πυρ της αληθούς και υγιούς παιδείας εις τας καρδίας των σπουδαζόντων αντί της νυν 

ηµιµαθείας, της αρτίποδος ταύτης άτης, η πάντας αάται”. Με αυτόν τον τρόπο θα 

αποκλειστούν οι µη εκλεκτοί και θα τραπούν σε έργα που θα ωφελήσουν το έθνος. Αν 

υπάρχει η αγάπη για την πατρίδα, δεν πρέπει να επιτρέπονται η επιπολαιότητα και η 

ηµιµάθεια.   

∆. “∆ίδασκε όσον δυνατόν ολίγον”. Αυτό δε σηµαίνει µικρή ποσότητα ύλης. Το “ολίγον” 

αναφέρεται στην ερµηνεία του δασκάλου. Πολλοί δάσκαλοι συνηθίζουν να λένε πάρα πολλά 

πράγµατα στην παράδοση, διότι, τάχα, επιδιώκουν τη βασιµότητα και την ακρίβεια. Αυτός 

που λέει πολλά στην παράδοση φαίνεται ότι δεν γνωρίζει ψυχολογία και ότι, για να 
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εντυπωθούν µονίµως έννοιες και γνώσεις, απαιτείται να αυτενεργεί η ψυχή και να 

υποβοηθηθεί από την αίσθηση και απαιτούνται µετρηµένες λέξεις να “κατεισδύσωσιν εις την 

ψυχήν;” Η παράδοση πρέπει να είναι λιτή και σύντοµη962.  

Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας δεν είναι δυνατόν να µην 

απασχολήσει το περιοδικό. Ο ∆. Μαυροφρύδης αναφέρεται στο θέµα “περί της των 

συγγραφέων αναγνώσεως εν γένει”, το οποίο αντλεί από το σύγγραµµα του Κ. Φ. 

“Ναίγελσβαχ”963. Στο ερώτηµα αν πρέπει να µελετώνται στα Σχολεία και Γυµνάσια 

χρηστοµάθειες, ο “Ναίγελσβαχ” είναι της άποψης ότι οι χρηστοµάθειες αποσπούν το 

µαθητή από τον πραγµατικό σκοπό της ανάγνωσης που είναι να διαβάζονται συνολικά οι 

συγγραφείς και όχι τµηµατικά. ∆ιαφορετικά το πνεύµα των µαθητών εθίζεται “εις 

ψυχοφθόρον λιχνείαν”, διότι οι χρηστοµάθειες στερούνται το “όλον”. Ο µαθητής 

ευχαριστείται αν διαβάσει όλη την Ανάβαση και όχι κάποια µεµονωµένα αποσπάσµατα. Οι 

χρηστοµάθειες αντιβαίνουν “τη εκ των συγγραφέων παιδεύσει”. Πριν από 50 ή 60 χρόνια 

ήταν δικαιολογηµένη η ύπαρξη χρηστοµαθειών, διότι ήταν αδύνατο να διαβάζονται, λόγω 

του υψηλού κόστους, εκτενή συγγράµµατα, για αυτό και ο Jacobs συνέταξε τα “Αττικά” του. 

Ένα άλλο ζήτηµα είναι αν οι συγγραφείς είναι το µέσο για την εκµάθηση της γλώσσας ή ο 

σκοπός της γλώσσας. Αν δηλαδή, σηµειώνει ο Μαυροφρύδης, τα χωρία που προορίζονται 

για ανάγνωση ή εξήγηση πρέπει να χρησιµεύουν ως κείµενο ή ως θέµατα, στα οποία θα 

επισωρεύονται γραµµατικές (τεχνολογικές και συντακτικές) και πραγµατικές σηµειώσεις και 

παρατηρήσεις. Στη δεύτερη περίπτωση η έννοια του χωρίου θα καταπνιγεί από το βάρος 

αυτών των σχολιασµών, όπως γινόταν κάποτε στη Γερµανία κατά τη “στατική ή επιστατική” 

                                            
962Οι οδηγίες δηµοσιεύονται τον Αύγουστο του 1862 (τόµος ∆΄, τεύχος 2, σ. 128-143). Στη σελίδα 143 ο Ξανθόπουλος 
παραθέτει το εξής απόσπασµα από το “Wegweiser zur Bildung fur deutshe Lehrer, 1835, σ. 217, του Diesterweg: 
“διδάσκαλοι ευφυείς διά του χρόνου και της πείρας ασκηθέντες περιορίζουσι πάντοτε την της διδασκαλίας ύλην και έκτασιν 
έως αναγκαιοτάτου ελαχίστου όρου· ευτυχές το σχολείον όπερ έχει τοιούτον διδάσκαλον, πχ εις την ελληνικήν· ούτοι είνε 
οι αληθείς της διδασκαλικής τέχνης κάτοχοι” και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι αφορισµοί “ελήφθησαν” από τον 
Diesterweg“, αλλ’ ανεπτύχθησαν άλλως και καθ’ ηµάς”. Το άρθρο σταµατά εδώ και, παρόλο που αναφέρεται ότι έπεται η 
συνέχεια, δε συνεχίζεται σε κανένα άλλο τεύχος του Φιλίστορα.  
963Μάιος 1862, τόµος Γ΄, αρ. 5, σ. 468-474. “Gymnasialpadagogik”, Ερλάγγη 186.) 
Σε άλλο τεύχος (Οκτωβρίου 15 και 31, 1861, τόµος Β΄, αρ. 19-20, σ. 376-381) υπάρχει αφιέρωµα στο Γερµανό Φιλόλογο. 
“Περί Ναίγελσβαχ υπό φιλολογικήν και παιδαγωγικήν έποψιν”. Ο Ν. Πετρής από την Ερµούπολη αφιερώνει το άρθρο στο 
λόγιο Ναίγελσβαχ, ο οποίος πέθανε πριν τρία χρόνια. Ο Ναίγελσβαχ χρηµάτισε γυµνασιακός καθηγητής. Το 1834 
δηµοσίευσε σηµειώσεις στην Ιλιάδα (Anmerkungen zur Ilias). Το 1840 εξέδωσε το έργο “Η Οµηρική Θεολογία” (Die 
Homerische Theologie). Το 1843 έγινε καθηγητής κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου της Ερλάγγης. Το 1857 
εξέδωσε το έργο “Η µεθ’ Όµηρον θεολογία της πίστεως του ελληνικού έθνους”. Εκτός από τη γενικότερη προσφορά του 
στην αρχαία κλασική φιλολογία σηµαντικό στοιχείο αποτέλεσαν οι παραδόσεις του για τη γυµνασιακή παιδαγωγία. Ως 
γυµνασιακός καθηγητής ήταν αγαπητός στους µαθητές του, οι οποίοι τον θυµούνταν µε ευγνωµοσύνη για την προσφορά 
του. Πραγµατευόταν συχνά το θέµα “περί των αναγκαίων ιδιοτήτων του διδασκάλου και δεικνύοντα εν ταυτώ εκ τίνος 
πηγής πρέπει να αρύωνται την αυταπάρνησιν εις εκπλήρωσιν του καθήκοντος”. Αλλά “την στρόφιγγα, ούτως ειπείν, της 
δραστηριότητός του απετέλει το φιλολογικόν φροντιστήριον, εν ω δι’ ατρύτων αγώνων εµόρφωνεν επιστηµονικώς ικανούς 
διδασκάλους” και τους εξασκούσε στο να γράφουν αρχαία ελληνικά και λατινικά. Το 1846 εξέδωσε το Die Lateinische 
Stylistik, που επανεκδόθηκε το 1852 και το 1858. Τους φοιτητές του φιλολογικού φροντιστηρίου τους βελτίωνε και στο 
λεκτικό και τους καθοδηγούσε στη σύνταξη δικών τους γυµνασµάτων και στην εισαγωγή ασκήσεων στα γυµνάσια.  
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(statarisch) ανάγνωση και στην Ελλάδα ακόµη και σήµερα. Αν υπάρχει πάλι περιορισµός 

µόνο στις αναγκαίες παρατηρήσεις για την κατανόηση του χωρίου, τότε έχουµε τη λεγόµενη 

“επιτροχάδην“ (cursorish) ανάγνωση, που πολλές φορές µπορεί να µην εµβαθύνει στις 

υπολανθάνουσες έννοιες του κειµένου. Κατά την άποψή του η ακριβέστερη άσκηση της 

γραµµατικής πρέπει να γίνεται σε άλλες ώρες και όχι σε αυτές που χρησιµεύουν για την 

ερµηνεία των κειµένων. Οι συγγραφείς είναι ο σκοπός, αλλά δεν είναι τόσο “αγέρωχοι, ώστε 

να µη στέργωσι να χρησιµεύσωσιν ως µέσον”. Στην πράξη πρέπει να συνάπτονται 

ανάγνωση και γραµµατική διδασκαλία, αλλά θα πρέπει να διατηρείται το µέτρο, διαφορετικά 

ο συγγραφέας θα είναι το απλό µέσο για το σκοπό. Και η “επιτροχάδην“ και η “επιστατική“ 

ανάγνωση είναι µονοµερείς. Ο µαθητής πρέπει να καταλάβει το πνεύµα του συγγραφέα, 

δηλαδή να καταλάβει το ”γενικόν, το ίδιον, το καθ’ έκαστον”. Το “γενικόν“ σηµαίνει ότι 

πρέπει να εξεταστεί η εποχή του συγγραφέα και πώς αυτός συνδέεται µε αυτή την εποχή, 

της οποίας είναι καρπός. Κατά το “ίδιον“ πρέπει να εξεταστεί το σύγγραµµα και να γίνεται 

µια ιστορική, γεωγραφική και πολιτική σύνοψη. Στο “καθ’ έκαστον“ θα πρέπει να γίνει η 

διείσδυση στο πνεύµα του συγγραφέα µε κριτική, εξήγηση ή ερµηνεία και µετάφραση. Η 

χρήση της κριτικής χρειάζεται προσοχή και απαιτεί πολλές γνώσεις. Το κύριο έργο του 

σχολείου είναι η εξήγηση κατά το λεκτικό και πραγµατικό, η εξέταση του νοήµατος και της 

µορφής του κειµένου (είδους). Η ερµηνεία, δηλαδή η έκθεση του συγγραφέα είναι ή 

ρητορική (έντεχνη) ή αφελής. Η πρώτη σκοπεύει να δηµιουργήσει εντύπωση στους 

αναγνώστες, ενώ η αφελής θέλει µόνο την εξήγηση. Η ρητορική είναι ευγενής ή αγενής 

(όταν γίνεται κοµπορρηµοσύνη), υπάρχει επίσης και η τεχνητή αφέλεια. Αυτά όλα πρέπει να 

τα γνωρίζει ο δάσκαλος που θέλει να δώσει κάτι από το ύφος του συγγραφέα στους 

µαθητές του και επίσης θα πρέπει να προσέξει και την ηλικία των µαθητών στους οποίους 

απευθύνεται. Το άνθος όµως της κατανόησης είναι η µετάφραση. Κατά το Μαυροφρύδη η 

ορθή µετάφραση είναι αυτή που ακολουθεί το µέσο, δηλαδή ούτε κατά λέξη ούτε εντελώς 

ελεύθερη. Ο Ναίγελσβαχ είναι κατηγορηµατικός, δε δέχεται τον αυτοσχεδιασµό. Ο 

δάσκαλος πρέπει να κάνει γραπτή επεξεργασία της µετάφρασης και να την παραβάλει µε 

άλλες µεταφράσεις. Αν, όµως, µεταχειριστεί ως “τυφλοσύρτην” µια µετάφραση, θα το 

αντιληφθούν οι µαθητές του και θα χάσει το κύρος του.   

4. 4. 2. Θρησκευτική-ηθική-εθνική αγωγή 
Η µελέτη της Αγίας Γραφής και των προγονικών συγγραµµάτων µαζί µε το ζωντανό 

παράδειγµα δασκάλων και µεγαλυτέρων θεωρούνται οι πηγές από τις οποίες η ελληνική 

νεότητα θα αντλήσει αξίες και ιδανικά.  
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Η θρησκευτική αγωγή των παιδιών θεωρείται σπουδαιότατο ζήτηµα από τον Κ. 

Ξανθόπουλο, ο οποίος πιστεύει ότι η αποµάκρυνση από τις πατροπαράδοτες αξίες του 

ελληνισµού και η υιοθέτηση, ειδικά στο εκπαιδευτικό σύστηµα, ξένων προτύπων, έχουν 

οδηγήσει στην αδιαφορία και ψυχρότητα964. Κάποτε η εκκλησία ήταν η ακρόπολη της εν 

Χριστώ πίστεως και ενότητας του έθνους, τροφός, παιδαγωγός και δάσκαλος όλου του 

λαού και στα σχολεία τα θρησκευτικά βιβλία ήταν το άλφα και το ωµέγα της διδασκαλίας και 

παιδεύσεως. Από τότε, όµως, που το έθνος περιήλθε σε απαιδευσιά και αµάθεια και 

επήλθε διαφθορά στη γλώσσα και στα ήθη του, η Γραφή έµεινε απλός τύπος. Στα σχολεία 

περιορίστηκε η θρησκευτική διδασκαλία στην ιερή κατήχηση και στη σύνοψη της ιερής 

ιστορίας. Στο σπίτι µεταδόθηκε επίσης η ψυχρότητα και η αδιαφορία για το θείο λόγο. Παρ’ 

όλα αυτά η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε πρότρεπε στην ανάγνωση της Γραφής, σε 

αντίθεση µε τη δυτική Εκκλησία. Οι διαµαρτυρόµενοι κράτησαν άλλη στάση. Στη Γερµανία η 

ανάγνωση της Γραφής και στο σπίτι και στο σχολείο θεωρήθηκε η πιο σηµαντική 

πνευµατική τροφή και η πιο ασφαλής άγκυρα της πίστης και ευσέβειας. Πρόσφατα µάλιστα 

ξαναήλθε στο προσκήνιο η µεγάλη παιδαγωγική σπουδαιότητα της. Στα σχολεία αλλά και 

στο σπίτι συνηθίζεται η ανάγνωση της Γραφής παράλληλα µε την άλλη θρησκευτική 

διδασκαλία. Στην Αγγλία δίνεται επίσης µεγάλη βαρύτητα. Ο Ξανθόπουλος παραπέµπει 

στον Eugene Rendu965, ο οποίος αναφέρει ότι, σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Αγγλίας, η 

χριστιανική πίστη βρίσκεται στην πρώτη θέση των σπουδών. Αλλά και στη Γαλλία γίνονται 

µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση της θρησκευτικής διδασκαλίας. Θα πρέπει να καταδειχτεί 

ότι η ανάγνωση και µελέτη της Γραφής είναι σωτήρια και για την ανάπλαση του ατόµου 

αλλά και της κοινωνίας και σύµφωνη µε την παράδοση και το έθος της εκκλησίας, είναι το 

ταµείο για τις αλήθειες, τις οποίες δεν ανακαλύπτει καµιά επιστήµη. Ο λόγος του Θεού, που 

ενυπάρχει σε αυτήν, παιδαγωγεί τον άνθρωπο και τον οδηγεί από µικρή ηλικία στην 

αληθινή ευδαιµονία. Τα κηρύγµατα της Γραφής δεν είναι απλά παραγγέλµατα και 

διανοήµατα ανθρώπων ούτε κάποια νεκρή ηθικολογία, αλλά υψηλές αρχές ηθικής 

αναγέννησης. Από την τέταρτη εκατονταετηρίδα οι Έλληνες απέκτησαν νέα πολιτεία στο 

Βυζάντιο και αντιτάχτηκαν για χίλια χρόνια στους χειµάρρους της βαρβαρότητας και 

διατήρησαν όλα τα θεµέλια του ανθρωπισµού που παρέλαβαν από τον αρχαίο κόσµο. Στη 

συνέχεια και, επειδή έγιναν πάλι δούλοι των παθών, υπέκυψαν στο βάρβαρο ζυγό της 

Ασίας, αλλά, αφού µετάνιωσαν “εκινήθησαν ήδη το δεύτερον”. Αλλά και ο αρχαίος κόσµος 

                                            
964 30 Μαρτίου και 15 Απριλίου 1861, τόµος Α΄, τεύχος 6-7, σ. 273-283.  
965Στο ίδιο, σ. 276. Άνδρας δεινός στα παιδαγωγικά, σύµφωνα µε το περιοδικό, ο οποίος στάλθηκε από τη γαλλική 
κυβέρνηση στη Γερµανία και Αγγλία και συνέγραψε για την πρωτοβάθµια παιδεία στο Λονδίνο, στο έργο του “De l’ 
Instruction primaire a Londres dans ses rapports avec l’ etat social” (Sec. Edition, Paris, 1853)  
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της Ρώµης αφού έπαθε τα ίδια, αναστήθηκε και έφερε στη δυτική Ευρώπη νέα τάξη 

πραγµάτων. Ανέτειλε νέα ζωή που δηµιούργησε µαζί µε το αειθαλές πνεύµα του αρχαίου 

ελληνικού πολιτισµού τον τωρινό εκπληκτικό πολιτισµό της Ευρώπης και την κίνηση προς 

τα πρόσω. Για να διατηρηθεί η συνέχεια των εθνικών παραδόσεων και για να αναπλαστεί 

νέα πολιτεία, οφείλει το ελληνικό έθνος να επανέλθει στον εθνικό δρόµο της εν Χριστώ 

ζωής. Αλίµονο στο λαό εκείνο που θα διασπάσει το νήµα των παραδόσεων και την αλυσίδα 

που τον συνδέει µε το παρελθόν, διότι τότε αυτός ο λαός δε θα έχει µέλλον ούτε και ηθική 

δύναµη, από την οποία πηγάζουν η φυσική και υλική. Οι πρόγονοι και πατέρες είναι οι 

Μαραθωνοµάχοι και Σαλαµινοµάχοι, για τους οποίους καυχώνται οι σύγχρονοι Έλληνες και 

τους προβάλλουν ως παράδειγµα. Η µελέτη του πνεύµατός τους όχι µόνο δεν κωλύει, αλλά 

και συντελεί και απαιτεί την αληθινή θρησκευτική αγωγή και διδασκαλία. Αλλά και ο νέος 

που δε διακρίνεται για τη θρησκευτική αγωγή και αρετή είναι αδύνατον να εξοικειωθεί µε 

την πραγµατική παιδεία. Και επειδή εδώ και τριάντα χρόνια οι Έλληνες θέλησαν να 

ακολουθήσουν ξένη οδό και να αποσπασθούν από τα πατροπαράδοτα και επί πλέον να 

συντάξουν πρόγραµµα διδασκαλίας ασύµφορο και αντεθνικό και µάλιστα άσοφο, ίσως 

επηρεασµένοι από το πνεύµα του καιρού και από τις ιδέες της Ευρώπης του περασµένου 

αιώνα ή και απλώς αντιγράφοντας µε επιπολαιότητα τα προγράµµατα και τους 

διοργανισµούς των ευρωπαϊκών σχολείων, είναι ανάγκη, αφού χαρακτηρίσουν αυτή την 

περίοδο περίοδο “συγχύσεως ενιαυτόν”, να συσκεφτούν για νέα διάταξη, διοργάνωση και 

πραγµατική βελτίωση των σχολείων. Σε αυτή την αναµόρφωση η ανάγνωση της Αγίας 

Γραφής και η άλλη θρησκευτική διδασκαλία και αγωγή του λαού είναι ο ακρογωνιαίος λίθος.  

Ο ∆. Μαυροφρύδης σχολιάζει το λόγο που εκφώνησε στις 21/7/1861 στις δηµόσιες 

εξετάσεις ο Π. Αντωνιάδης, διευθυντής του εµπορικού εκπαιδευτηρίου της Σύρου, 

σύµφωνα µε τον οποίο η διδασκαλία οφείλει να αποβλέπει και να επιδιώκει πολύ 

περισσότερο στη µόρφωση της καρδιάς από ό,τι του νου. Ο ίδιος ανέλαβε την ηθικοποίηση 

των παιδιών της πρώτης τάξης του Ελληνικού Σχολείου µε την προσήκουσα ερµηνεία των 

ηθικότερων προγονικών συγγραµµάτων βαδίζοντας παράλληλα µε την ηλικία των παιδιών 

και έχοντας υπόψη του τη µακρά πείρα που διδάσκει ότι, αν αποκαλυφτούν στα παιδιά µε 

κατάλληλο τρόπο οι πολύτιµοι θησαυροί των προγόνων και, αν εξηγηθεί, όπως πρέπει, η 

ιερή ιστορία, τότε είναι δυνατόν να εκπληρωθεί σε µεγάλο βαθµό ο υψηλός αυτός σκοπός. 

Για αυτό και έδωσε βαρύτητα σε αυτά τα δύο µαθήµατα. Το περιοδικό προσυπογράφει 

αυτές τις απόψεις και τονίζει ότι η άριστη µέθοδος, για να εµπνέονται ευγενή αισθήµατα και 

να εµφυτεύονται χρηστά ήθη στα παιδιά, είναι τα ζωντανά και εναργή παραδείγµατα από 
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την ιερή και την πάτριο ιστορία και όχι οι ξηρές, αφηρηµένες νουθεσίες, υποθήκες, εντολές 

και παραγγελίες966.  

Στην προσπάθεια διαπαιδαγώγησης των παιδιών µεγάλη είναι η συµβολή της 

οικογένειας αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Και ο Κ. Ξανθόπουλος, αλλά και ο Σ. 

Κουµανούδης σκιαγραφούν µε τα σχόλιά τους τα ήθη της νεοελληνικής οικογένειας και της 

κοινωνίας και τονίζουν πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος των µεγαλυτέρων στη διαµόρφωση 

του ήθους των νέων. 

Ο Κ. Ξανθόπουλος ασχολείται µε τα ήθη της εποχής του967 και παραδέχεται ότι το πιο 

δύσκολο έργο είναι η αγωγή και παιδεία των παιδιών. Η πείρα επιβεβαιώνει ότι και οι 

φροντίδες και οι νουθεσίες γονέων και δασκάλων πολλές φορές µαταιώθηκαν, µε 

αποτέλεσµα τα παιδιά να γίνουν ανωφελή και για τον εαυτό τους και την πατρίδα. Πάντοτε 

σε αυτές τις περιπτώσεις αποδίδονται ευθύνες στις κακές συναναστροφές, στους 

δασκάλους, ακόµη και στην κοινωνία ολόκληρη. Πριν εξεταστούν τα αληθινά αίτια αυτής της 

καχεκτικής κατάστασης, θα πρέπει να υπάρχει σαφής έννοια για την ορθή αγωγή. ∆ιότι δεν 

είναι παράξενο οι γονείς από άγνοια να συντελούν στην κακή ανατροφή των παιδιών τους, 

οι δάσκαλοι είτε διδάσκοντας είτε παιδαγωγώντας να συµβάλλουν στην κακή διάπλαση του 

χαρακτήρα των µαθητών τους και η κοινωνία να συµπράττει και αυτή στο κακό. Ποια είναι 

λοιπόν η ορθή αγωγή και παιδεία, την οποία όλοι ποθούν968; Σύµφωνα µε τους νεότερους, 

αναφέρει ο Ξανθόπουλος, σκοπός της παιδείας και αγωγής τίθεται η “τάσις προς την 

τελειότητα, ο έρως του αληθούς, του αγαθού, του καλού· ή άλλως η εσωτερική πνευµατική 

αναγέννησις και κατά χάριν τελειοποίησις του ανθρώπου... η εσωτερική ελευθερία του 

ατόµου και η καλοκαγαθία και φιλανθρωπία και φιλοπατρία”. Και ενώ οι σοφοί όρισαν έτσι 

το σκοπό της ανατροφής, η κοινή γνώµη εννοεί διαφορετικά την ανατροφή και παιδεία. Οι 

γονείς θέλουν τα παιδιά τους να είναι ηθικά, να έχουν γνώσεις και εµπειρίες χρήσιµες για 

τον πρακτικό βίο, τον ποριστικό, δηλαδή απαιτούν “ηθικήν και γράµµατα χρήσιµα”. Και 

επειδή το εµπόριο στην Ελλάδα είναι το επικρατέστερο, επιθυµούν εκτός από την ηθική, 

πρώτα την εµπορική µόρφωση και “µερικώτερον κάµποσα µεν Ελληνικά”, πολλές ζωντανές 

γλώσσες και κάποια άλλα χρήσιµα. Από αυτή την κατηγορία εξαιρούνται λίγοι, οι οποίοι 

λαµβάνουν υψηλότερη ανατροφή και προορίζονται για κάποια επιστήµη, που δεν 

                                            
966 Σεπτεµβρίου 30, 1861, τόµος Β΄, τεύχος 18, σ. 276-279.  
967 Μαΐου 15 1861, τόµος Α΄, τεύχος 9, σ. 356-363.  
968Στο ίδιο, σ. 357. Οι κορυφαίοι από τους Έλληνες φιλοσόφους την όρισαν ως εξής: ο Πλάτωνας (Νόµοι, 659) “παιδεία 
µεν εσθ’ η παίδων ολκή (έλξη) τε και αγωγή προς τον υπό του νόµου λόγον ορθόν ειρηµένον και τοις επιεικεστάτοις και 
πρεσβυτάτοις δι’ εµπειρίαν ξυνδεδογµένον, ως όντως ορθός εστίν”.  
Ο Αριστοτέλης (Πολιτικά Η΄, κεφ. Α): “την παιδείαν µίαν και την αυτήν αναγκαίον είναι πάντων· και ταύτης την επιµέλειαν 
είναι κοινήν και µη κατ’ ιδίαν... µόριον γαρ έκαστος της πόλεως· η δ’ επιµέλεια πέφυκεν εκάστου µορίου βλέπειν προς την 
του όλου επιµέλειαν”.  
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απαλλάσσεται, βέβαια, εντελώς από την κερδοσκοπία. Μερικοί, όµως, αποδέχονται, εκτός 

από την προαναφερόµενη, και ένα άλλο είδος µόρφωσης, ιδιαίτερα για τα κορίτσια, δηλαδή 

την απόκτηση κάποιων γνώσεων και τρόπων που χρησιµεύουν στις συναναστροφές και 

στην επίδειξη και όπως “κοινώς λέγεται προς στολισµόν”. Η έννοια των πολλών για την 

παιδεία εκφράζεται και στο εξής “όπως έγεινεν ο κόσµος σήµερον, δεν ειµπορεί τις να ζήση 

χωρίς γράµµατα”969. Έτσι υπάρχει αντίθεση ανάµεσα σε δύο αντιλήψεις: 

α) ο λόγος και η αλήθεια, και ο ίδιος µάλιστα ο Χριστιανισµός, επιδιώκει µε την 

ανατροφή την αναγέννηση του ανθρώπου και επιτάσσει τα παιδιά να ανατρέφονται όχι 

µόνο για την οικογένεια και τα ατοµικά συµφέροντα, αλλά κυρίως και προ πάντων για το 

γενικό, το απόλυτο αγαθό, την πατρίδα, το έθνος και το άτοµο να γίνεται ελεύθερο από τα 

ατοµικά πάθη, από τον εγωισµό, να έχει αγαθή θέληση και να επιδιώκει εκτός από το 

ιδιαίτερο και το κοινό συµφέρον, στο οποίο εντάσσεται το ιδιαίτερο.  

