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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Σήμερα  στην  Ελλάδα το σχολικό  κτίριο  αποτελεί  βασικό  στοιχείο  του 
συστήματος  κοινωνικού εξοπλισμού.  Συνδεδεμένα  με ένα θεσμό εθνικό, τα 
διδακτήρια ανήκουν σ'  εκείνες  τις  εγκαταστάσεις  που θεωρούνται  απαραί-
τητες  για τη ζωή  της  κοινότητας.  Το  κτιριολογικό  τους  πρόγραμμα και οι 
κατασκευαστικές  προδιαγραφές απασχολούν  αρχιτέκτονες  και παιδαγωγούς 
και αποτελούν  αντικείμενο  θεσμικών  και διοικητικών  ρυθμίσεων.  Υπάρχει 
ένας κρατικός  οργανισμός  που έχει ώς αποκλειστικό  έργο την κατασκευή  τους 
και μια διεύθυνση στο  Υπουργείο  Παιδείας  που μελετά τις  ανάγκες και προ-
γραμματίζει  την κάλυψη τους  σε εθνικό επίπεδο.  Ενώ το γεγονός, ότι αυτές 

οι ανάγκες δύσκολα καλύπτονται,  θεωρείται  κοινωνικό πρόβλημα. Τέλος, 
έχει διαμορφωθεί  μια «κανονική» εικόνα κτιρίου,  που επιτρέπει  την ανάγνωση 

της  χρήσης  μέσω του χώρου και αποτελεί  ένα από τα χαρακτηριστικά  σημεία 
του κτισμένου  τοπίου. 

Αυτές  οι πρακτικές  και παραστάσεις  είναι,  ωστόσο,  φαινόμενο αρκετά 
πρόσφατο.  Στα  1911, σ'  ένα άρθρο του με προγραμματικό  χαρακτήρα  για 

τους  στόχους  και τα καθήκοντα  της  νεοελληνικής αρχιτεκτονικής,  ο Εμμ. 
Κριεζής  διαπιστώνει  : «Ενώ ο ναός και ο οίκος  του χωρικού υπέστησαν  την 

εξέλιξίν  των δια μέσου πολλών αιώνων, ήτις  βραδέως και διαδοχικώς  έφθανεν 
από βαθμίδας  εις βαθμίδα,  το σχολείον  καταλαμβάνει  άλλην θέσιν ώς νεώ-
τατον  δημιούργημα αναβλάστησεν  ταχέως  από τα πρώτα  του σπέρματα  και 
εξελίχθη  Ιδιαιτέρως  κατά τας  τελευταίας  δεκαετηρίδας  εις νέαν εκδήλωσιν 

του δημοσίου  βίου» 1. 
Οι όροι της  γέννησης  του σχολικού  κτιρίου  ώς εξειδικευμένου  χώρου και 
η ανάδειξή  του σε «νέα εκδήλωση του δημοσίου  βίου»  αποτελεί  ακριβώς το 

αντικείμενο  αυτής  της  μελέτης.  Για  να μπορέσω  να παρακολουθήσω  την εξέ-
λιξη  αυτή χρειάστηκε  να επεκταθώ  χρονικά σε διάστημα  ενός αιώνα, παραμέ-
νοντας  όμως γεωγραφικά πάντα  στα  όρια του ελληνικού κράτους. 

Η  χρονολογική αφετηρία  που δηλώνεται στον  τίτλο,  1821, δεν αντιστοι-
χεί  σε κάποιο συγκεκριμένο  γεγονός στον  τομέα των σχολικών  εγκαταστάσεων. 

1. Ε. Κριεζής, «Δημώδης Αρχιτεκτονική»,  Αρχιμήδης,  τόμ. ΙΓ ' , 1912, σ. 6. 



Επιλέχτηκε  όμως γιατί  υποδηλώνει, μέσα από την τομή της  επανάστασης 
και της  εγκαθίδρυσης  ενός σύγχρονου  εθνικού αστικού  κράτους,  τις  νέες πραγ-

ματικότητες  που διαμορφώνονται στον  τομέα τόσο  της  εκπαίδευσης  όσο και 
του δομημένου χώρου. Και  είναι  στα  πλαίσια  αυτών των μεταβολών που το 

σχολικό  κτίριο  γεννιέται ώς σύγχρονο  εξοπλιστικό  κτίριο. 
T ο φαινόμενο αυτό θέλησα να προσεγγίσω  στο  πρώτο  μέρος της  μελέ-

της,  εξετάζοντας  αφ'  ενός πώς το πρόβλημα του σχολικού  χώρου διατυπώ-
νεται σε σχέση  με την εγκαθίδρυση  ενός εθνικού σχολικού  συστήματος  και την 
ομοιόμορφη οργάνωση των σχολείων  στη  βάση μιας συγκεκριμένης  μεθόδου 
διδασκαλίας,  και αφ'  ετέρου πώς μορφοποιείται  η λύση του σε σχέση  με τις 
νέες πρακτικές  και αντιλήψεις  που καθιστούν  κάθε κοινωφελές έργο αντικεί-
μενο πρόβλεψης,  αξιολόγησης,  ελέγχου και προγραμματισμού  εκ μέρους της 
κεντρικής  διοίκησης.  Πριν  όμως προχωρήσω  σ'  αυτήν την ανάπτυξη  θεώρησα 
σκόπιμο,  να αναφερθώ σε ορισμένα στοιχεία  των προεπαναστατικών  σχολικών 
πρακτικών  και των παιδαγωγικών/εκπαιδευτικών  αντιλήψεων,  χρήσιμα  για να 
εκτιμηθούν  οι τομές  και οι συνέχειες,  το εύρος των θεσμικών  ρυθμίσεων  που 
συνεπάγεται  η εθνική επανάσταση  και τα προβλήματα  της  εφαρμογής τους. 

Στο  δεύτερο μέρος σκιαγραφείται  η εξέλιξη  τον ζητήματος  των σχολι-
κών εγκαταστάσεων  στην  Ελλάδα, από τη στιγμή  που η τοποθέτηση  των 
προβλημάτων  καθώς και οι απαντήσεις  που δίνονται  προσδιορίζονται  ακριβώς 

από την ύπαρξη  ενός θεσμοθετημένου  προτύπου  που άφορα τόσο  τα χαρακτη-
ριστικά  του σχολικού  χώρου όσο και τους  όρους της  παραγωγής και της  χρή-
σης  του. ο βασικός  άξονας  της  προβληματικής  μου, που υποδηλώνεται  από 
τον υπότιτλο  «από τις  προδιαγραφές στον  προγραμματισμό»,  με οδήγησε 
χρονικά ώς το 1929. τη χρονιά αύτη εξασφαλίζεται  η χρηματοδότηση  ενός 
μεγάλου προγράμματος  κατασκευής  σχολικών  κτιρίων,  το γνωστό  ώς πρό-
γραμμα Παπανδρέου,  που θα καλύψει ένα σημαντικό  τμήμα των αναγκών 
σε εθνικό επίπεδο.  Για  την υλοποίηση  αυτού τον προγράμματος  θα χρησιμοποιηθεί 

ένα θεσμικό  πλαίσιο  και ένας ειδικός κρατικός  μηχανισμός  που διαμορ-
φώνονται σταδιακά  στις  πρώτες  δεκαετίες  του 20ου αιώνα ολοκληρώνοντας 
έτσι  τη σύγχρονη  αντίληψη  για το σχολικό  κτίριο. 

Πολλοί  παράγοντες  παρεμβαίνουν  σ'  αυτήν την εξέλιξη.  Επιμείναμε 
κυρίως  στην  εξέταση  της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  στο  εννοιολογικό πεδίο 
και στις  πρακτικές  που αναφέρονται στο  δομημένο χώρο, στις  υγιεινολογικές 
θεωρίες  και στη  θέση που ο χώρος κατέχει  σ'  αυτές.  Τέλος,  το ζήτημα  των 
σχέσεων  κράτους  και τοπικών  αρχών τέθηκε  από το Ιδιο  το καθεστώς  του δη-
μοτικού σχολείου.  η σχετική  τους  θέση στην  παραγωγή των σχολικών  κτι-
ρίων  αποτελεί  κομβικό σημείο  της  ανάπτυξης  που ακολουθεί. 

Οι δυσκολίες  που αντιμετωπίζει  ο ιστορικός  που ασχολείται  με τον ελλη-
νικό 19ο αι. έχουν πολλές  φορές επισημανθεί  σε ότι άφορα τα ποσοτικά  στοι-



στοιχεία.  στην  περίπτωση  των σχολικών  εγκαταστάσεων  η κατάσταση  επιβαρύ-
νεται στο  βαθμό που η σημασία  τους  σε σχέση  με τα άλλα στοιχεία  του σχο-
λείου  είναι  υποτονισμένη  τουλάχιστον  για την κεντρική  διοίκηση  και οι λύσεις 

που δίνονται  σε τοπικό  επίπεδο  είναι,  παρά την ύπαρξη  των προδιαγραφών, 
ποικίλες.  Δύο δημοτικά αρχεία  μου έδωσαν τη δυνατότητα  να καταγράψω  ένα 
ευρύ φάσμα προβλημάτων  και λύσεων: το δημοτικό αρχείο  της  Ερμούπολης 
—ένα από τα πρώτα  αστικά,  κέντρα και με σημαντικές  εκπαιδευτικές  επιδό-
σεις—  και το αρχείο  του Δήμου Ναυπλίου,  που αφορά μια μεσαία  πόλη με 
κύρια διοικητικό  χαρακτήρα  αλλά και μια αγροτική ενδοχώρα όπου βρίσκονται 
διεσπαρμένοι  12 οικισμοί  με 3000 κατοίκους  περίπου.  Επιπλέον,  το τμήμα 

του αρχείου  της  Τεχνικής c Υπηρεσίας  του Υπουργείου  Παιδείας  που εντοπί-
σαμε στη  Νομαρχία  Αργολίδος  και στο  Υπουργείο  Παιδείας,  αν και άφορα 
τον 20ό αιώνα, ωστόσο  περιέχει  κάποιες  ακριβείς  πληροφορίες  για σχολικές 
εγκαταστάσεις  του περασμένου  αιώνα. Στηριζόμενη  κυρίως  σ'  αυτό το αρχειακό 
υλικό και χρησιμοποιώντας  παράλληλα δημοσιευμένες  πηγές  κυρίως  θεσμικού 

και διοικητικού  χαρακτήρα  επεχείρησα  να αναδείξω  μερικές βασικές  τάσεις 
στη  μορφοποίηση  του σχολικού  χώρου. 
Η  ερευνά αυτή ξεκίνησε  το 1980 και στο  τέλος  του 1985 υποβλήθηκε 
στην Ecole des  Hautes  Etudes  en Sciences Sociales, ώς διδακτορική  διατριβή. 

Πολλοί  είναι  εκείνοι  που με βοήθησαν  σ'  αυτήν την πορεία.  Ιδιαίτερα  θα ήθελα 
να εκφράσω την οφειλή μου στο  Β. Παναγιωτόπουλο,  τόσο  για την αρχική 

διατύπωση  του θέματος,  όσο και για τη διαμόρφωση των βασικών  υποθέσεων 
αυτής  της  ερευνάς. ο Α. Tenenti μου πρόσφερε  μια γόνιμη μαθητεία  ενώ η 
υπομονή και ο διακριτικός  του έλεγχος με βοήθησαν  να ξεπεράσω  τόσο  τις 

ανασφάλειες  όσο και τις  εύκολες βεβαιότητες  μου. Ανεκτίμητη  είναι  η υπο-
στήριξη  που δέχτηκα  όλα αυτά τα χρόνια από τον Τρ.  Σκλαβενίτη.  Το  λιγό-
τερο που μπορώ να αναφέρω είναι  η καθοριστική  συνεισφορά  του στην  αρχειακή 
και βιβλιογραφική μου έρευνα. η Χριστίνα  Ξύδη-Ζαβλιάρη,  τμηματάρχης  στη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού  και Μελετών  του Υπουργείου  Παιδείας,  μου 
έδωσε τη δυνατότητα  να μελετήσω  το Αρχείο  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του 

Υπουργείου  και γι'  αυτό την ευχαριστώ  θερμά. Επίσης  θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω  τη φίλη  Έφη Αβδελά που διάβασε το χειρόγραφο εντοπίζοντας  τις 

ασάφειες  και βελτιώνοντας  στο  μέτρο του δυνατού τη γλωσσική  δυσκαμψία 
μου. Η  Ά ννα Μαλικιώση  επιμελήθηκε  την έκδοση,  και από τη θέση αυτή την 
ευχαριστώ  για τις  φροντίδες  της.  Τέλος  ευχαριστίες  χρωστώ  στην  Επιτροπή 

Ιστορικού  Αρχείου  Ελληνικής  Νεολαίας  της  Γενικής  Γραμματείας  Νέας 
Γενιάς  που δέχτηκε  να συμπεριλάβει  την έρευνα αυτή στο  Πρόγραμμά  της  και 
ιδιαίτερα  στον  Φ. Ηλιού  που διέθεσε πολύτιμο  χρόνο για να διαβάσει το χειρό-
γραφο και να μου υποδείξει  διορθώσεις  και βελτιώσεις. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

στη βιβλιογραφία που παρουσιάζεται στο τέλος του τόμου παραλείφθηκε, όπως δεν 
θα έπρεπε, η αναφορά στην ανέκδοτη διδακτορική διατριβή του I. Solomon, Espace et 
ordre  scolaire dans  l'école  primaire grecque (1820-1930), Thèse de Doctorat de 3e 
Cycle en Sociologie, Université de Paris VI I I —Vincennes— Saint Denis, 1983, ερ-
γασία με την οποία υπάρχουν κάποιες κοινές διαπιστώσεις, οφειλόμενες αφενός σε κοινές 
εξωπηγαϊκές αφορμές (κυρίως M. Foucaul t , Surveiller et punir..., 1975' A. Querrien, 

Généalogie...,  1975" G. Vincent, L'école  primaire française...,  1980), και κατά συνέπεια σε 
κοινά εννοιολογικά εργαλεία, και, εξυπακούεται, στην επεξεργασία ορισμένων στοιχειω-
δών άμεσων πηγών (όπως: η έκθεση του Ν. Νικητόπλου προς την Επί της Προπαιδείας Ε-
πιτροπήν, με ημερομηνία 9 Φεβρ. 1830, στο Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  1968, σ. 760-772. 
I. Π . Κοκκώνης, Περίληψις...,  1830' I. Π. Κοκκώνης, οδηγός..., 1830—και οι επανεκδό-
σεις του' Σπ. Μωραΐτης,  Διδασκαλική...,  1880' το διάταγμα της 17 Μαίου 1894 «Περί 

του τρόπου της κατασκευής των σχολείων»' τα σχέδια των διδακτηριακών τύπων του 1898). 

Προστίθενται ειδικότερα οι εξής παραπομπές: 
— σελ. 49, στο τέλος της σημείωσης 2, να συμπληρωθεί: για μια διεξοδική παρου-

σίαση και σχολιασμό όλων των στοιχείων της διδακτικής διαδικασίας όπως προβλέπεται 
από τον οδηγό: βλ. I. Solomon, ό.π., σ. 145-197. 

— σελ. 61, στο τέλος της σημείωσης 3, να προστεθεί: οι προτάσεις των δασκάλων 
που αφορούν στη διάταξη των θρανίων και των ημικυκλίων παρουσιάζονται και στο I. So-

lomon, ό.π., σ. 70-75, όπου και σχολιάζονται συνολικά και ειδικά ώς μαρτυρίες «ενός 
παιδαγωγικού πνεύματος που διαφοροποιείται σημαντικά από αυτό του Sarazin και των 
ελληνικών στηριγμάτων του», στα πλαίσια μιας προβληματικής διαφορετικής από αυτήν 

που παρουσιάζεται εδώ (βλ. και εδώ, σ. 47-48). 
— σελ. 62, στο τέλος της σημείωσης 3, να προστεθεί: η πρόταση αυτή, που προέρ-

χεται από το δάσκαλο Π. Μπούα (βλ. εδώ, σ. 82, σημ. 2), παρουσιάζεται σε σχηματική 
αναπαράσταση στο I. Solomon, ό.π., σ. 71, fig. 4, πρόκειται όμως για παρερμηνεία που 

θέλει τον Π . Μπούα να προτείνει ημικυκλική διάταξη των θρανίων. 
— σελ. 69, στο τέλος της σημείωσης 4, να προστεθεί: Πβ. επίσης I. Solomon, ό.π., 

σ. 120, οπού προτείνεται και μια ερμηνευτική προέκταση προς την κατεύθυνση του συμβο-
λισμού (symboliser le «plain-pied» avec les populat ions consernées) η οποία όμως δεν 
φαίνεται να τεκμηριώνεται από τα κείμενα της εποχής που έχουμε υπόψη μας. 

— σελ. 134, στίχος 25, ... του οδηγού, να προστεθεί: σημ. 6. την ενίσχυση της 
υγιεινιστικής άποψης και την εγκατάλειψη του αξιωματικού ύφους διαπιστώνει και ο I. 

Solomon, ό.π., σ. 244-245, 247-248, τα θεωρεί όμως ώς δευτερεύοντα στοιχεία και τα 
συνδέει με μεταβολές στην ίδια την έννοια της εκπαίδευσης που θεωρεί ότι χαρακτηρίζουν 
τις επανεκδόσεις του οδηγού. 

— σελ. 155, στίχος 15-16, . . . κέντρο της., να συμπληρωθεί: σημ. 3α. Πβ. και I. 
Solomon, ό.π., σ. 308. 

—-σελ. 156, στίχος 3,να προστεθεί: σημ. Ια. για μια αντίθετη άποψη βλ. I. Solomon, 
ό.π., σ. 309. 
— σελ. 156, στο τέλος της σημείωσης 2, να προστεθεί: Πβ. και I. Solomon, ό.π., 

σ. 310, όπου οι συγκρίσεις αυτές συνδέονται με την ποιότητα της εκπαίδευσης γενικά, και 
μάλιστα αυτής που παρέχεται από το κράτος. 



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ 
Η ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ: 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 





Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο A' 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

1. Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Οι μαρτυρίες συγκλίνουν: την εποχή που στον ελλαδικό χώρο εκδηλώ-
νονται τα οικονομικά φαινόμενα που θα χαρακτηρίσουν τη μετάβασή του στη 
σύγχρονη εποχή —σύνδεση με την ευρωπαϊκή αγορά, ανάπτυξη του εμπορι-
κού ναυτικού, προσανατολισμός προς εμπορευματικές καλλιέργειες—, την εποχή 

επίσης που διατυπώνεται με τη μεγαλύτερη ένταση και καθαρότητα η Ιδέα 
του εκσυγχρονισμού ώς υιοθέτηση του δυτικού προτύπου1, «ο έρως της παι-

δείας ανάπτει επί μάλλον και διαδίδεται [...] και ο αριθμός των εις την διάδο-
σιν αυτήν συντελούντων μέσων αυξάνει καθημερινώς»2. 

Έρως της παιδείας αλλά και έρως της εκπαίδευσης. η πύκνωση των 
μετακινήσεων και των ανταλλαγών γεννά νέες ανάγκες επικοινωνίας και δια-
χείρισης. Η βελτίωση των συνθηκών ζωής εξασφαλίζει εκείνο το χρονικό 
πλεόνασμα που είναι απαραίτητο ώστε να αναπτυχθεί το ενδιαφέρον για όσα 
ξεπερνούν την άμεση ικανοποίηση των βασικών βιοτικών αναγκών3. Οι επα-
φές με τη Δύση διευρύνονται με φορείς τους εμπόρους, τους ναυτικούς και 

1. Βλ. V. Georgescu, «η ορολογία εκσυγχρονισμός και εξευρωπαϊσμός της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας και της νοτιοανατολικής Ευρώπης κάτω από το φως της ρουμανικής 
εμπειρίας», στο Εκσυγχρονισμός  και βιομηχανική επανάσταση  στα  Βαλκάνια τον 19ο αιώνα, 

Αθήνα 1980, σ. 121-125. 
2. «Αγγελίαι εκ της Ελλάδος», Λόγιος Ερμής,  1818, σ. 463. 
3. «L' homme avan t tou t songe à s 'assurer sa subsistance ; [...] Ce n 'es t qu 'après 

avoir satisfait  à ce premier besoin de la nature , et rendu en quelque sorte moins pré-
caire son existence, qu'i l porte ses regards au tour de lui, qu' i l cherche à agrandir la 
sphère de son intelligence. Telle a été dans tous les temps et dans tous les lieux la 
marche de l 'esprit humain ; telle je l 'a i observée chez les Grecs.», A. Coray, Mémoire 
sur l'état  actuel de  la civilisation dans  la Grèce, Παρίσι 1803 (φωτοανατύπωση K N E / 
EIE, 1983), σ. 16-17. 



τους λογίους. Όλα αυτά συντείνουν στη δημιουργία μιας κοινωνικής συνείδη-
σης ώς προς την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και παράλληλα στην ανάδει-
ξη του σχολείου σε κατεξοχήν μέσο για τη διάδοση της παιδείας σε ευρύτερα 
στρώματα του πληθυσμού1. Πράγματι, η προσφορά σε σχολεία αυξάνει στα-
θερά κατά το τελευταίο τέταρτο του 18ου και κυρίως τις αρχές του 19ου αι-
ώνα: «Εις όλας σχεδόν τας πόλεις και χώρας της Ελλάδος ευρίσκονται δύο 
Σχολεία, το μεν Κοινόν, το δε Ελληνικόν, λεγόμενα, εις το οποίον τούτο το δεύ-
τερον παραδίδοται Γραμματικώς η παλαιά Ελληνική Γλώσσα», θα διαπι-
στώσει στα 1811 ο Λόγιος Έρμης2. 

Σ' ό,τι αφορά, λοιπόν, τη στοιχειώδη εκπαίδευση θα μπορούσε να υπο-
στηριχθεί ότι στο πέρασμα από το 18ο στο 19ο αιώνα το σχολικό σχήμα —έ-
στω με την πιο γενική του μορφή, «σαν μια δομή υποδοχής που συγκεντρώνει, 
γύρω από ένα δάσκαλο η έναν επιστάτη που περιβάλλονται με αρμοδιότητες 
μεταβλητές, έναν αριθμό μαθητών με σκοπό τη μετάδοση μιας γνώσης»3 

— αντικαθιστά, στη διαδικασία του αλφαβητισμού, τις παραδοσιακές μορφές 
της συνάντησης σε οποιοδήποτε χώρο και σε οποιοδήποτε χρόνο, κάποιου που 

ήθελε να μάθει γράμματα και κάποιου που μπορούσε να τον διδάξει4. Η φοί-
τηση στο σχολείο γίνεται για το παιδί, ακόμη και της μικρής κοινότητας, ένα 
στάδιο που φυσιολογικά θα διανύσει5. 

Αυτή η παρουσία του σχολείου σηματοδοτεί, έκτος από την εν δυνάμει 
διεύρυνση του αλφαβητισμού6, μία άλλου τύπου ποιοτική μεταβολή: την εμ-

1. Πβ. «και διατί η αναγκαία πολλή δαπάνη εις πολυτόμους εκδόσεις να μη καταβληθή 
εις πολλαπλασιασμών κοινών σχολείων και κοινών βιβλίων ηθικής, τεχνών, γεωργίας, διατί 
μη εις εξάπλωσιν της Λαγκαστρινής μεθόδου;», I. Κ., «Περί της μελετωμένης εκδόσεως 

των χρυσοστομικών συγγραμμάτων», Λόγιος Ερμής,  1820, σ. 654. Κάτω από τα αρχικά I. 
Κ. κρύβεται ο Αδαμαντιος Κοραής. για την ταύτιση βλ. Δημητρίου Α. Γκίνη, τα ανώνυμα 
εργα του Κοραή.  Βιβλιογραφικό δοκίμιο,  Αθήνα 1948, σ. 27' επίσης βλ. «Επιστολή στον 
Κοκκινάκη» 6.10.1820, στο: Α. Κοραής, Αλληλογραφία.  Τόμος  τέταρτος,  1817-1822, 
εκδ. ΟΜΕΔ, Αθήνα 1982, σ. 252-261. 

2. Λόγιος Ερμής,  1811, σ. 18. 
3. W. Frijhoff,  «Préface», στο L'offre  d'école,  Eléments  pour une étude  comparée des 

politiques éducatives  aux XIXe  siècle, Παρίσι 1983, σ. 6. 
4. Βλ. Ρ. Σταμούλη, «ο αλφαβητισμός στην Πρέβεζα κατά τον 18ο αι. (1742-1784)», 

ο Ερανιστής,  17(1981), σ. 89. 
5. Βλ. Α. Αγγέλου, «η εκπαίδευσις», Ιστορία  του Ελληνικού Έθνους,  τ. ΙΑ', σ. 

320. 
6. Φαίνεται πάντως, ότι ενός τύπου αλφαβητισμός είναι διαδεδομένος ήδη στον 16ο 

αιώνα. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο όποιο καταλήγει ο Φ. Ηλιού βασισμένος στα στοι-
χεία τα σχετικά με τη διάδοση των ελληνικών βιβλίων, διευκρινίζοντας βέβαια ότι πρόκει-
ται για ένα πρωτοβάθμιο αλφαβητισμό που αντιστοιχεί στις περιορισμένες ανάγκες των με-
λών μιας κλειστής αγροτικής κοινωνίας [«Σημειώσεις για τα "τραβήγματα" των ελληνικών 
βιβλίων τον 16ο αι.», Ελληνικά, 28 (1975), σ. 115, 140-141], 



εμφάνιση ενός νέου μηχανισμού αγωγής. το σχολείο συμμετέχει στη διαμόρφω-
ση του παιδιού μαζί με την οικογένεια, την επαγγελματική μαθητεία, τη θέα-
ση του κόσμου. Πρόκειται για φαινόμενο του οποίου δεν μπορούμε να προσ-
διορίσουμε την έκταση, αν και διαπιστώνουμε την ύπαρξη του από έμμεσες 
μαρτυρίες. 

και πρώτα απ' όλα οι λέξεις. Χαρακτηριστική απ' αυτήν την άποψη είναι 
η πληροφορία του Μανουήλ Γεδεών. Γράφει στα 1889: «Από του παρελθόν-

τος αιώνος αι παρ' ημίν σχολαί εκαλούντο ώς εκ των διδασκομένων μαθημά-
των "σχολαί ιερών" η "κοινών γραμμάτων" και "σχολαί των ελληνικών μα-
θημάτων", ούτω δε και οι εν αυταίς διδάσκαλοι" κατά τα πρώτα δ' έτη της 

ημετέρας εκατονταετηρίδος, τα [...] της στοιχειώδους και προκαταρκτικής 
παιδεύσεως εκαλούντο "κοινά σχολεία" [...] και [...] ο διδάσκαλος ωνομάζε-
το συνηθέστερον "παιδαγωγός"»1. 

ο Παναγής Σκουζές καταθέτει μια περισσότερο άμεση μαρτυρία για 
το τέλος του 18ου αιώνα όταν, αναφερόμενος στην παιδική του ηλικία συνδέει 

στην αφήγησή του την μαθητεία του σε κάποιο «αργαστήριον πραγματεφτά-
δικον» με τη σχολική του «παιδεία»2. Ενώ ο Κοραής, στο τέλος της πρώτης 
δεκαετίας του 19ου αι., θεωρεί δεδομένη τη συμμετοχή του κατώτερου σχο-
λείου στη διαμόρφωση του παιδιού και ζητά γι' αυτόν ακριβώς το λόγο την 

αναμόρφωσή του. «Αι επιστήμαι», γράφει, «ήρχισαν να εμβαίνωσιν εις την 
Ελλάδα" αλλά διά να ωφεληθώσιν απ' αυτάς οι νέοι, και απ' αυτούς όλον το γέ-
νος, χρεία είναι να έρχωνται εις αυτάς προετοιμασμένοι με ορθήν παιδικήν ανα-
τροφήν»3 και προτρέπει «να αναμορφώσετε, ώς είπα, και των λεγομένων Κοι-
νών γραμμάτων τα σχολεία, όπου μάλιστα έχει χώραν η παιδική ανατροφή»4. 

1. M. I. Γεδεών, η πνευματική  κίνησις  του Γένους  κατά τον IH' και ΙΘ'  αιώνα, έκδ. 
φροντίδα Α. Αγγέλου-Φ. Ηλιού, Αθήνα 1976, σ. 227. 

2. « Έ ω ς τότε με είχεν εις το ελληνικόν σκολείον λεγόμενον, [...] και είχα προχωρήσει 
εως την χρηστοήθειαν λεγόμενην τότε. Αλλ' ο πατήρ μου από την δυστυχίαν με ήβγαλεν, 
[...] από το σχολείον ηξέβροντας να γράφω μόνον, καθώς και βλέπεται τα παρόντα γράμ-
ματα, και με συμφώνησε τον χρόνο διά γρόσια πέντε και να με ταγίζει ο πατέρας μου [...] 
Αυτοί δεν με έδιδαν ειμή τα γρ(όσια) 5 τον χρόνον, παπούτζια όσα εκαταλούσα και ένα ά-
σπρον —τρίτον του παρά— κάθα 15 ημέρες διά να ξυριστώ. και ξύλο όταν αυθαδίαζα η όταν 

δεν έκαμνα το χρέος μου. Μερικές βολές με τον φάλα(ν)γγα εις τους πόδας. Επαρομοίως 
θέλω διηγηθώ και των διδασκάλων την παιδείαν» [Π. Σκουζές, Απομνημονεύματα.  η τυ-
ραννία  του Χατζή-Αλή  Χασεκή  στην  Τουρκοκρατούμενη  Αθήνα (1772-1796).  Επιμέλεια 
— εισαγωγή — σχόλια Θ. Χ. Παπαδόπουλος, Αθήνα, Κέδρος, 1975, σ. 90-91], 

3. Α. Κοραής, «Στοχασμοί αυτοσχέδιοι» του 1810 (στον Β' τόμο της έκδοσης του Πλου-
τάρχου). Χρησιμοποιώ την έκδοση Α. Κοραής, Προλεγόμενα  στους  Αρχαίους  Έλληνες 
Συγγραφείς  και η αυτοβιογραφία  του Τόμος  Α',  πρόλογος Κ.Θ. Δημαρά (φωτομηχανική 

αναπαραγωγή της έκδοσης του 1833), Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 
1986, σ. 398. 