β) “το κοινόν µαντείον έργω και λόγω σχεδόν θεωρεί µεν τον άνθρωπον πάντων των 

ζώων ευφυέστατον και κερδαλεοφρονέστατον, τον θέλει αυτόν δι’ εαυτόν, εγωιστήν, 

φρόνιµον, διό και γραµµατισµένον, όπως ωφελήται και µη βλάπτηταί πως εν τω βίω τούτω, 

όσπερ φαίνεται πόλεµος πάντων κατά πάντων”. Και παρόλο που δεν το παραδέχονται 

φανερά, η δεύτερη αυτή αντίληψη κυριαρχεί.  

Είναι εύκολο µετά την αντιπαράθεση αυτών των αρχών να κατανοήσει κάποιος ποια 

είναι η αιτία της ηθικής κατάστασης που επικρατεί και καταδικάζεται από όλους. Όλα τα 

ελαττώµατα της αγωγής και παιδείας, για τα οποία κατηγορείται η παρούσα γενεά, έχουν 

την πηγή τους στους πρεσβύτερους που έχουν αυτές τις αντιλήψεις. Αν οι γονείς και οι 

πρεσβύτεροι δεν έχουν την “αληθή εκείνην και ζώσαν πίστιν, και την ανυπόκριτον και κατ’ 

επίγνωσιν ευσέβειαν”, πώς θα την εµπνεύσουν στα παιδιά και πώς θα τα στρέψουν στο 

φόβο του Θεού και στη βάση κάθε καλής αγωγής και παιδείας; Όταν οι δάσκαλοι δεν 

εµπνέονται οι ίδιοι από πραγµατικό θρησκευτικό ζήλο και δε θεωρούν το έργο τους ιερό και 

την αποστολή τους υψηλή, πώς θα διδάξουν στις καρδιές των παιδιών τη χριστιανική 

ηθική, την αγάπη, την αρετή και θα συνεργήσουν στην πνευµατική τους αναγέννηση; Όταν 

τα παιδιά έχουν ως καθηµερινά παραδείγµατα ανθρώπους ψυχρούς, ανευλαβείς, 

αδιάφορους στη θρησκεία, χωρίς πίστη, αγάπη, πραότητα, αθωότητα, χωρίς προσήλωση 

στην προσευχή, οι οποίοι θέτουν τα πάντα µετά το υλικό συµφέρον και την ιδιοτέλεια, πώς 

θα ακούσουν λόγια για ηθική, πώς θα καρπωθούν κάτι υγιές και σωτήριο και θα πλασθούν 

                                            
969Στο ίδιο, σ. 359. Αυτή η γνώµη ενισχύεται και “εσωτερικώς παρ’ εκάστω διά την ατέλειαν των εκάστου εννοιών και το 
αµυδρόν αυτών, έχουσα δε και επίκουρον και σύµµαχον ισχυρόν το παράδειγµα των πολλών, οσηµέραι κραταιούται και 
περιφρονεί πάσαν θεωρίαν και µελέτην είτε περί παιδείας είτε περί πολιτείας”.  
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θρησκευτικώς. Το παράδειγµα έχει τη µεγαλύτερη ισχύ στις ψυχές των νέων και είναι το πιο 

παιδαγωγικό από όλα τα µαθήµατα, είναι σαν την εικόνα που δηµιουργεί πιο ισχυρή 

εντύπωση από το λόγο. Αλλά όταν γονείς και πρεσβύτεροι διακηρύσσουν µπροστά στα 

παιδιά ότι “το ψεύδος είνε το άλας της αληθείας και χωρίς αυτού δεν είνε δυνατόν να ζήση 

τις” και χαίρονται, όταν το παιδί ψεύδεται, πώς θα επηρεαστούν τα παιδιά, ακόµη και αν 

αποστηθίσουν το “κράτιστόν εστι ταληθή λέγων”; Ή, όταν οι γονείς λένε ότι τα πάντα 

αγοράζονται µε το χρυσό, τι φρόνηµα θα έχει ο νέος, ποια ελληνική αρετή και ποια ηθική; 

Αν επικρατήσει αυτή η αντίληψη, τότε θα καταστραφεί ο ηθικός κόσµος970. Εποµένως τα 

κύρια αίτια της διαφθοράς είναι οι ίδιοι οι πρεσβύτεροι. Αν θέλουν λοιπόν να συνεργήσουν 

στην καλή ανατροφή των παιδιών, αν θέλουν να κάνουν ηθικούς και κόσµιους τους νέους, 

θα πρέπει να βελτιώνουν τους εαυτούς τους. Η κυβέρνηση, οι άρχοντες, οι γέροντες 

οφείλουν να δίνουν καλά παραδείγµατα, αν επιθυµούν τη σωτηρία και πρόοδο της 

κοινωνίας και της πατρίδας.  

Ο Σ. Κουµανούδης υπογράφει το άρθρο µε τον τίτλο “Παιδαγωγία των µεγάλων”971, 

σύµφωνα µε το οποίο αποδίδονται ευθύνες στους πρεσβύτερους για την άσχηµη 

κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η νεολαία. Η πολιτεία, µόνον όταν ευνοµείται, γίνεται 

άριστη παιδαγωγός και των µικρών και των µεγάλων. Το ελληνικό έθνος δεν πρέπει να 

µιµείται µόνο τα νοµοθετήµατα των µεγάλων και ανεπτυγµένων λαών, αλλά, καθώς είναι 

αδύναµο και νεαρό, διότι έχει ζωή µόλις τριών δεκαετιών, θα ήταν συνετό να προσέξει 

ορισµένα αξιοµίµητα στοιχεία αρχαίων εθνών και προπάντων τη λιτότητα της καθηµερινής 

ζωής. Η λιτότητα και ολιγάρκεια έσωσαν πάντοτε τα έθνη, διότι ανέθρεψαν άνδρες 

ανεξάρτητους και γενναίους. Επειδή, όµως, το καλό παράδειγµα δεν είναι αρκετό, για να 

καταργηθούν οι κακές έξεις, πρέπει να υπάρξουν νόµοι περιοριστικοί της “κατ’ οίκον και 

κατά δήµον ακολασίας”. Όντας Έλληνες ας µιµηθούν τους παλαιούς Έλληνες και τους 

Ρωµαίους. Η µίµηση αυτή δεν πρέπει, όµως, να είναι δουλική, διότι µια τέτοια µίµηση δεν 

θα αποφέρει τίποτε καλό. Για οποιαδήποτε µεταρρύθµιση είναι αναγκαίο να ληφθούν 

υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως ο χρόνος, ο τόπος, η θρησκεία. Αυτό το εγχείρηµα 

είναι πολύ πιθανό να στεφθεί µε επιτυχία. Αλλά και αποτυχία να υπάρξει, είναι σπουδαίο, 

διότι “και εν τη µικρότητι ηµών και εν τη αδυναµία εσκέφθηµέν τι οίκοθεν σοφόν και γενναίον 

επί σωτηρία της φιλτάτης πατρίδος, εσκέφθηµεν δε τούτο, µη δυσωπηθέντες το απέναντι 

ηµών πελώριον ανάστηµα της Ευρώπης ανανευούσης”. Και αν η Ευρώπη κοιτάξει τους 

                                            
970Στο ίδιο, σ. 362. Τις συνέπειες της επικράτησης του οικονοµικού συµφέροντος δείχνει ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη (στ. 
284 κε): ”εκδιδάσκει και παραλλάσσει φρένας χρηστάς προς αισχρά πράγµαθ’ ίστασθαι βροτών, πανουργίας δ’ έδειξεν 
ανθρώποις έχειν και παντός έργου δυσσέβειαν ειδέναι”.  
971 Μάρτιος 1862, τόµος Γ΄, αρ. 3, σ. 261-268.  
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Έλληνες µε οίκτο, διότι επιχειρούν έργο άξιο των προγόνων τους, ας µην ταραχτούν. 

Εξάλλου οικτίρουν, κυρίως, για “το αιώνιον ηµών όνειρον της ολοσχερούς ηµών εθνικής 

αποκαταστάσεως” σαν να µην είναι φυσικό να ονειρεύεται κάθε Έλληνας αυτό το πράγµα. 

Όταν όµως πραγµατοποιηθούν όλα αυτά, θα σταµατήσει ο “εκ δυσµών οίκτος και έλεος” και 

θα αρχίσει “κρείσσων ελέου φθόνος”. 

4.4.3. Εκπαιδευτικό σύστηµα 
Το περιοδικό παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρώπη και σε άρθρο του Κ. 

Ξανθόπουλου παρουσιάζει ένα νέο παιδαγωγικό “θέαµα”, ιδιαίτερα διδακτικό και τερπνό, 

τους λεγόµενους “κήπους των παίδων”, ένα σύστηµα ανατροφής και διδασκαλίας των 

νηπίων του έξοχου Γερµανού παιδαγωγού “Φρ. Φραιβέλου“972. Η µελέτη αυτού του υλικού 

προκάλεσε θαυµασµό, διότι διαπιστώθηκε ότι ο θείος Πλάτων πριν από χιλιάδες χρόνια 

διαπίστωσε πόσο αναγκαία είναι η ανάπλαση του ανθρώπου από τη νηπιακή του ηλικία. Η 

παιδαγωγία αυτών των κήπων χρησιµοποιεί ως µέσο για την προκαταρκτική ανατροφή και 

παίδευση το παιχνίδι973. Και πραγµατικά, αν ασχοληθεί κάποιος µε την παιδαγωγία του 

“Φραιβέλου“, θα κατανοήσει ότι αυτή δεν είναι τίποτε άλλο, παρά περαιτέρω ερµηνεία και 

σχόλια των απόψεων του Πλάτωνα. Το µυστηριώδες του παιχνιδιού, το οποίο πρώτος 

όρισε ο Πλάτωνας, κατανόησε ο “Φραίβελος“  και, ακολουθώντας τους ψυχολογικούς 

νόµους, τακτοποίησε το άτακτο και άνοµο του παιχνιδιού και ανήγειρε πραγµατικά 

θαυµάσιο παιδαγωγικό οικοδόµηµα. Μέσω του παιχνιδιού το παιδί συνηθίζει από νωρίς 

στην εργασία, αποκτά αυτενέργεια, αγαπά τα άλλα παιδιά, εκπληρώνει το χρέος του, 

αποβάλλει τη φιλαυτία και την ιδιοτέλεια. Όλες οι δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσµα την 

εξύµνηση του Θεού, τον οποίο αντικρίζουν στα θαυµαστά έργα της φύσης και µε τις 

κατάλληλες αφηγήσεις των επιµελητριών. Οι παιδικοί κήποι έχουν επιτυχία στην Ευρώπη 

και έχουν συσταθεί ήδη εβδοµήντα (7 στο Βέλγιο, 5 στη Γαλλία, 4 στην Αγγλία, 2 στην 

Ολλανδία, 2 στην Αµερική και 50 στη Γερµανία). Στην Ελλάδα είναι αµφίβολο αν δίνει κανείς 

προσοχή σε τέτοια πράγµατα, µε εξαίρεση τον εξαίρετο δήµαρχο Πειραιά, Α. Ράλλη που 

διατηρεί νηπιακό σχολείο. Ενώ η αλληλοδιδακτική µέθοδος “δένδρον όχι αγλαόκαρπον 

αποδειχθείσα, ως µυρία τούτο στόµατα καταβοώσι, και, όµως, στέκει εις τα πόδια της ακόµη, 

                                            
972Αυγούστου 31, 1861, τόµος Β΄, αρ. 16, σ. 159-168.  
973Αυγούστου 31, 1861, τόµος Β΄, αρ. 16, σ. 160. Και ο Πλάτων στους Νόµους του (βιβλίο VII. 797) λέει: “φηµί κατά πάσας 
πόλεις το των παίδων γένος ηγνοήσθαι ξύµπασιν ότι κυριώτατόν εστι περί θέσεως νόµων, ή µονίµους είναι τους τεθέντας 
ή µη· ταχθέν µεν γαρ αυτό (δηλαδή το των παιδιών γένος) και µετασχόν του τα αυτά κατά τα αυτά και ωσαύτως αεί τους 
αυτούς παίζειν τε και ευθυµείσθαι τοις αυτοίς παιγνίοις, εά και τα σπουδή κείµενα νόµιµα µένειν ησυχή”. Και στην Πολιτεία 
(βιβλίο IV. 425) λέει: “ουκούν ο εξ αρχής ελέγοµεν τοις ηµετέροις παισίν εννοµωτέρου ευθύς παιδιάς µεθεκτέον, ως 
παρανόµου γιγνοµένης αυτής και παίδων τοιούτων εννόµους τε και σπουδαίους εξ αυτών άνδρας αυξάνεσθαι αδύνατον 
ον; Πώς δ’ ουχί έφη· όταν δη άρα καλώς αρξάµενοι παίδες παίζειν ευνοµίαν διά της µουσικής εισδέξωνται”.  
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και τα σχολεία τα δηµοτικά και οι δηµοτικοί διδάσκαλοι µε τα διπλώµατά των οσηµέραι 

αυξάνουσιν επ’ ολέθρω της Ελλάδος, (εν συνειδήσει λέγω τούτο), και ολέθρω αφανεί τοις µη 

βλέπουσιν”974.  

Η οποιαδήποτε µεταρρύθµιση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να γίνει µε 

στοιχεία που δεν προέρχονται από αντιγραφή, αλλά είναι “εξηγµένα από της φύσεως αυτής 

της κοινωνίας”, τονίζεται στην οµιλία του Σ. Ράδου, καθηγητή της Ζωσιµαίας Σχολής των 

Ιωαννίνων, η οποία δηµοσιεύεται και προσυπογράφεται από το περιοδικό975. Ο Ράδος 

εκθέτει τις απόψεις, για τις οποίες έγινε λόγος και στα άλλα περιοδικά, δηλαδή εκπαίδευση 

µε βάση την κοινωνική τάξη και ακόµη δίνει την εικόνα που επικρατεί στις βαθµίδες του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, τις προσδοκίες που έχουν οι Έλληνες από αυτό και 

παρουσιάζει τις προτάσεις του. Επισηµαίνει ότι οι Έλληνες αντλούν τη σοφία από τα βιβλία, 

και, ενώ είναι πλούσιοι σε θεωρίες, είναι φτωχοί σε εµπειρικές και πρακτικές γνώσεις και 

ακολουθούν τον έτοιµο δρόµο άλλων εθνών, χωρίς να αναρωτηθούν αν µπορούν να τον 

ακολουθήσουν. Αρχικά είναι ανάγκη να προσδιοριστεί µε σαφήνεια ο σκοπός της 

εκπαίδευσης γενικά, αλλά και ειδικά για κάθε βαθµίδα της, ∆ηµοτικό, Σχολείο, Γυµνάσιο. Αν 

δεν υπάρξει συµφωνία σε αυτό, δεν είναι δυνατόν να γίνει καµία µεταρρύθµιση. Σκοπός των 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων είναι να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την κατ’ οίκον 

ανατροφή. Η ανατροφή γενικά προσπαθεί να διαµορφώσει ηθικό χαρακτήρα και να κάνει 

κυρίαρχη τη θέληση του αγαθού. Τα στοιχεία της ανατροφής είναι ανάπτυξη του νου και 

µόρφωση της καρδιάς. Κανένα από αυτά δεν µπορεί να αναπτυχθεί τέλεια χωρίς το άλλο. 

Αλλά ο κόσµος είναι ποικίλος και, ανάλογα µε τις συνθήκες και περιστάσεις, δίνεται 

προσοχή στο ένα ή στο άλλο στοιχείο. Στα χωριά, συνήθως, οι άνθρωποι στέλνουν τα 

παιδιά στο σχολείο για αυτό το διπλό σκοπό. Αν τα σχολεία και των τριών βαθµίδων 

επιδιώκουν αυτό το διπλό σκοπό, δεν αποτελούν παρά βαθµίδες της ίδιας κλίµακας, και 

ειδικά µεταξύ Ελληνικού Σχολείου και Γυµνασίου δεν υπάρχουν ευδιάκριτα όρια, διότι 

πολλά από τα µαθήµατα ξεκινούν από το Ελληνικό και ολοκληρώνονται στο Γυµνάσιο. Τα 

αλληλοδιδακτικά διακρίνονται από τον τρόπο της διδασκαλίας και το αντικείµενό της και 

φαίνονται αυτοτελή, αλλά στην πραγµατικότητα έχουν σχέση µε το Ελληνικό Σχολείο και 

ουσιαστικά αποτελούν την πρώτη κλάση του Ελληνικού. Στην ουσία δηλαδή δεν υπάρχει 

διάκριση στις τρεις βαθµίδες, αλλά πρόκειται για ένα σχολείο µε δεκαέξι κλάσεις. Αυτή η 

οργάνωση είναι απόρροια του εθνικού χαρακτήρα, διότι οι Έλληνες είναι φίλοι της ισότητας 

                                            
974 Αυγούστου 31, 1861, τόµος Β΄, αρ. 16, σ. 168.  
975Οκτωβρίου 15 και 31, 1861, τόµος Β΄, αρ. 19-20, σ. 315. “Τον λόγον τούτον, καίπερ περί των εν Ιωαννίνοις 
παιδευτηρίων ιδίως και των εκεί εισακτέων µεταρρυθµίσεων πραγµατευόµενον, όµως ως έχοντα και γενικωτέρας απόψεις 
προθύµως τον µεταφέροµεν εις τον Φιλίστορα“, αναφέρεται σε σηµείωση του περιοδικού.  
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και δεν ανέχονται διακρίσεις. Στην Ευρώπη τα διάφορα εκπαιδευτικά καταστήµατα έχουν 

αυτοτελή σκοπό, χρήσιµο για κάθε τάξη της κοινωνίας. Οι Έλληνες παρέλαβαν αυτό το 

σύστηµα και διαίρεσαν τα σχολεία σε τρεις κλάσεις, αλλά “είτε δεν υπήρχαν παρ’ ηµίν 

διακεκριµέναι αι της κοινωνίας τάξεις, είτε επειδή το αρχαίον σύστηµα των προγόνων κατά 

παράδοσιν διασωζόµενον είχε βαθείας ρίζας εις την ψυχήν του έθνους, δεν εδώκαµεν εις 

έκαστον ιδιαιτέραν εντολήν, όπως έχουσιν εις τους τόπους, οπόθεν τα επήραµεν”.  

Ο Σ. Ράδος εκθέτει τις συνέπειες αυτής της µίµησης, στην οποία οφείλεται η 

αντικατάσταση των κοινών σχολείων, όπου τα παιδιά µάθαιναν ανάγνωση από τα ιερά 

βιβλία, γραφή ασκούµενα στη σύνταξη επιστολών, πωλητηρίων, προικοσυµφώνων “κατά 

τας επιδειγµάς ή επιτιθηµάς” του δασκάλου στη γλώσσα του λαού, την απλή, τη δηµοτική, 

από τα αλληλοδιδακτικά. Ο δάσκαλος δίδασκε και ασκούσε τους µαθητές στη δικαιοσύνη, 

τη φιλαλήθεια δικάζοντας και τιµωρώντας όχι µόνο για τις πράξεις µέσα στο σχολείο, αλλά 

και έξω από αυτό, επέβαλε παντού την κοσµιότητα και ευταξία. Αυτό το σχολείο κανείς δεν 

πρέπει να το υποτιµά, διότι σε αυτό έµαθαν τα γράµµατα και την αρετή ο Καπλάνης, οι 

Ζωσιµάδες και τόσοι άλλοι. Αυτό το ”άτεχνον” και ”φυσικόν” σχολείο ήταν ”αυτοτελές και 

σκόπιµον” και εκπλήρωνε και τα δύο στοιχεία της ανατροφής, διότι οι πατέρες, όταν 

σύσταιναν σχολείο, όριζαν και το σκοπό του µε βάση τις ανάγκες της κοινωνίας. Επειδή οι 

ανάγκες αυτές µε τον καιρό έγιναν  µεγαλύτερες και ποικιλότερες, έπρεπε να γίνουν 

µεταρρυθµίσεις. Αντί όµως να µεταρρυθµίσουν το έως τότε υπάρχον σύστηµα της 

εκπαίδευσης, το κατήργησαν εντελώς και εισήγαγαν έτοιµο, ξένο, χωρίς να εξετάσουν αν 

είχε κάτι κοινό µε το παλιό ή τουλάχιστον αν ανταποκρινόταν στις ανάγκες της κοινωνίας. 

Έτσι όπως είναι σήµερα “διοργανισµένα“ τα αλληλοδιδακτικά και µην έχοντας αυτοτελή 

σκοπό, δεν είναι χρήσιµα για εκείνους, για τους οποίους προ πάντων έπρεπε να είναι, διότι 

ελάχιστοι από το αλληλοδιδακτικό ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν µε το σύστηµα της 

αλληλοδιδασκαλίας, το οποίο έχει το ελάττωµα ότι ”ο διδάσκαλος δεν διδάσκει σχεδόν, αλλ΄ 

επιτηρεί, κάµνουσι δε το έργον τούτο παιδάρια. ∆εν εµπορεί δε τις να αρνηθεί οπόσην 

βαρύτητα έχει η οδηγία του διδασκάλου”976.  

Ως προς τις άλλες βαθµίδες εκπαίδευσης προτείνεται η οποιαδήποτε µεταρρύθµιση να 

γίνει µε φρόνηση, περίσκεψη και µε στοιχεία που δεν προέρχονται από αντιγραφή αλλά 

από την ίδια τη φύση της ελληνικής κοινωνίας977, διότι οι Έλληνες ζουν κάτω από άλλες 

οικονοµικές, πολιτικές και ηθικές συνθήκες, στην Ελλάδα δεν αποκτήθηκαν ακόµη οι ειδικές 

                                            
976Στο ίδιο, σ. 331. 
977Οκτωβρίου 15 και 31, 1861, τόµος Β΄, αρ. 19-20, σ. 315-338. Ο Στ. Α. Ράδος στο λόγο του στις εξετάσεις της Ζωσιµαίας 
Σχολής (16/7/1861) αναπτύσσει τις απόψεις του για την οργάνωση της εκπαίδευσης.  
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γνώσεις, δεν αναπτύχθηκε πρακτικότερο πνεύµα, η ανώτερη παιδεία και επιστήµη “έξωθεν, 

ως δένδρον ξένον µεταφυτευόµενον δεν ενεκλιµατίσθη ακόµη”978. Τα σχολεία πρέπει να 

καταρτιστούν έτσι, ώστε κάθε κοινωνική τάξη να µετέχει στις ωφέλειές τους και να αποκτά 

τις αναγκαίες για αυτήν γνώσεις, κοινωνικές, θρησκευτικές και ηθικές, για αυτό θα πρέπει να 

οριστούν  πρώτα τα ”όρια της διδασκαλίας”, δηλαδή ποιο µέρος της παιδείας πρέπει να 

διδάσκεται σε αυτά979. Το µέτρο των γνώσεων των αλληλοδιδακτικών σχολείων πρέπει να 

το ορίσουν οι κατεπείγουσες ανάγκες και η οικονοµική κατάσταση της τρίτης τάξης και όχι η 

ευφυΐα ή η όρεξή της. Η κυρίαρχη αντίληψη είναι ότι όλοι οι µαθητές θα πρέπει να 

ολοκληρώσουν τουλάχιστον τα µαθήµατα του Γυµνασίου. Τι θα συµβεί, όµως, σε αυτή την 

περίπτωση; Ποιος θα δουλέψει στα εργαστήρια και θα ασχοληθεί µε πρακτικά 

επαγγέλµατα; Τότε όλοι θα έχουν λόγο για τη διαχείριση των δηµοσίων χρηµάτων και θα 

κρίνουν τους εφόρους και επιτρόπους ή θα φύγουν σε ξένα µέρη, για να ζήσουν ανάλογα 

µε την ανατροφή και παιδεία τους. Χαρακτηριστική είναι η ρήση του Ρισελιέ: “καθώς θα 

ήταν τέρας ένα σώµα, εάν είχε πανταχού οφθαλµούς, ούτω και πόλις θα ήταν το ίδιον, εάν 

πάντες οι υπήκοοι αυτής ήταν σοφοί”.  

Για τα αλληλοδιδακτικά σχολεία πρέπει να ληφθεί υπόψη η τρίτη τάξη: και τα παιδιά 

θα πρέπει αποφοιτώντας από αυτά να ξέρουν να διαβάζουν χωρίς δυσκολία και να 

καταλαβαίνουν τη δηµοτική γραπτή γλώσσα, ώστε να “γινώσκωσιν α αναγινώσκουσι”, να 

έχουν ευχέρεια να γράφουν και να λογαριάζουν και να είναι εκπαιδευµένα θρησκευτικώς και 

ηθικώς. Αλλά, για να µάθουν να “αναγινώσκωσι και γινώσκωσι” συγχρόνως, είναι ανάγκη 

να διδάσκονται τη γραµµατική της λαλούµενης ή γραφόµενης γλώσσας και όχι της αρχαίας 

όπως συµβαίνει σήµερα. 