4. στο  ίδιο,  σ. 402. 



την αναμόρφωση αύτη, στην οποία επανέρχεται συχνά και με όρους επιτακτι-
κούς, την ορίζει γενικά ώς αντικατάσταση της «παλαιάς μεθόδου» από «με-
θοδον φιλοσοφικήν»1. 

Πράγματι, αν και η εξάπλωση της σχολικής εκπαίδευσης μπορεί να θεω-
ρηθεί σύγχρονο φαινόμενο που αντιστοιχεί σε παρόμοιους μετασχηματισμούς 

της ελληνικής κοινωνίας, το σχολείο το ίδιο παρουσιάζει την αρχαϊκή εικόνα 
μιας κοινωνικής πρακτικής ακόμα αβέβαιης —κυρίως σε ότι αφορά τον πρώτο 

εκπαιδευτικό κύκλο, το στοιχειώδη. τα «κοινά σχολεία» στην πλειοψηφία 
τους δημιουργούνται και λειτουργούν στην αφάνεια και διατηρούν από την πα-
ράδοση των προηγούμενων αιώνων έναν χαρακτήρα «θρησκευτικό»2, που απο-
τελεί και το ενοποιητικό τους στοιχείο. ο δάσκαλος είναι κατά κανόνα μονα-
χός, κάποιες φορές εφημέριος. Εκτός από την Χρήσιμο  Παιδαγωγία,  το αλφα-
βητάρι της Τουρκοκρατίας, ώς σχολικά βιβλία χρησιμοποιούνται τα λειτουρ-
γικά βιβλία: Οκτώηχος, Ψαλτήρι, Απόστολος, Τριώδιο, Ανθολόγιο, «βι-
βλία όντως άγια και θεολογικά, εις ωραίαν φράσιν ελληνικήν, οπού, όχι μόνον 
μικρά παιδία, αλλά και πολλοί διδάσκαλοι δεν γινώσκουσι ποσώς τί αναγι-
νώσκουσιν»3. το πέρασμα από το ένα στο άλλο κατά την πρόοδο του μαθητή 

στην ανάγνωση —γιατί η διδασκαλία της γραφής έπεται και είναι τελείως δια-
κριτή— αποτελεί και τη μόνη μορφή παιδαγωγικής οργάνωσης αυτών των 
σχολείων 4. Η έννοια της τάξης δεν υπάρχει. Ο σχολικός χρόνος όπως και ο 
σχολικός χώρος είναι αδιαμόρφωτοι. Οι μαθητές, χωρίς διάκριση ηλικίας η 
επιπέδου, διδάσκονται ο καθένας ξεχωριστά τις τεχνικές της αποκρυπτογράφη-

σης η της καταγραφής, ενώ ο χρόνος που ο δάσκαλος αφιερώνει στον κάθε μα-
θητή είναι για το σύνολο της τάξης χαμένος5. Τέλος η απουσία κανόνων, που 

1 . στο  ίδιο,  σ. 398. 
2. Βλ. χαρακτηριστικά Γ.Γ. Παππαδόπουλος, «Λόγος περί των προγενεστέρων ελλη-

νικών σχολείων»,  Έκθεσις  περί  του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου  κατά το σχολικόν  έτος 
1866-7,  Αθήνα 1857, σ. 12-13. Βέβαια ο συγγραφέας θεωρεί θετικό αυτόν το χαρακτήρα 

της προεπαναστατικής σχολικής εκπαίδευσης. Βλ. γενικά για την οργάνωση των προεπανα-
στατικών σχολείων Α. Αγγέλου, «η εκπαίδευσις», ό.π., σ. 306-328. 

3. Πολυζώης Κοντός, Ποικίλη  διδασκαλία,  ήτοι Αλφαβητάριον ευμαθείας  εν ω ευρί-
σκονται  μαθήματα ωφέλιμα ίνα  διδάσκωνται  τα εις Τουρκίαν  μικρά παιδία  των χριστιανών, 
Βιέννη3 1818, αναφέρεται στο Μ.Ι. Γεδεών, η πνευματική  κίνησις...,  ό.π., σ. 153-154. 

4. Βλ. Φ.Η. Ηλιού, «Σημειώσεις...», ό.π., σ. 112-115. Επίσης Μ. Γεδεών, η πνευ-
ματική κίνησις...,  ό.π., σ. 10-11 και 256-257, όπου δημοσιεύεται και ο οργανισμός του «κοι-
νού σχολείου» των Τρικκάλων Κορινθίας (1730). 

5. «[...] και αν υποθέσης τον διδάσκαλον να διδάσκη 50 παίδας, 6 ώρας καθ' εκάστην 
κατά συνέχειαν, δεν αναλογεί εις έκαστον παίδα, παρά 7 λεπτά την ημέραν μόνον, και ακο-
λούθως 40 ώραι μόνον εις εν ολόκληρον έτος'  ο δε λοιπός καιρός υπάγει χαμένος" επειδή εν ω 
αυτός διδάσκει το εν, τα άλλα 49 μένουσιν αργά η και παίζουσιν» (Λόγιος Ερμής,  1820, σ. 



να διέπουν τη σχολική λειτουργία και τους οποίους μπορεί ο δάσκαλος να εφαρ-
μόζει και ο μαθητής να εσωτερικεύει, καθιστά τη σχέση εξουσίας ωμή επιβολή1. 

Ήδη από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, οι εκπρόσωποι του Διαφω-
τισμού θα επισημάνουν την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στην παραδοσι-
ακή οργάνωση των σχολείων και στην αυξανόμενη σημασία που φαίνεται να 
αποκτά η σχολική εκπαίδευση στη διαμόρφωση της νεότητας και στη διά-

δοση του προτύπου του νέου ανθρώπου, όπως διατυπώνεται στο λόγο των Φιλο-
σόφων. Πέρα από την ίδρυση σχολείων ενδιαφέρονται λοιπόν και για τη δια-
μόρφωση ενός ορθολογικού συστήματος διδασκαλίας, για τη διατύπωση κατευ-
θυντήριων παιδαγωγικών αρχών. 

ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ και ο Δημήτριος Καταρτζής θα συντάξουν αυτο-

679). Πρόκειται για την «ατομική μέθοδο», που οι αντίπαλοι της ονομάζουν απλά «παλαιά 
μέθοδο». Αυτή η εμβρυακή οργάνωση της διδασκαλίας παρουσιάζεται σαν γενικευμένο φαι-
νόμενο στα σχολεία του πρώτου κύκλου. Υπάρχει, ωστόσο, η πληροφορία ενός γάλλου περι-
ηγητή για την εφαρμογή μιας μορφής συνδιδακτικής διδασκαλίας σ' ένα σχολείο της Αθή-
νας τον 17ο αι.: « Ό λ η η κλάσις ανεγίγνωσκε ταυτοχρόνως, χωρίς να ακολουθήση καμμία 
σύγχυσις, και πας μαθητής επρόσεχεν εις την ανάγνωσιν των άλλων. τα βιβλία, τα οποία 
τα παιδία ανεγίνωσκον, ήσαν όλα όμοια" αν οι μαθηταί ήσαν τριάκοντα έδιδεν ο διδάσκαλος 
εις αυτούς ν' αναγνώσωσι τριάκοντα λέξεις διαφόρων φράσεων αλληλοδιαδόχων ο πρώτος 
μαθητής ανεγίνωσκε την πρώτην λέξιν, ο δεύτερος την δευτέραν, ο τρίτος την τρίτην, και 

ούτως εφεξής. Όταν όλοι οι μαθηταί ανεγίνωσκον καλώς, τότε έδιδεν εις αυτούς τριάκοντα 
άλλας λέξεις. Εάν τις εκ των μαθητών έσφαλεν, εδιορθόνετο ευθύς από τον πλησίον του [...] 
οι μαθηταί εβιάζοντο να προσέχωσι πάντοτε, και να είναι έτοιμοι ν' αναγνώσωσι την ιδίαν 
λέξιν. Πας μαθητής εφιλοτιμειτο ν' αναγνώση καλλιώτερον των άλλων' ώστε μία γενική 
φιλοτιμία εκυρίευε τας ψυχάς όλων των μαθητών. Αυτοί δεν εκάθηντο πάντοτε εις τον αυτόν 
τόπον, αλλ' εκείνος ός τις εν μάθημα ήτον εις την αρχήν της κλάσεως, εις εν άλλο μάθημα 
εκάθητο εις άλλον αδιόριστον τόπον' τούτο δ' εγίνετο διά ν' εμποδίζηται εν άτοπον, το όποιον 
ηδύνατο ν' ακολουθήση, αν οι μαθηταί εκάθηντο πάντοτε εις τον αυτόν τόπον επειδή τότε 

πας μαθητής ήθελεν προμελετά μόνας τας οποίας έμελλε ν' αναγνώση λέξεις» (De la Guille-
tière, Athènes Ancienne et Nouvelle  et l'estat present de  l 'Empire  des  Turcs , Παρίσι 
1675, σ. 231. το απόσπασμα μεταφράζεται στο Λόγιο Έρμη, 1816, σ. 389). Αλλά 

ακόμη και αν θεωρήσουμε την πληροφορία ακριβή, αυτή η πιο σύνθετη σχολική οργάνωση 
πρέπει να παρέμεινε μεμονωμένο φαινόμενο. Όταν στα 1816 χρησιμοποιείται  σαν επιχεί-
ρημα για τη διεκδίκηση της ελληνικής καταγωγής της αλληλοδιδακτικής μεθόδου, περιβάλ-
λεται με εξαιρετική απροσδιοριστία: «Αλλά χωρίς να εκτείνωμεν τας εξετάσεις μας τόσον 
μακράν, αρκούμεθα να φανερώσωμεν, ότι η Μέθοδος αυτή ήτο εις πράξιν εις τας Αθήνας 
προ διακοσίων ετών, και ίσως υπάρχει ακόμη εις πολλά της Ελλάδος μέρη» (Λόγιος Έρ-
μης, 1816, σ. 389). 

1. ο II . Σκουζές μας δίνει μια αρκετά λεπτομερή περιγραφή του οπλοστασίου των 
«βασανιστηρίων», όπως αποκαλεί τις σωματικές τιμωρίες, που διέθεταν οι δάσκαλοι της 
εποχής (Απομνημονεύματα...,  ό.π., σ. 91), ενώ ο Κοραής μιλάει για την «σκυθικήν αγριό-
τητα και βίαν, εις την οποίαν πολλά δυστυχέστατα ανθρωπάρια χρεωστούν και την απαιδευ-
σίαν και τα δουλοπρεπή των φρονήματα» («Στοχασμοί αυτοσχέδιοι...» του 1810, ό.π., σ. 
353). 



αυτοτελείς παιδαγωγικές πραγματείες που απευθύνονται σε γονείς και διδασκά-
λους1. στα δοκίμια αυτά κρίνεται αυστηρά η ανεπάρκεια της διδασκαλίας των 
πρώτων γραμμάτων, όπως αυτή γίνεται είτε στα πλαίσια των κοινών σχολεί-
ων είτε στα αρχοντικά σπίτια με τους Ιδιωτικούς δασκάλους. τα αποτελέ-
σματα θεωρούνται Ισχνά, αν όχι αρνητικά, τόσο από την άποψη της μετάδο-
σης των γνώσεων, όσο και από την άποψη της διαμόρφωσης νοοτροπιών2. 
Καταδικάζεται επίσης ο σχολαστικισμός που χαρακτηρίζει το σύνολο της σχο-
λικής εκπαίδευσης και έχει ώς αποτέλεσμα να απορροφάται μεγάλος χρόνος 

από τη ζωή του νέου χωρίς αυτός να αποκτά καμιά γνώση χρήσιμη για το ε-
πάγγελμά του3. 

σε αντίθεση με αυτές τις πρακτικές διατυπώνεται ένα εκπαιδευτικό σχή-
μα που χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια να προσαρμοστεί το περιεχόμενο 

της διδασκαλίας στις δυνατότητες του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του, να 
αναπτυχθεί διαδοχικά μνημονικό και κρίση, να δοθεί προτεραιότητα στις ιδέες 

1. I. Μοισιόδαξ, Πραγματεία  περί  παίδων  αγωγής η Παιδαγωγία,  Βενετία 1779' Δ. 
Καταρτζής, «Σχέδιο της αγωγής των παιδιών Ρωμηών και Βλάχων, που πρέπει να γένεται 
μετά λόγου στα κοινά και σπητικά σχολειά»,  τα Ευρισκόμενα,  εκδ. Κ.Θ. Δημαράς, Αθήνα 
1970, σ. 24-41. το «Σχέδιο» του Καταρτζή γράφτηκε στα 1783 αλλά πρωτοδημοσιεύτηκε 
στις μέρες μας. για τις δυτικές πηγές απ' όπου αντλούν στοιχεία της προβληματικής τους 
βλ. Ε. Κριαράς, «η "Παιδαγωγία" του Μοισιόδακος και η σχέση της με το παιδαγωγικό 
σύγγραμμα του Locke», ανάτυπο από το Byzantiniisch-Neugriechische  Jahrbuecher  (τ. 
XIII) , Αθήνα 1943, και Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός  Διαφωτισμός,  Αθήνα4, 1985, σ. 230. 

2. «το παιδί λοιπόν, βάνωντάς το από μικρό στα ιερά γράμματα, το μαθαίνουν τα Κοι-
να, χωρίς να του τα 'ξηγούν, αλλά μόνε του τα παραδίνουνε διαβάστ' απτό πουρν' ως το 

βράδυ, [...] μήτε τα συντυχαίνουν ποτές τίποτες διά να τα δώσουν ιδέαις, αλλά επιστατούν 
απάνου τους με το ραβδί και ξυλιαίς να διαβάζουν τα μαύρ' αδιάκοπα και μεγαλοφώνως όσο 

μπορούν, και να μη σαλεύουν ποσώς απτόν τόπο τους. Μετά τέσσερα-πέντε χρόνια τα παιδιά 
ξέρουν να διαβάσουν μόν' εκείνα τα βιβλία πώμαθαν να διαβάσουν, δίχως να γνωρίζουν καμ-
μιάν ελληνική λέξι, ό έστι, χωρίς ν' απόχτησαν καμμιάν ιδέ απτό μάθημά τους, παρά μόνε 
την εξωτερική και υλική του μορφή» (Δ. Καταρτζής, τα Ευρισκόμενα,  ό.π., σ. 29-30). 

3. «[...], το επάγγελμά του άρα είναι πάλε για δάσκαλος, ότ' αυτό έμαθε κι άλλο δε 
ξέρει, γιατί δεν έμαθε τίποτες στον κόσμο και στον τόπο που βρίσκεται, στον αιώνα και στον 
καιρό που ζή» (Δ. Καταρτζής, τα Ευρισκόμενα,  ό.π., σ. 35). τα επαγγέλματα αυτά στα 
οποία ο Καταρτζής ζητάει να προσαρμοστεί η σχολική εκπαίδευση περιορίζονται στις ανάγ-
κες και τις προοπτικές του μέλους της φαναριώτικης ομάδας: θρησκευτικά και πολιτικά αξι-
ώματα. Σ ' ένα άλλο δοκίμιο, «Συμβουλή στους νέους πώς να ωφελιούνται και να μη βλάπτουν-
ται απτά βιβλία τα φράγκικα και τα τούρκικα, και ποιά να 'ναι η καθ' αυτό τους σπουδή» 
(στο ίδιο,  σ. 42-71) θα περιλάβει στα «ανάρμοστα στα επαγγέλματα των νέων μαθήματα», 
και τη γεωμετρία: «[...] πόσους από μας είδα κ' εδιάβασαν γεωμετρικά απ' τους δασκάλους 
τους, κανέναν όμως νομικά - και πάλε κανένα δεν είδα να χρειαστούν τα γεωμετρικά, όμως τα 
νομικά όλους» (στο  Ιδιο,  σ. 58). Βρισκόμαστε ακόμα μακριά από τη γενικευμένη παιδεία, την 
προσαρμοσμένη στις πολιτικές και οικονομικές ανάγκες του έθνους που θα προπαγανδίσει 
ο Κούμας (βλ. πιο κάτω). 



ες και όχι στις λέξεις. Η εικόνα του παιδιού διαγράφεται θετική, όχι σαν μικρο-
γραφία ενηλίκου, αλλά σαν μια ιδιαίτερη φάση στη ζωή του ανθρώπου, με χα-
ρακτηριστικά που πρέπει να γίνουν σεβαστά ώστε να είναι αποτελεσματική 

η αγωγή, που στοχεύει στη μεθοδική ανάπτυξη του ηθικού κόσμου και των 
διανοητικών ικανοτήτων του άτομου. 

αλλά αν βασικός στόχος των αναμορφωτικών αυτών προτάσεων είναι να 
καταστεί αποδοτικότερος ο χρόνος της σπουδής του νέου, απουσιάζουν ωστόσο 

αναφορές στη μεθοδική οργάνωση και το συνδυασμό των πολλαπλών χρόνων, 
που απαιτείται για να είναι αποδοτική η λειτουργία του κοινού σχολείου. Ει-

δικότερα, το Δοκίμιο του Καταρτζή, παρά τον τίτλο του, δεν συνιστά σχέδιο 
κοινής παιδείας. το πρότυπο στο οποίο τείνει είναι η καλύτερη κατ' οίκον εκπαίδευση 

εκείνων που «έχουν με καιρό να διοικήσουν τον τόπο κατά τα πολι-
τικά κ' εκκλησιαστικά, και θέλει διδάξουν και φωτίσουν το έθνος όλο σ' όλην 

την έκτασί του»1. 

2. Η ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 

στις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα —στην περίοδο του Διαφω-
τισμού που κυριαρχείται  από τη μορφή του Κοραή και βρίσκεται σε στενή σχέ-
ση με την κίνηση των Ιδεολόγων2— θα δούμε να πολλαπλασιάζονται οι ανα-
φορές στην παιδαγωγική ώς τέχνη και επιστήμη της εκπαίδευσης και στο σχο-
λείο ώς κύριο κοινό εκπαιδευτικό μηχανισμό που απαιτεί συστηματική οργά-
νωση. Σπουδαστές, επηρεασμένοι από τη διδασκαλία του Κοραή έρχονται σε 
επαφή με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες3 και παρακολουθούν τις προ-

1. στο ίδιο, σ. 38. 
2. Βλ. Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός  Διαφωτισμός,  ό.π., σ. 11, και Φ. Ηλιού, «στην 

τροχιά των Ιδεολόγων. Κοραής - Daunou - Φουρναράκης», ανάτυπο από τα Χιακά  Χρο-
νικά, I (1978), όπου αναφέρεται ο σημαντικός ρόλος των Ιδεολόγων στη διαμόρφωση των 
εκπαιδευτικών θεσμών της Γαλλικής Δημοκρατίας. 

3. Σύμφωνα με τον Κοραή για τον καθορισμό της ορθής μεθόδου, τόσο διδακτικής όσο 
και παιδαγωγικής, το γένος δεν μπορεί να στηριχτεί μόνο στις δικές του δυνάμεις. Πρέπει 
να μελετηθεί και να χρησιμοποιηθεί η δυτική εμπειρία ακόμη και στις πιο καινοτομικές της 

εκδηλώσεις. Έτσι αν το Κοινό της Κωνσταντινούπολης —το «εθνικό κέντρο», που σύμφωνα 
με το σχήμα του Κοραή πρέπει να χαράζει και να ασκεί ενιαία εκπαιδευτική πολιτική— οφεί-

λει να ανταμείψει όποιον από τους «γραμματιστάς [...] ερευνήση και εύρη τον ηδύτερον και 
συντομώτερον [...] τρόπον» για την διδασκαλία της ανάγνωσης, της γραφής και της αριθ-
μητικής, παράλληλα θα πρέπει να στείλει δύο υποτρόφους στην Ευρώπη «διά μόνον αυτό 
τούτο, να μαθητευθώσι την μέθοδον του Πεσταλότζη, και να την εμβάσωσιν εις την Ελλάδα» 
[Α. Κοραής, «Στοχασμοί αυτοσχέδιοι» του 1809 (στον Α' τόμ. των Βίων του Πλουτάρχου), 
Προλεγόμενα...,  ό.π., σ. 351-353]. 



προσπάθειες για τη διατύπωση σχεδίων εθνικής εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκές χώρες, 
όπως η Γαλλία, η Πρωσσία, η Αυστροουγγαρία, που διέρχονται την εποχή αύ-

τη έντονη εκπαιδευτική κρίση1. Αυτοί θα προσπαθήσουν να κοινοποιήσουν τις 
εμπειρίες τους και να ωθήσουν προς την κατεύθυνση μιας συνολικής μεταρρύθ-

μισης των εκπαιδευτικών πραγμάτων. 
τη δεκαετία πριν την ελληνική Επανάσταση, και κυρίως από τις σελίδες 

του Λόγιου Ερμή —της εφημερίδας που ο Κοραής ήθελε να είναι «αληθής αν-
θολογία και μετακένωσις των αποκτηθέντων από τα φωτισμένα γένη καλών»2—, 

ανακινείται το θέμα τόσο των στόχων της εκπαίδευσης, όσο και της οργάνω-
σης των δομών που την παρέχουν. Από την πληθώρα των άρθρων, ειδήσεων, 
επιστολών που αναφέρονται άμεσα σε θέματα αγωγής, παιδείας, λειτουργίας σχο-

λείων, αποδεσμεύεται μια αντίληψη —θα λέγαμε το περίγραμμα μιας εκπαιδευ-
τικής πολιτικής— που προβάλλει το σχολείο ώς βασικό χώρο και μέσο άγω-
γής3 , προνομιακό χώρο επαγγελματικής διαμόρφωσης και πανάκεια για όλες 

τις κοινωνικές αποκλίσεις. το ζητούμενο είναι η οργάνωση της σχολικής εκπαίδευσης, 
και κυρίως της πρώτης της βαθμίδας, στη βάση μιας συστηματι-

κά διατυπωμένης παιδαγωγικής. τα σχολεία θα μπορέσουν να εκπληρώσουν 
το έργο που τους ανατίθεται, την εξασφάλιση δηλαδή της «ευδαιμονίας ενός 

έθνους γενικώς, και μερικώς εκάστου άτομου»4 μόνο αν οργανωθεί μεθοδικά 
«κοινή του Γένους παιδεία». Οι αρχές στις οποίες στηρίζονται οι μεταρρυθμι-
στικές προτάσεις που διατυπώνουν οι αρθρογράφοι του Λόγιου Ερμή εντάσ-
σονται στους κοινούς τόπους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. τα συγκεκρι-
μένα μέτρα όμως που προτείνουν, ακόμα κι αν θεωρηθεί ότι αποτελούν συστη-
ματική διατύπωση διάχυτων αιτημάτων, συνιστούν καινοτομικό στοιχείο στο 

1. Βλ. R. Gilbert, «L'enseignement primaire», στο Histoire  de  la pédagogie  du 
17 siècle à nos jours, Παρίσι 1981, σ. 226. 

2. Α. Κοραής, «Στοχασμοί αυτοσχέδιοι» του 1814 (στον ΣΤ ' τόμο του Πλουτάρχου), 
Προλεγόμενα...,  ό.π., σ. 564. 

8. Από τις στήλες του Λόγιου Έρμη μόνον ο γιατρός Π . Ηπήτης θα θέσει ερώτημα 
ώς προς την σκοπιμότητα της σχολικής εκπαίδευσης. Κατά την άποψή του, η πνευματική 
ανατροφή είναι καλύτερα να γίνεται στο σπίτι, όπου το παιδί ζει προφυλαγμένο από κακές 
επιρροές ομηλίκων του και διατηρεί την παιδικότητά του προσκολλημένο στους γονείς. Αλ-

λά αν έτσι επιτυγχάνεται η «χρηστοήθεια», η πνευματική συγκρότηση του παιδιού απαιτεί 
πολλές και εξειδικευμένες γνώσεις, που οι μικρές —οικονομικές και γνωστικές— δυνατότη-
τες των γονέων δεν μπορούν να του προσφέρουν σε κατ' οίκον διδασκαλία. Κατά συνέπεια η 
φοίτηση στα «δημόσια» σχολεία είναι αναπόφευκτη (Λόγιος  Ερμής,  1816, σ. 279). Πρέπει 

να σημειώσουμε ότι αυτήν την εποχή η φοίτηση στα δημόσια σχολεία κάθε άλλο παρά είναι 
γενικά αποδεκτή. Πρόκριτοι και εύποροι προτιμούν την κατ' οίκον διδασκαλία. Βλ. σχετικά 
Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός  Διαφωτισμός,  ό.π., σ. 228, και Μ. Γεδεών, η πνευματική 
κίνησις...,  ό.π., σ. 232, 235-239. 

4. Λόγιος Ερμής,  1819, σ. 903. 



βαθμό που διαγράφουν τα χαρακτηριστικά ενός θεσμοθετημένου εθνικού σχο-
λικού συστήματος. 

Από την άποψη αυτή ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο του Δ.Ν. Δάρ-
βαρη, «Παρατηρήσεις τινές και σημειώσεις περί της διδακτικής μεθόδου και 

της διορθώσεως των Σχολείων» 1. Ο συγγραφέας ξεκινά από τη βασική θέση 
ότι για να επιτευχθεί «ο κύριος σκοπός της διδασκαλίας, όπερ εστίν, ο κατ' 
ολίγον γινόμενος φωτισμός του νοός των νέων, και η βαθμηδόν προβαίνουσα 

προκοπή αυτών και προετοιμασία διά το μέλλον επάγγελμα του βίου, με το 
οποίον θέλουσιν ωφελήσει το Κοινόν»2 πρέπει αυτή να εξαρτάται όσο το δυνα-

τον λιγότερο από τις ιδιαιτερότητες εκείνου που την παρέχει και να είναι όσο 
το δυνατόν προσαρμοσμένη «εις τον διδασκόμενον νέον κατά την φυσικήν του 

κατάληψιν, κατά την άσκησιν των ψυχικών του δυνάμεων, και κατά το μέτρον 
της καλλιέργιάς των»3. Κατά συνέπεια, η κυρίαρχη άποψη και πρακτική που 

αφήνει ελεύθερο τον κάθε δάσκαλο να ορίσει ο ίδιος τη μέθοδο και τα μαθήμα-
τα που θα διδάξει κρίνεται ολέθρια για την εξέλιξη των σχολικών πραγμάτων. 

και αυτό για δύο στενά συνδεδεμένους λόγους: 
1. Γιατί οι περισσότεροι δάσκαλοι είναι ανεπαρκείς και αμέθοδοι. Ακό-

μη και αν κάποιοι από αυτούς έχουν αποκτήσει μετά από μακρόχρονη πείρα 
μια καλή μέθοδο οργάνωσης των παραδόσεων, αυτό δεν είναι παρά «μία πα-

λαιά συνήθεια, και ασαφής εμπειρία, η οποία τους εδίδαξε μόνον κάποια μέσα, 
και μερικούς τρόπους εις τούτο»4, χωρίς να μπορούν να διατυπώσουν με «φιλο-

σοφικό πνεύμα» τους «κανόνας» και τα «αξιώματα» της παιδαγωγικής και 
της διδακτικής τους. Άρα η εμπειρία τους δεν είναι μεταδόσιμη. και εδώ δεν 

γίνεται διάκριση ανάμεσα στον αμαθή και σε αυτόν που κατέχει γνωστικά το 
αντικείμενο που διδάσκει. Γιατί εκείνο που ενδιαφέρει δεν είναι μόνο το τί δι-

δάσκεται αλλά σε ποιόν, πότε και πώς διδάσκεται. το ίδιο κακό μπορεί να κά-
νει στην πρόοδο των νέων και ο αμαθής πρώτος δάσκαλος, ο οποίος «δεν εξη-
γεί εις τους παίδας τας πρώτας αρχάς διά να καταλαμβάνωσιν έπειτα τα πα-
ραδοθησόμενα μαθήματα»5, και ο φιλόσοφος, ο οποίος «εκχέει εις αυτούς όλην 
του την πολυμάθειαν» η «διδάσκει τους μαθητάς κριτικάς παρατηρήσεις αι οποίαι 

δι' έλλειψιν, κρίσεως δεν είναι δι' αυτούς»6. 
2. Γιατί η πλήρης ανομοιογένεια των σχολείων έχει ώς συνέπεια ο νέος, 

στην κίνησή του από τη μια βαθμίδα στην άλλη η στη μετακίνησή του από το 

1. Λόγιος Ερμής,  1811, σ. 122-128, 147-150. 
2. στο  ίδιο,  σ. 123. 
3. στο ίδιο,  σ. 125. 
4. στο  ίδιο,  σ. 123. 
5. στο  ίδιο,  α. 124. 

6. στο  ίδιο. 



ένα σχολείο στο άλλο στα πλαίσια της ίδιας βαθμίδας —κινητικότητα εξαιρε-
τικά διαδεδομένη στην ανώτερη κυρίως βαθμίδα, ακριβώς λόγω της ανομοιο-
γένειας των μεθόδων και της διδακτέας ύλης1—, να αποκτά χωρίς σύστημα 
«ασαφείς τίνας ιδέας» και να «συλλέγει μερικάς ατελείς ειδήσεις, εις τας οποί-
ας και επικομπάζει». 