Την Ελληνική θα διδάσκει το Ελληνικό Σχολείο. Με αυτό τον τρόπο καλύπτεται το 

µεγάλο χάσµα που υπάρχει ανάµεσα στη γλώσσα του λαού και τη γλώσσα που γράφεται. 

Το Ελληνικό Σχολείο πρέπει να παρέχει τις γνώσεις στη µεσαία τάξη, στους εµπόρους και 

τεχνίτες, δηλαδή γνώσεις πρακτικές, και νεότερες γλώσσες. Εποµένως, αν διδάσκονται τα 

πρακτικότερα µαθήµατα µόνο στο Ελληνικό Σχολείο και τα θεωρητικότερα µόνο στο 

Γυµνάσιο, τότε και η µεσαία τάξη ικανοποιείται, αλλά και όσοι προορίζονται για ανώτερες 

σπουδές. Στο Ελληνικό να διδάσκεται στοιχειώδης ελληνική γραµµατική και συντακτικό και 

τα συµπληρώµατά τους να διδάσκονται στο γυµνάσιο. Η οµιλούµενη πρέπει να είναι 

                                            
978Οκτωβρίου 15 και 31, 1861, τόµος Β΄, αρ. 19-20, σ. 317. Υπάρχει κίνδυνος πχ από υπερβολικό ζήλο να “εισαγάγωµεν 
διοργανισµόν και µέθοδον άλλων καταστηµάτων άλλου έθνους και κράτους, όστις κάλλιστος δι’ ους συνετάχθη και 
υπάρχει εν χρήσει, δι’ ηµάς ανθρώπους άλλης οικονοµικής και ηθικής καταστάσεως, και υπό άλλας πολιτικάς σχέσεις 
ζώντας, να αρµόζη σωστά, ως στολή λαµπρά ανδρός τελείου και ακµαίου εις παιδίον δωδεκαετές”.  
979Στο ίδιο, σ. 328 κε.  
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σπουδαίο αντικείµενο του σχολείου και να ασκούνται σε αυτήν οι µαθητές προφορικά. Η 

γεωγραφία µε τη στατιστική, η ελληνική ιστορία και η ιερή κατήχηση να διδάσκονται 

ολοκληρωµένα. Τα Ελληνικά µε τον Ξενοφώντα και Πλούταρχο να διδάσκονται όχι ως 

ολοκληρωµένο µάθηµα, αλλά ως µέσο για την κατανόηση της γραπτής γλώσσας και ως 

προάσκηση για το γυµνάσιο, διότι οι απόφοιτοι του Ελληνικού Σχολείου δε θα ασχολούνται 

µε τον παλαιό κόσµο αλλά µε το νέο. Ωφέλιµη είναι και η ανάγνωση του Ευαγγελίου από το 

πρωτότυπο, διότι έτσι, και τα παιδιά εξοικειώνονται µε την αρχαία γλώσσα και θα 

αποκτήσουν τα αισθήµατα της αγαθότητας και φιλανθρωπίας. Η φυσική να διδάσκεται στο 

Ελληνικό Σχολείο στα απλούστερά της µέρη. Απαραίτητη επίσης είναι η εισαγωγή της 

διπλογραφίας.   

Το περιοδικό πραγµατεύεται επίσης “περί της εν Ελλάδι µεσαίας εκπαιδεύσεως”980 και 

θίγει τα κακώς κείµενα. Όποιος αποφοιτά από τα δηµοτικά σχολεία, όπως είναι σήµερα 

οργανωµένα, µόλις και µπορεί να ψελλίζει και να γράφει τους αραβικούς χαρακτήρες, χωρίς 

να µπορεί να αντιλαµβάνεται αυτά που διαβάζει. Η κατώτερη παιδεία δεν αποτελεί ένα 

αυτοτελές σύνολο, αλλά χρησιµεύει στο να “προαλείφη και προπαρασκευάζη” τα παιδιά για 

τη µεσαία εκπαίδευση. Η µεσαία εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την πολυειδή και 

πολύτροπη ανάπτυξη του παιδιού, την ηθική του µόρφωση, την εξάσκησή του στην ορθή 

γραφή της καθοµιλούµενης γλώσσας. Ο συντάκτης του άρθρου δεν ασπάζεται την άποψη 

ότι “δεν πρέπει δήθεν να εξελέγχωµεν τας ελλείψεις µας δηµοσία, όπως µη δίδωµεν όπλα 

τοις εχθροίς ηµών”, αλλά το αντίθετο, πιστεύει ότι µια τέτοια αντίληψη είναι βλασφηµία και 

φανερός φραγµός κατά της προόδου. Σε ένα έθνος αρτισύστατο, όπως είναι το ελληνικό, 

όπου δεν υπάρχουν άνθρωποι µορφωµένοι και ο τυχών αναλαµβάνει την ανώτατη 

διεύθυνση ενός κλάδου, είναι εθνοσωτήριο έργο να ελέγχονται οι ελλείψεις και τα σφάλµατα 

των διευθυνόντων, για να διορθώνονται. Ο συντάκτης ελέγχει τον τρόπο επιλογής των 

ελληνοδιδασκάλων, διότι αυτοί κατέληξαν να είναι στην εποχή του ανεπαρκείς, καθώς από 

τη µια οι αυστηρές προϋποθέσεις που έβαλε το υπουργείο για το διορισµό τους και από την 

άλλη η χαµηλή τους µισθοδοσία προκάλεσαν έλλειψη προσωπικού981. Η κυβέρνηση 

                                            
980 Ιανουάριος 1862, τόµος Γ΄, αρ. 1, σ. 50-60.  
981Για την επάνδρωση των Ελληνικών Σχολείων µε διδασκάλους διορίστηκε η πρώτη εξεταστική επιτροπεία στο Ναύπλιο 
1835-36 και εξέτασε όλους τους µέχρι τότε διδασκάλους, που απολύθηκαν από τα Γυµνάσια, που είχαν στο µεταξύ 
συστηθεί. Έτσι διορίζονταν διδάσκαλοι µορφωµένοι. Αυτό εξακολούθησε µέχρι το 1851, οπότε το υπουργείο (διάταγµα 
18/10/1850, που τέθηκε σε εφαρµογή 1/1/1851) κατήργησε αυτή την επιτροπή, απαγόρευσε να διορίζονται ως 
ελληνοδιδάσκαλοι όσοι είχαν απολυθεί από τα Γυµνάσια και απαίτησε να έχουν παρακολουθήσει επί δύο τουλάχιστον 
χρόνια το φιλολογικό φροντιστήριο και να δώσουν εξετάσεις σε επιτροπή αποτελούµενη από καθηγητές Πανεπιστηµίου. 
Αυτό βέβαια ήταν πολύ θετικό, διότι απαιτούνταν υψηλά προσόντα από τους ελληνοδιδασκάλους, αλλά στην πράξη “ήτο 
κτύπηµα θανατηφόρον διά την µεσαίαν παιδείαν, τα αποτελέσµατα του οποίου δεν εβράδυναν να γίνωσι καταφανή”. Το 
διάταγµα του 1836 ορίζει τρεις τάξεις ελληνοδιδασκάλων µε µισθούς αντίστοιχα 120, 150 και 180 δραχµές, οι οποίοι στην 
πραγµατικότητα ήταν 100, 130 και 160. Με το διάταγµα του 1851, ενώ χρειαζόταν δίπλωµα πανεπιστηµίου, ο µισθός 
οριζόταν σε 100 δραχµές ανεξάρτητα µε την τάξη του δασκάλου. Αυτό το µέτρο ήταν δηλητήριο για τη µέση παιδεία και 
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“έλυσε” το πρόβληµα µε το διορισµό διακοσίων βοηθών. Άνθρωποι που µέχρι χθες 

υπηρετούσαν ως δηµοδιδάσκαλοι β΄ και γ΄ τάξεως “εβαπτίσθησαν σήµερον και 

εµυρώθησαν µεγαλόσχηµοι ελληνοδιδάσκαλοι”. Αιτιολογώντας το υπουργείο την 

αδικαιολόγητη αυτή τόλµη (εγκύκλιος 7575, 11/12/1859) υποσχόταν ότι θα υποβάλει τους 

βοηθούς σε εξέταση. Από τότε πέρασαν τρία χρόνια και η φάλαγγα των βοηθών γίνεται 

πολυαριθµότερη χωρίς δοκιµασία. ∆ιερωτάται κάποιος αν θα µπορέσουν οι νεοφώτιστοι 

βοηθοί να υποστούν εξετάσεις ανάλογες µε αυτές των απολυτηρίων του Γυµνασίου. Αυτό 

είναι το προσωπικό των Ελληνικών Σχολείων!  

4.4.4.Παιδαγωγικά-∆ιδακτικά Βιβλία και Έντυπα 
Η βιβλιοκρισία είναι ένας άλλος σηµαντικός τοµέας, στον οποίο οι συντάκτες δίνουν 

ιδιαίτερη προσοχή και αφιερώνουν αρκετό µέρος από την ύλη του περιοδικού982. 

∆ιακρίνονται για την αυστηρότητα και καυστικότητά τους, καθώς ασκούν κριτική για την 

ορθογραφία, τη σύνταξη, το περιεχόµενο, ακόµη και τη χρησιµότητα κάθε βιβλίου, ενώ 

παράλληλα µπορεί να επεκτείνονται, κατά τα σχόλιά τους, και σε φαινόµενα της 

νεοελληνικής κοινωνίας. Η βιβλιοκρισία τους περιλαµβάνει σχόλια για βιβλία ποικίλου 

περιεχοµένου και δίνει βαρύτητα στη γλώσσα που χρησιµοποιείται, ειδικά αν τα βιβλία 

απευθύνονται σε παιδιά. 

Αξιόλογο, σύµφωνα µε το περιοδικό, είναι το πόνηµα του Βλάσιου Σκορδέλη 

“Εγκόλπιον του Ελληνόπαιδος”. Ο συγγραφέας έγραψε το βιβλίο έχοντας τον ευγενικό 

σκοπό “να εµποιήση εις τα αγνά παιδία της Θράκης και των άλλων δούλων επαρχιών 

αγάπην και σέβας προς τον ελληνισµόν”. ∆ιηγείται σε απλή γλώσσα τα πιο σηµαντικά από 

την πάτρια ιστορία. Χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι “η των αρχαίων προς τα νέα 

συµπλοκή και αντιπαράθεσις της πάλαι προς την νυν του έθνους ηµών κατάστασιν, του 

οποίου και την πάλαι διαίρεσιν και ενότητα, ως και την νυν πάλιν διαίρεσιν και ενότητα, 

άριστα διατυπώνει και δεικνύει το κέντρον, προς ο σπεύδοµεν πάντες να φθάσωµεν, 

ελεύθεροί τε και δούλοι”. Χειρίζεται ακόµη µε λεπτότητα τη στάση των Βουλγάρων στη 

Μακεδονία και στη Θράκη και τους υπενθυµίζει πόσο ευεργετήθηκαν από τους Έλληνες. 

                                                                                                                                                   
έφερε οτιδήποτε άλλο, εκτός από τη βελτίωσή της. Το υπουργείο από τότε και µέχρι τώρα βρίσκεται σε αντίθεση µε το 
Πανεπιστήµιο και “αµφότερα ταύτα κείνται εν ταις ενεργείαις των ως δύο στρατόπεδα εκ διαµέτρου πολέµια. Οι λόγοι των 
κατ’ έτος πρυτάνεων απηχούσι µόνον εις τας ευρείας αιθούσας του Πανεπιστηµίου”. Με αυτούς τους µισθούς ποιος θα 
προτιµούσε να γίνει διδάσκαλος, ενώ θα µπορούσε µε τη φοίτησή του στο Πανεπιστήµιο να γίνει γιατρός ή δικηγόρος; 
Ποιος θα θυσίαζε τους τρεις µήνες του καλοκαιριού, για να ανεβοκατεβαίνει στο υπουργείο και να εκλιπαρεί µια µετάθεση; 
Για αυτό παρουσιάστηκε σπάνις ελληνοδιδασκάλων και θα έπρεπε το υπουργείο ή να ανακαλέσει το διάταγµα του 1851 
και να επιτρέψει να διορίζονται ελληνοδιδάσκαλοι απόφοιτοι Γυµνασίου ή να κλείσει πολλά σχολεία και σταδιακά να 
αυξήσει τους µισθούς. ∆εν έγινε τίποτε από αυτά και ο µισθός παραµένει στις 100 δραχµές.  
982Στη βιβλιοκρισία αναπτύσσονται απόψεις για τους αυτόχθονες-ετερόχθονες, όπως είδαµε παραπάνω, αλλά και για άλλα 
σηµαντικά ζητήµατα. 
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Οπωσδήποτε δεν πρέπει “να υποκλίνωνται οι ηµέτεροι εις τας εθνικάς επεµβάσεις των 

αλλοφύλων, αλλ’ ουδέ πάλιν να τους εξερεθίζωσι διά καταφρονήσεως ή ύβρεων είναι 

εύβουλον”983.  

Αντίθετα ο Φιλίστωρ ειρωνεύεται τη φιλοδοξία του περιοδικού “Εφηµερίς των παίδων” 

να καλύψει “µέγα κενόν εν Ελλάδι, επαισθητήν έλλειψιν της προσφιλούς ηµών πατρίδος”, 

να προσφέρει “εις την δυστυχή(!) των παίδων ηλικίαν την ανήκουσαν αυτή τροφήν” και να 

την αποτρέψει από “την οδόν της απωλείας”. Στην εφηµερίδα περιέχονται: “κατάλογος 

ξηρός των καθηκόντων βαρβάρως και σολοίκως µεταφρασµένος εκ τινος ξένου βιβλίου, εν 

ω πολύ καθαρώτερα είν’ αυτά εκτεθειµένα εν τοις βιβλίοις τοις ανά χείρας των παίδων των 

φοιτώντων εις τα γραµµατοδιδασκαλεία· αθλία τις και ανόητος λεγοµένη βιογραφία 

Σωκράτους, εν η φυλή τις καινοφανής και ξενήκουστος Αλωπεκίς χαλκουργείται... εκ των 

ολίγων τούτων κατανοείς, αναγνώστα, πόσον υγιεινή και εύχυµος είνε η καινοφανής αύτη 

τροφή, ην προς το συµφέρον της πατρίδος προσφέρει...”984. 

Το βιβλίο “Πρακτικής ηθικής ιστορίδια” είναι άξιο ανάγνωσης, κυρίως από τις 

κατώτερες τάξεις του λαού, που έχουν µεγάλη ανάγκη τέτοιων παραδειγµάτων ηθικής. Το 

περιοδικό ευελπιστεί σε µια τρίτη έκδοση η µεταφράστρια να συλλέξει περισσότερα 

“ιστορίδια“ από την ιστορία του ελληνικού έθνους και να καταστήσει τη γλώσσα τους πιο 

απλή, για να είναι προσιτά στους πολλούς. “Ας µη απατώµεθα· ο ελληνικός λαός ακόµη δεν 

εννοεί τοιαύτην συνεστραµµένην εν πολλοίς και αφηρηµένην γλώσσαν, οποίαν πολλαχού 

ευρίσκει τις και εν τούτω τω βιβλίω και εν άλλοις οµοίοις”985. Το βιβλίο του Γ. Κωνσταντινίδη 

“∆ώδεκα παιδικά διηγήµατα συνταχθέντα υπό µητρός τινος Γαλλίδος” είναι καλό και χρήσιµο 

για τους µικρούς µαθητές, είναι καθαρό από τυπογραφικά παροράµατα και έχει γλώσσα 

“οµαλωτέραν και σαφεστέραν της πολλών άλλων τοιούτων βιβλίων, ευκτόν όµως ήτον αν η 

γλώσσα του ήτον ακόµη δηµωδεστέρα και κοινοτέρα, και αι εικόνες ακόµη καθαρώτεραι και 

καλλιτεχνικώτεραι”986.  

Αντιπάθεια εκδηλώνεται για το ξένο µυθιστόρηµα, όπως και στην Εφηµερίδα των 

Φιλοµαθών, ενώ αντίθετα επαινείται το εθνικό µυθιστόρηµα. “Ο Φιλίστωρ όσον 

αποτροπιάζεται τας επικινδύνους εκείνας σκευωρίας τας εκ των µυθιστορικών εργαστηρίων 

της δυτικής Ευρώπης αεννάως διαπεµποµένας προς πρόωρον, ως µή ποτ’ ώφειλεν 

                                            
983Σεπτεµβρίου 30, 1861, τόµος Β΄, αρ. 18, σ. 284-285. Ο Σ. Α. Κουµανούδης στη βιβλιοκρισία για το βιβλίο του Βλ. 
Σκορδέλη “Εγκόλπιον του Ελληνόπαιδος, περιέχον τρεις διαλόγους µεταξύ πατρός και υιού”.  
984Οκτωβρίου 15 και 31, 1861, τόµος Β΄, αρ. 19-20, σ. 371-372. Για το περιοδικό “Εφηµερίς των παίδων” από τους Ιω. 
Μαρουδή και Κ. Βαρβάτη.  
985Μάρτιος 1862, τόµος Γ΄, αρ. 3, σ. 295. ”Πρακτικής ηθικής ιστορίδια ερανισθέντα µεν το πρώτον εν Σµύρνη, νυν δε και 
δεύτερον µετατυπούµενα υπό Αγάπης Γ. Λαµπίση”.  
986 Μάιος 1862, τόµος Γ΄, αρ. 5, σ. 475.  
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διαφθοράν ηµών των δυσµοίρων, τόσον εξ εναντίας συσταίνει το προκείµενον ελληνικόν 

µυθιστόρηµα προς τε τους εντός και µάλιστα τους εκτός οµογενείς”987 και προτείνει στους 

συγγραφείς την ενασχόληση µε την ελληνική θεµατολογία988.  

Βιβλιοκρισία γίνεται και για τα διδακτικά βιβλία, για τα οποία τονίζεται κάθε φορά ότι 

πρέπει να είναι γραµµένα σε απλούστερη γλώσσα989. Η “Σύνοψις γενικής ιστορίας” του ∆. 

Πανταζή παραβαλλόµενη προς τις δύο προγενέστερές της εκδόσεις είναι καταλληλότερη και 

καλύτερη. Το περιοδικό ευελπιστεί ότι ο συγγραφέας σε άλλες εκδόσεις θα την καταστήσει 

ως προς τη γλώσσα ακόµη “κοινολεκτικωτέραν και ευληπτοτέραν τοις µη εστοιχειωµένοις 

καλώς περί τον έλληνα λόγον µαθηταίς, προς ούς προώρισται αύτη”990.   

Ενδιαφέρον εκδηλώνεται και για τις φυσικές επιστήµες και στα πλαίσια αυτού του 

ενδιαφέροντος το περιοδικό συστήνει το βιβλίο “Τα διατί και τα διότι” σε όλους τους 

αναγνώστες, και ιδιαίτερα στους γονείς και δασκάλους που φροντίζουν για την ηθική αγωγή 

των παιδιών, αλλά και ως ανάγνωσµα στα ∆ηµοτικά Σχολεία991. Ο µεταφραστής αναφέρει 

στον πρόλογό του ότι η µελέτη των φυσικών επιστηµών είναι τερπνή, διότι όλοι οι 

άνθρωποι σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη (Μετά τα φυσικά, Α) “του ειδέναι ορέγονται φύσει”. Η 

φυσική προόδευσε σε µεγάλο βαθµό στα νεότερα χρόνια και εξηγεί πράγµατα που οι 

αρχαίοι θεωρούσαν ανεξήγητα. Η φυσική είναι ωφέλιµη στη ζωή του ανθρώπου, διότι σε 

αυτήν οφείλεται η χρήση του ατµού, του ηλεκτρισµού, του τηλεγράφου. Οι ηθικές ωφέλειες 

που προκύπτουν, όµως, από τη µελέτη της φυσικής επιστήµης είναι µεγαλύτερες από τις 

υλικές. Η σπουδή των φυσικών επιστηµών φωτίζει το νου, κοσµεί την ψυχή, απαλλάσσει 

τον άνθρωπο από δεισιδαιµονίες και προλήψεις, τον οδηγεί στην επίγνωση της αλήθειας 

και στη λατρεία του Θεού. Το βιβλίο είναι και διδακτικό, επειδή συνηθίζει τα παιδιά να 

αναζητούν το λόγο κάθε πράγµατος και να µην αφήνουν “αταλαίπωρον την ζήτησιν της 

αληθείας”, αλλά και δίνει σωτήριες και ωφέλιµες συµβουλές, όπως για παράδειγµα πώς να 

                                            
987Φεβρουάριος 1862, τόµος Γ΄, αρ. 2, σ. 179. Ο “Κατσαντώνης, κλεφτικόν επεισόδιον ή ελληνικόν µυθιστόρηµα υπό Κ. 
Ράµφου”.  
988Απρίλιος 1862, τόµος Γ΄, τεύχος 4, σ. 375-376. ”Αναγνώρισις υιού, διήγηµα πρωτότυπον υπό Π. Γ. Καλκανδή, εν 
Αθήναις 1863”. “Πολύ καλύτερον είναι οι ηµέτεροι να ασχολώνται περί την εκπόνησιν τοιούτων ιθαγενών υποθέσεων, 
παρά εις µετάφρασιν τινών ανουσίων οθνείων µυθιστορηµάτων. Μόνον περισσοτέρα προσοχή περί την γλώσσαν”.  
989Ιούνιος 1862, τόµος Γ΄, τεύχος 6, σ. 570. Ο Χ. Ν. Φιλαδελφεύς για το βιβλίο του Ν. Τ. “Στοιχειώδης Ιερά Ιστορία διά τους 
αρχαρίους”, που εκδόθηκε στα Ιωάννινα: Η Ιερά ιστορία του Ν. Τ. είναι “κοµψώς και καθαρώς τετυπωµένη”, αλλά 
χρειαζόταν περισσότερη προσοχή και επιµέλεια στη στίξη, στη διόρθωση τυπογραφικών παροραµάτων και ακόµη 
απλότητα στη γλώσσα και σαφήνεια στην έκθεση των ιδεών.    
990Μάιος 1862, τόµος Γ΄, αρ. 5, σ. 475-476. ”Σύνοψις γενικής ιστορίας εκτενεστέρας την ελληνικήν (;) συναρµολογηθείσα 
υπό ∆. Πανταζή προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων”. Το βιβλίο έχει εγκριθεί από το υπουργείο (αρ. 2038, 24/4/1862).  
991Μαΐου 31  1861, Τόµος Α΄ Τεύχος 10 σ. 412-421. ”Τα διατί και τα διότι, ήτοι η φυσική απλοποιηµένη υπό Μ. ∆. Λεβή”. 
Μετάφραση της 24ης έκδοσης από το Μ. Ν. Βελονάκη, 1861. Ο µεταφραστής προσφέρει την απλοποιηµένη αυτή φυσική 
µε απλή, αβίαστη και καθαρή µετάφραση ως τερπνό και ωφέλιµο ανάγνωσµα στον ελληνικό λαό, όπως έκανε άλλωστε και 
µε το έργο του Γάλλου Φλουρένσου “Περί µακροβιότητος του ανθρώπου” το 1856. Όπως έλεγε ο Νεύτωνας (Dict. De la 
converst. Mot Newton) “εάν κατορθώσωµεν την τελειοποίησιν των επιστηµών, είναι ελπίς να φθάσωµεν δι’ αυτών και εις 
την τελειοποίησιν της Ηθικής, άνευ της οποίας η επιστήµη είναι πραγµατικώς λέξις κενή”.  
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προφυλάγονται από τις καταιγίδες. Τέτοια βιβλία, παράλληλα µε την πάτρια ιστορία και την 

Αγία Γραφή, θα έπρεπε να είναι πάγκοινο ανάγνωσµα και να βρίσκονται στα χέρια κάθε 

πολίτη αντί “των κατακλυσάντων και λυµαινοµένων την Ελλάδα µυθιστορηµάτων”. Ο σοφός 

και φιλόπατρις Κοραής βλέποντας το πλήθος και την αθλιότητα των γραµµατικών της 

εποχής του (και τι θα έλεγε, αν έβλεπε τις σηµερινές) έλεγε ότι περισσότερο θα ωφελούσε 

το γένος “όστις καίει παρά όστις γράφει γραµµατικάς”. Αν µεταφερόταν αυτό στη σύγχρονη 

ελληνική πραγµατικότητα, θα ωφελούσε αληθινά την Ελλάδα όποιος έκαιγε, µαζί µε τους 

µεταφραστές τους, τα µυθιστορήµατα. Η ανάγνωση των περισσότερων µυθιστορηµάτων 

εξάπτει τη φαντασία, φθείρει το νου και την καρδιά και προκαλεί στους αναγνώστες 

βλαπτικά αισθήµατα στην υγεία και στην ηθική. Οι αναγνώστες εθίζονται σε κενοσπουδίες 

και σε “κούφα και ανεµώλια” αναγνώσµατα και δεν µπορούν να µελετήσουν σπουδαία 

βιβλία ούτε και να αποκοµίσουν ωφέλειες από αυτά. Ιδιαίτερα οι κυρίες, σύµφωνα µε τις 

παρατηρήσεις πολλών γιατρών, καταλαµβάνονται από µανία και υστερία. Αλλά έως πότε “ο 

κάκιστ’ απολλούµενος πιθηκισµός και η κατάρατος πολυτέλεια θα κρατώσιν ηµάς ούτω 

ταπεινούς και χαµαιζήλους και µαταιόφρονας; Καιρός πλέον ν’ ανανήψωµεν και Έλληνες και 

Ελληνίδες, οι µεν προτιµώντες την χρηστότητα και αγαθότητα αντί του επακτού κάλλους και 

των επαλξωτών φουστανίων... αι δε Ελληνίδες προκρίνουσαι το σεµνότατον και θειότατον 

πράγµα, την αρετήν”, αν υπάρχει η επιθυµία να ανορθωθεί στην αρχαία δόξα το πιο τίµιο 

και άγιο πράγµα, η µεγάλη θεά, η πατρίδα. Το βιβλίο αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιµο και στη 

Γαλλία σε διάστηµα ολίγων ετών εκδόθηκε 24 φορές µε πενήντα χιλιάδες αντίτυπα σε κάθε 

έκδοση. Μάλιστα ο συγγραφέας του ακολουθεί τη µέθοδο συγγραφής του Αριστοτέλη. Από 

αυτό γίνεται φανερό πόσο πρέπει να µελετώνται τα έργα των αθάνατων προγόνων. Αυτά τα 

έργα µαζί µε την Αγία Γραφή πρέπει να είναι η καθηµερινή ανάγνωση αντί των κενών και 

οθνείων µυθιστορηµάτων. Όλος ο κόσµος θεωρεί ευτυχές το έθνος των Άγγλων, διότι αυτοί 

µελετούν αδιάλειπτα τις γραφές. Αλλά αν οι Άγγλοι τιµούν τόσο τη θρησκεία, πόσο µάλλον 

πρέπει να την τιµούν οι Έλληνες, διότι είναι η ”Σώτειρα” του εθνισµού τους, η οποία τους 

απάλλαξε από τη δουλεία992. 

Οι εµπνευστές του περιοδικού τάσσονται υπέρ της διδασκαλίας της απλής γλώσσας, 

ιδιαίτερα στο δηµοτικό. ∆ιαπιστώνεται ότι η γλώσσα των διδακτικών βιβλίων είναι εντελώς 

ακατάλληλη για τα παιδιά: “δεν θα το επιστεύαµεν, αν ιδίοις όµµασι δεν εβλέπαµεν ότι η 

γλώσσα των βιβλιαρίων τούτων δεν είν[ε] δι’ όλου γλώσσα του λαού ουδέ παιδική”993. Σε 

κάποιο αλφαβητάριο συναντώνται αρχαίες λέξεις, για να µάθει το παιδί τις συλλαβές και την 

                                            
992∆ε γίνεται διακριτό από το κείµενο ποια είναι τα λόγια του µεταφραστή και ποια αυτού που κάνει τη βιβλιοκρισία.   
993 Σεπτεµβρίου 15, 1861, τόµος Β΄, τεύχος 17, σ. 231. Άρθρο του Κ. Ξανθόπουλου.  
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ανάγνωση: “αλλά το πτωχόν παιδίον εννοεί τί ποτε από αυτά; Τόσον µέ φαίνεται, όσον θα 

εννόει και αν του έβαζες εις την θέσιν των κινέζικα”. Σε αναγνωσµατάριο περιέχονται τα 

ηθικά αποφθέγµατα: “Μη λάλει πριν συλλογισθής” ή “Ο φόβος του Θεού είνε η αρχή και η 

βάσις πάσης αρετής και σοφίας” κλπ. Πιστεύουν ότι έτσι διδάσκεται η ηθική στα µικρά 

παιδιά µε κείµενο που “όζει σχολαστικισµού, και είνε λόγια τετριµµένα ανθρώπων 

ηλικιωµένων και δι’ ανθρώπους ηλικιωµένους, ίσα ίσα ακατάλληλα προς ηθοποίησιν, 

γυµναστικά δ’ ίσως προς µάταιον ψιττακισµόν”. Η ηθική δε διδάσκεται µε τις λέξεις αρετή, 

χρηστοήθεια, αλλά µε παραδείγµατα, µε µύθους και παραµύθια στη γλώσσα του παιδιού 

από την αρχαία ελληνική, τη νεότερη ιστορία και από την ιερή ιστορία, µε άσκηση στην 

ευλάβεια και ευσέβεια994. Ενώ τα βιβλία προορίζονται για όλο το λαό, δηλαδή για το παιδί 

των πόλεων, των κωµοπόλεων και των χωριών, είναι ακατανόητα, διότι δεν είναι γραµµένα 

στη µητρική γλώσσα του παιδιού. Στην “Παιδική βιβλιοθήκη”, βιβλίο που γνώρισε πολλές 

εκδόσεις, αναφέρεται: “εις τα σχολεία τα τακτικά και καλώς διωργανισµένα οι µαθηταί δεν 

διδάσκονται µόνον ξηρά τα γράµµατα, αλλά συνειθίζονται και εις την ευταξίαν και 

χρηστοήθειαν και εις την πράξιν των καλών έργων· αναπτύσσουσι τας ψυχικάς και 

σωµατικάς των δυνάµεις, και µανθάνουσιν όλας τας ωφελίµους γνώσεις εις την ζωήν, διά να 

εννοώσι τα καλά και χρήσιµα και να πράττωσιν αυτά πάντοτε”. Το βιβλίο είναι αποτυχηµένο 

και για τη γλώσσα και για το περιεχόµενο, ”κατ’ είδος και καθ’ ύλην”. Γιατί οι συντάκτες των 

βιβλίων έγραψαν σε τέτοια γλώσσα; “Επειδή το περί της γλώσσης µας πολύκροτον ζήτηµα 

δεν ωρίσθη εισέτι ουδ’ επί πολύ ίσως ακόµη θα λυθή, διά τούτο φαίνεται, πάντες οι των 

βιβλιαρίων τούτων συντάκται είτε ανήκοντες εν πεποιθήσει εις τους καθαριστάς λεγοµένους, 

είτε και απλώς επόµενοι τω παραδείγµατι των πολλών, εµεταχειρίσθησαν και εις τα διά τα 

παιδιά καθαρεύουσαν γλώσσαν, όπως ταχύτερον κατ’ αυτούς και ασφαλέστερον τη 

συνδροµή και των επερχοµένων γενεών κατισχύση η καθαρά αύτη γλώσσα και ορισθή τέλος 

παντός του έθνους γλώσσα γραφοµένη”. 

Ο συντάκτης του άρθρου τάσσεται υπέρ της χρήσης της απλής γλώσσας, διότι το 

παιδί αναπτύσσεται πρώτα µε τη µητρική του γλώσσα, η οποία στην παιδική ηλικία είναι το 

µέσο της διευκρίνισης των εντυπώσεων, των παραστάσεων, των εννοιών. Με την πάροδο 

του χρόνου και τη διανοητική ανάπτυξη του παιδιού γίνεται η γλώσσα αντικείµενο του 

παρατηρητικού και του νου. Αν πιστεύει κανείς ότι µε ακατανόητα κείµενα θα διορθώσει 

δήθεν τη γλώσσα, επιθυµεί τα αδύνατα και σκοτώνει το πνεύµα του παιδιού, το οποίο όχι 

µόνο δε µαθαίνει, αλλά και συνηθίζει να επαναλαµβάνει µηχανικά λέξεις χωρίς να τις 

                                            
994 Φιλίστωρ,1861, τόµος Β΄, σ. 233-234. Στο ίδιο άρθρο. 
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καταλαβαίνει. ∆εν είναι κακό στα βιβλιαράκια αυτά να υπάρχουν, ακόµη και ξένες λέξεις 

που τις κατανοεί το παιδί, όπως για παράδειγµα η λέξη βάρκα αντί για την ακατανόητη 

”λέµβο”. Η γλώσσα θα καθαριστεί µε τον καιρό από τέτοιες λέξεις µε την αληθινή παίδευση 

του λαού. Εξάλλου και οι αρχαίοι υιοθέτησαν ξένες λέξεις και τις εξελλήνισαν. Αλλά και η 

σύνταξη των βιβλίων πρέπει να είναι απλή και παιδική και ο συγγραφέας να µην ξεχνά ότι 

γράφει για παιδιά µε συγκεκριµένη διανοητική ανάπτυξη και να αφήσει κατά µέρος την 

πολλή του σοφία και τη γραπτή του δεινότητα995.

Όσον αφορά στην πρακτική διδασκαλία της αρχαίας και νεότερης ελληνικής γλώσσας 

προτείνεται να προηγείται η παράδοση της γραµµατικής και να έπεται η βαθµιαία εφαρµογή 

της στη γλώσσα. Η γραµµατική των σχολείων δεν είναι η θεωρία για τη γλώσσα, δεν είναι ο 

αυτοσκοπός, αλλά ο οδηγός της γλώσσας, είναι “εισηγήτρια εις τα δώµατά της, µετά την 

εισήγησιν καταλείπουσα τον εισαγόµενον και απερχοµένη” και προηγείται µέχρι το στάδιο 

της εξοικείωσης µε τη γλώσσα. Και ενώ κυκλοφορεί µεγάλος αριθµός βιβλίων γραµµατικής, 

“ευµεθόδους και προς ταχυµάθειαν και διαχείρισιν των µαθητών ευχρήστους ή ουδεµίαν ή 

πολύ ολίγας έχοµεν”. Πριν τη διδασκαλία της γραµµατικής της αρχαίας ελληνικής πρέπει να 

διδάσκεται η γραµµατική της νεότερης, διότι οι µαθητές θα µεταχειρίζονται στη ζωή τους τη 

νεότερη γλώσσα. Το πρόβληµα µε τη νεότερη γλώσσα είναι πώς θα οριστεί ο χαρακτήρας 

της, “αφ’ ου ουδέ δύο ψυχαί, χωρίς υπερβολής”, συµφωνούν σε αυτό το ζήτηµα, 

παραγνωρίζεται η φύση και η αξία της και όλους µικρούς και µεγάλους, γραµµατισµένους 

και αγράµµατους, “η παράδοξος οίησις κατέχει, ότι η νεωτέρα γλώσσα είνε] όλως 

παρεφθαρµένη, εκβερβαρωµένη, και ότι διά να γείνη γλώσσα ανθρωπίνη, πρέπει να 

αποκατασταθή εις την αρχαίαν της µορφήν και τελειότητα, ως αν ήτό ποτε δυνατόν ν’ 

αναστραφή η ιστορία και τα γενόµενα να ξεγείνωσιν;”. Όταν όλοι πεισθούν ότι οι 

αναλυτικότεροι τύποι της νεότερης γλώσσας είναι προϊόν  του δικού της πνεύµατος και 

δηµιουργήθηκαν από αυτή την ίδια, ότι η διαφορά µεταξύ της καθοµιλουµένης, των 

διαλέκτων της και της γραπτής γλώσσας δεν είναι τόσο µεγάλη, όταν παύσουν να τη 

διορθώνουν ή, στην πραγµατικότητα, να καταλύουν και να καταστρέφουν τους γλωσσικούς 

τύπους που δηµιουργήθηκαν µέσα σε είκοσι αιώνες, για να τους κάνουν δήθεν ακόµη 

αρχαιότερους, και, αφού ασπασθούν την γλώσσα των πατέρων, όπως την παρέδωσαν, 

αυτή να δοκιµάζουν να “λειάνουν, κανονίσουν, ρυθµίσουν”. Τότε µόνο είναι δυνατόν να 

υπάρξει σύµπνοια και να συνταχτεί µία κοινή και έγκυρη γραµµατική996. 

                                            
995Φιλίστωρ,1861, τόµος Β΄, σ. 231 κε.   
996Σεπτεµβρίου 30, 1861, τόµος Β΄, τεύχος 18, σ. 279-283. Ο ∆. Μαυροφρύδης σχολιάζει στη βιβλιοκρισία του περιοδικού 
το λόγο του Α. Ισηγόνη στις δηµόσιες εξετάσεις 29/6/1861 στο Ελληνικό παιδαγωγείο της Σµύρνης “περί πρακτικής 
διδασκαλίας της αρχαίας και νεωτέρας ελληνικής γλώσσης”.  
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Το περιοδικό επικρίνει τη διαδικασία της έγκρισης της στοιχειώδους ελληνικής 

γραµµατικής για τα παιδιά των δηµοτικών σχολείων, για την οποία σηµειώνει 

χαρακτηριστικά ότι “ετελείωσε και η περί τούτου ήδη προ εξαετίας ήδη παιζοµένη 

κωµωδία”997 και θέτει σε αµφισβήτηση τη γραµµατική, η οποία µετά από τόσες συνελεύσεις, 

συζητήσεις και απορρίψεις βρέθηκε να είναι η πιο κατάλληλη. Ο συντάκτης του άρθρου 

µελέτησε τη γραµµατική και διαπίστωσε ελλείψεις και “ασύγγνωστα” λάθη. ∆ύο είναι τα 

ενδεχόµενα: “ή ότι και ο συντάξας και οι ελεγκταί ουδαµώς προσέσχον, αλλ’ ο µεν 

χρηµατισµού ένεκα συνέταξεν αυτήν απροσέκτως, οι δε φυγοπονίας ένεκεν ενέκριναν αυτήν 

ανεξετάστως· ή ότι ο συντάκτης και εκδότης αυτής εξέδωκεν αυτήν ούτως, ίνα σατυρίση τους 

ελεγκτάς ως απροσέκτους”. Αφού επισηµαίνει τα λάθη της γραµµατικής, ο συντάκτης 

καταλήγει: “τοιαύτη είναι η υπό ελληνοδιδασκάλου γ΄ τάξεως συνταχθείσα ευµέθοδος και 

κατάλληλος, και υπό πολυµελούς σοφής επιτροπής εξελεγχθείσα και εγκριθείσα ως τοιαύτη 

γραµµατική! Ας κρίνη ήδη έκαστος πού τρέχοµεν!”.  

Αντίθετα στο ίδιο τεύχος (σ. 291-295) είναι πιο θετικά τα σχόλια για την “Πρακτική 

γραµµατική της ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των εις τα δηµοτικά σχολεία φοιτώντων 

κατ’ έγκρισιν της εξεταστικής επιτροπής”, η οποία συντάχτηκε από το Γ. Αθ. Γεράκη, 

γυµνασιάρχη του Γυµνασίου Πατρών. Αυτή η γραµµατική είναι πιο µεθοδικά συνταγµένη 

από την προηγούµενη και επεξεργασµένη µε µεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ ταυτόχρονα είναι 

και καθαρότερα τυπωµένη. Αµφίβολη, όµως, είναι η χρησιµότητά της. Μόνο στην 

περίπτωση που γίνει παραδεκτό ότι στα ∆ηµοτικά Σχολεία πρέπει να διδάσκεται η 

γραµµατική της αρχαίας ελληνικής, θα ήταν προτιµότερη η γραµµατική του Γεράκη από 

αυτή του Σακελλάριου. Κατά την άποψη του συντάκτη δεν είναι λυµένο το ζήτηµα αν θα 

πρέπει να διδάσκεται στο δηµοτικό οποιαδήποτε γραµµατική είτε της αρχαίας είτε της 

νεότερης γλώσσας. Στην πραγµατικότητα έτσι όπως είναι τα δηµοτικά σχολεία “καµµία 

γραµµατική δεν χωρεί, ούτε της αρχαίας ούτε της νεωτέρας”. Της αρχαίας, διότι, πριν 

φτάσει ο µαθητής του δηµοτικού σε αυτήν, έχει να µάθει άλλα πολλά, τα οποία δυστυχώς δε 

µαθαίνει, ανάµεσα στα οποία και κάποια υποφερτή πρακτική χρήση της νεότερης γλώσσας, 

όχι βέβαια “κατά το ασύστατον και κακόζηλον σύστηµα των ατόπως αττικίζειν οιοµένων, 

αλλά κατά την ζώσαν του έθνους γλώσσαν”. Το σχολείο, στο οποίο πρέπει να διδαχτεί τη 

γραµµατική της αρχαίας, είναι το Ελληνικό Σχολείο. “Ο σκοπός των δηµοτικών σχολείων 

είνε και πρέπει πάντοτε να ήνε να παρέχωσιν εις τον πολύν άνθρωπον, τον λαόν, την 

                                            
997Μάρτιος 1862, τόµος Γ΄, αρ. 3, σ. 286-291. Βιβλιοκρισία για τη γραµµατική που συντάχτηκε από τον Α. Σακελλαρίου 
“Στοιχειώδης ελληνική γραµµατική προς χρήσιν των εν τοις δηµοτικοίς σχολείοις διδασκοµένων παίδων” και επαινέθηκε 
από την Εφηµερίδα των παίδων. Η βιβλιοκρισία υπογράφεται από τον *Ζ*.  
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στοιχειωδεστάτην κοινήν παίδευσιν, αλλ’ όσον το δυνατόν πλήρη και ακριβή, µετά της ορθής 

και καθαράς αναγνώσεως και γραφής, µετά των στοιχειωδών εκ της κατηχήσεως, της ιεράς 

τε και εθνικής ιστορίας, της αριθµητικής καί τινων φυσικών γνώσεων, την όπως ουν ορθήν 

χρήσιν της νεωτέρας γλώσσης”. Αυτής της γλώσσας η γραµµατική έπρεπε να διδάσκεται 

στα δηµοτικά σχολεία. ∆υστυχώς, όµως, δε συνειδητοποιείται η ιδέα ότι το µέλλον της 

σηµερινής γλώσσας “είνε εν τω µέλλοντι και όχι εν τω παρελθόντι, η πρόοδός της είνε 

προχωρητική και όχι οπισθοβατική”998· ακόµη και ο άριστος γραµµατικός, ο Κοραής, αν 

έγραφε γραµµατική της νέας γλώσσας, θα εύρισκε πολλούς “αποδοκιµαστάς“. Μερικοί θα 

την χαρακτήριζαν “αρχαϊκωτέραν του δέοντος”, οι περισσότεροι “χυδαιοτέραν και πολύ 

απέχουσαν του αττικισµού” σαν να τους είχε γίνει αποκάλυψη εκ των άνω ότι κάποτε 

“αφεύκτως η γλώσσα θα επανακάµψη” στην κατάσταση που ήταν µε το ∆ηµοσθένη, τον 

Πολύβιο και τον Πλούταρχο. Αλλά ακόµη και αν αυτή η γραµµατική κατόρθωνε να “διέλθη 

άτρωτος διά της φάλαγγος των αποδοκιµαστών, έχει να πάθη των παθών της τον τάραχον 

από τους µέλλοντας να την διδάσκωσι δηµοδιδασκάλους”, που είναι οι περισσότεροι 

αγράµµατοι και θα τη νοθεύσουν και θα τη διαστρέψουν. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν, για να 

µπορούν τα παιδιά του λαού που αποφοιτούν από τα δηµοτικά σχολεία να έχουν κάποια 

ικανότητα στη χρήση της εθνικής γλώσσας, αφού δεν είναι καιρός να µαθαίνουν ούτε τη 

γραµµατική της αρχαίας ούτε της νέας; Τα παιδιά φέρουν από το σπίτι τους τύπους της 

γλώσσας και αρκετό λεξικό πλούτο. Αυτών την ορθογραφία και την πιο ελεύθερη χρήση να 

µαθαίνουν στο σχολείο µε πρακτική άσκηση γράφοντας “καθ’ υπαγόρευσιν, κατά 

παραχρήµα απόδοσιν διηγήµατός τινος του διδασκάλου των, κατά προµελετηµένην έκθεσιν 

των ιδεών (περιγραφών, διηγήσεων, µύθων, επιστολών)”. Τα διδακτικά βιβλία να είναι 

απλά, οµαλά, καθαρά νεοελληνικά και οµοιόµορφα στη γλώσσα, πράγµα που δεν ισχύει 

σήµερα ούτε για ένα από τα υπάρχοντα. Στα ∆ηµοτικά διδάσκεται η γραµµατική της αρχαίας 

και δεν διερωτώνται ποιος είναι ο καρπός αυτής της διδασκαλίας. Πολλές φορές αυτοί που 

νοµοθετούν, νοµοθετούν ορµώµενοι από απλή θεωρία και χωρίς να λαβαίνουν υπόψη τους 

αν η πράξη είναι επιδεκτική νόµων. Από όποια σκοπιά και αν εξεταστεί το ζήτηµα, πάντοτε 

εκείνο που είναι απαραίτητο είναι οι δάσκαλοι, οι οποίοι πρέπει να είναι πιο χρηστοί από 

τους κακοήθεις υπηρέτες και µαγείρους των βουλευτών και γερουσιαστών που βαφτίζονται 

δηµοδιδάσκαλοι. 

                                            
998Στο ίδιο, σ. 293. “θα κανονισθή, θα εξευγενισθή µε τους αναλελυµένους εν γένει τύπους και υπό την νέαν φάσιν, εις την 
οποίαν περιήλθεν οίκοθεν και κατ’ ολίγον διά µακρών αιώνων, όχι δι’ αιφνιδίας έξωθεν επελθούσης βίας, και η οποία είνε 
η µόνη σύµφωνος προς τους παρόντας καιρούς. Όχι διά βιαίας εκριζώσεως των νέων τύπων και µεταφυτεύσεως των προ 
πολλού ήδη καταργηµένων και διά τούτο την σήµερον αναρµόστων παλαιών”.  
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4.4.5. Πρώτη ανατροφή-Εκπαίδευση κοριτσιών 
Ο Μαυροφρύδης επαινεί τις προσπάθειες των οµογενών για τη σύσταση του 

Φιλολογικού Συλλόγου Σµύρνης, του Φιλολογικού και Ιατρικού Συλλόγου και του 

Φιλεκπαιδευτικού Φροντιστηρίου στην Κωνσταντινούπολη, τις Φιλόπτωχες αδελφότητες 

γυναικών στο Σταυροδρόµι και πρόσφατα στη Χάλκη και εύχεται αυτές οι ενώσεις να είναι 

λυσιτελείς και έµπρακτες, αλλά πιστεύει ότι θα ωφελούσε περισσότερο το έθνος και θα 

απέδιδε µεγαλύτερη τιµή στις γυναίκες η ίδρυση µιας αδελφότητας που θα εκτεινόταν 

“πανταχόσε της υπό Ελλήνων οικουµένης γης, µάλιστα δ’ εν ταις µεγάλαις πόλεσι τας εστίας 

έχουσα, σκοπόν δ’ επιδιώκουσα την περιστολήν της πολυτελείας, της δεινής αυτής 

γαγγραίνης της ασθενούς και ασυστάτου ελληνικής κοινωνίας”999. Η πολυτέλεια εκφράζεται 

στη διατροφή, την ενδυµασία, την κατοικία και κυρίως στην εκπαίδευση των κοριτσιών. Οι 

γονείς έχουν επιδοθεί σε µια υπερβολή όχι τόσο µε τη διδασκαλία στα κορίτσια της 

ιχνογραφίας ή της µουσικής, όσο των ξένων γλωσσών, µε αποτέλεσµα να σπαταλούν 

χρόνο και δυνάµεις, διότι ελάχιστες από αυτές τις νεαρές θα γίνουν κυρίες σε σαλόνια και 

θα πρέπει να γνωρίζουν ξένες γλώσσες. Από τα σχολεία των κοριτσιών είναι καλό να 

εκλείψει η διδασκαλία των ξένων γλωσσών, διότι στη συνέχεια δε θα “ταις αρέσκει ο τυχών 

ανήρ”, διότι οι κοπέλες θα γνωρίζουν και µουσική και χορό και γαλλικά και ο άνδρας “δεν 

σκαµπάζει, και έπειτα την θέλει διά οικοκυράν, να κυττάζη το σπίτι της και τα παιδιά”. “Αλλά 

πόσον επικερδέστερον θα ήτον, αν ο εις ταύτα κατασωτευόµενος χρόνος οικονοµείτο εις 

ακριβεστέραν εκµάθησιν της εθνικής τε γλώσσης και ιστορίας, εις βαθυτέραν εντύπωσιν των 

σωτηρίων διαταγµάτων της θείας ηµών θρησκείας, εις πορισµόν τινων γνώσεων εκ των 

φυσικών επιστηµών, µάλιστα της φυσικής καλουµένης ιστορίας τερπνών άµα και χρησίµων 

προς την πρώτην κατ’ οίκον υπό της µητρός παίδευσιν των τρυφερών τέκνων, εις µάθησιν 

ολίγης λογιστικής και πολλής οικονοµίας και χρηστότητος, διά να ήνε ευσεβείς θυγατέρες, 

φιλόστοργοι µητέρες, φιλοπάτριδες και χρησταί πολίτιδες. Τοιαύτην παιδείαν παιδεύουσι τας 

θυγατέρας των τας πολλάς έθνη µεγάλα και σοφά1000.  