Αναγκαίο λοιπόν είναι να μην «αφεθή η παράδοσις των μαθημάτων μό-
νον εις του διδασκάλου την σύνεσιν, αλλά [...] να διορισθή μια μέθοδος δι' αύ-

τον»2 . με βάση τους κανόνες αυτής της μεθόδου πρέπει : α) να προσδιοριστεί 
το περιεχόμενο της διδασκαλίας, και να οργανωθεί η διδακτέα ύλη σε ένα σύ-

στημα μαθημάτων έτσι ώστε «το εν να προετοιμάζη εις το άλλο, και να προ-
βαίνωσιν αεί βαθμηδόν, [...] καθώς αρμόζει εις την φυσικήν κατάληψιν του αν-
θρωπίνου νοός από τα αισθητά εις τα αφηρημένα, από την εποπτείαν εις την 
σύγκρισιν και σκέψιν»3· β) να καθοριστεί ο τρόπος που πρέπει να παραδίδον-
ται τα διάφορα μαθήματα ανάλογα με τη «φύση» των γνώσεων που μεταδί-
δονται, και σε σχέση με τις γνωστικές δυνάμεις και διαθέσεις που σε δεύτερο 

επίπεδο αυτή η μετάδοση επιδιώκει να αναπτύξει4" γ) να δοθούν κατευθύνσεις 
γενικότερα για τον τρόπο οργάνωσης της σχολικής εργασίας ώστε να επιτυγχά-
νεται η συμμετοχή του παιδιού και η ενεργοποίηση του, αφού ο στόχος αυτής 

της ορθολογικής εκπαίδευσης είναι να πετύχει όχι μόνο την απόκτηση κάποιων 
δεδομένων γνώσεων αλλά και την κατάκτηση της ίδιας της κριτικής και επι-
στημονικής σκέψης. 

Αυτή η μεθοδική εσωτερική οργάνωση πρέπει «να εισαχθεί» σε όλα τα 
ελληνόφωνα σχολεία, ώστε «μία κοινή, σύμφωνος και επωφελής παράδοσις 

των μαθημάτων [...] να επικρατή εις αυτά». και για το σκοπό αυτό δύο μέσα 
προτείνονται: 

1. να εκδοθούν κατάλληλα σχολικά βιβλία που να καλύπτουν όλα τα μα-

1. Βλ. Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία  της  Νεοελληνικής  Λογοτεχνίας,  Αθήνα 1983, σ. 130. 
2. Λόγιος Ερμής,  1811, σ. 125. 
3. στο ίδιο,  σ. 126. Πβ.: « ο ρ θ ή μέθοδος είναι και λέγεται εκείνη, κατά την οποίαν 

τα μαθήματα τάσσονται εις τρόπον, ώστε να γίνωνται προοδοποίησις τα πρώτα εις την κατά-
ληψιν των δευτέρων, ταύτα των τρίτων, και ούτω καθεξής' ώστε έκαστον από τα διδασκό-
μενα να ανάγεται εις το οικείον, και όχι εις αλλότριον είδος, μηδέ να πολυπλασιάζωνται χω-
ρίς ανάγκης, η να συγχέωνται τα είδη» [Α. Κοραής, «Στοχασμοί αυτοσχέδιοι» του 1805 
(στην έκδοση της Ποικίλης Ιστορίας του Αιλιανού), Προλεγόμενα...,  ό.π., σ. 73-74]. η 
φιλοδοξία μιας ορθολογικής εκπαίδευσης στηριγμένης στην επιστημονική γνώση των μηχα-
νισμών απόκτησης γνώσεων και ψυχικής διαμόρφωσης του ατόμου είναι παρούσα σε όλες 
τις συστηματικές προσπάθειες διατύπωσης ενός συνολικού εκπαιδευτικού σχεδίου. 

4. [...] άλλην μέθοδον απαιτεί η Μαθηματική, άλλην η Ιστορία και άλλην η Γραμμα-
τική. η πρώτη είναι διά τον νούν και διά την σκέψιν' η δευτέρα είναι διά την κρίσιν και διά 

το μνημονικόν' η τρίτη ενασχολειται εις την αγχίνοιαν και εις το επ' αυτήν επιστηριζόμενον 
μνημονικόν» (Λόγιος Ερμής,  1811, σ. 126). 



μαθήματα που διδάσκονται στα κατώτερα και στα ελληνικά σχολεία. τα βιβλία 
αυτά πρέπει να περιέχουν οδηγίες προς το δάσκαλο, που να του εξηγούν πώς 

να τα χρησιμοποιεί στη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος" 
2. να δημιουργηθεί ένα σχολείο για την εκπαίδευση των δασκάλων. σε 

αυτό όσοι πρόκειται να ακολουθήσουν το «διδασκαλικόν επάγγελμα» θα διδά-
σκονται, «τους γενικούς και ειδικούς κανόνας της Μεθόδου», θα ασκούνται 
πρακτικά στην παράδοση των διαφόρων μαθημάτων και θα μυούνται από τους 
δασκάλους τους «στα μυστήρια του διδασκαλικού επαγγέλματος», «διά να ει-
σέλθωσιν εις τας ενδομύχους αισθήσεις των μαθητών». 

Βλέπουμε, λοιπόν, να διατυπώνεται συστηματικά, το 1811, από τον Δ.Ν. 
Δάρβαρη το αίτημα για μια εκπαιδευτική και κοινωνική αποδοτικότητα και 

να συνδέεται η επίτευξη αυτής της αποδοτικότητας με τον εξορθολογισμό της 
σχολικής εκπαίδευσης. Αυτή η τοποθέτηση τονίζει την Ιδιαιτερότητα της σχο-
λικής πρακτικής. το διδακτικό έργο δεν πρέπει να ασκείται ούτε από τον πα-
ραδοσιακό δάσκαλο-«τεχνίτη» η τον κληρικό που στην καλύτερη περίπτωση 
μεταδίδουν κάποιες τεχνικές, όταν μπορούν και αυτές. ούτε όμως και από το 
λόγιο η το φιλόσοφο για τον οποίο προέχει το γνωστικό του αντικείμενο και όχι 

το προς εκπαίδευση υποκείμενο. μια νέα φιγούρα αναδεικνύεται μέσα από το 
κείμενο του Δάρβαρη που πρέπει να τους αντικαταστήσει: η σύγχρονη μορφή 

του δασκάλου. Είναι εκείνος που έχει τη διδασκαλία ώς επάγγελμα και κυρίως 
εκείνος που έχει πρώτα διδαχτεί «πώς έχει να διδάσκη τους άλλους». 

Ίδρυση σχολείων για την εκπαίδευση των δασκάλων, ομοιογενοποίηση 
της σχολικής οργάνωσης σ' ένα ευρύ γεωγραφικό χώρο: Η πρόταση του Δ.Ν. 

Δάρβαρη περιέχει μερικά από τα χαρακτηριστικά ενός θεσμοθετημένου σχο-
λικού συστήματος1. στην ίδια κατεύθυνση εγγράφεται και το κείμενο του 
Κωνσταντίνου Κούμα που δημοσιεύεται στο Λόγιο Έρμη το 1819 με τίτλο 
«Περί παιδείας και σχολείων». στο κείμενο αυτό ο Κ. Κούμας θα συγκεκρι-
μενοποιήσει —αντλώντας από την ευρωπαϊκή εμπειρία, κυρίως γερμανική και 
γαλλική2— το σχέδιο εσωτερικής λειτουργίας των σχολείων σε συνδυασμό με 

μια πρόταση για τη συνολική οργανωτική δομή της εκπαίδευσης (εκπαιδευτι-
κές βαθμίδες, εκπαιδευτικές κατευθύνσεις). Πολλά στοιχεία του σχεδίου αυτού 

1. Βλ. Ρ. Bourdieu, J . -C. Passeron, La reproduction. Eléments  pour une théorie 
du  système d'enseignement, Παρίσι 1970, σ. 71. 

2. Όπως σημειώνει ο Κ.Θ. Δημαράς: «[...] κυρίως με τον Κούμα παρουσιάζεται η 
στροφή της νεοελληνικής παιδείας προς τον γερμανικό στοχασμό» (Ιστορία...,  ό.π., σ. 208). 

ο Μ. Γεδεών θεωρεί ότι ο Κούμας διετύπωσε «περί της ορθοτέρας μεθόδου της πρώτης 
παιδεύσεως [...] εν τω Συντάγματι της Φιλοσοφίας την τότε λαμπροτέραν γνώμην» (η 
πνευματική  κίνησις...,  ό.π., σ. 233). το κείμενο που δημοσιεύεται στο Λόγιο Ερμή γράφεται 
ακριβώς με την ευκαιρία της προσθήκης της «Παιδαγωγικής» στο τέλος του Συντάγματος 
Φιλοσοφίας (Λόγιος  Ερμής,  1819, σ. 731). 



θα συναντήσουμε στις αντίστοιχες μετεπαναστατικές προσπάθειες. 
Ο Κούμας ξεκινά από τις βασικές αρχές του ελληνικού Διαφωτισμού: 

πίστη στην υπεροχή του ορθού λόγου, στην εξελιξιμότητα του ανθρώπου και 
της κοινωνίας, κατά συνέπεια εμμονή στη σημασία της παιδείας για την κατά-

κτηση της ευτυχίας, ατομικής και κοινωνικής. Χάρη στην παιδεία1 ο καθένας 
μπορεί να αναπτύξει όλο το εύρος των δυνατοτήτων του και να αποκτήσει τις 
γνώσεις εκείνες «όσαι τον αποδεικνύουν χρήσιμον εις την πολιτικήν κοινωνίαν, 

και όσαι τον οδηγούν εις την εκπλήρωσιν των προς τον υπέρτατον δημιουργόν 
καθηκόντων του»2. Αυτή η τελειοποίηση του άτομου, ψυχική και πνευματική, 
βρίσκεται στη βάση της ευδαιμονίας του έθνους, κατά συνέπεια είναι απαραί-
τητη η γενικευμένη παροχή της σε όλα τα μέλη του: «Διά να επιτύχη τον σκο-
πόν της ειρηνικής και θεάρεστου συμβιώσεως των ανθρώπων η παιδεία, φανε-
ρόν είναι, ότι πρέπει να εξαπλωθή εις όλα τα πρόσωπα της ανθρωπότητος [...] 
κανέν έθνος δεν εμπορεί να συναπαρτίζεται από πεπαιδευμένους και άπαίδευ-
τους»3. για να πραγματοποιηθεί η διάδοση αυτή της «κοινής παιδείας» πρέ-
πει να Ιδρυθούν «κοινά παιδευτήρια» και μάλιστα να κατανεμηθούν με τέτοιο 
τρόπο ώστε «πάσα πόλις, πάν πολίχνιον, πάσα μικρά κώμη και άγρός [...] να 
έχουν τα ανάλογα των κατοίκων των παιδευτήρια»4. 

σε σχέση με αυτήν τη γενικευμένη προσφορά του σχολείου, μια Ιεραρχία 
πρέπει να εγκαθιδρυθεί: «Ούτε όλοι οι άνθρωποι εμπορούν να σταθούν εις τον 
αυτόν βαθμόν της παιδείας, ούτε τον ανώτατον αυτής βαθμόν εμπορεί να αναβή 

ο άνθρωπος διά μιας" διότι ούτε εις τους χωρικούς είναι αναγκαίον να εξεύρω-
σιν, όσα απαιτούνται από τους τεχνίτας, ούτε εις τούτους να εξακριβόνωσι τους 
κανόνας της εμπορίας, ούτε εις τους έμπορους να γνωρίζωσι τας ακριβεστέρας 
επιστήμας, όσαι είναι έργον των γραμματισμένων- και πάλιν, ός τις εκ φύσε-

ως και τύχης είναι προσκαλεσμένος να αποκτήση τελειότερον βαθμόν παιδεί-
ας, δεν εμπορεί να τον φθάση με εν πήδημα, αλλά πρέπει βαθμηδόν να προ-
χωρή από τα ευληπτότερα και ευκολώτερα εις τα δυσληπτότερα και δυσκολώ-
τερα»5. 

Προτείνει, λοιπόν, τη διάκριση τριών εκπαιδευτικών βαθμίδων, που θεω-
ρεί ότι ανταποκρίνονται τόσο στις κοινωνικές λειτουργίες και θέσεις όσο και 

στην ανάγκη κατάταξης της διδακτέας ύλης με αυξάνοντα βαθμό δυσκολίας 

1. ο Κούμας διακρίνει την αγωγή στην «ανατροφή», που περιλαμβάνει τα «μέσα της 
του σώματος αυξήσεως», και στην «παιδεία», που άφορα «τα της αναπτύξεως των ψυχικών 

δυνάμεων» (Λόγιος  Ερμής,  1819, σ. 731). 
2. στο  ίδιο,  σ. 730. 
3. στο ίδιο,  σ. 732. 
4. στο ίδιο. 
5. στο ίδιο,  σ. 733. 



και γενικότητας, ανάλογα με τις αντιληπτικές και κριτικές Ικανότητες των δι-
δασκομένων : 

1. τα σχολεία πρώτου βαθμού, που θεωρεί αντίστοιχα με τα γερμανικά 
Normalschulen και προτείνει να ονομαστούν «κοινά σχολεία». Σ' αυτόν τον 
κύκλο, τον οποίο ορίζει τριετή για όσους σκοπεύουν να προχωρήσουν στα δευ-
τεροβάθμια σχολεία και τετραετή για εκείνους που θα περάσουν κατευθείαν 

σε κάποια επαγγελματική δραστηριότητα, «στον κοινωνικόν βίον» όπως λέει, 
τα παιδιά διδάσκονται τις γνώσεις εκείνες που είναι απαραίτητες «εις πάντα 

άνθρωπον, ός τις συζή πολιτικώς με τους ομοίους του», ανεξάρτητα από επάγ-
γελμα. 

Η ανάγνωση και η γραφή —και οι δύο μαζί ώς διδασκαλία της μητρικής 
γλώσσας—, η αριθμητική, ξαναβρίσκονται φυσικά στο πρόγραμμα που προ-
τείνει ο Κούμας, αλλά οι χρήσιμες γνώσεις δεν περιορίζονται μόνο στα βασικά 
αυτά αντικείμενα. Η ανάγκη να έρθει το παιδί σ' επαφή με τα πράγματα και 

όχι μόνο με τις λέξεις δίνει έναν εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα σ' αυτόν τον πρώ-
το κύκλο με την προσθήκη εκπαιδευτικής ύλης όπως η γεωγραφία και κυρίως 

η «χωρογραφία του βασιλείου, του οποίου είναι υπήκοος», αρχές «Γεωμετρίας 
και Τεκτονικής, επειδή πάς άνθρωπος έχει χρείαν να εξεύρη και τόπος πώς 

μετρείται, και οίκος πώς οικοδομείται η πώς επισκευάζεται», φυσική ιστορία 
και πειραματική φυσική, για να γνωρίζει «τα κυριώτερα προϊόντα της γής, 

και τας αξιολογωτέρας αιτίας των φυσικών φαινομένων», την ιστορία του 
έθνους του και την Ιστορία την αρχαία και τη νέα «των σημαντικωτέρων 

εθνών», τέλος κατήχηση της Πίστεως και κανόνες Ηθικής. 
τα μαθήματα αυτά κατανέμονται στα τέσσερα χρόνια φοίτησης οργανω-

μένα κατά εβδομάδα, ενώ επισημαίνεται ότι θα πρέπει επίσης να προσδιορι-
στούν συγκεκριμένες μέρες και ώρες για τη διδασκαλία τους. Ο Κούμας θέλει 

το σύστημα των μαθημάτων να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρες με τη διπλή 
έννοια: ώς προς τα εφόδια που προσφέρει για την καθημερινή ζωή και τις συ-
ναλλαγές της και ώς προς την ηθική μόρφωση. οι γνώσεις που παρέχονται έ-
χουν στόχο να αποσείσουν δεισιδαιμονίες, να δημιουργήσουν συνείδηση πολίτη, 

να προσφέρουν γνώμονες συμπεριφοράς. Αντίθετα, από αυτόν τον πρώτο κύ-
κλο εξοβελίζεται κάθε συγκεκριμένη επαγγελματική μαθητεία. το «κοινό σχο-
λείο», το πρωτοβάθμιο, αποδεσμεύεται από την οποιαδήποτε άμεση οικονομι-
κή απόδοση. 