Το πιο σηµαντικό για µια µητέρα είναι να αναλάβει η ίδια την ανατροφή του παιδιού 

της και να µην την αναθέσει σε άλλο πρόσωπο1001. Η µητέρα µπορεί όχι µόνο να αγαπά και 

                                            
999 Μάρτιος 1862, τόµος Γ΄, τεύχος 3, σ. 273-276.  
1000Στο ίδιο, σ. 276. “Τα δε αλλόθροα εκείνα λεξείδια και φρασείδια και η λοιπή χλιδή και πολυτέλεια είνε των ολιγίστων 
εκείνων, αίτινες και ανύπανδροι ούσαι και όταν υπανδρευθώσιν υπό πλήθους αβρών και θεραπαινών περιστοιχούνται και 
επί χειρών αρούσιν αυτάς µή ποτε προς λίθον προκόψωσι τους πόδας αυτών”. Σηµ. “Εννοείται δ’ ότι τα µαθήµατα ταύτα 
πρέπει να διδάσκωνται µάλλον πρακτικώς διά δείξεως των αξιολογωτέρων φυτών και ζώων της πατρίδος µας παρά διά 
ξηράς θεωρίας και ασκόπου αποστηθίσεως αοράτων και ακατανοήτων ονοµάτων. Αλλά πού τοιούτοι διδάσκαλοι! Πού δε 
ο δηµιουργικός νους, ο διηνεκώς µεριµνών περί µορφώσεως αγαθών διδασκάλων και αναµορφώσεως της κάκιστα 
εχούσης εκπαιδεύσεως! Της εκπαιδεύσεως, της κρηπίδος πάσης εθνικής ευεξίας και ευηµερίας”).      
1001Μαΐου 31, 1861, Τόµος Α΄ Τεύχος 10, σ. 407-411. Ο συντάκτης του άρθρου δεν αναφέρεται. Το πιο πιθανό να είναι και 
πάλι ο Κ. Ξανθόπουλος που ξανασχολήθηκε µε το θέµα της γυναικείας ανατροφής. Ο αρθρογράφος αναφέρει ότι 
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να φροντίζει το “ζην” του παιδιού της αλλά και το “ευ ζην και καλώς και δικαίως ζην, όπερ 

είνε το αυτό”. Σύµφωνα µε τα λόγια της κ. “Αµιλτόν“, ευγενούς και µορφωµένης 

Αγγλίδας1002, ο Θεός εµπιστεύθηκε στις µητέρες τη φροντίδα λογικών όντων στην πιο 

κρίσιµη περίοδο της ύπαρξής τους και οι πηγές του ηθικού τους βίου βρίσκονται στα χέρια 

των µητέρων. Η µητέρα πρέπει να έχει υπόψη της πόσο σπουδαίο πράγµα είναι οι πρώτες 

εντυπώσεις του παιδιού. Ο θείος Πλάτων στους Νόµους (Ζ΄, 792) επισηµαίνει ότι στον 

αρτίως νεογενή “εµφύεται εις πάντας τότε το παν ήθος διά έθος”. Ο συγγραφέας πιστεύει 

ότι πρέπει να υπάρχει φροντίδα και ακόµη και στη διάρκεια της εγκυµοσύνης να µην 

υποβάλλεται η γυναίκα σε έντονες ηδονές ή λύπες. Ο Thery αναφέρει ότι στην παιδική 

ηλικία ενυπάρχουν τα σπέρµατα των αγαθών και των κακών κλίσεων και διαθέσεων και των 

πνευµατικών δυνάµεων. Ο άνθρωπος προϋπάρχει δυνάµει στο νήπιο, για αυτό και η 

αµέλεια ή η αδιαφορία βλάπτουν και την πρώτη περίοδο της ζωής του παιδιού αλλά και όλη 

την ανατροφή του. ∆υστυχώς, όµως, πολλές µητέρες νοµίζουν ότι η παιδαγωγία αρχίζει 

από το τρίτο ή τέταρτο έτος της ηλικίας του νηπίου και το αφήνουν το προηγούµενο 

διάστηµα µη λαβαίνοντας υπόψη ότι τότε το νήπιο αντιλαµβάνεται και µαθαίνει πιο γρήγορα 

από κάθε άλλη ηλικία.  

Η κυοφορούσα γυναίκα πρέπει να ενδιαφερθεί για τη διατροφή, την ενδυµασία, την 

ανάπαυση, την κίνησή της και να αποφεύγει όλες τις έντονες συγκινήσεις ευχάριστες ή 

δυσάρεστες1003. Με τη γέννηση του παιδιού θα πρέπει να φροντίσει να ικανοποιήσει όλες 

τις ανάγκες αυτού του ασθενούς πλάσµατος, δηλαδή ύπνο σε υγιεινό, ευάερο, ευήλιο 

δωµάτιο, µε ησυχία και ηρεµία, χωρίς το κούνηµα που το καταναρκώνει ούτε την ανάγνωση 

παραµυθιού που του εξάπτει τη φαντασία, αλλά µε ένα γλυκό νανούρισµα που το 

γαληνεύει. Όταν αρχίσει να µιλά, να το κοιµίζει µε µια προσευχή. Μια άλλη σηµαντική πτυχή 

είναι η καθαριότητα, που είναι απαραίτητη για τη σωµατική αλλά και ψυχική υγεία του 

παιδιού. Θα πρέπει να συνηθίζει στο λουτρό και µάλιστα σταδιακά στο κρύο νερό. Η κίνησή 

του δεν πρέπει επίσης να παραµελείται, όπως επίσης και να αφήνεται ελεύθερο να 

κραυγάζει. Να µη το δένει µε φασκιές και να το έχει σε ευρύχωρο κρεβάτι. Όταν αρχίσει να 

κινείται µε άνεση, να το αφήνει ελεύθερο να παίζει προσέχοντας, βέβαια, αν είναι κορίτσι να 

µην παίζει µόνιµα τα αγορίστικα παιχνίδια. Προσοχή χρειάζεται και στην τροφή, ο θηλασµός 

                                                                                                                                                   
συµβουλεύεται το έργο του A. Thery, “Education pour les filles conseils aux meres”, Paris, 1857. Το άρθρο είναι η πρώτη 
επιστολή και έχει τον τίτλο “Το καθήκον της µητρός και η πρώτη ηλικία”. Σκοπός να παρέχει κοινές οδηγίες στις Ελληνίδες 
για την ανατροφή των κοριτσιών.  
1002Η Hamilton (1758-1816) είναι επηρεασµένη από τον Hartley και τον D. Stewart. Το κύριο έργο της είναι το Letters on 
the Elementary Principles of Education, Λονδίνο 1801, το οποίο µεταφράστηκε στα γαλλικά από τον Cheron. Ιστορία της 
Παιδαγωγικής του G. Copmpayre, µετάφραση W. H. Payne, London 1900, σ. 483. Ο Ξανθόπουλος παραπέµπει στη 
γαλλική µετάφραση “Lettres sur les principes elementaires de l’ education”, tom. II, Lettre I. Παρίσι 1804. 
1003Ιουνίου 15, 1861, Τόµος Α΄ Τεύχος 11 σ. 480-488. “Σωµατική ανατροφή του νηπίου“. Άρθρο του Κ. Ξανθόπουλου.  
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να γίνεται σε τακτές ώρες και η άλλη τροφή που θα του χορηγείται να είναι ελαφρά, ενώ θα 

πρέπει να αποφεύγονται τα γλυκά. Ειδικά το τελευταίο είναι πολύ σηµαντικό, διότι η 

χορήγηση γλυκών µε φειδώ τα κάνει εγκρατή και η εγκράτεια είναι από τα πρώτα στοιχεία 

της ορθής ανατροφής. Η ενδυµασία, εκτός από την προφύλαξη από το κρύο ή τη ζέστη, 

καλλιεργεί περισσότερο τη µαταιοδοξία από ό,τι τη φιλοκαλία και καθαριότητα. Είναι 

αναντίρρητο ότι όσο πιο απλά ντύνεται ένας λαός, τόσο πιο υγιής και ευτυχισµένος είναι, 

σύµφωνα µε τον Mauthner (Kinder-Diatetik, Wien 1853, σ. 38). Εξάλλου ας µην ξεχνούν οι 

Έλληνες πόσο απλά ντύνονταν οι πρόγονοί τους στην εποχή της ακµής τους. Οι σύγχρονοι 

Έλληνες παρέλαβαν την ενδυµασία των βορείων κλιµάτων και φορούν ρούχα “πλειότερα 

και χονδρότερα και πολυτελέστερα”. Οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι και ιδιαίτερα οι Άγγλοι ντύνονται 

πιο απλά και ελαφρά. Αλλά στους Έλληνες η µαταιότητα στην ενδυµασία κορυφώθηκε και 

κυρίως στις κυρίες και στους νέους και “κατά γράµµα η ψυχή των και η καρδία των 

εκολλήθη οπίσω των ενδυµάτων και του συρµού προς όλεθρον αυτών τε και των 

οικογενειών”. Ας προφυλάξουν οι γονείς τα παιδιά από τη µαταιότητα του καλλωπισµού, και 

ας ντύνουν το παιδί απλά, καθαρά και µε φιλοκαλία. “Το έθνος ηµών ζη, µα την Ελλάδα, και 

θα ζη και ανάγκη να περιβάλληται τον χιτώνα της ζωής, ανάγκη και µε τας σάρκας οµού 

αυτάς τας θνητάς να κατακαύση τον Νέσσιον χιτώνα της πολυτελείας και διαφθοράς, ον είνε 

περιβεβληµένον”.  

Είναι αναντίρρητο ότι το ήθος που θα επικρατήσει και οι βάσεις της ανάπτυξης του 

παιδιού τίθενται από την οικογένεια, και ιδιαίτερα από τη µητέρα και µάλιστα κατά τα πρώτα 

έτη της ηλικίας του1004. Αλλά και όλος ο άλλος κόσµος και οι άνθρωποι που βρίσκονται στο 

περιβάλλον του παιδιού και η φύση ενεργούν µε διάφορους τρόπους σε αυτό. Όλοι οι 

άνθρωποι δεν είναι εξίσου προικισµένοι από τη Θεία Πρόνοια, διαφέρουν και ως προς τα 

σωµατικά χαρακτηριστικά αλλά και ως προς το είδος της αγωγής και παιδείας. Έτσι, ένα 

παιδί που γεννιέται από αγροίκους και απαίδευτους γονείς διαφέρει από το παιδί που έχει 

µορφωµένους γονείς. Από αυτά φαίνεται πόσο ιερό είναι το καθήκον των γονέων και 

ιδιαίτερα της µητέρας να φροντίσουν από την αρχή την ανατροφή του νηπίου, καθώς και 

των δασκάλων που συνεχίζουν το έργο της αγωγής και παιδείας. Η ίδια η πατρίδα ικετεύει 

και αιτεί αυτή την επιµέλεια και φροντίδα του νηπίου, για να έχει κάποτε “πολίτας” άνδρας. 

Και πρώτα-πρώτα η µητέρα που ανατρέφει το παιδί θα πρέπει να το αναλάβει αυτή 

εξολοκλήρου και να διακατέχεται από αταραξία και γαλήνη ψυχής, να µην οργίζεται ούτε να 

αγανακτεί. Αλλά η αγάπη της δεν πρέπει να είναι τυφλή αδυναµία και πάντοτε να έχει 

                                            
1004Ιουλίου 15 1861, τόµος Β΄, αρ. 13, σ. 34-43. Το άρθρο για την πρώτη ανατροφή του νηπίου συνεχίζεται από τον Κ. 
Ξανθόπουλο.  
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ανυψωµένη την καρδιά της στον ουράνιο πατέρα. Είναι πολύ σηµαντική αυτή η πρώτη 

φροντίδα, αν και οι περισσότεροι γονείς δε το συνειδητοποιούν. Κάθε ερέθισµα είναι 

πολύτιµο για τις αισθήσεις του παιδιού και τις αναπτύσσει· µε την αφή και την όραση 

τέρπεται και διδάσκεται τα σχήµατα και τις ιδιότητες των αντικειµένων, µε την ακοή 

προπαρασκευάζεται στα στοιχεία της γλώσσας και γίνεται η διέγερση του αισθήµατος της 

µουσικής. Σύµφωνα µε τους ψυχολογικούς νόµους οι εντυπώσεις από τον εξωτερικό κόσµο 

είναι στην αρχή άστατες και συγκεχυµένες, αλλά στη συνέχεια παίρνουν συγκεκριµένη 

µορφή1005. Το νήπιο έχει την ανάγκη της µητέρας, για αυτό, και για την ανθρωπότητα και για 

την πατρίδα, είναι πολύ υψηλό και σπουδαίο πράγµα η ορθή και υγιής ανατροφή των 

κοριτσιών, διότι, αν αυτές γίνουν µητέρες µορφωµένες, ευσεβείς, σώφρονες, θα υψώσουν 

µε τη βοήθεια του Θεού τις επερχόµενες γενιές σε υψηλότερη ζωή και θα µεταδώσουν 

διαδοχικά πολύτιµα κειµήλια αγωγής και ανατροφής. Το πρώτο που θα πρέπει να διαθέτει 

µια µητέρα είναι η υποµονή που εκφράζεται µε γλυκύτητα και σοβαρότητα. Να µην οργίζεται 

και µαλώνει το µωρό της µε τραχιά φωνή και άγρια έκφραση. Αν αυτό διαµαρτύρεται, 

µπορεί να του αποµακρύνει τη δυσαρέσκεια µε κάποιο άλλο ερέθισµα. Ο Thery (Education 

pour les filles conseils aux meres”, Paris, 1857) πιστεύει ότι µπορεί µε αυτό τον τρόπο να 

αποφύγει και τη δηµιουργία ελαττωµάτων, αν, όταν εκδηλώνει το παιδί δυσφορία, στρέφεται 

σε αντικείµενα χαρούµενα και ευχάριστα. Για παράδειγµα η φιλαρέσκεια ενός κοριτσιού για 

ένα φόρεµα µπορεί να αποτραπεί µε κάποιο άλλο ερέθισµα. Όταν κάτι τέτοιο δεν επαρκεί, η 

κυρία Necker de Saussure συστήνει τον εξής ποινικό κώδικα για το παιδί ηλικίας δύο-τριών 

ετών. Αν ένα παιδί κάνει κάτι που του απαγορεύθηκε, τότε χρειάζεται µια πρώτη 

υπενθύµιση της απαγόρευσης. Αν συνεχίσει, θα πρέπει να προειδοποιηθεί ότι, αν το 

ξανακάνει, θα του αφαιρεθούν τα µέσα της απείθειάς του. Και αν και τρίτη φορά 

επαναληφθεί το σφάλµα, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί η απειλή. Η πείρα αποδεικνύει ότι 

η µέθοδος είναι φυσική και ορθή. Κάτι άλλο που θα πρέπει να προσεχθεί είναι η αποφυγή 

των επαίνων µπροστά στο παιδί για το κάλλος ή την ευφυΐα του ή η σύγκριση µε τα αδέλφια 

του, διότι έτσι καλλιεργούνται η ζηλοτυπία, η φιλαυτία, ο εγωισµός. Ένα άλλο σφάλµα είναι 

η διδασκαλία στο παιδί, κυρίως από τους γονείς των ανωτέρων τάξεων, των τρόπων 

φιλοφροσύνης που χρησιµοποιούν οι µεγάλοι, δηλαδή χειραψίες, υποκλίσεις κλπ. Αυτή η 

συµπεριφορά βλάπτει το παιδί, διότι την υιοθετεί, χωρίς να τη συνειδητοποιήσει, δεν είναι 

φυσική και δεν πηγάζει από τον εσωτερικό του κόσµο ή µαθαίνει να τη χρησιµοποιεί για 

ιδιοτελείς σκοπούς, µε αποτέλεσµα να καταστρέφεται η παιδική του αθωότητα και ο 

                                            
1005Ωραίο παράδειγµα για το πώς συντελεί η όραση στην ανάπτυξη του παιδιού δίνει ο Th. Waitz στην Psychologie του, 
1849, σ. 250, όπου αναφέρει τα στάδια από τα οποία πέρασε ένας τυφλός νέος µετά από µια επιτυχή εγχείρηση. 
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χαρακτήρας του. “Μορφούται δε καθ’ όλου ο λεγόµενος φαναριωτισµός, αι ιδιοτελείς και 

ψευδείς εκείναι φιλοφρονήσεις”. Την αληθινή φιλοφροσύνη που πηγάζει από τη 

φιλανθρωπία τη µαθαίνει µόνο του το παιδί µε το καλό παράδειγµα. Η µητέρα πρέπει να 

φροντίζει επίσης και για τα ερεθίσµατα που δέχεται το νήπιο. Αυτά δεν πρέπει να είναι 

έντονα ούτε να διαδέχονται µε ταχύτητα το ένα το άλλο. Σύµφωνα µε τους φυσιολόγους και 

ψυχολόγους τα σχήµατα των αντικειµένων πρέπει να είναι απλά, κανονικά µε ζωηρά και 

καθαρά χρώµατα, ενώ η οµιλία από τους άλλους πρέπει να γίνεται καθαρά και να µην 

αποτελεί µίµηση της φωνής του παιδιού. Παντού να υπάρχει τάξη, καθαριότητα, απλότητα, 

διότι έχουν “πολλήν επενέργειαν επί του βίου και την πάσαν υποβοηθούσιν αγωγήν”. Από 

εδώ πηγάζει η πρώτη µόρφωση της καρδιάς και της διάνοιας. Με όσα βλέπει και ακούει το 

παιδί συνδέονται τα πρώτα αισθήµατα και οι κλίσεις και από τις µερικές αντιλήψεις 

πορίζονται τα στοιχεία για τη µόρφωση των εννοιών1006.  

                                            
1006Ο Ξανθόπουλος παραπέµπει στους Waitz, Allgemeine Padagogik, σ. 77 και Πλάτωνα, Συµπόσιον, κεφ. 28 “δει 
άρχεσθαι νέον όντα ιέναι επί τα καλά σώµατα, και πρώτον µεν, εάν ορθώς ηγήται ο ηγούµενος ενός αυτόν σώµατος εράν 
και ενταύθα γεννάν λόγους καλούς”. 
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4.5 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Φτάνοντας στο τέλος της παρουσίασης του Φιλίστορα, κρίνουµε σκόπιµο να εκτεθούν 

τα σχόλια στα τεύχη 23-24, τα τελευταία του Β΄ τόµου, σ. 605, στον επίλογο, όπου οι 

συντάκτες σηµειώνουν ότι ως προς την ποσότητα εκπλήρωσαν τις υποσχέσεις τους, διότι 

εξέδωσαν και παραπάνω φύλλα από τα προβλεπόµενα.  

Ως προς την ποιότητα θεωρούν την εκπλήρωση ανεπαρκή για δύο λόγους:  

1. ∆ε βρήκαν ανταπόκριση από όλους εκείνους από τους οποίους περίµεναν άρθρα, 

για να υπάρχει η ποθητή και αναγκαία ποικιλία στο περιοδικό και  

2. Οι Έλληνες για πολλά πράγµατα “δεν υποφέροµεν γυµνήν την αλήθειαν, και πως 

είµεθα εις την θέσιν εκείνη, εν η κατά Λίβιον nec vitia nostra nec remedia pati possumus 

(δεν µπορούµε να ανεχόµαστε ούτε τις αµαρτίες µας ούτε τις θεραπείες)· η τοιαύτη δε 

κατάστασις είναι δυσχερεστάτη εις τους δηµοσιογραφούντας και απαιτεί ηρωϊκότητα, ην 

ηµείς δεν καυχώµεθα ότι έχοµεν”.  

Η απειρία συνέβαλε και αυτή, εξάλλου κάθε αρχή είναι δύσκολη. Υπόσχονται ότι θα 

καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προαγωγή του περιοδικού.  

Στον επίλογο κατά τη Β΄ ενιαύσια περίοδο του Φιλίστορα, 29/4/1863, ο µόνος από 

τους συντάκτες του περιοδικού που διαµένει στην Αθήνα, ο Στ. Κουµανούδης σηµειώνει: 

“πέρυσιν επιλέγοντες βραχέα τινά εις την α΄ ενιαυσίαν περίοδον του συγγράµµατος τούτου, 

εκρίναµεν αναγκαίον να καταλέξωµεν τρία αίτια, δι’ α εφαίνετο ηµίν, ότι δεν ωρθοπάτησε κατ’ 

ευχήν το πρώτο έτος της ζωής του ο Φιλίστωρ, και προσεθέσαµεν τότε ευχάς τινας και 

ελπίδας περί καλλίονος µέλλοντος. Αλλά σήµερον οµολογούντες ότι κατέπεσαν τα φτερά 

εκείνα των ελπίδων µας, νοµίζοµεν όλως περιττόν να εκφράσωµεν και τους λόγους πάλιν, 

δι’ ους τούτο εγένετο, και παύοντες την περαιτέρω έκδοσιν του οιουδήποτε τούτου 

περιοδικού, ευχαριστούµεν τους συγγραφή και χρήµασι βοηθήσαντας αυτό µέχρι τούδε. Και 

τους µεν άρθρα δόντας γνωρίζουσιν ήδη οι αναγνώσται· συνδροµήν δε µείζονα επί δύω έτη 

έδωκε µόνη η ελληνική κυβέρνησις (ανά 800 δραχµάς κατ’ έτος) επί υπουργού της παιδείας 

του Μιχαήλ Ποτλή”.  

 

Αν και βραχύβιος ο Φιλίστωρ είναι πλουσιότατος σε ύλη χρήσιµη, εκτός από την 

ιστορία της εκπαίδευσης, για τη φιλολογία, ιστορία, γλωσσολογία, αρχαιολογία. Στο 

Φιλίστορα συναντούµε µεγάλη ποικιλία απόψεων, που αντλούνται από πολλές πηγές: της 

ευρωπαϊκής σκέψης, της αρχαιοελληνικής γραµµατείας, του Αδαµάντιου Κοραή.  
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Είναι πραγµατικά δύσκολο να διαγράψουµε το “ιδεολογικό προφίλ“ του Φιίστορα. 

Πολλές από τις ιδέες του µας παραπέµπουν στο ∆ιαφωτισµό. Αυτό φαίνεται από τις 

συνεχείς αναφορές αλλά και τις προσδοκίες των συντακτών του για την πρόοδο του 

ελληνικού έθνους, µε προϋποθέσεις τη µόρφωσή του, την ηθικοποίησή του, την 

τελειοποίηση και την εξέλιξη της νέας ελληνικής γλώσσας, η οποία θεωρείται ζωντανή, 

µεταβαλλόµενη, προϊόν φυσικής εξέλιξης, έχοντας το κύρος που της δίνει ο ίδιος ο λαός 

που τη µιλά εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η επαφή µε τις πνευµατικές επιτεύξεις της Ευρώπης 

και η γνωστοποίησή τους στους αναγνώστες δείχνει επίσης το “µετακενωτικό” χαρακτήρα 

του περιοδικού. Άξιο σχολιασµού είναι επίσης το γεγονός ότι το περιοδικό επικροτεί τις 

προσπάθειες για µετάφραση των αρχαίων προγονικών αριστουργηµάτων, παρά τα ατελή 

αποτελέσµατα. Στα παιδαγωγικά-εκπαιδευτικά άρθρα, αναγνωρίζεται η µεγάλη 

σπουδαιότητα της παιδαγωγικής επιστήµης, της διδασκαλίας µε βάση τους ψυχολογικούς 

νόµους και τα στάδια σωµατικής και διανοητικής ανάπτυξης του παιδιού, η σηµασία της 

υγιεινής, της σωµατικής αγωγής, η χρήση της απλής γλώσσας στο δηµοτικό, η στροφή της 

µέσης εκπαίδευσης σε ένα πιο πρακτικό προσανατολισµό και εκδηλώνεται ενδιαφέρον για 

τη µόρφωση των δασκάλων.  

Η Φιλολογία θεωρείται σηµαντικότατη επιστήµη, διότι χάρη σε αυτήν γίνεται κανείς 

µέτοχος των αξιών του αρχαίου παρελθόντος, ελληνικού και ρωµαϊκού, και διδάσκεται από 

τα λάθη και τις παραλείψεις του, για αυτό και έχει σηµαντική βαρύτητα στην αρθρογραφία 

του περιοδικού. Οι συντάκτες του µε τις κλασικές σπουδές τους στη Γερµανία, στο κέντρο 

του Νεοανθρωπισµού1007, όπως ήδη αναφέρθηκε, θεωρούν την κληρονοµιά του αρχαίου 

ελληνικού παρελθόντος ως τον πιο σηµαντικό ηθικοποιητικό παράγοντα, που θα 

συντελέσει στην ολόπλευρη αρµονική µόρφωση του ανθρώπου και κατ’ επέκταση 

ολόκληρου του ελληνικού έθνους. Ας µη λησµονούµε επίσης ότι ο Κοραής, που συχνά 

αναφέρεται στο περιοδικό και τον επικαλούνται οι συντάκτες, κυρίως, στο θέµα της 

γλώσσας και της γραµµατικής, για να στηρίξουν τις απόψεις τους, σηµάδι της επιρροής που 

ασκεί ακόµη, τουλάχιστον στον κύκλο των αρθρογράφων του περιοδικού, ήταν κατεξοχήν 

εµπνευσµένος από τις αρχές και τα ιδεώδη του δηµοκρατικού κλασικισµού, αν και δεν 

έτρεφε ποτέ τις ψευδαισθήσεις, που δηµιουργήθηκαν στη συνέχεια, σχετικά µε τη 

δυνατότητα της αναβίωσης των αρχαίων θεσµών. Την κλασική παιδεία, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω1008, τη θεωρούσε ως το µέσο για την αναζωογόνηση της πολιτικής 

χρηστότητας, που ήταν απαραίτητη, για να επιτευχθεί η κοινωνική και πολιτική 

                                            
1007 Α., Ρέµπλε, Ιστορία της Παιδαγωγικής, Μετ. Θ., Χατζηστεφανίδης-Σ., Χατζηστεφανίδη-Πολυζώη, 1990, 263 κε. 
1008Βλέπε Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας εργασίας. 
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µεταρρύθµιση. Κατά τον Κοραή τα αρχαία κείµενα έπρεπε να µελετώνται µε κριτικό 

τρόπο1009. Στην πράξη, βέβαια, όπως είναι γνωστό, η κριτική ανάγνωση των αρχαίων 

κειµένων, αντικαταστάθηκε από τη στείρα προγονολατρία, ενώ στη διδασκαλία επικράτησε 

και πάλι ο σχολαστικισµός και η προσκόλληση στη γραµµατική και το συντακτικό, παρόλο 

που πολλές φορές εκφράστηκαν αντίθετες απόψεις, όπως το 1855.    

Τότε µια οµάδα καθηγητών του Πανεπιστηµίου, οι Κ. Θ. Μανούσης,  Κ. Ασώπιος, Φ. 

Ιωάννου, Κ. Κοντογόνης,  Γ. Παπασλιώτης, ανάµεσά τους και ο Στ. Κουµανούδης, 

ανέλαβαν, σαν άλλοι “Κοραήδες”, να εκδώσουν “Συλλογήν των δοκίµων ή κλασικών 

λεγοµένων Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων µετά εκλεκτών εκ των αρίστων εκδόσεων 

ερανισµένων γραµµατικών, κριτικών και εξηγητικών σηµειώσεων, όσαι απαιτούνται κατά την 

σηµερινήν της φιλολογικής επιστήµης κατάστασιν προς την ακριβή ερµηνείαν και 

διασάφησιν αυτών” στα πλαίσια της προσπάθειας να φέρει η ανάγνωση των κλασικών 

έργων τους προσδοκώµενους καρπούς και να γίνουν αυτοί κοινό κτήµα του ελληνικού 

έθνους, πράγµα που δεν είχε επιτευχθεί ακόµη, παρ’ όλη την πρόοδο των γραµµάτων στην 

Ελλάδα. Οι κυριότεροι λόγοι για αυτή την κατάσταση ήταν η έλλειψη χρήσιµων εκδόσεων, 

αναγκαίων διδακτικών και βοηθητικών βιβλίων και η “αµέθοδος” διδασκαλία. Τονίζουν ότι 

πρέπει να διαβάζουµε τους συγγραφείς όχι “µηχανικώς και γραµµατιστικώς αλλά κατά τον 

νουν και το πνεύµα αυτών”1010.  

Αυτή η αντίληψη για τον τρόπο µελέτης και αξιοποίησης της αρχαίας ελληνικής 

γραµµατείας εκφράζεται στο περιοδικό µε την επισήµανση ότι η διδασκαλία της αρχαίας 

ελληνικής χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καταδικάζεται ο σχολαστικισµός των διδασκόντων, 

που καταστρέφει την οµορφιά των κειµένων και προτείνονται διδακτικές µέθοδοι, που 

εφαρµόστηκαν από τους µεγάλους φιλολόγους της Γερµανίας, στους οποίους γίνονται 

παραποµπές. Η σηµασία που δίνεται στη µελέτη των προγονικών συγγραµµάτων είναι 

πολύ µεγάλη, διότι αυτά θεωρούνται, εκτός από γνωστικά, κατ’ εξοχήν ηθικοποιητικά 

µαθήµατα. 

Μεγάλος είναι ο προβληµατισµός για την αντίληψη που εκφράζεται ως προς το άτοµο, 

την αποστολή του και τη διαµόρφωση του χαρακτήρα του. Ορισµένες αναφορές του 

περιοδικού, όπως ο ορισµός του ανθρώπινου χαρακτήρα ως ένωση της µερικότητας του 

”εγώ” και του αµετάβλητου ηθικού νόµου, η αποσιώπηση της προσωπική ευτυχίας, η 

υποταγή, συνειδητή, βέβαια, στην ανάγκη του νόµου και στο γενικό καλό της πατρίδας, µας 

                                            
1009 Κιτροµηλίδης, Π., Ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός: Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, Αθήνα 2000, σ. 383 κε. 
1010“Περί της εν Ελλάδι ταχυτέρας και συντελεστικωτέρας της ελληνικής παιδείας αναπτύξεως”, Εφηµερίς των Φιλοµαθών, 
20/3/1855, σ. 440 κε. Παρουσιάζεται η ανάγκη να µεταφερθεί από το νου των αρχαίων κάποιο µόριο και στο νου των 
σύγχρονων Ελλήνων, για αυτό και θα προχωρήσουν στην έκδοση του έργου. 
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θυµίζουν έντονα τις ιδέες του Hegel, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος από φυσικός 

πρέπει να γίνει ένας πραγµατικά πνευµατικός άνθρωπος, ένα όργανο του ”γενικού”, ενώ η 

Παιδαγωγική θα δείξει το δρόµο για την πραγµάτωση αυτού του σκοπού1011. Ο Φιλίστωρ, 

βέβαια, εντάσσει όλα αυτά στις επιταγές του Χριστιανισµού, τον οποίο και επικαλείται κάθε 

φορά, όταν αναφέρεται στην ηθικοποίηση του παιδιού και του ανθρώπου γενικότερα.  

Ως προς το εκπαιδευτικό σύστηµα προτείνεται ένα δηµοτικό σχολείο για όλα τα παιδιά 

του λαού, στο οποίο θα χρησιµοποιείται η απλή νεοελληνική γλώσσα, Ελληνικό Σχολείο για 

τη µεσαία κοινωνική τάξη, Γυµνάσιο για όσους προορίζονται για ανώτερες σπουδές.  

Σηµαντική θεωρείται η γυναικεία αγωγή, για την οποία αντλούνται στοιχεία και 

πληροφορίες από τη γαλλική και την ελβετική (γαλλόφωνη) βιβλιογραφία. 

Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι ο Φιλίστωρ παρουσιάζει εντονότατα ”εκλεκτικισµό” 

κινούµενος ανάµεσα στις ιδέες του ∆ιαφωτισµού και του Νεοανθρωπισµού και 

αξιοποιώντας κάθε στοιχείο που φαίνεται ”χρήσιµο” στις διάφορες περιπτώσεις. 

 

 

 

                                            
1011Ρέµπλε, ο. π., σ. 317. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Φτάνοντας στο τέλος αυτής της περιδιάβασης στο χώρο των ιδεών στο νεοελληνικό 

κόσµο του 19ου αιώνα και παρακολουθώντας την πορεία της σκέψης των λογίων αυτής της 

εποχής, µέσα από τα κείµενα των τριών περιοδικών Παιδαγωγός, Εφηµερίς των Μαθητών 

και των Φιλοµαθών και Φιλίστωρ καταλήγουµε στις εξής διαπιστώσεις. 

Οι Νεοέλληνες διανοούµενοι και εκπαιδευτικοί-παιδαγωγοί διαµόρφωσαν τη σκέψη 

τους µε βάση το ιδεολογικό υπόβαθρο του αρτισύστατου ελληνικού κράτους και τις 

επιρροές που δέχτηκαν από τις επικρατούσες ιδέες στις χώρες της δυτικής Ευρώπης είτε 

µέσω των σπουδών τους είτε µέσω της προσωπικής τους µελέτης. Παράλληλα, και επειδή 

ο λόγος τους είχε βαρύτητα στην ελληνική κοινωνία και πολιτεία, συνέβαλαν και αυτοί στο 

σχηµατισµό αυτού του ιδεολογικού πλαισίου. Από την αρχή, δηλαδή υπήρχε µια αµφίδροµη 

σχέση αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στους Νεοέλληνες διανοούµενους και στην ιδεολογία 

του νεοελληνικού κράτους σε συνάρτηση πάντοτε µε τις οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές 

συνθήκες και την κυρίαρχη εξωτερική πολιτική.  

Παρατηρούµε επίσης µέσα από τα κείµενα που µελετήθηκαν, και που καλύπτουν 

χρονολογικά µια τεσσαρακονταετία, ότι δεν είναι δυνατόν να διαγραφεί η πορεία 

αυτοτελούς παιδαγωγικής σκέψης στο ελληνικό κράτος, διότι αυτή δεν είχε καµία 

επιστηµονική υποστήριξη, από τη στιγµή που δεν υπήρχε έδρα Παιδαγωγικής στο 

Πανεπιστήµιο, αλλά και γιατί, όπως διαφάνηκε µέσω της µελέτης µας, η ελληνική 

παιδαγωγική σκέψη, όταν αυτή εκφράζεται, βρίσκεται σε στενότατη συνάφεια µε άλλες 

εκφάνσεις της ιδεολογίας εκείνης της εποχής και κυρίως µε τις απόψεις για το ρόλο και την 

αποστολή του ελληνικού κράτους, την ορθόδοξη θρησκευτική παράδοση, την ιστορία, την 

αρχαιότητα, τη φιλολογία και τη γλώσσα. 

Από τα τρία περιοδικά σαφέστερο είναι το περίγραµµα του περιοδικού Παιδαγωγός, το 

οποίο αφορά στη δηµοτική εκπαίδευση. Εδώ µπορούµε να ισχυριστούµε ότι εκφράζεται 

καθαρά η παιδαγωγική σκέψη του συντάκτη. 

Ο Παιδαγωγός αναλαµβάνει µια “εθνοφωτιστική και παιδαγωγική συνεισφορά”1012 

στους δηµοδιδασκάλους της εποχής σε δύο επίπεδα: της παιδαγωγικής-διδακτικής 

κατάρτισης και της οργάνωσης και διοίκησης του αλληλοδιδακτικού σχολείου.  

Με το ύφος της γραφής του και τις ιδέες που προβάλλει κάνει τον αναγνώστη µέτοχο 

του παιδαγωγικού ενθουσιασµού, που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του πνευµατικού 

                                            
1012Η φράση από το Π., Κονδύλης, Ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός. Οι Φιλοσοφικές Ιδέες. Αθήνα, 1988, σ. 11. 
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κινήµατος του ∆ιαφωτισµού1013. Η πίστη στην αξία της παιδείας, η πίστη στο έµφυτο “καλό” 

και στο “εκπαιδεύσιµο” του ανθρώπου είναι διάχυτες σε όλα τα δηµοσιεύµατα του 

περιοδικού. Η παιδαγωγική-παιδαγωγία αναλαµβάνει το ρόλο της διαµόρφωσης των 

ελληνοπαίδων µε την καλλιέργεια και ανάπτυξη των τριπλών τους δυνάµεων (σωµατικών, 

διανοητικών, ηθικών), σε λογικά όντα µε ορθή σκέψη και κρίση, σε καλούς χριστιανούς, 

ενάρετους και χρηστούς πολίτες, συνεπείς στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε 

φωτισµένους ανθρώπους που θα κερδίσουν και την προσωπική τους ευτυχία, θα 

ωφελήσουν την πατρίδα τους και θα βελτιώσουν την κοινωνία. Το προσωπικό όφελος 

βρίσκεται σε αρµονία µε το κοινωνικό. Στην κοινωνία που θα υπάρχουν τέτοιοι πολίτες και 

άνθρωποι δεν θα υπάρχουν συγκρούσεις ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις, ανάµεσα σε 

άρχοντες και αρχοµένους, όλοι θα σέβονται τα δικαιώµατα των άλλων. Στο σηµείο αυτό θα 

πρέπει να επισηµανθεί ότι υπάρχει οµοιότητα µε τις σκέψεις του Κοραή σε σχέση µε την 

τέχνη της “βιωτικής”, δηλαδή “την τέχνην της ζωής, την επιστήµην πώς να συζώµεν µετ’ 

αλλήλων τον ολιγόχρονον τούτον βίον, µε αγάπην, µε ειρήνην, µε δικαιοσύνην, 

προσφερόµενοι προς αλλήλους αδελφικώς ως µιας µητρός, της πατρίδος τέκνα ως ενός 

όλου σώµατος του πολιτικού συστήµατος, µέλη, συνεργά προς έν µόνο τέλος, την κοινήν 

όλων ωφέλειαν, χωρίς εξαίρεσιν, χωρίς προνόµια. Αδελφικώς ακόµη και µε τους αιρετικούς! 

“1014.  

Εκτός από τις γενικές αυτές αρχές που µπορούν να ισχύσουν σε όλες τις κοινωνίες, 

τίθενται και οι συγκεκριµένες για το ελληνικό έθνος, εξάλλου στον πρόλογο το περιοδικό 

κάνει λόγο για “εθνική” εκπαίδευση. Το ελληνικό έθνος είναι στενά συνδεδεµένο µε την 

Ορθόδοξη θρησκεία και µε τα πάτρια ήθη και έθιµα. Η θρησκεία προβάλλεται 

“απογυµνωµένη” από τη µεταφυσική, µε απλότητα, χωρίς να καλλιεργείται καµία φοβία και 

στηριζόµενη στη λογική1015. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι οι αναφορές στα εθνικά 

                                            
1013Παρά τα διάφορα ιδεολογικά ρεύµατα που εµφανίστηκαν στους κόλπους του ∆ιαφωτισµού και εξέφρασαν διαφορετικές 
αντιλήψεις, υπάρχουν οι λεγόµενοι “κοινοί τόποι” του κινήµατος, δηλαδή η στροφή στη φύση (Πειραµατική Φιλοσοφία), η 
υποταγή της φύσης µε τη βοήθεια της επιστήµης και τεχνολογίας, η διαφοροποίηση του νοήµατος της φιλοσοφίας, καθώς 
αυτή αξιολογείται από την “ηθικοπρακτική της γονιµότητα και την ωφελιµότητά της” για τον άνθρωπο, αυτονοµείται από τη 
θεολογία, συνδέεται µε την ηθικοκοινωνική πρακτική και ο φιλοσοφικός λόγος αναλαµβάνει ως κύρια λειτουργία του την 
κριτική. Στο ίδιο κλίµα κινούνται περίπου και οι Έλληνες διαφωτιστές αναπροσανατολίζοντας το φιλοσοφικό στοχασµό 
προς τον αισθητό κόσµο, δίνοντας προτεραιότητα στα ηθικοπρακτικά προβλήµατα και ταυτίζοντας τη φιλοσοφία µε τον 
κριτικό λόγο, Κονδύλης, ο. π., σ. 17 κε.    
1014Αδαµάντιος Κοραής (1820). Προλεγόµενα στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς/ Ιλιάδα ∆’, τόµος Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 
1988, σ. 574. 
Σε άλλο απόσπασµα ο Κοραής θεωρεί ότι η «Βιωτική» τέχνη επιτυγχάνεται, εφόσον τείνουν σε αυτήν δύο συνεργαζόµενες 
δυνάµεις, η Ηθική και η Πολιτική, που θα πρέπει στην περίπτωση αυτή ουσιαστικά να ταυτίζονται. Η αρµονία που 
επιτυγχάνεται µεταξύ αυτών των δυνάµεων ήταν γνωστή στους αρχαίους φιλοσόφους και ονοµαζόταν Πρακτική 
Φιλοσοφία. Ως σκοπός της «Βιωτικής» ορίζεται η προσπάθεια του ανθρώπου να βελτιώσει το λογικό άνθρωπο ή να τον 
διαπλάσει ιδανικά, µε σκοπό να επιτύχει την κοινωνική ευδαιµονία. Αδαµάντιος Κοραής (1815), ο. π., Ηθικά Νικοµάχεια, 
τόµος Γ΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1988, σ. 16-17.  
1015Αυτή η αντίφαση, δηλαδή η σύνδεση λογικής και θρησκείας, είναι χαρακτηριστική σε αρκετούς Νεοέλληνες 
διαφωτιστές.  
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ονόµατα Έλλην, ελληνικός (ουσιαστικά και επίθετα), είναι περιορισµένες, ίσως, διότι ο 

Κοκκώνης συγγράφει µεταφράζοντας εγχειρίδια παιδαγωγικής άλλων χωρών, χωρίς, 

βέβαια, να µπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι απουσιάζει η προσωπική του σφραγίδα από 

αυτές τις µεταφράσεις. 

Όσον αφορά στην “παιδαγωγική νεολογία ή νεολογική παιδαγωγική των Ρουσό και 

Βάσεδοφ” στον Παιδαγωγό αναφέρει το σκεπτικισµό των αντιπάλων της, καθώς αυτοί τη 

θεωρούν ουτοπιστική και επικίνδυνη για τον πραγµατικό κόσµο και αντιπαραθέτει σε 

αυτούς τη θετική συνεισφορά αυτής της παιδαγωγικής, καθώς “ό,τι δε η κοινή πείρα 

πρότεινεν ως έγκληµα των τοιούτων παιδαγωγικών, ήτο το µέγιστον εγκώµιον 

δι΄αυτούς”1016. Η “νέα παιδαγωγική” συντέλεσε να γίνουν οι ανατροφείς πιο προσεκτικοί και 

να θεωρήσουν τον άνθρωπο ως προσδιορισµένο από τη Θεία Πρόνοια να είναι χρήσιµος 

µε τη φυσική του ευφυΐα και τις προσωπικές του δυνάµεις, χωρίς να κωλύεται από τις 

συµβατικότητες και τις προλήψεις. Η “νέα παιδαγωγική” συνέβαλε στο να τιµάται το λογικό 

του ανθρώπου, να γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατά του, να αισθάνονται όλοι οι άνθρωποι 

από τον ευγενή έως το χωρικό ίσοι, να συνειδητοποιούν τα κοινωνικά τους καθήκοντα, να 

αγωνίζονται για την εσωτερική και την κοινωνική τους ελευθερία χωρίς βιαιότητες και 

συγκρούσεις, να ενδιαφέρονται για το κοινωνικό σύνολο, για να αποδεσµευτεί αυτό από 

κάθε είδους δεσµά που το κρατούν στην αµάθεια, στη βαρβαρότητα, στην άγνοια της 

χριστιανικής πίστης1017. 

 Από τα γραφόµενα του Κοκκώνη διαφαίνεται επίσης ότι υποστηρίζει τη διάκριση στην 

παρεχόµενη εκπαίδευση ανάλογα µε την κοινωνική προέλευση των παιδιών, παρόλο που 

το ιδανικό θα ήταν όλοι οι άνθρωποι, όπως αναφέρει, να εξυψωθούν στον ίδιο βαθµό της 

παιδείας1018. Είναι µια άποψη που είχε υποστηριχτεί και από ορισµένους Γάλλους 

διαφωτιστές του 18ου αιώνα αλλά και από το ρεύµα της Ιδεολογίας1019. Μάλιστα ο Destutt 

de Tracy διέκρινε δύο τάξεις στην κοινωνία, τους χειρώνακτες και τους εργάτες του 

πνεύµατος, την εργατική τάξη και τη διανόηση και πρότεινε δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά 

συστήµατα1020. Ο Κοκκώνης προτείνει κοινή πρώτη παίδευση για όλα τα παιδιά και στη 

συνέχεια το διαχωρισµό ανάλογα µε την κοινωνική τους τάξη.  

                                            
1016Παιδαγωγός, σ. 76. 
1017Παιδαγωγός, σ. 76 κε. 
1018Στο ίδιο, σ. 79. 
1019Maurice Debesse-Gaston Mialiaret, Οι Παιδαγωγικές επιστήµες, τόµος 2, Ιστορία της παιδαγωγικής, Αθήνα, 1982, σ. 
371 κε 
1020Ο κόµης Destutt de Tracy (1754-1836), θεµελιωτής της θεωρίας των Ιδεολόγων, υποστήριξε αυτή την άποψη στο έργο 
“Observations sur le Systeme actuel d’ Instruction Publique”, Παρίσι, 1801. J., A., Bowen, History of Western Education. 
The Modern West Europe and the New World, USA 1981, Volume III , σ. 251.  
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Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει επίσης να επισηµανθεί είναι ο ρόλος του “µέτρου” 

στην παιδαγωγία και διδακτική. Κάθε δράση και ενέργεια πρέπει να ακολουθεί το µέτρο1021. 

Καµία διανοητική-ηθική-σωµατική δύναµη, καµία έξη δεν πρέπει να καλλιεργηθεί 

υπερβολικά. Ως προς την ανάπτυξη των τριπλών δυνάµεων του ανθρώπου τις θεωρεί όλες 

σηµαντικές προτείνοντας αντίστοιχους τρόπους καλλιέργειας και άσκησης, χωρίς να 

υποτιµά καµιά. Το ενδιαφέρον για το σώµα και τις σωµατικές δυνάµεις συνδέεται 

οπωσδήποτε µε τη νέα αντίληψη για την υγιεινή, την καλή διατροφή και τη φροντίδα για τη 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου  του ανθρώπου και παράλληλα µε την πίστη ότι δεν είναι 

δυνατόν να αναπτυχθούν οι διανοητικές και ηθικές δυνάµεις, αν το σώµα του παιδιού δεν 

είναι υγιές. Και τα παιδαγωγικά εγχειρίδια που συστήνει, όπως η Παιδαγωγία του Καλλονά 

ή η Ηθική των Παίδων του Campe, αναφέρονται επίσης στη σωµατική υγεία και στη 

διατροφή των παιδιών. Αποδεκτά είναι και τα σωµατικά πάθη, αρκεί να καταβάλλονται 

προσπάθειες για αυτοέλεγχο από το παιδί µε τη βοήθεια του δασκάλου1022.  

∆ίνει βαρύτητα επίσης και στις ηθικές αλλά και στις διανοητικές δυνάµεις, εξάλλου όσα 

διατείνεται δεν είναι κατορθωτά χωρίς την ανάπτυξη του Λόγου. Ακόµη και η χριστιανική 

θρησκεία, που έχει µεγάλη ηθικοποιητική δύναµη, αν δεν είναι ανεπτυγµένο το λογικό, 

µπορεί να καταλήξει σε δεισιδαιµονία. Σκοπός της παιδείας είναι η διαµόρφωση της 

ελεύθερης προαίρεσης του ανθρώπου, ώστε τελικά αυτή να ταυτιστεί µε την αρετή. Στη 

µικρή ηλικία θεωρεί απαραίτητη την καλλιέργεια των καλών έξεων και θεµιτή την 

πειθανάγκη για τη στροφή της προαίρεσης στην αρετή, ενώ στη µεγαλύτερη ηλικία την 

πειθώ και τη χρήση του λογικού.  

Καθοριστικός θεωρείται επίσης ο ρόλος του δηµοδιδασκάλου στη διαµόρφωση των 

τριπλών δυνάµεων του παιδιού, για αυτό και οι απαιτήσεις από αυτόν είναι υψηλές, καθώς 

πρέπει να είναι γνώστης του αντικειµένου του, της παιδαγωγικής, της διδακτικής, της 

ψυχολογίας, όπως επίσης και άνθρωπος ενάρετος, που µε τη στάση και τον “υπογραµµό” 

του στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον θα κερδίσει το σεβασµό και την υπόληψη από 

όλους. Απαραίτητη είναι επίσης και η γνώση της αλληλοδιδακτικής µεθόδου ή καλύτερα του 

αλληλοδιδακτικού συστήµατος, για το οποίο δίνει τα πιο λεπτοµερή στοιχεία και στο 

περιοδικό αλλά και στον Οδηγό της αλληλοδιδακτικής, στον οποίο το περιοδικό 

παραπέµπει συχνά. Ο Οδηγός αυτός αποτελεί τον καταστατικό χάρτη της διδασκαλίας του 

Έλληνα δασκάλου αλλά και της οργάνωσης του ελληνικού δηµοτικού σχολείου. Κατά πόσο, 

βέβαια, η απαρέγκλιτη τήρηση του Οδηγού συνέβαλε στην πραγµάτωση των αξιωµάτων 

                                            
1021Ο Ιω. Κοκκώνης συχνά παραπέµπει στον Αριστοτέλη, το φιλόσοφο της µεσότητας. 
1022 Κονδύλης, ο. π., σ. 162. 
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της παιδαγωγικής και διδακτικής, στα οποία επιµένει, και καλώς, ο συντάκτης του 

περιοδικού, είναι ένα ερώτηµα, στο οποίο η απάντηση δίνεται από τα άλλα περιοδικά που 

είναι µεταγενέστερα του Παιδαγωγού. 

Αν διακινδυνεύσουµε, επίσης, να εντοπίσουµε συγκεκριµένες επιρροές στον Κοκκώνη 

από τη δυτικοευρωπαϊκή παιδαγωγική σκέψη, καθώς ο συγγραφέας δεν κατονοµάζει 

σχεδόν σε κανένα άρθρο τη βιβλιογραφία που χρησιµοποιεί, θα λέγαµε ότι είναι 

“εκλεκτικός“1023. Στοιχεία από την αρχαιότητα, όπου αυτά εξυπηρετούν τη στήριξη των 

απόψεών του, µνηµόνευση ονοµάτων και παραποµπές σε βιβλία του Νεοελληνικού 

διαφωτισµού, οµοιότητες µε άρθρα του Ερµή του Λόγιου, απόψεις από τον Κοραή, από 

τους Άγγλους ωφελιµιστές, τους Γάλλους ιδεολόγους αλλά και τους Herder και Pestalozzi 

είναι διάχυτες στη σκέψη του Παιδαγωγού1024, ενώ παράλληλα φαίνεται ότι έχει βαθιά 

γνώση των θεωριών των Rousseau και Basedow.  

Πιο περίπλοκα είναι τα πράγµατα µε τα άλλα δύο περιοδικά, τα οποία έχουν 

συντάκτες και συνεργάτες, κυρίως, λογίους µε κλασικές σπουδές είτε στην Ελλάδα είτε στη 

δυτική Ευρώπη και απευθύνονται γενικότερα σε ανθρώπους των γραµµάτων και της 

εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων. Κατά τη µελέτη αυτών των περιοδικών, είναι αλήθεια ότι 

υπήρχε η προσδοκία να επισηµάνουµε σαφείς αναφορές σε παιδαγωγικά συστήµατα και 

µεθόδους, πράγµα, βέβαια, που θα διευκόλυνε τη διατύπωση ασφαλέστερων 

διαπιστώσεων και συµπερασµάτων. Από την αρχή, όµως, διαφάνηκε ότι οι ασχολούµενοι 

µε τα θέµατα της παιδαγωγικής-ίας και εκπαίδευσης εντάσσουν αυτά στο πλαίσιο της 

ιστορίας, της φιλολογίας, της γλώσσας.     