2. οι εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και η γενική παιδεία πα-
ρέχονται στις σχολές του β' κύκλου, «των ανωτέρων βαθμών σχολεία». στα 

επαγγελματικά σχολεία, εντάσσονται: 
— τα «χωρικά σχολεία», που αποσκοπούν στη βελτίωση της γεωργίας και πα-
ρέχουν γνώσεις γεωπονικής, οικονομίας, μηχανικής. 
— τα «τεχνικά  η Πολυτεχνικά σχολεία», όπου διδάσκονται πρακτικές έφαρ-



εφαρμογές χημείας, πειραματικής φυσικής, μαθηματικών και μηχανικής, πρα-
κτική γεωμετρία, «Τεκτονική και Υδραγωγική» και «Τεχνολογία εν γένει, 
παριστάνουσα Ποία τεχνικά έργα εμπορεί να μας δώση χειρ ανθρωπίνη από 

τα τρία γένη των της γης σωμάτων». τα μαθήματα αυτά είναι όλα προσανα-
τολισμένα στην άσκηση κάποιας συγκεκριμένης τέχνης, και συνολικά καλύ-
πτονται όλες σχεδόν οι βιοτεχνικές δραστηριότητες της εποχής. 
—· τα Εμπορικά σχολεία", όπου διδάσκονται εμπορικές τεχνικές, λογιστι-
κά, εμπορικό δίκαιο, ξένες γλώσσες, εμπορική γεωγραφία και ιστορία του 

εμπορίου. 
Η πρόταση αυτή, να δοθεί στην επαγγελματική μαθητεία σχολική μορ-

φή όπου η γνώση προηγείται της εμπειρίας, ο Κούμας ξέρει ότι δεν αντιστοι-
χεί στις ελληνικές συνθήκες. Οι διαστάσεις και οι όροι της βιοτεχνικής και γεωρ-
γικής παραγωγής δεν θέτουν προβλήματα υπέρβασης των παραδοσιακών τεχνι-
κών και κατά συνέπεια οργάνωσης της μαθητείας. οι μόνες ειδικές σχολές 

που εκτιμά ότι είναι δυνατόν να Ιδρυθούν είναι οι εμπορικές, με φροντίδα των 
εμπορικών συστημάτων των σημαντικών αστικών κέντρων. Οι εμπορικές επι-
χειρήσεις —ήδη ανεπτυγμένες— επιβάλλουν την απόκτηση ορισμένων τεχνι-
κών διαχείρισης, που δεν μπορούν να καλυφθούν από την παραδοσιακή σχολι-
κή εκπαίδευση1. 

για τις σχολές γενικής παιδείας του β' κύκλου, τα «Γυμνάσια η Λύκεια», 
που «συνάπτονται κατά το παρόν αμέσως με τα κοινά σχολεία» ο Κούμας θα 

προτείνει πρόγραμμα 5 χρόνων σπουδών. Εκτός από την αρχαία ελληνική 
γραμματική και γραμματεία, προβλέπεται επίσης η διδασκαλία της αριθμη-
τικής, η γεωγραφία, η ιστορία, η φυσική Ιστορία και φυσική πειραματική, η 
κατήχηση: «Ξηρά η σπουδή της γραμματικής [...] είναι οχληρόν βάρος της 
μνήμης, μηδ' είναι δυνατόν να μάθουν οι νέοι τας δυνάμεις των λέξεων χωρίς 

να εξεύρωσι πράγματα»2. 
3. Τέλος, σχετικά με τον ανώτατο κύκλο, τα Πανεπιστήμια, στα οποία 

«διδάσκουσιν οι Ευρωπαίοι, Φιλοσοφίαν, Θεολογίαν, Ιατρικήν και Νομικά», 
ο Κούμας θεωρεί αδύνατη τη σύσταση τέτοιων Ιδρυμάτων στις συγκεκριμένες 

συνθήκες και αντιπροτείνει ένα πρόγραμμα φιλοσοφικών και θεολογικών μα-
θημάτων που να συμπληρώνει τον γυμνασιακό κύκλο. 

το σύστημα του Κούμα έμπεριέχει τις πολιτικές αρχές και συγχρόνως 
τον τεχνικό ορθολογισμό ενός εθνικού σχολικού συστήματος: η γενικευμένη 
εκπαίδευση σε «κοινά παιδευτήρια», όπου φοιτούν «οι παίδες πάσης τάξεως», 

συνιστά έναν από τους όρους συγκρότησης ενός ομοιογενοποιημένου κοινωνικού 

1. Σ. Ασδραχάς, Ελληνική κοινωνία  και οικονομία, IH' και ΙΘ'  αιώνες, Αθήνα 1982, 
σ. 152. 

2. Λόγιος Ερμής,  1819, σ. 737. 



κού σώματος, με όλα τα χαρακτηριστικά της τυπικής Ισότητας, ενώ η διαίρε-
ση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήματα —παράλληλα η διαδοχικά—, 0 
προσδιορισμός των επιπέδων, 0 καθορισμός των ειδικοτήτων εξατομικεύουν, 

επιτρέπουν τον κοινωνικό καταμερισμό και το εμφανίζουν σαν επιταγή κοινής 
ωφελείας, τεχνικό πρόβλημα προς λύση1. 

3. Η ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

στο τεύχος του Λόγιου Ερμή, αρ. 1. του 1916, θα δημοσιευτούν απο-
σπάσματα από το βιβλίο του Ch. Laysterie, Nouveau  Système  d'Éduca-
tion pour les Écoles primaires, adopté  dans  les quatre Parties du  Monde, 

που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1815 και παρουσίασε το Ιστορικό και τις βασικές 
αρχές μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας, της αλληλοδιδακτικής. 
Η μέθοδος αυτή, συστηματοποιημένη στην Αγγλία από τον Α. Bell και 

τον J. Lancaster στο τέλος του 18ου και στις αρχές του 19ου αι., έρχεται στη 

1. Είναι ενδιαφέρουσα η σύγκριση αυτού του επιχειρησιακού ορθολογισμού αστικού 
τύπου με το σκεπτικό της Εκκλησίας για την κοινωνική ιεράρχηση της γνώσης, έτσι όπως 
εκφραζόταν έναν αιώνα πριν. Πρόκειται για ένα πατριαρχικό κείμενο του 1700, όπου ο 

Πατριάρχης και η Σύνοδος τοποθετούνται αρνητικά στην πρόταση να μεταφραστεί σε απλή 
γλώσσα και να εκδοθεί η Ερμηνεία στα τέσσερα Ευαγγέλια του Θεοφύλακτου, αρχιεπισκό-
που Βουλγαρίας: «[...] γυμνασθέντος και του πράγματος κατά διαφόρους σκέψεις, εφάνη το 
επιχείρημα να έχη κάποιαν δυσκολίαν, διατί δεν είναι το βιβλίον αυτό απλώς διδασκαλικόν, 

οπού να συντείνη προς τον λαόν άπαντα, μόνον είναι εξήγησις της Αγίας Γραφής, και αλή-
θεια μεταγλωττίζεται από το ελληνικόν εις το πεζόν, αμή καμμίαν ωφέλειαν εις τον λαόν δεν 
κάμνει, διατί τα νοήματα δεν γίνονται άπλα, μηδέ ημπορούν οι αγράμματοι να καταλάβουν 
τίποτες, μηδέ γίνεται δημόσιον καλόν [...] ο δε χυδαίος λαός απ' αυτά δεν γνωρίζει τίποτα, 

και μόνον ζαλίζεται., και σκοτίζεται, και καμμίαν ωφέλειαν δεν ωφελείται. ο κόσμος ο 
απλούς θέλει να ακούη εκείνα οπού γροικά διά να κατανύγηται, ωσάν βίους άγιων, ωσάν πα-

νηγυρικούς λόγους και τα τοιαύτα' αμή γραφικά και μυστηριώδη νοήματα δεν είναι διά τον 
λαόν' διατί ο χωρών χωρείτω: εις την βρύσιν πηγαίνει καθ' ένας με το αγγείον του, και όσον 
χωρεί τόσον παίρνει' ομοίως και εις την δίδασκαλίαν, όσον χωρεί του καθ' ενός ο νούς, τόσον 
πρέπει να τον δίδουν, αμή το υπερδύναμιν δεν τον ωφελεί, μάλιστα είναι και κάτι αντίρρησις 

ότι η αμάθεια είναι θρασύς, και έτζη άσκεπτα κανένας προπετής πιάνει κανένα λόγον κατά 
απλήν πρόσληψιν, και να κρίνη τα πράγματα με την τάξιν τους δεν ηξεύρει" μόνον πεισματώ-

νει, και ερεσχελεί, και κάμνει ταραχάς" και τούτο πολλάκις εξ επήρειας του Σατανά γίνεται, 
ότι εκείνος ο επικατάρατος όλα όσα εξ αρχής έγιναν καλά σπεύδει να τα γυρίση εις το κα-

κόν [...] Όλα δεν είναι διά όλους [... ] όθεν και εις την Εκκλησίαν κάμνει χρεία να είναι και 
διδάσκοντες και διδασκόμενοι, μη πάντες διδάσκαλοι' διά τον λαόν έγιναν άλλα, διά τους δι-
δασκάλους είναι άλλα: τα σοφά τοις σοφοίς' τα άγια τοις αγίοις' δεν είναι διά όλους όλα» 
[αναφέρεται στο Φ. Ηλιού, Προσθήκες  στην  ελληνική βιβλιογραφία  Α'  τα βιβλιογραφι-
κά κατάλοιπα  του Ε. Legrand και του Η. Pernot (1515-1799),  Αθήνα 1973, σ. 32-33]. 



Γαλλία την εποχή της Παλινόρθωσης με την επανάληψη των αγγλογαλλικών 
σχέσεων, σε μια στιγμή που είναι εμφανής η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στη σχο-
λική εκπαίδευση και αναζητούνται πρότυπα και μέσα, συχνά στο έξωτερικό1. 
Η μέθοδος θα θεωρηθεί πρόσφορη για τη γρήγορη διάδοση της εκπαίδευσης 

στα λαϊκά στρώματα των πόλεων. για την προώθηση και τη διάδοσή της θα 
δημιουργηθεί το 1815, με πρωτοβουλία της «Société d'encouragement pour 
l'industrie nationale», η «Société pour l'instruction élémentaire». Μέσα 

από αυτό το γαλλικό κανάλι θα γνωρίσει η ελληνική παιδεία την αλληλοδι-
δακτική2 και θα αναγνωρίσει σε αυτήν την απάντηση στο ανοιχτό ζήτημα της 

εσωτερικής οργάνωσης των πρωτοβάθμιων σχολείων. 
σε τί συνίσταται η καινοτομία του νέου συστήματος; Κατ' αρχήν κανένα 

από τα στοιχεία της αλληλοδιδακτικής μεθόδου δεν είναι νέο. Όλα τα μέσα 
και οι τεχνικές που χρησιμοποιεί για την οργάνωση της τάξης και τη διδασκα-

λία έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλους καιρούς και στα πλαίσια άλλων συστημά-
των3. το νεωτεριστικό στοιχείο βρίσκεται στη σύνθεση αυτών των «διαφόρων 
τήδε κακείσαι διεσπαρμένων υλών» σε ένα αυστηρά κωδικοποιημένο σύνολο, 

που επιτρέπει να διδαχτεί ο αυξημένος ενδεής αστικός πληθυσμός τις απαραί-
τητες προκαταρκτικές γνώσεις και να εθιστεί στις σχέσεις της απρόσωπης ε-
ξουσίας που χαρακτηρίζουν τη μοντέρνα κοινωνία, μέσα στο λιγότερο δυνατό 
χρόνο και με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

η λύση βρίσκεται στη συγκέντρωση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού 
μαθητών4 στο ίδιο σχολείο, κάτω από τον έλεγχο ενός και μόνο δασκάλου, και 

στην εφαρμογή τεχνικών που θα χρησιμοποιήσουν ακριβώς το μεγάλο αριθμό 
μαθητών για να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή «παραγωγικότητα» σε μετά-
δοση γνώσεων και σε εγχάραξη νοοτροπιών. 

Η διδακτέα ύλη αναλύεται στα πιο απλά της στοιχεία, τα οποία ανασυν-
τίθονται με αύξουσα πολυπλοκότητα. Οι μαθητές διδάσκονται συγχρόνως την 

ανάγνωση, τη γραφή, την αριθμητική, την κατήχηση, χωρισμένοι σε «κλάσεις» 
ανάλογα με την πρόοδο τους σε καθένα από τα μαθήματα, και μπορούν να πε-

ράσουν από μια κλάση στην άλλη μετά από εξετάσεις που γίνονται περίπου 

1. Βλ. Α. Prost, Histoire  de l' enseignement en Françe 1800-1967,  Παρίσι 1968, 
σ. 117' F. Furet , J . Ozouf,  Lire et écrire, l'alphabétisation  des  français  de  Calvin  à 
Jules  Ferry, τ. 1, Παρίσι 1977, σ. 159. 

2. ο Γ. Κλεόβουλος, εισηγητής της μεθόδου στην Ελλάδα, υπήρξε αντεπιστέλλον με-
λος της «Εταιρείας περί της Στοιχειώδους Διδασκαλίας» από το 1818. για τη δραστηριό-
τητά του αυτή βλ. Γ. Σακκάς, Γεώργιος  Κλεόβουλος,  «ο Φιλιππουπολίτης».  ο πρώτος 

Έλλην επιστήμων  και αγνοημένος παιδαγωγός,  Αθήνα 1956, σ. 28-32. 
3. Λόγιος Ερμής,  1816, σ. 115. 
4. ο Γ. Κλεόβουλος μιλάει για 500-1000 μαθητές (Λόγιος  Ερμής,  1820, σ. 678). 



κάθε μήνα1. Η διαδικασία διδασκαλίας αναλύεται επίσης στις πλέον στοιχειώ-
δεις διακριτές δραστηριότητες, οι οποίες κωδικοποιούνται και συντίθενται με 
κριτήριο τη μέγιστη εκμετάλλευση του χρόνου και τον καλύτερο συντονισμό 

των διαφόρων ατομικών δυνατοτήτων. Αυτή η οργάνωση επιτρέπει το ξεπέρα-
σμα του γραμμικού και διαδοχικού χαρακτήρα της παραδοσιακής παράδοσης 

του μαθήματος από το δάσκαλο. στο αλληλοδιδακτικό σχολείο ο δάσκαλος κρα-
τάει ουσιαστικά τη θέση του επόπτη και του εξεταστή. το διδακτικό έργο του 

αναλαμβάνουν οι πρωτόσχολοι, οι περισσότερο προχωρημένοι και προσαρμο-
σμένοι στη μηχανική της μεθόδου μαθητές: γενικοί πρωτόσχολοι για την επο-
πτεία όλου του σχολείου, μερικοί πρωτόσχολοι για τη διδασκαλία της κάθε μιας 

από τις κλάσεις στο καθένα μάθημα. η μέθοδος συγχρονίζει όλες αυτές τις 
ανεξάρτητες παραδόσεις μαθημάτων στις διάφορες κλάσεις από τους πρωτό-
σχολους, έτσι ώστε η κάθε χρονική στιγμή να είναι πλήρης από πολλαπλές αλ-
λά όχι άτακτες δραστηριότητες. 

Η εντατικοποίηση αυτή του σχολικού χρόνου, η δυνατότητα που έχει ο 
κάθε μαθητής να ακολουθήσει τον προσωπικό του ρυθμό στο πέρασμα από τη 

μια κλάση στην άλλη, η επάρκεια ενός μόνου δασκάλου για ένα θεωρητικά απε-
ριόριστο αριθμό μαθητών2 καθιστούν την αλληλοδιδακτική μοναδικό μέσο 

για τη γρήγορη διάδοση του αλφαβητισμού ενώ μειώνουν το κόστος3. 
Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο πλεονέκτημα της μεθόδου. Οι υποστηρικτές 

της, τόσο στη Γαλλία όσο και στον ελληνικό χώρο, τονίζουν τον καινοτομικό, 
«δημοκρατικό» χαρακτήρα της σ' ότι αφορά την πειθαρχία και την άσκηση της 
παιδαγωγικής εξουσίας. Κατ' αρχήν η ίδια η οργάνωση της διδασκαλίας και 

η διάταξη της διδακτέας ύλης είναι ικανές να συγκεντρώσουν την προσοχή των 
μαθητών. Η κινητικότητα του παιδιού διοχετεύεται στις κινήσεις που είναι 

απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, κινήσεις οι οποίες εκτελούν-
ται διαμέσου σημάτων του δασκάλου και των πρωτοσχόλων, και κάτω από την 
επίβλεψη τους. τα παραπτώματα είναι κωδικοποιημένα, όπως και οι ποινές 

που τους αντιστοιχούν. Η μεγαλύτερη ποινή είναι η «έξωσις», για τον «μη 

1. στο ίδιο, σ. 676. 
2. στο ίδιο,  σ. 677. 
3. ο Γ. Κλεόβουλος δίνει το μέτρο της οικονομίας: «Κατ' αυτήν [την αλληλοδιδακτι-

κή], διά να διδαχθώσι 500 παίδες ανάγνωσιν ελευθέραν, γράψιμον, κατά το μάλλον και ήττον 
τακτικόν, την Ιεράν κατήχησιν της πίστεως, τα τέσσαρα πάθη της αριθμητικής, και την σύ-
νοψιν της ιεράς ιστορίας, χρειάζεται εις διδάσκαλος, εις χρόνος, μία κατοικία, εν σώμα Πι -
νάκων, μη τιμώμενον πλέον των 10 η 15 γροσ. και 500 αβάκια (πλάκες λίθιναι) και κονδύλια, 
εκτιμώμενα περί 600 γρόσ.' εν ώ κατ' εκείνην [την παλιά μέθοδο], διά τον αυτόν αριθμόν παί-
δων, χρειάζονται τουλάχιστον 3 χρόνια, 110 διδάσκαλοι, 10 κατοικίαι, 500 φυλάδες, και άλ-
λοι τόσοι οκτώηχοι, ψαλτήρια και απόστολοι, και 9000 γρόσ. διά χαρτί και μελάνην κ.τ.λ. 

προς 6 γρόσ. ετησίως διά καθ' ένα παίδα» (στο  ίδιο,  σ. 679). 



πειθόμενον εις τους διωρισμένους νόμους του διδασκαλείου»1. Σωματικές τιμω-
ρίες δεν υπάρχουν. ο έπαινος η η απόρριψη εντάσσονται στην ίδια τη διαδικα-
σία της διδασκαλίας και έχουν χαρακτήρα απρόσωπο και αντικειμενικό: « Έ -
καστος των μαθητών, [...] ευρισκόμενος εις την τάξιν του, κατέχει πάντοτε τον 
τόπον και βαθμόν, τον οποίον αυτός ο ίδιος με την προσοχήν, επιμέλειαν, και 
προκοπήν του προετοιμάζει, χωρίς να έχη ποτέ επιρροήν τινά η θέλησις του 
διδασκάλου" επειδή, διά μεν την αμέλειαν και απροσεξίαν του, παιδεύεται με 

το χάσιμον του τόπου, η άξιας του, και εξ εναντίας, διά την επιμέλειαν και προ-
σοχήν, ανταμείβεται, με τον προβιβασμόν, εις αξίαν μεγαλητέραν, η τόπον 

ανώτερον»2. Οι πρωτόσχολοι επιφορτισμένοι με τη διατήρηση της τάξης και 
τον έλεγχο της επιμέλειας εξακολουθούν να είναι και οι ίδιοι μαθητές και υπό-

κεινται σε έλεγχο. Άρα ο κριτής είναι και κρινόμενος: « Ο παις διδάσκων εν 
ταυτώ και διδασκόμενος, μανθάνει να διοική και να άρχηται, να προστάζη και 

να πείθηται κατά τας διαφόρους αναφοράς του" μάθημα αναγκαιότατον εις τον 
κάθ' ένα, επειδή και καθείς είναι, κατά το μάλλον και ήττον, άρχων και αρχό-
μενος»3. 

Ενεργητική παιδαγωγική, Ιεραρχία που βασίζεται στην αξία, γραπτοί 
νόμοι και απρόσωπη σχέση με το δάσκαλο: αν συγκριθεί με την σχολική πραγ-
ματικότητα της εποχής η αλληλοδιδακτική αποτελεί πράγματι «τολμηρόν 
νεωτερισμόν και σπέρμα αρχών δημοκρατικών ριπτόμενον εις την διδασκαλί-
αν»4. 

το πρώτο συστηματικό αλληλοδιδακτικό σχολείο στο χώρο της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας θα λειτουργήσει στο Ιάσιο, το Μάρτιο του 1820, με 
δάσκαλο τον Γ. Κλεόβουλο. Ο ίδιος θα οργανώσει λίγο αργότερα αλληλοδιδα-
κτικό σχολείο και στο Βουκουρέστι5. στις παραδόσεις του «πλείστοι συνέρ-
ρεον και επεσκέπτοντο μετά συγκινήσεως [...] ώς ει διέβλεπον εν αυταίς προ-
αγγελίαν προσεχούς εθνικής μεταρρυθμίσεως»6. Πράγματι σαν τέτοια προαγ-
γελία λειτούργησαν στο σύνολο τους οι απόψεις που αναφέραμε. 

Η δραστηριότητα των εκπροσώπων του Διαφωτισμού διεύρυνε το περι-
εχόμενο της διδασκαλίας στις ανώτερες σχολές με την εισαγωγή των θετικών 
επιστημών και των ευρωπαϊκών γλωσσών. Ωστόσο, η επιρροή τους στην παι-

δαγωγική οργάνωση περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ολιγάριθμες, 

1. στο ίδιο,  σ. 677. 
2. στο ίδιο. 
3. στο ίδιο,  σ. 680. 
4. Α. Ραγκαβής, Απομνημονεύματα,  Α', Αθήνα 1894, σ. 76. 
5. Γ. Σακκάς, Γεώργιος  Κλεόβουλος...,  ό.π., σ. 32-33. 
6. Α. Ραγκαβής, Απομνημονεύματα,  ό.π., σ. 76. 



ανώτερων σχολείων που παίρνουν συχνά τη μορφή πλήρων κολλεγίων: «Αι συμ-
βουλαί του σεβασμίου και σοφού Κοραή, αι δοκιμαί και πολλάκις τα καλά απο-
τελέσματα των διδασκαλείων της Σμύρνης, Χίου, και των Κυδωνιών ευκόλυ-
ναν μεγάλως τούτην την οδόν. Αλλ' οι ευεργέται τούτοι του γένους η δεν ευκαί-
ρησαν η δεν εδυνήθησαν, η τέλος πάντων δεν ετόλμησαν να εισάξουν ριζικήν 
διόρθωσιν εις τούτην την υπόθεσιν», θα γράψει το 1820 0 Κ. Πολυχρονιάδης1. 

Η εγκαθίδρυση ενός σύγχρονου σχολικού συστήματος σαν και αυτό που 
προτείνει ο Κούμας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με ατομικές η τοπικές 
πρωτοβουλίες. Χρειάζεται μία αρχή με δυνατότητα δράσης σ' ολόκληρο τον 
ελληνικό χώρο, από την οποία να εκπορεύεται οργανωτικά και πολιτικά η με-

ταρρύθμιση, και τέτοια αρχή δεν υπάρχει. « Η Διδακτική [...] εις το γένος 
ημών δεν απολαύει ανωτέραν τινάν προστασίαν» διαπιστώνουν το 1819 οι Γ. 
Γεννάδιος και Γ. Λασσάνης2. Η Εκκλησία —η μόνη ανώτερη πολιτική μορφή 

του Γένους—, στην οποία ο Κούμας απευθύνει έκκληση να αναλάβει το έργο 
της μεταρρύθμισης3, βρίσκεται ήδη από το τέλος του 18ου αιώνα σε φάση ανα-

δίπλωσης και αντίδρασης στις Ιδέες του Διαφωτισμού. στα τελευταία προεπα-
ναστατικά χρόνια, πολιτική της είναι η διατήρηση της καθεστυκίας τάξης στην 

εκπαίδευση με κάθε μέσο4 και η εξουδετέρωση των σχολείων του Διαφωτι-
σμού5. 

Η εφαρμογή της αλληλοδιδακτικής θα συναντήσει την αντίθεση της Ε κ -
κλησίας: ο Πατριάρχης θα απαγορεύσει την εισαγωγή της στα σχολεία της 
Κωνσταντινούπολης6. θα συναντήσει όμως και άλλες αντιστάσεις, περισσότερο 

1. «Διατριβή C.Z. σταλείσα εκ Παρισιού, τη α' Μαρτίου 1820», Λόγιος Ερμής,  1820, 
σ. 435. για την ταύτιση του συγγραφέα βλ. Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, τα Ελληνικά Προεπα-
ναστατικά  Περιοδικά,  Ευρετήρια.  Β'  «Ερμής ο Λόγιος», 1811-1821, έκδ. ΚΝΕ/ΕΙΕ, Α-
θήνα 1976, σ. 282. 

2. Λόγιος Ερμής,  1819, σ. 904. 
3. Λόγιος Ερμής,  1819, σ. 740. 
4. στο Συνοδικό Σιγίλιο της 6 Μαΐου 1818 που επικυρώνει τους όρους ίδρυσης Σταυ-

ροπηγιακής Σχολής στην Άνδρο στο όνομα της Αγίας Τριάδος, τονίζεται: «[...] μετά δε την 
αποβίωσιν του σχολαρχούντος  γενέσθω κατά προτίμησιν διάδοχος της σχολαρχίας,  ο υποδιδάσκαλος 

και γνήσιος μαθητής της σχολής, προς απαράβατον των εθίμων, και τάξεων της 
σχολής διατήρησιν μη δε επί προφάσει πολυμαθείας, και φιλοσοφίας καινής μεταβαλλέσθω-
σαν, η παραλυέτωσαν αι τάξεις των εν τω ιερώ αυτής ναώ ακολουθιών ήτοι των περί την 
ευρυθμίαν, και ευταξίαν αυτή συντεινόντων» (Λόγιος Ερμής,  1818, σ. 600). 

5. Βλ. Φ. Ηλιού, Κοινωνικοί  αγώνες και Διαφωτισμός.  η περίπτωση  της  Σμύρνης 
(1819),  Αθήνα 1981, σ. 36' του ίδιου, «"Τύφλωσον Κύριε τον Λαόν Σου". οι προεπαναστα-
τικές κρίσεις και ο Νικόλαος Πίκκολος», Ερανιστής,  11 (1974), σ. 580-626' Κ. Λάππας, 
«Πατριαρχική σύνοδος "περί καθαιρέσεως των φιλοσοφικών μαθημάτων" τον Μάρτιον του 
1821. μια μαρτυρία του Κων. Οικονόμου», Μνήμων,  11 (1978), σ. 123-153. 

6. Φ. Ηλιού, «Τύφλωσον...», ό.π., σ. 623. 



διάχυτες αλλά εξίσου Ισχυρές. ορισμένες προέρχονται από τους παραδοσια-
κούς «παιδαγωγούς»: ο Μ. Γεδεών μιλάει για τον ανταγωνισμό «Ιερέων διδα-
σκόντων την αλφάβητον μιαν ημέραν προ της εν τω Ψαλτηρίω αναγνώσεως, 
προς διδασκάλους θέλοντας την βελτίωσιν του τηνικαύτα συστήματος»1. Ά λ -
λες προέρχονται από το ίδιο το κοινό, στο οποίο απευθύνονται τα κοινά σχο-
λεία, δηλαδή τα κατώτερα αστικά στρώματα και τους αγροτικούς πληθυσμούς. 

με περιορισμένες γνωστικές απαιτήσεις και Ιδεολογία έντονα διαποτισμένη 
από τις εκκλησιαστικές παραδόσεις θα κρατήσουν ορισμένες φορές ανοιχτά 

εχθρική στάση απέναντι στις εκπαιδευτικές καινοτομίες2. 
Μέσα σ' αυτήν τη συγκυρία οι εκσυγχρονιστικές απόψεις δεν κατορθώνουν 

να πυροδοτήσουν μια διαδικασία διαμόρφωσης ενός θεσμοθετημένου σχολικού 
συστήματος. τη διαχείρισή τους θα αναλάβουν οι πρώτες μετεπαναστατικές 
διοικήσεις, όταν η εκπαίδευση που στοχεύει στη σωτηρία και την ευτυχία του 
Έθνους θα μπορεί να οργανωθεί και να διαδοθεί με τη μέριμνα του κράτους. 
Η τομή βρίσκεται ακριβώς στη δημιουργία αυτού του εθνικού αστικού κρά-
τους. 

1. Μ. Γεδεών, Η  πνευματική  κίνησις...,  ό.π., σ. 160. 
2. Βλ. Φ. Ηλιού, Κοινωνικοί  αγώνες..., ό.π., σ. 19' του ίδιου, «Σημειώσεις»..., ό.π. 

σ. 113" του ίδιου, Τραβήγματα.  με αφορμή το άρθρο του Γ.  Βελουδή «τρία  ελληνικά βιβλία 
του 1823», ανάτυπο από το Αντί,  93/1978, όπου στη σελίδα 23 σημειώνει: «Βλέπουμε έτσι 
ότι στη συντριπτική τους πλεοψηφία, τα βιβλία που κυκλοφορούν στις ελληνικές περιοχές, 

είναι εκείνα που εκφράζουν τις συντηρητικές και τις αντιδραστικές ροπές της ελληνικής κοι-
νωνίας. Συντελούν έτσι, με τον τρόπο τους, στη διαιώνιση των παραδοσιακών σχημάτων, 
μέσα και από την αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογίας. Ψαλτήρια, Οκτωήχια και τα 
ομοειδή τους, κυκλοφορούν σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, σε εκατοντάδες χιλιάδες 

αντίτυπα. ο νεωτεριστής Κοραής τυπώνει τις δικές του εκδόσεις σε 1000-1500 αντίτυπα, 
κι όταν πεθαίνει τα μισά βρίσκονται σε αποθήκες απούλητα». 