Η Εφηµερίς των Μαθητών και Φιλοµαθών που εκδίδεται για περίπου µία τριακονταετία 

δίνει τη δυνατότητα στο µελετητή να παρακολουθήσει ένα ευρύ φάσµα προβληµατισµών 

για την ιστορία, την αρχαιολογία, τη µυθολογία, τη φιλολογία, τη γλώσσα παράλληλα µε την 

εκπαίδευση και την παιδαγωγική στο ελληνικό κράτος, αλλά και ο Φιλίστωρ, αν και 

βραχύβιος, ασχολείται µε τους ίδιους τοµείς. Και τα δύο περιοδικά κινούνται ανάµεσα σε 

πολλούς παράλληλους άξονες, που, όµως, συµπλέκονται µεταξύ τους στον κοινό σκοπό 

της αγωγής του ελληνόπαιδος. Ιστορία και αρχαιογνωσία1025, γλώσσα, Ορθόδοξη θρησκεία 

και παράδοση, παιδαγωγία και εκπαίδευση. Όλοι, µαζί µε άλλους συµπληρωµατικούς, 

βρίσκονται σε στενότατη συνάφεια και αποτελούν µέσα ηθικοποίησης1026. Μάλιστα ο 

                                            
1023 Ένα βασικό χαρακτηριστικό του Νεοελληνικού διαφωτισµού. Κονδύλης, ο. π., σ. 9. 
1024 Οι οµοιότητες επισηµάνθηκαν στην παρουσίαση του Παιδαγωγού.  
1025 Ρέµπλε, ο. π., σ. 277 κε. Altertumswissenschaft, στο ίδιο, σ. 282.  
1026“µέλι, προς γλυκασµόν της µεγάλα και ένδοξα υπισχνουµένης Ελληνικής νεότητος”, χαρακτηρίζει την ύλη της η 
Εφηµερίς των Φιλοµαθών στον πρόλογο. 
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Φιλίστωρ κάνει διάκριση, όπως είδαµε, στους δύο άξονες της Ιστορίας και της 

Παιδαγωγίας, όπου εντάσσει και τις άλλες παραµέτρους. Γιατί, άραγε, ένα τόσο ευρύ 

φάσµα από ενδιαφέροντα σε περιοδικά που επαγγέλλονται ότι είναι, η µεν Εφηµερίς των  

Μαθητών, “Φιλολογική και των ειδήσεων”, και στη συνέχεια η Εφηµερίς των Φιλοµαθών, 

“Φιλολογική, Εκκλησιαστική και της ∆ηµοσίας εκπαιδεύσεως”, ενώ ο Φιλίστωρ “Σύγγραµµα 

Φιλολογικόν και Παιδαγωγικόν”. Πώς συµπλέκονται η φιλολογία µε την εκπαίδευση και την 

παιδαγωγική-παιδαγωγία;  

Η µελέτη των περιοδικών µας δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσουµε να δώσουµε 

απαντήσεις για την ελληνική παιδαγωγική σκέψη αυτής της περιόδου. Αρχαιογνωσία, 

φιλολογία και παιδαγωγία µας παραπέµπουν αναπόφευκτα στο ιδεολογικό ρεύµα του 

“φιλολογικού νεοανθρωπισµού” της Γερµανίας1027, όπου σπούδασαν και οι περισσότεροι 

νεοέλληνες των κλασικών γραµµάτων. Αυτός ο φιλολογικός νεοανθρωπισµός, όµως, στην 

Ελλάδα από θεωρητική άποψη και µε βάση τα κείµενα των περιοδικών, πήρε µια εντελώς 

διαφορετική διάσταση. Η επιδίωξη της ολόπλευρης καλλιέργειας του ανθρώπου, η οποία 

είναι βασικό χαρακτηριστικό αυτού του ρεύµατος, θίγεται ελάχιστα, ενώ αντίθετα φαίνεται 

έντονα η “ωφελιµιστική” αξιοποίηση των αρχαίων συγγραµµάτων. Ο στόχος της µελέτης 

της αρχαιότητας είναι καθαρά πρακτικός και εξυπηρετεί από πολλές απόψεις: η 

αρχαιογνωσία εξασφαλίζει αποδείξεις για τη συνέχεια της ελληνικής φυλής, παρέχει 

παραδείγµατα λαµπρής πολιτειακής και κοινωνικής οργάνωσης για το σύγχρονο ελληνικό 

κράτος, δηµιουργεί κίνητρα µίµησης του λαµπρού παρελθόντος στους νέους και γενικά 

διδάσκει και παιδαγωγεί το σύγχρονο Έλληνα. Κάποιες φορές ο θαυµασµός στην 

αρχαιότητα παίρνει λατρευτικό χαρακτήρα και δηµιουργεί ουτοπιστικές ιδέες και αυταπάτες, 

όπως ότι η αναβίωση του αρχαίου παρελθόντος θα είναι η λύση στα σύγχρονα 

προβλήµατα και θα οδηγήσει το Ελληνικό κράτος στην πρόοδο και µάλιστα εκφράζεται και 

ένα σχήµα οξύµωρο, εφόσον  η επάνοδος στην αρχαία γλώσσα θεωρείται πορεία προς “τα 

πρόσω”. 

Στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών µπορούµε επίσης να δούµε τις αντιλήψεις που  

κυριαρχούσαν εκείνη την εποχή για το ελληνικό κράτος. 

Επικρατεί η πεποίθηση ότι σηµειώνεται πρόοδος, η οποία αποδεικνύεται, κυρίως, από 

τη ροπή προς τα γράµµατα µε βάση τα αριθµητικά στοιχεία. Οι οµογενείς βοηθούν 

οικονοµικά µε την κατασκευή νεοκλασικών κτιρίων που θα στεγάσουν ιδρύµατα που 

υπήρχαν και στην αρχαιότητα (Ακαδηµία, Άρειο Πάγο), ενώ ο ερχοµός του βασιλιά 
                                            
1027 Ρέµπλε, ο. π., σ. 280 κε.  
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θεωρείται ότι συντέλεσε στην πρόοδο, στην ανάπτυξη από όλες τις απόψεις και στη 

βαθµιαία επάνοδο στο προγονικό ύψος. Το ελληνικό έθνος θεωρείται περιούσιο, διότι η 

Θεία Πρόνοια το επέλεξε για µια ιδιαίτερη αποστολή, το προάγει και το χειραγωγεί στον 

“ουρανόθεν“ προορισµό του, η εκπλήρωση του οποίου είναι θέµα χρόνου. Οι αξίες που 

προβάλλονται είναι η πίστη στο Θεό, η πατρίδα, η βασιλεία οι οποίες και το οδηγούν στον 

προορισµό του, ο οποίος είναι υψηλός και απαιτητικός, καθώς η Ανατολή προσδοκά από 

την Ελλάδα και η ελληνική φυλή κρατεί “εν τη παλάµη της αυτάς τας τύχας της Ανατολής”. 

Εµφανίζονται και “ιδεολογήµατα” που ενισχύουν τους στόχους και τις επιδιώξεις του 

ελληνικού κράτους (Μεγάλη Ιδέα, αλυτρωτισµός), όπως η ευχή ο διάδοχος Κωνσταντίνος 

να καθίσει στο θρόνο του Βυζαντίου και σηµειώνεται ακόµη και διαστρέβλωση της 

ελληνικής ιστορίας.  

Η πρόοδος επιδιώκεται να επιτευχθεί στα γράµµατα µε την ίδρυση σχολείων, τη 

“φαινοµενική” προσοχή που δίνεται στο Πανεπιστήµιο, τους λογοτεχνικούς διαγωνισµούς, 

ενώ για πρακτικές τέχνες δε γίνεται σχεδόν κανένας λόγος. Μάλιστα διατυπώνεται και η 

ακραία άποψη ότι τις επιστήµες και το σίδηρο µπορεί η Ελλάδα να τις πάρει από τη ∆ύση, 

ενώ στην Ελλάδα θα πρέπει να καλλιεργηθούν τα γράµµατα. 

Από τα τρία περιοδικά που µελετήθηκαν θα σηµειώσουµε τις θέσεις που εκφράζουν 

ως προς τις κοινές θεµατικές της παιδαγωγίας, της θρησκευτικής-ηθικής-εθνικής αγωγής, 

της διδακτικής-διδασκαλίας, της µεθόδου, του εκπαιδευτικού συστήµατος, των 

διδασκόντων, των διδακτικών βιβλίων και της γλώσσας στην εκπαίδευση.    

Ας συγκρίνουµε λίγο τι προτάσσουν τα περιοδικά ως σκοπό της έκδοσής τους. Στον 

Παιδαγωγό αναφέρεται ότι σκοπός του πονήµατος είναι η προαγωγή της εθνικής 

εκπαιδεύσεως, η ανάπτυξη της διδακτικής, η τελειοποίηση της παιδαγωγίας και η βελτίωση 

της εθνικής ανατροφής. Στο πόνηµα αυτό όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα βρουν πρόχειρες τις 

αρχές και του “ευµεθόδως διδάσκειν και του ορθώς ανατρέφειν τους παίδας”. Στον 

Παιδαγωγό κυριαρχεί η θετική διάθεση και ο κυρίαρχος στόχος του είναι η βελτίωση και η 

ωφέλεια των αναγνωστών του.   

Η Εφηµερίς των Μαθητών, περιοδικό µε έντονο ερανιστικό χαρακτήρα, έχει ως σκοπό 

να χρησιµεύει, στους µαθητές για ωφέλιµη ανάγνωση την Κυριακή, όταν απαλλαγµένοι από 

τη µονοτονία των εβδοµαδιαίων µαθηµάτων έχουν ανάγκη “καινής τροφής”. Θα ασχολείται 

µε τα θέµατα της Εκκλησίας και της Εκπαίδευσης. Θα περιέχει διδακτικά άρθρα, τις 

ουσιωδέστερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις και άλλες χρήσιµες πληροφορίες. Και 

στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών (κυρίως στην πρώτη περίοδο της έκδοσής της) η 
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κατάσταση στην εκπαίδευση δεν χαρακτηρίζεται δυσάρεστη και ως πρωταρχικός στόχος 

τίθεται η ωφέλεια του αναγνωστικού κοινού.  

Στο Φιλίστορα κυριαρχούν η κριτική και το αίτηµα για επαναπροσδιορισµό των 

στόχων του ίδιου του ελληνικού έθνους, για αυτό και στο πρόγραµµά του τονίζεται πόσο 

σηµαντικό είναι να αναζητήσει αυτό τις ρίζες του, να χαράξει την πορεία που θα 

ακολουθήσει και να βρει τους τρόπους εκείνους που θα συµβάλουν στην ασφαλέστερη και 

“σκοπιµότερη“ αυτή πορεία, για αυτό η ιστορία και η παιδαγωγία ανάγονται στα πιο 

σηµαντικά εργαλεία για την πραγµάτωση αυτών των σκοπών. 

Ως προς την Παιδαγωγική-ία στον Παιδαγωγό υπάρχει µια “επιστηµονική”, θα 

µπορούσαµε να πούµε προσέγγιση και δίνεται συγκεκριµένος ορισµός: “Η ανατροφή 

σκοπόν έχει την συστηµατικήν ανάπτυξιν των δυνάµεων του ανθρώπου ιδίως από της 

γεννήσεως αυτού µέχρι της νεανικής του ηλικίας, κατά τινας αρχάς καταλλήλους. Το 

άθροισµα δε των αρχών τούτων και των µέσων των προς ανατροφήν λέγεται παιδαγωγική, 

ήτις, όταν µεν στοχάζεται τας αρχάς, κατά τας οποίας πρέπει να γίνεται η ανατροφή, είναι 

επιστήµη· όταν δε δεικνύη τα µέσα τα προς επίτευξιν αυτής της ανατροφής, είναι τέχνη, και 

τότε λέγεται παιδαγωγία”. Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό η Παιδαγωγική διαιρείται στο 

θεωρητικό µέρος, την επιστήµη της Παιδαγωγικής και στο πρακτικό µέρος, την τέχνη της 

Παιδαγωγίας1028.  

Στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών δε διατυπώνεται κάποιος ορισµός για την 

παιδαγωγία, διαπιστώνεται µε απογοήτευση ότι αυτή “παρ’ ηµίν εισέτι εν σπαργάνοις 

κείται” και αναφέρονται τα θετικά της αποτελέσµατα, όταν αυτή χρησιµοποιείται στην 

οικογένεια και στην εκπαίδευση. Ο χαρακτήρας της είναι πρακτικός και ηθικοποιητικός: η 

παιδαγωγία ονοµάστηκε “επιστήµη διευθύνουσα τον ανθρώπινον βίον, και επιστήµη 

αληθούς ευδαιµονίας”. Καθήκον της παιδαγωγίας είναι να προετοιµάσει τον άνθρωπο και 

για την παρούσα και την ουράνια ζωή. Παρόλο που στις σχετικές µε την παιδαγωγική 

αναφορές αυτή διακρίνεται σε σωµατική, διανοητική και ηθική, υπερτονίζεται η βαρύτητά 

της στην ηθική διαµόρφωση του ανθρώπου και υποβιβάζεται ή και αποσιωπάται ο ρόλος 

της στην ανάπτυξη των σωµατικών και διανοητικών δυνάµεων του παιδιού. Η παιδαγωγία 

σκοπεύει, κυρίως, στη διάπλαση της καρδιάς, δηλαδή στην καλλιέργεια και την 

τελειοποίηση των ηθικών δυνάµεων και στη διέγερση ευγενικών αισθηµάτων και ιδιαίτερα 

                                            
1028Το επίπεδο του Παιδαγωγού χαρακτηρίζεται αρκετά υψηλό και στην αναφορά του United States Bureau of Education 
από τον καθηγητή D. Quinn (Washington 1898, σ.  337) αναφέρεται ότι περιέχει αξιόλογο παιδαγωγικό υλικό. Θ., Γ., 
Παπακωνσταντίνου, «Ο Παιδαγωγός», Αθήνα 1982.  
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του αισθήµατος της θρησκείας. Η υπερβολική ανάπτυξη των διανοητικών δυνάµεων 

θεωρείται αρνητικό στοιχείο, το οποίο έχει επιπτώσεις στην ηθική ανάπτυξη.  

Και στο Φιλίστορα επισηµαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν είναι γνωστό ούτε το “α” της 

παιδαγωγίας και αυτή ορίζεται ως η επιστήµη που βρίσκεται σε συνάφεια µε τις γενικότερες 

συνθήκες, καθώς, όπως υποστηρίζεται, βελτιώνεται, προάγεται και συµβαδίζει µε την 

ιστορία και τη φιλοσοφία των διαφόρων εθνών, συµφωνεί µε τη θρησκεία και παρακολουθεί 

το πολίτευµα κάθε λαού και τονίζεται ότι είναι ανάγκη να αρθεί το χάος από την ποικιλία 

των ατοµικών παιδαγωγιών και να σχηµατιστεί µια συνεκτική ενότητα της κοινωνίας. Τα 

µέλη της κοινωνίας που έφτασαν στην τέλεια γνώση και βούληση θα πρέπει να διαγράψουν 

για την πολιτεία και κοινωνία κανόνες που θα οδηγούν όλους στο ιδεατό τέλος του 

ανθρωπισµού.  

Και στα τρία περιοδικά τονίζεται η αναγκαιότητα της παιδαγωγικής και διατυπώνεται το 

αίτηµα να αποτελέσει αυτή αντικείµενο µέριµνας. 

Ως προς τη θρησκευτική -ηθική -εθνική αγωγή και τα ιδεώδη της ελληνικής 

εκπαίδευσης τονίζεται και στα τρία περιοδικά η αναγκαιότητα παροχής µιας “εθνικής” 

αγωγής βασισµένης στην ελληνική παράδοση και στην Ορθόδοξη θρησκεία, η οποία 

αντιδιαστέλλεται σε κάθε οθνείο στοιχείο, όπως είναι το ευρωπαϊκό µυθιστόρηµα, που 

µπορεί να διαστρέψει τα ελληνικά ήθη.  

Στον Παιδαγωγό προβάλλεται η αναγκαιότητα της διαµόρφωσης χρηστών, ενάρετων 

πολιτών, καλών χριστιανών, που διαθέτουν λογική σκέψη και κρίση, και είναι “κοινωνικοί, 

πολίται φωτισµένοι, τίµιοι, χρηστοήθεις, γνωρίζοντες τα κοινωνικά των καθήκοντα και δίκαια, 

φιλήσυχοι, και φιλοτεχνικοί, εξεύροντες και δυνάµενοι να εργάζωνται προς το ίδιον αυτών 

συµφέρον καλώς και εντίµως, και να συνεργώσι κοινώς προς την κοινήν ευτυχίαν της 

κοινωνίας“. Οι Έλληνες προτρέπονται να δώσουν στα παιδιά τους καλή ανατροφή, δηλαδή  

ηθική και επιστηµονική, να τα αναθρέψουν “χριστιανικώς και ευαγγελικώς”, να τα 

διαποτίσουν µε τα νάµατα της πατρίου φιλοσοφίας και τα παραγγέλµατα των σοφών 

προπατόρων, να τα εθίσουν στις κοινωνικές και πολιτικές αρετές, στην ευταξία, στην αγάπη 

των νόµων και της καλώς εννοουµένης ελευθερίας και να τα διαµορφώσουν σε ενάρετους 

άνδρες και φιλοπάτριδες πολίτες.  

Μεταξύ του Παιδαγωγού και της Εφηµερίδας των Φιλοµαθών µεσολαβούν περίπου 

δεκατρία χρόνια, που είναι ιδιαίτερα σηµαντικά και για το ελληνικό κράτος αλλά και για τη 

δυτική Ευρώπη. Στο διάστηµα αυτό η νεοελληνική εκπαίδευση σταδιακά αποµακρύνεται και 

στη θεωρία και στην πράξη από το ∆ιαφωτισµό Βαθµιαία το βάρος µετατοπίζεται από τη 

διανοητική ανάπτυξη στην ηθική και θρησκευτική και στην ουτοπιστική αντίληψη ότι θα 
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αναβιώσει η αρχαιοελληνική δόξα. Οι επαναστάσεις στην Ευρώπη, Γαλλία, Γερµανία, οι 

αγώνες για τους αλύτρωτους αδελφούς, η θεωρία του Fallmerayer, την οποία προσπαθούν 

να αντικρούσουν στρέφουν την ελληνική πολιτεία σε συντηρητικότερα σχήµατα και τους 

Έλληνες δασκάλους και παιδαγωγούς πιο έντονα στην αρχαία εύκλεια και στη θρησκεία. Οι 

αρχαίοι Έλληνες από οδηγός του ελληνικού έθνους µεταβάλλονται σε αντικείµενο µίµησης 

και αντιγραφής. Ο σύγχρονος ελληνικός λαός, ως περιούσιος λαός, και κατά συνέπεια και η 

σπουδάζουσα νεολαία επωµίζονται βαρύ φορτίο, καθώς θα πρέπει να ανατραφούν νέοι 

Πλάτωνες, Όµηροι. Εύκλεια και ευσέβεια, αρχαιότητα και ορθόδοξη θρησκεία γίνονται οι 

βασικοί άξονες της ελληνικής αγωγής και σκοπός τίθεται η ανάκτηση του αρχαίου κλέους 

της Ελλάδας. 

Τα δικαιώµατα του πολίτη αποσιωπώνται και γίνεται λόγος µόνο για τα καθήκοντα 

προς το ∆ηµιουργό, τις υποχρεώσεις προς την πατρίδα, το σεβασµό προς το βασιλέα, την 

τήρηση των νόµων, την αγάπη στον πλησίον, την ευγνωµοσύνη στους έξω οµογενείς που 

ευεργέτησαν και ευεργετούν την πατρίδα. Η πίστη ταυτίζεται µε την εθνικότητα.  

Στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών συνεχώς επισηµαίνεται ότι η ηθική πρόοδος και 

αγωγή παραµελήθηκαν σε βάρος της διανοητικής, παρά την αύξηση του αριθµού των 

σχολείων και της µαθητιώσας νεολαίας. Τονίζεται ότι οι αριθµοί δεν έχουν αξία (παρόλο 

που χρησιµοποιούνται κατά κόρον, για να αποδειχτεί η πρόοδος), αν δεν σηµειωθεί ηθική 

πρόοδος και αν η διδασκαλία δεν είναι θεµελιωµένη στις αρχές του Ευαγγελίου. Η γνώση 

και η τήρηση των νόµων του Κυρίου καθιστούν τον άνθρωπο ευδαίµονα όχι µόνο στο 

µελλοντικό βίο αλλά και στον παρόντα. Η θρησκευτική διδασκαλία κάνει τον άνθρωπο 

προσηνή, ευεργετικό, τον ποδηγετεί στην τήρηση των καθηκόντων προς τον εαυτό του, την 

κοινωνία και τους άρχοντες. Αντιπαρατίθεται η παλαιότερη παιδαγωγική αρχή ότι η 

παιδαγωγία γίνεται µε τη διδασκαλία και τη µετάδοση των γνώσεων µε τη νεότερη, η οποία 

προτάσσει την άσκηση των αγαθών δυνάµεων των νέων, για να τις εφαρµόζουν στην 

πράξη και να είναι εργάτες του κοινού καλού. Οι µαθητές πρέπει να είναι ευπειθείς στους 

γονείς, στους Νόµους, στον Ηγεµόνα, ήπιοι στα ήθη, αφοσιωµένοι στο Θεό. Ο 

πειστικότερος δάσκαλος είναι το παράδειγµα. Στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών 

πρωταγωνιστεί η ηθική-θρησκευτική αγωγή και παραγνωρίζεται η προσωπική ευτυχία. 

Αλλά και στο Φιλίστορα, ενώ είναι έντονη η κριτική διάθεση, τονίζεται επίσης η µεγάλη 

παιδαγωγική σπουδαιότητα της Αγίας Γραφής, ορίζεται ως εθνικός δρόµος η εν Χριστώ 

ζωή, παράλληλα συνιστάται η µελέτη των ηθικότερων προγονικών συγγραµµάτων και 

προβάλλονται τα ζωντανά και εναργή παραδείγµατα από την ιερά και την πάτριο ιστορία: 

“ανοικοδοµήσωµεν εκ µικρών αρχόµενοι ηθικήν την κοινωνίαν ηµών, ορθόδοξον αληθώς, 
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χριστιανικήν λόγω και έργω, ελληνικήν κατά φύσιν, την φύσιν ηµών την εθνικήν και 

ιστορικήν”, διαφορετικά “η πατρίς κινδυνεύει... εάν δεν εκριζωθή άρδην η θεοκατάρατος 

ιδιοτέλεια”. Σύµφωνα µε τους νεότερους παιδαγωγούς, κατά το Φιλίστορα, ανώτατος 

σκοπός της παιδείας και αγωγής τίθεται η “τάσις προς την τελειότητα, ο έρως του αληθούς, 

του αγαθού, του καλού· ή άλλως η εσωτερική πνευµατική αναγέννησις και κατά χάριν 

τελειοποίησις του ανθρώπου... η εσωτερική ελευθερία του ατόµου και η καλοκαγαθία και 

φιλανθρωπία και φιλοπατρία”. Τα παιδιά να ανατρέφονται όχι µόνο για την οικογένεια και τα 

ατοµικά συµφέροντα, αλλά κυρίως και προ πάντων για το γενικό, το απόλυτο αγαθό, την 

πατρίδα, το έθνος. Εδώ η υποταγή του ατοµικού συµφέροντος στο κοινωνικό και εθνικό 

παραπέµπει στους Fichte και Hegel1029.  

Ως προς τη διδακτική-διδασκαλία προτείνεται και από τα τρία περιοδικά να ακολουθεί 

αυτή τους νόµους της φύσης και της ψυχολογίας.  Στον Παιδαγωγό γίνεται διάκριση στο 

γενικό σκοπό της διδακτικής που είναι να καταστήσει ικανό το µαθητή να χρειάζεται όσο 

γίνεται λιγότερο την ξένη βοήθεια µε τη διέγερση και άσκηση των δυνάµεών του και στον 

ειδικό σκοπό που είναι η χρήση συγκεκριµένης διδακτικής ύλης. Η ορθή διδασκαλία ενεργεί 

πάντοτε και συγχρόνως σε όλες τις δυνάµεις “νοερώς, αισθηµατικώς, και µάλιστα ηθικώς”, 

είναι µεθοδική, µε αλληλουχία και συνέχεια, από τα αισθητά στα αφηρηµένα, από τα µερικά 

στα γενικά, από τις προϋπάρχουσες ιδέες και τις προκαταρκτικές γνώσεις στις νέες. Η 

διδασκαλία να είναι ανάλογη µε την ηλικία, υγεία, ευφυΐα των παιδιών, τη φυσική φορά του 

ανθρώπινου νου και να διεγείρει το ενδιαφέρον. 

Και στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών οι οδηγίες για τη διδασκαλία είναι ανάλογες µε 

του Παιδαγωγού, χωρίς, όµως τις λεπτοµερείς αναφορές. Οι συµβουλές προς το δάσκαλο 

είναι να αρχίσει από τις ευκατάληπτες γνώσεις, να µη λέει τίποτε χωρίς σαφή και καθαρή 

εξήγηση, να είναι σίγουρος ότι ο µαθητής κατανόησε τα διδαγµένα και µετά να προχωρεί 

στις συνθετότερες γνώσεις, να επανέρχεται στα προηγούµενα µαθήµατα και να τα 

επανεξετάζει, να ασκεί ακατάπαυστα τη µνήµη, να έχει ως µέτρο της εργασίας που αναθέτει 

τη φυσική ικανότητα των παιδιών. Μόνο προς τα τελευταία έτη της έκδοσης του περιοδικού 

και καθώς πλησιάζει ο χρόνος για την κατάργηση της αλληλοδιδακτικής γίνεται λόγος για 

νέες µεθόδους ανάγνωσης και γραφής. 

Στο Φιλίστορα επίσης οι οδηγίες για τη διδασκαλία είναι παρόµοιες και αντλούνται από 

το βιβλίο Wegweiser zur Bildung fur deutshe Lehrer, 1835 του Diesterweg. Από το ζήτηµα 

“ποια είναι η ανθρώπινη φύση” εξαρτώνται, όχι µόνο η ενέργεια κάθε γονέα, παιδαγωγού, 

                                            
1029 Βλέπε Ρέµπλε, ο. π., σ. 308 κε. 
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δασκάλου για την παιδεία και αγωγή, αλλά και η πρώτη φροντίδα και µέριµνα της πολιτείας. 

Από αυτό ορίζεται η διδασκαλία “κατ’ είδος και καθ’ ύλην”, δηλαδή τι να διδάσκεται και πώς, 

και γενικά οτιδήποτε αφορά στην κατώτατη και ανώτατη εκπαίδευση. ∆ιατυπώνονται 

επίσης προτάσεις για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας και της 

γραµµατικής. 

Ως προς τη µέθοδο στον Παιδαγωγό προβάλλεται η αλληλοδιδακτική,  ενώ στο 

Φιλίστορα σαφώς κατακρίνεται µε την επισήµανση ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα 

παραγνωρίστηκε η φυσική ανάπτυξη και ο άνθρωπος θεωρήθηκε έµψυχη µηχανή σε όλες 

τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, διότι η µέθοδος αυτή αποδείχτηκε “δένδρον όχι 

αγλαόκαρπον” και τα σχετικά άρθρα τη χαρακτηρίζουν µε τις φράσεις “φρικτότερον 

µηχανισµόν” και ”παρά φύσιν µεθοδικήν”. 

Το χρονικό διάστηµα της έκδοσης της Εφηµερίδος των Φιλοµαθών συµπίπτει µε την 

περίοδο κατά την οποία οι επικρίσεις εναντίον της αλληλοδιδακτικής, η οποία θεωρείται ως 

βασική αιτία για την άθλια κατάσταση στην εκπαίδευση, συνεχώς εντείνονται και 

συστηµατοποιούνται κυρίως τη δεκαετία του 1860. Έτσι στα πρώτα χρόνια της έκδοσης η 

αξία της αλληλοδιδακτικής είναι αδιαµφισβήτητη και για οτιδήποτε αρνητικό ευθύνη φέρουν 

οι δηµοδιδάσκαλοι, που αγνοούν τον Οδηγό της µεθόδου. Βαθµιαία αρχίζει να ασκείται 

κριτική µε στόχο τον Οδηγό της µεθόδου, για τον οποίο γίνονται προτάσεις να 

απλουστευθεί, στη συνέχεια κατακρίνεται η µέθοδος ως περίπλοκη και δύσχρηστη και 

τελικά απορρίπτεται ως παρωχηµένη και προβάλλεται η συνδιδακτική.  

Για το εκπαιδευτικό σύστηµα ο Παιδαγωγός αναφέρεται µεν στο ∆ηµοτικό Σχολείο, 

αλλά µε τις απόψεις που διατυπώνει επεκτείνεται και στις άλλες βαθµίδες. Για τον 

Παιδαγωγό ιδανικό θα ήταν να λαµβάνουν όλοι γενική εκπαίδευση, αλλά στην πράξη λίγοι 

επιθυµούν να ακολουθήσουν την ελεύθερη εκπαίδευση χωρίς κάποιο προσδιορισµένο 

σκοπό. Οι περισσότεροι πρέπει από µικρή ηλικία να ενδιαφερθούν για το επάγγελµά τους, 

οπότε θα πρέπει να στρέφονται σε διάφορα σχολεία, µε διαφορετικό κύκλο µαθηµάτων και 

διαφορετική οργάνωση.  ∆εν µπορούν όλοι σε µια κοινωνία να είναι σοφοί ή άρχοντες ή 

πλούσιοι και δεν µπορεί να υπάρξει καµιά κοινωνία χωρίς πολίτες διαφόρων επαγγελµάτων 

και τάξεων. Το συµφέρον κάθε κοινωνίας είναι να εκπαιδεύονται κατάλληλα όλες οι τάξεις 

των πολιτών, χωρίς να περιφρονείται και να καταδυναστεύεται κανένα επάγγελµα και καµιά 

τάξη ανθρώπων. Η νεολαία πρέπει να διδαχτεί την αγάπη στην κοινωνική τάξη στην οποία 

ανήκει και για την οποία πρέπει να εκπαιδεύεται κατάλληλα. Όλα τα επαγγέλµατα είναι 

χρήσιµα και όλοι µε την ικανότητα, τη χρηστοήθεια, την τιµιότητα µπορούν να αποκτήσουν 

ευπορία, τιµή, υπόληψη µεταξύ των συµπολιτών τους.  
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Και στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών προτείνεται η δηµοτική εκπαίδευση να χορηγείται 

ανεξαίρετα σε όλα τα τέκνα των Ελλήνων στα ∆ηµοτικά σχολεία. Μετά την αποφοίτηση τα 

παιδιά να µπορούν να στραφούν απ’ ευθείας στο βιοπορισµό ή να φοιτήσουν στα 

προτεχνολογικά σχολεία από τα οποία αποφοιτώντας ή στρέφονται στο βιοπορισµό ή 

τελειοποιούνται σε ειδικά εκπαιδευτήρια των τεχνών και του εµπορίου. Τα υπόλοιπα που 

επιθυµούν κάποιο επιστηµονικό επάγγελµα φοιτούν στο Ελληνικό Σχολείο και στη συνέχεια 

στο Γυµνάσιο.  

Στο Φιλίστορα διατυπώνεται η άποψη η προκαταρκτική εκπαίδευση να ξεκινά από την 

προσχολική ηλικία µε τα νηπιαγωγεία (η πατρότητά τους ανάγεται στον Πλάτωνα) και 

προτείνεται να καθοριστεί µε σαφήνεια ο σκοπός  της εκπαίδευσης γενικά αλλά και για κάθε 

βαθµίδα της ξεχωριστά για την κάλυψη των αναγκών όλων των κοινωνικών τάξεων. Τα 

σχολεία πρέπει να καταρτιστούν έτσι, ώστε κάθε κοινωνική τάξη να µετέχει στις ωφέλειές 

τους και να αποκτά τις αναγκαίες για αυτήν γνώσεις, κοινωνικές, θρησκευτικές και ηθικές. 

Για τα αλληλοδιδακτικά σχολεία πρέπει να ληφθεί υπόψη η τρίτη τάξη, ώστε τα παιδιά 

αποφοιτώντας από αυτά να ξέρουν να διαβάζουν χωρίς δυσκολία και να καταλαβαίνουν τη 

δηµοτική γραπτή γλώσσα, να γράφουν και να λογαριάζουν και να είναι εκπαιδευµένα 

θρησκευτικώς και ηθικώς. Το Ελληνικό Σχολείο πρέπει να παρέχει τις γνώσεις στη µεσαία 

τάξη, στους εµπόρους και τεχνίτες, δηλαδή γνώσεις πρακτικές, και νεότερες γλώσσες, ενώ 

το Γυµνάσιο είναι για όσους προορίζονται για ανώτερες σπουδές. Και στην Εφηµερίδα των 

Φιλοµαθών διατυπώνονται προτάσεις η κυβέρνηση και τα νοµοθετικά σώµατα να 

ασχοληθούν µε τη θεραπεία αυτού του ελαττώµατος της δηµόσιας εκπαίδευσης, η οποία 

προνοεί για αυτούς που επιθυµούν και µπορούν να ακολουθήσουν ανώτερες σπουδές, δε 

λαµβάνει, όµως, καµιά πρόνοια για όσους εγκαταλείπουν τις σπουδές, διότι δεν έχουν τα 

µέσα ή για άλλες αιτίες. Σε λίγο χρονικό διάστηµα θα γίνει συνειδητό ότι τα παιδιά αυτά, 

που ξόδεψαν τον πολύτιµο χρόνο της παιδικής ηλικίας στη µάθηση ανώφελων γνώσεων, 

θα περιφρονήσουν τα βιοποριστικά επαγγέλµατα, θα κυνηγούν τις δηµόσιες υπηρεσίες και 

θα γίνουν όχι µόνο άχρηστα, αλλά και επικίνδυνα µέλη της κοινωνίας. Οι προτάσεις και στα 

τρία περιοδικά αφορούν τελικά ένα ”ταξικό”, θα µπορούσαµε να πούµε εκπαιδευτικό 

σύστηµα. ∆ε γίνονται, βέβαια, πράξη µε τη δηµιουργία σχολείων άλλου τύπου, αλλά µε την 

εγκατάλειψη του σχολείου στις ανώτερες βαθµίδες από τα παιδιά των κατώτερων 

κοινωνικών τάξεων.  

Στον εξαιρετικά υψηλό στόχο της πολιτείας και κοινωνίας, στη διαµόρφωση του 

χρηστού ανθρώπου, ιδιαίτερος είναι ο ρόλος των δασκάλων. Η κυβέρνηση θεωρεί το 

επάγγελµα των διδασκάλων της στοιχειώδους εκπαίδευσης σπουδαίο και σηµαντικό, για 
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αυτό ρύθµισε µε νόµο τις γνώσεις και την ηθική διαγωγή που πρέπει να έχουν οι 

µελλοντικοί διδάσκαλοι και ανέλαβε η ίδια το διορισµό τους αναφέρεται στον Παιδαγωγό. 

Στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών ο δηµοδιδάσκαλος είναι το όργανο, µε το οποίο η 

ηθοποιός µέριµνα της εξουσίας ενεργεί στην απαλή καρδιά των παιδιών. Αυτός µε το 

παράδειγµά του και τη διδασκαλία του προετοιµάζει ενάρετους άνδρες και αγαθούς πολίτες 

εµπνέοντας την αφοσίωση στα θεία, την αγάπη στην πατρίδα και στον αρχηγό της, την 

υποταγή στους νόµους και στις αρχές, την οµόνοια µε τους άλλους. Οι αγώνες της 

κεντρικής εξουσίας υπέρ της δηµοτικής εκπαίδευσης πρέπει να τείνουν στην απόκτηση 

τέλειων δηµοδιδασκάλων. Μόνον έτσι θα προκύψει η “κατ’ είδος” πραγµατική πρόοδος. Στο 

Φιλίστορα τονίζεται πόσο υψηλή είναι η αποστολή του δασκάλου και θεωρείται απαραίτητη 

η προετοιµασία στα διδασκαλεία όχι µόνο για τους δηµοδιδασκάλους αλλά και για τους 

ελληνοδιδασκάλους και καθηγητές. Παράλληλα και στα τρία περιοδικά τονίζεται ότι ο 

δάσκαλος πρέπει να ζει υποδειγµατικά.  

Και στα τρία περιοδικά η γυναικεία αγωγή και εκπαίδευση θεωρούνται απαραίτητα 

στοιχεία όχι για τη γυναίκα ως αυθύπαρκτη προσωπικότητα, αλλά για να 

διαπαιδαγωγηθούν ευσεβείς θυγατέρες, φιλόστοργες µητέρες, φιλοπάτριδες, χρηστές 

πολίτιδες για το καλό της οικογένειας, της πατρίδας και της ανθρωπότητας. Ο Κοκκώνης σε 

ένα ξεχωριστό άρθρο (που είναι και το µοναδικό στην αρθρογραφία των περιοδικών για τις 

αντιλήψεις που εκφράζει) και έχει τον τίτλο Περί κορασίων ανατροφής κάνει λόγο για 

ισότιµη ανατροφή της γυναίκας και του άντρα, ενώ στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών ο Κ. 

Φρειδερίκος παρουσιάζοντας την εκπαίδευση των κοριτσιών στις ευρωπαϊκές χώρες τονίζει 

ότι κάθε κοινωνία έχει καθήκον να µεριµνήσει σοβαρά για την ηθική και διανοητική 

µόρφωσή των κοριτσιών και προτείνει να εφαρµοστούν και στην Ελλάδα τα µικτά σχολεία. 

Ειδικά για τη γυναικεία αγωγή και εκπαίδευση, όπως και για την ανατροφή του νηπίου, η 

οποία εντάσσεται σε αυτήν, αξιοπρόσεκτο είναι ότι χρησιµοποιείται γαλλική, κυρίως, 

βιβλιογραφία από τους συντάκτες των σχετικών άρθρων, τουλάχιστον στην Εφηµερίδα των 

Φιλοµαθών και στο Φιλίστορα. 

Ένα ζήτηµα, το οποίο αναδείχτηκε σε µείζον θέµα για τους λογίους της εποχής και 

απορρόφησε µεγάλη πνευµατική ενέργεια που θα µπορούσε να διοχετευθεί σε άλλους 

τοµείς ήταν το γλωσσικό.  

Ως προς τη γλώσσα στον Παιδαγωγό εκφράζεται συµπάθεια για τη ”λαλούµενη”. Στην 

Εφηµερίδα των Φιλοµαθών διατυπώνονται προτάσεις υπέρ της “µέσης” οδού, αλλά και 

ακραίες απόψεις υπέρ της αρχαΐζουσας και µόνο προς τα τελευταία έτη της έκδοσης 

εκφράζεται συµπάθεια για την οµιλούµενη και γίνεται παραδεκτό, όπως αναφέρεται 
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χαρακτηριστικά, ότι τα ∆ηµοτικά δεν πρέπει να θεωρούνται ως προπαρασκευαστικά για τις 

σπουδές στα Ελληνικά Σχολεία, αλλά πρέπει να είναι αυθύπαρκτα και αυτοτελή που έχουν 

σκοπό να παρέχουν στα παιδιά του λαού τις γνώσεις και δεξιότητες που θα τους 

χρησιµεύσουν στο επάγγελµα, το οποίο θα ακολουθήσουν, όταν αποφοιτήσουν από το 

δηµοτικό σχολείο και για αυτό πρέπει “να έχωσι προ οφθαλµών ότι παρασκευάζουσι τους 

παίδας διά τον πρακτικόν βίον. Βάσις δε της παιδεύσεως παντός Έλληνος πρέπει να είναι η 

µητρική του γλώσσα, την οποία πρέπει να σπουδάζη κατά πρώτον και δι’ αυτής να 

µορφώνηται και αναπτύσσηται ηθικώς και διανοητικώς”.  

Στο Φιλίστορα εκδηλώνεται σεβασµός στη νεοελληνική γλώσσα, ενώ επικρατεί η 

άποψη τα διδακτικά βιβλία να είναι απλά νεοελληνικά, προτείνεται η συγκριτική µέθοδος 

µελέτης της αρχαίας ελληνικής, γίνεται έκκληση για τη συναγωγή της εθνικής περιουσίας 

της γλώσσας, κατακρίνεται ως “ανωµαλία” η τάση των αττικιστών για επάνοδο της αρχαίας 

ελληνικής και υποστηρίζεται η µετάφραση των προγονικών συγγραµµάτων, διότι θα 

βοηθήσει στο να γίνουν αυτά κτήµα του λαού. Αυτό το επιχείρηµα ενισχύεται από τις 

απόψεις του σηµαντικότερου, ίσως, νεοανθρωπιστή, του Humboldt, ο οποίος υποστηρίζει 

ότι το χάσµα ανάµεσα στη λόγια και δηµώδη γλώσσα µπορεί να γεφυρωθεί µε συνεχή και 

αµφίδροµη ροή από τους διανοούµενους προς το λαό και τανάπαλιν.  

Ως προς τους άλλους άξονες, κοινούς στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών και στο 

Φιλίστορα, περιοδικά στα οποία αρθρογραφούν πανεπιστηµιακοί και καθηγητές της 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δίνεται ιδιαίτερη σηµασία, όπως είδαµε, στην Ιστορία, 

Φιλολογία-Μυθολογία. Στις σελίδες των άρθρων των σχετικών µε αυτές τις επιστήµες 

παρελαύνουν τα ονόµατα των σηµαντικότερων ιστορικών, αρχαιολόγων, φιλολόγων της 

Ευρώπης και δη της Γερµανίας.  

Ο ρόλος της Ιστορίας είναι πολύ σηµαντικός και στα δύο περιοδικά, στο Φιλίστορα, 

µάλιστα θεωρείται ίδιας σπουδαιότητας µε την Παιδαγωγία. Προβάλλεται έντονα, όχι τόσο ο 

επιστηµονικός χαρακτήρας της ιστορίας αλλά ο διδακτικός, η ιστορία κατέχει δεσπόζουσα 

θέση στην αρθρογραφία ως πηγή άντλησης ιδεωδών και παραδειγµάτων προς µίµηση, 

στοιχείο που παραπέµπει και πάλι στον ωφελιµισµό. Μεγάλες είναι οι ευθύνες του 

ιστορικού, ενώ ξεχωριστή είναι η θέση του ελληνικού έθνους στην ιστορία, σύµφωνα µε το 

Φιλίστορα. Στην Εφηµερίδα των Φιλοµαθών προβάλλεται η ιδιαίτερη αποστολή του 

ελληνικού έθνους, σαν νοµοτέλεια καθορισµένη από τη Θεία Πρόνοια. Η αρχαία ιστορία 

είναι µεγαλειώδους σηµασίας, ενώ η φιλολογία και µυθολογία συµβάλλουν στη γνώση της, 

διότι ως στόχος από τους νεοανθρωπιστές τίθεται η αναδόµηση του αρχαίου βίου 

(altertum) και η αρχαιογνωσία συµβάλλει στη σύνδεση µε την αρχαιότητα, της οποίας 
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πρέπει να ενστερνιστούν το νου, καθώς οι απόγονοι τέτοιων προγόνων έχουν καθήκον να 

µη καταισχύνουν τη δόξα εκείνων. 

Στην πράξη, βέβαια, αυτό γίνεται παραδεκτό και στα δύο περιοδικά, δεν 

πραγµατώνεται ο στόχος της αναδόµησης του αρχαίου βίου, καθώς οι δάσκαλοι εµµένουν 

στη γραµµατική και στο συντακτικό και δεν καθοδηγούν τη νεότητα στα αριστουργήµατα της 

προγονικής καλλιτεχνίας και στην πραγµατική µόρφωση της διάνοιας και της καρδιάς. 
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Συνοψίζοντας θα µπορούσαµε να καταλήξουµε στις εξής διαπιστώσεις για την 

περίοδο που µελετήσαµε: 

Κατά το 19ο αιώνα οι προσδοκίες από την παιδεία και εκπαίδευση ήταν υψηλές (αυτό, 

βέβαια, συµβαίνει και σήµερα), ενώ ταυτόχρονα δε συνηγορούσαν οι άλλες συνθήκες, 

κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές για την πραγµάτωση αυτών των προσδοκιών.  

Οι διαφωτιστές είχαν διαµορφώσει µε τις προτάσεις τους ένα εκπαιδευτικό σύστηµα 

όλων των βαθµίδων µε το αντίστοιχο πρόγραµµα σπουδών, επιδίωκαν τη διαµόρφωση 

ενός ολοκληρωµένου Έλληνα πολίτη µε τη µεθοδική διδασκαλία και κάτω από την 

καθοδήγηση σωστών δασκάλων, αλλά “συµβιβάστηκαν“ µπροστά στο οικονοµικό βάρος 

και την έλλειψη δασκάλων υιοθετώντας την αλληλοδιδακτική µέθοδο, η οποία θεωρήθηκε 

“πανάκεια“ για εκείνη την εποχή. Και ενώ επιδίωκαν την ελεύθερη σκέψη, τη διανοητική 

ανάπτυξη και την πνευµατική χειραφέτηση του παιδιού συνέβαλαν στην υιοθέτηση ενός 

παιδαγωγικού-εκπαιδευτικού συστήµατος, το οποίο θα έφερε εντελώς άλλη τροπή στις 

επιδιώξεις τους και θα γινόταν η τροχοπέδη της ελληνικής παιδείας, καθώς εφαρµοζόταν 

τυφλά και µηχανιστικά. Οι αµφισβητήσεις και η κριτική για την αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος, το οποίο, κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, οδηγούσε στην υπερβολική 

ανάπτυξη των διανοητικών δυνάµεων, έστρεψαν την ελληνική παιδεία στον αντίποδα, 

καθώς δόθηκε υπερβολική έµφαση στην ανάπτυξη των ηθικών δυνάµεων. Σε αυτή τη φάση 

το σύστηµα του Έρβαρτου θεωρήθηκε ως το πιο κατάλληλο και ως νέα “πανάκεια“ για την 

ελληνική εκπαίδευση, καθώς παράλληλα δεν ερχόταν σε αντίθεση µε τις αντιλήψεις της 

εποχής, την ιδεολογία και τις επιδιώξεις του νεοελληνικού κράτους. 

Η µελέτη της ιστορίας της ελληνικής εκπαίδευσης και της παιδείας που παρεχόταν 

σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η ελληνική 

κοινωνία και πολιτεία επιδίωκαν µέσω του σχολικού συστήµατος να διαµορφωθούν πολίτες 

εγγράµµατοι, για να στελεχώσουν τη δηµόσια διοίκηση, την εκπαίδευση, το Πανεπιστήµιο, 

πιστοί στο βασιλιά, προσκολληµένοι στην αρχαία εύκλεια, τη θρησκεία, στην αντίληψη ότι ο 

ελληνικός λαός είναι ο “περιούσιος“ λαός. ∆εν δόθηκε καµία προσοχή στην επαγγελµατική 

και τεχνολογική εκπαίδευση, διότι δεν ήταν απαραίτητοι οι εξειδικευµένοι εργάτες ή οι 

τεχνίτες, διότι απλούστατα, η βιοµηχανία ήταν σχεδόν υποτυπώδης. Έτσι οι λίγες φωνές 

για εκσυγχρονισµό και πρόνοια για το µέλλον σκεπάζονται από το πλήθος εκείνο που 

βαυκαλίζεται µε το παρελθόν. 

Είναι πραγµατικά πολύ δύσκολο να µιλήσουµε µε βεβαιότητα και να αποφανθούµε ότι 

η ελληνική παιδαγωγική σκέψη στο διάστηµα της πεντηκονταετίας από την ίδρυση του 
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ελληνικού κράτους και µέχρι την επίσηµη καθιέρωση του Ερβαρτιανού συστήµατος 

ακολούθησε αποκλειστικά ”αυτή ή εκείνη την πορεία” ή ακολούθησε ”αυτό ή εκείνο το 

παιδαγωγικό ρεύµα”. Οι αναφορές σε απόψεις παιδαγωγών και λογίων του 19ου αιώνα 

αλλά και προηγουµένων αιώνων από τις ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ συχνές, αλλά 

παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία και χρησιµοποιούνται, όταν οι αρθρογράφοι θέλουν να 

στηρίξουν τις απόψεις τους για διάφορα ζητήµατα. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά ότι η 

βιβλιογραφία της Εφηµερίδας των Φιλοµαθών στα Παιδαγωγικά άρθρα είναι κατά βάσιν 

αγγλική και γαλλική και προς το τέλος της έκδοσης γερµανική είτε από το πρωτότυπο είτε 

από γαλλικές µεταφράσεις, ενώ στο Φιλίστορα γερµανική και στα άρθρα για τη γυναικεία 

αγωγή γαλλική είτε ελβετική (γαλλόφωνη). ∆εν υπάρχουν ενδοιασµοί ως προς την 

υιοθέτηση ποικίλων απόψεων από τους λογίους της δυτικοευρωπαϊκής σκέψης. 

Παράδειγµα στο Φιλίστορα γίνεται αναφορά στον Diesterweg για τις οδηγίες στο δάσκαλο, 

στον Humboldt, για να ενισχυθεί η επιχειρηµατολογία στη χρήση της απλής γλώσσας, ενώ 

ταυτόχρονα διατυπώνονται προτροπές για ελληνορθόδοξη χριστιανική αγωγή.  

 Αντιφατικότητα παρατηρούµε και ως προς τα πρότυπα που προβάλλονται για το 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Από τη µια κατακρίνεται η εισαγωγή ξένου εκπαιδευτικού 

συστήµατος στο ελληνικό κράτος και από την άλλη προβάλλονται οι επιτεύξεις στην 

εκπαίδευση στις ευρωπαϊκές χώρες. Η αντιφατικότητα αυτή επεκτείνεται και στις απόψεις 

που διατυπώνονται γενικότερα για τη νεοελληνική κοινωνία. Εκδηλώνονται φοβίες και 

επιφυλάξεις για την εισαγωγή ξένων ηθών και διατυπώνονται εκκλήσεις για τη διατήρηση 

του πατροπαράδοτου ελληνικού τρόπου ζωής, παράλληλα, όµως, προβάλλεται η πρόοδος 

και τα επιτεύγµατα των άλλων κρατών, καθώς και οι συνήθειες και η νοοτροπία των 

πολιτών τους. Όλες αυτές οι αντιφάσεις δίνονται πολύ παραστατικά από τα ίδια τα 

περιοδικά: ”όλοι θλίβονται και βασανίζονται ότι η ακαταστασία και ακοσµία ήτις παρατηρείται 

κατά τον πολιτικόν µας βίον, κατά τα ήθη, κατά τον χαρακτήρα επικρατεί και κατά την 

γλώσσαν, το πράγµα εκείνο ο χαρακτηρίζει ιδίως τον λογικόν άνθρωπον και δείται υπέρ παν 

άλλο κανόνος και µέτρων”1030. 

Το τελικό µας συµπέρασµα είναι ότι οι παιδαγωγοί-εκπαιδευτικοί εκείνης της εποχής 

αντλώντας στοιχεία από παιδαγωγικά ρεύµατα της ∆ύσης, αντιφατικά µεταξύ τους, όπως το 

∆ιαφωτισµό και το Νεοανθρωπισµό, αλλά και άλλα πνευµατικά κινήµατα, όπως το 

νεοκλασικισµό, τον ιστορισµό, το ροµαντισµό και παράλληλα προσκολληµένοι στην 

                                            
1030Φιλίστωρ, 15/7/1861, τόµος Β΄, τεύχος 17, σ. 193-207. 15/7/1861, τόµος Β΄, τεύχος 17, σ. 193-207. Ο Α. Κυπριανός 
στο άρθρο “Περί αναλογίας και ανωµαλίας κατά τους καθ’ ηµάς χρόνους”.  
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ιδεολογία που είχε διαµορφωθεί στο ελληνικό κράτος, µέσα στις γνωστές οικονοµικές, 

κοινωνικές, πολιτικές συνθήκες του 19ου αιώνα, την αναζωπύρωση του θρησκευτικού 

αισθήµατος και τη βαριά κληρονοµιά του αρχαίου ελληνικού παρελθόντος και των 

προγονικών συγγραµµάτων, τα οποία έγιναν αντικείµενο µελέτης των επιστηµών στη 

δυτική Ευρώπη, δεν συγκρότησαν την παιδαγωγική σε επιστήµη, αλλά ουσιαστικά 

διαµόρφωσαν µια παιδαγωγική “ιδεολογία”, την ελληνοχριστιανική, µε κύριους άξονες την 

αρχαιότητα και την Ορθοδοξία. Με γνώµονα αυτή την ελληνοχριστιανική “ιδεολογία” 

διαπαιδαγωγούσαν τη νεολαία της εποχής και καθόρισαν το αναλυτικό πρόγραµµα της 

εκπαίδευσης.  

Οι προτάσεις τους είναι τελικά το απόσταγµα των δυτικών επιδράσεων και των 

ελληνικών ιδιαιτεροτήτων. 
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