1. Δάσκαλοι και μαθητές κατά την ώρα της διδασκαλίας. Κοσμήματα-ξυλογραφίες 
από εκδόσεις της Οκτωήχου (α': 1683, β': 1789). 

2. Παράσταση σχολείου από σελίδα τίτλου Αλφαβηταρίου (1820). 



3. H σχολή του Αγίου Γεωργίου της Γρόττας στη Νάξο. Ιδρύθηκε το 1773. 

4. H σχολή της Δημητσάνας. 
α' Το ελληνικό σχολείο. Κατασκευάστηκε γύρω στο 1770. β ' Το αλληλοδιδακτικό 
σχολείο. Κατασκευάστηκε το 1828. Οι εσωτερικοί διαχωριστικοί  τοίχοι είναι μεταγε-
νέστεροι. 



5. Το Ελληνομουσεϊο της Ζαγοράς στο Πήλιο. Κατασκευάστηκε γύρω στα 1776. 
α' Γραφική αποκατάσταση του συγκροτήματος, β ' Τοπογραφικό. Με διακεκομμένη 
γραμμή σημειώνεται η πιθανή διάταξη των τμημάτων του συγκροτήματος που κατε-
δαφίστηκαν μεταξύ 1876 και 1886. 



6. Η βιβλιοθήκη (;) του Ελληνομουσείου της Ζαγοράς, 
α' Ανατολική όψη, β' Κάτοψη ισογείου, γ ' Κάτοψη ορόφου. 



7. Το αρχοντικό Δ. Σβάρτς στα Αμπελάκια της Θεσσαλίας (1803). 
α ' Ό ψ η , β ' Κάτοψη ισογείου, γ ' Κάτοψη ορόφου. 



8. Tο σχολείο των Μηλιών (1814). 



10. Σχηματική κάτοψη του σχολείου Ντέκα, σύμφωνα με την περιγραφή του Γ. 
Ψύλλα. 

Α' Ισόγειο, Β' Όροφος , Θ ' δωμάτια γ ια τους σπουδαστές, μ ' μαγειρείο, τρ ' τραπεζα-
ρία, α' αποθήκες, π ' πηγάδι , αι ' αίθουσα διδασκαλίας, δ ' αίθουσα διδασκάλου. 

9. Σχεδιάγραμμα της περιοχής της Πλάκας στην Αθήνα. Με κύκλο σημειώνεται η 
θέση του σχολείου Ντέκα. 



11. Σχηματική κάτοψη της σχολής των Κυδωνιών, 
σύμφωνα με την περιγραφή της Χαρίκλειας Σταυ-
ράκη. 
Α ' Ισόγε ιο , Β ' Όροφος , ε' είσοδοι, π ' παράθυρα με 
θέα στη θάλασσα, κρ' πηγή, θ' θάλαμοι, μ ' μαγει-
ρείο, α1 ' χώρος διδασκαλίας των μικρότερων τά-
ξεων, α2 ' χώρος διδασκαλίας των «Εγκυκλίων και 
Γραμματικών Μαθημάτων», επ ' «μεγάλη παράδοσις 
των ανωτάτων Εγκυκλίων Μαθημάτων», β1' «θά-
λαμος Βιβλιοθήκης και Εικονοστασίου», ερ' θάλαμος 
πειραματικών οργάνων φυσικής, γεωμετρίας κλπ. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 

1. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 

με την κήρυξη της επανάστασης ο Λόγιος Ερμής  θα σταματήσει την 
έκδοσή του1. Το σχολείο του Βουκουρεστίου θα κλείσει και ο Γ. Κλεόβουλος 

θα βρεθεί στην Οδησσό και, μετά το 1825, στην επαναστατημένη Ελλάδα2. 
τα Γυμνάσια της Χίου και των Κυδωνιών θα καταστραφούν3, ενώ άλλες σχο-

λές θα αναστείλουν τη λειτουργία τους είτε λόγω έλλειψης «όρων4, είτε λόγω 
έλλειψης δασκάλων, αφού αυτοί οι τελευταίοι «συντρίψαντες τον κάλαμον [...] 

ετράπησαν εις το υπέρ ελευθερίας, Ομονοίας και δημοσίας τάξεως κήρυγμα»5. 
Ωστόσο, τη στιγμή αυτή που «η ειρηνική των γραμμάτων παλαίστρα μετε-

βλήθη εις στάδιον αίματος»6, γεννιέται το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα στην 
Ελλάδα. 

1. Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία...,  ό.π., σ. 202. 
2. Γ. Σακκάς, Γεώργιος  Κλεόβουλος...,  ό.π., σ. 35-37. 
3. Ν. Δραγούμης, Ιστορικαί  Αναμνήσεις,  τ. Α', Αθήνα5 1973, σ. 160. 
4. Αναφέρουμε σαν παράδειγμα τη σχολή της Αγίας Τριάδος στην Άνδρο, της οποίας 

οι πόροι προέρχονταν από τόκους κεφαλαίων τοποθετημένων στη Βλαχία [Α. Δασκαλάκης, 
Κείμενα-Πηγαί  της  Ιστορίας  της  Ελληνικής  Επαναστάσεως.  Σειρά  τρίτη.  τα περί  Παι-
δείας,  μέρη 1-3 (με συνεχή σελιδαρίθμηση και αρίθμηση τεκμηρίων), Αθήνα 1968, τεκμ. 

αρ. 245, σ. 454-466], τη σχολή και το ορφανοτροφείο της Πάτμου, που είχαν σαν κύριο έσοδο 
την εισφορά της συντεχνίας των γουναράδων της Κωνσταντινούπολης (στο  ίδιο,  τεκμ. αρ. 

163, σ. 266), τη σχολή της Βυτίνας στα έσοδα της οποίας περιλαμβάνονταν και οι τόκοι δα-
νείου προς το κοινό των Βυτινιωτών [βλ. Χ.Γ. Κωνσταντινόπουλου, η Ελληνική Σχολή 
Βυτίνας  κατά την περίοδον  1824-1832. Ανάτυπο από τα Πελοποννησιακά»,  τ. Ζ' (1969-
1970), σ. 256-257] κλπ. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι πρόκειται πάντα για ανώτερες 
σχολές. τα σχολεία των «κοινών γραμμάτων» συνεχίζουν κατά το μάλλον η ήττον τη λει-
τουργία τους, αφού οι ανάγκες τους είναι περιορισμένες και η αμοιβή του δασκάλου εξασφα-
λίζεται είτε από την ενδιαφερόμενη κοινότητα είτε από τους ίδιους τους μαθητές συχνά σε εί-
δος (βλ. Φ. Ηλιού, «Κυκλοφορίες Ελληνικών βιβλίων. τα μεγάλα τραβήγματα του 1823», 
ο Πολίτης,  τχ. 13, Οκτώβριος 1977, σ. 63-64). 

5. Ν. Δραγούμης, Ιστορικαί  Αναμνήσεις,  ό.π., σ. 160. 
6. στο  ίδιο. 



στις πρώτες διακηρύξεις, στα πρώτα συγκεκριμένα μέτρα που οι αρχές 
των επαναστατημένων περιοχών θα πάρουν μετά το 1821, θα συναντήσουμε 
τις εκπαιδευτικές αντιλήψεις των εκπροσώπων του Ελληνικού Διαφωτισμού, 
στις οποίες έχουμε ήδη αναφερθεί. Εμπλουτισμένες όμως τώρα με μία νέα διά-

σταση: αυτήν που προσδίδει η άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης με το πολιτικό 
πρόβλημα του έθνους. το σχολείο θεωρείται προνομιακός χώρος για την ανά-
πτυξη του επιχειρησιακού ορθολογισμού που πρέπει να διέπει τη διακυβέρνη-
ση των ανθρώπων1, αναδεικνύεται δε σε όργανο εκσυγχρονισμού και ενοποίη-
σης της χώρας. το σχολείο θα διαδόσει εκείνες τις άξιες που —μαζί με τους 
νόμους— «συνδέουσιν εις ομοεθνίαν τα εις εν τι μέρος ωρισμένον γης συγκα-
τοικούντα πλήθη ανθρώπων, και συνιστώσιν αυτά εις εν σώμα κοινωνικόν και 
πολιτικόν»2. 

Από τη στιγμή που η εκπαίδευση τίθεται με τον τρόπο αυτό στην υπη-
ρεσία του έθνους, αναδεικνύεται και σε αντικείμενο κρατικής διαχείρισης. Έτσι 

το «Σχέδιον Γενικού Μηχανισμού οργανισμού της Προσωρινής Διοικήσεως 
της Ελλάδος», που εκδόθηκε την 27 Φεβρουαρίου 1822, ορίζει ότι ο «Μινί-

στρος των Εσωτερικών» μεταξύ άλλων: «Ενασχολείται μετ' επιμελείας εις 
την είσαξιν και διάδοσιν των Φώτων [...], προβάλλων εις την Διοίκησιν την με-

θοδον και τους τρόπους διά την ανέγερσιν πανεπιστημίων, λυκείων, σχολείων, 
και λοιπών διδακτηρίων, και Ιδιαιτέρως σχολείων του μεν Ναυτικού, του δε 

Πολεμικού. εν γένει δε αναλαμβάνει την φροντίδα να διδάσκωνται οι νέοι πά-
σης τάξεως τα κοινά γράμματα και τα πρώτα εις τον βίον αναγκαία μαθήματα 
διά της αλληλοδιδακτικής μεθόδου»3. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1823: 
« Η δημόσιος εκπαίδευσις είναι υπό την προστασίαν του Βουλευτικού Σώμα-
τος». στο Σύνταγμα του 1827 η αντίστοιχη διάταξη ορίζει ότι η Βουλή «επα-
γρυπνεί εις την δημόσιον παιδείαν και προστατεύει αυτήν». στο κεφάλαιο I' 

1. Πβ. Διακήρυξις της Πελοποννησιακής Γερουσίας, 27 Απριλίου 1822: «[...] και 
ήδη απολαύομεν οπωσούν της φιλτάτης ελευθερίας και της γλυκείας ελπίδος του να την απο-
κτήσωμεν παντελώς, διά να ευδαιμονήσωμεν. Αλλά πόσον δυσκολώτερον είναι, αγαπητοί 

αδελφοί, το να φυλάξωμεν την ανεξαρτησίαν μας ! Πόσον εργωδέστερον είναι το να διοικη-
θώμεν νουνεχώς διά να φανώμεν άξιοι των προγόνων μας εις τα όμματα της πεφωτισμένης 
Ευρώπης ! [...] η διοίκησις απαιτεί προ πάντων καλήν νομοθεσίαν" ο νομοθέτης διά να είναι 
καλός οφείλει να γνωρίζη την φύσιν και την καρδίαν του ανθρώπου, διά να γνωρίζη δε τον 
άνθρωπον οφείλει να είναι φιλόσοφος, διά να γένη φιλόσοφος οφείλει να διδαχθή όσα μαθήμα-
τα συνιστώσι την φιλοσοφίαν, διά να διδαχθή χρειάζεται σχολείον, διδασκάλους, βιβλία, εκ 
τούτων δε πηγάζουν τα φώτα και απολαμβάνοντες τα φώτα ημπορούμεν να ευδοκιμήσωμεν, 
και να διατηρήσωμεν την ανεξαρτησίαν της ελληνικής επικρατείας μας». (Α. Δασκαλάκης, 
Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 5, σ. 30). 

2. I. Κ(οκκώνης), «αν συμφέρη να στέλλωνται έξω της Ελλάδος προς ανατροφήν και 
εκπαίδευσιν οι ανήλικοι παίδες των Ελλήνων, Αιγιναία,  αρ. Γ ' , 15 Μαΐου 1831, σ. 84. 

3. Χ. Κλειώσης, Ιστορία  της  Τοπικής  Αυτοδιοικήσεως,  Αθήνα 1977, σ. 263-264. 



του Συντάγματος του 1823 που περιέχει τις «Ειδικές Διατάξεις», το άρθρο πζ' 
προσδιορίζει αυτήν την προστασία ώς εξής: «Συστηματικώς να οργανισθή η 

εκπαίδευσις της νεολαίας, και να εισαχθή καθ' όλην την Επικράτειαν η αλληλο-
διδακτική μέθοδος από την Διοίκησιν». Οι εκπαιδευτικες επιλογές της Επανά-

στασης, διατυπωμένες στα θεμελιώδη κείμενα, συνεπάγονται λοιπόν την άμεση 
παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης στην οργάνωση της εκπαίδευσης. 

για την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος, οι νέες αρχές θα πάρουν μέτρα 
για τη λειτουργία συγκεκριμένων σχολείων, αλλά επίσης, και κυρίως, θα προ-

σπαθήσουν να εγκαταστήσουν το μηχανισμό και τις νομοθετικές ρυθμίσεις τις 
απαραίτητες για τη δημιουργία εθνικού σχολικού συστήματος. στα δύο πρώτα 

χρόνια της Επανάστασης η προώθηση της σχολικής εκπαίδευσης ανήκει στις 
αρμοδιότητες των τοπικών κυβερνήσεων1. Μετά την κατάργησή τους από το 
Σύνταγμα του 18232, και την άμεση έκφραση στο ίδιο κείμενο των άρχων της 

εκπαιδευτικής πολιτικής της επανάστασης, το Βουλευτικό Σώμα, ώς πρώτο 
και αναγκαίο μέτρο προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του άρθρου πζ', θα 

διορίσει τον Θ. Φαρμακίδη «Έφορον της παιδείας και ηθικής ανατροφής των 
παίδων»3. Δημιουργείται έτσι ένα νέο όργανο κεντρικού διοικητικού έλεγχου 

της εκπαίδευσης, του οποίου τα «χρέη» και τα «δικαιώματα» θα καθοριστούν 
λεπτομερώς από διάταγμα που θα εκδοθεί το 18254. 

το πρώτο και βασικό έργο που ανατίθεται σ' αυτό το νέο όργανο είναι βέ-
βαια η επιθεώρηση όλων των σχολείων της χώρας και η ενημέρωση της Διοί-
κησης. ο Έφορος επιφορτίζεται να πληροφορηθεί για την Ικανότητα και την 

1. Αναφερθήκαμε ήδη στη Διακήρυξη της Πελοποννησιακής Γερουσίας με ημερομηνία 
27 Απριλίου 1822, όπου με αφορμή την ίδρυση ενός αλληλοδιδακτικού και ελληνικού σχο-
λείου στην Τρίπολη εξαίρεται η σημασία και διατυπώνονται οι στόχοι της εκπαίδευσης στα 
πλαίσια ενός εθνικού αστικού κράτους. σε άλλο κείμενο της η ίδια αρχή αναφέρεται στο 
«χρέος» που έχει «κάθε πεφωτισμένη Διοίκησις [...] να φροντίζη διά την ανατροφήν των πο-
λιτών, 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 πατρί-
δα και προς τους ομοίους του, και χειραγωγείται εις την οδόν της ευδαιμονίας» (Διακήρυ-
ξες της 16 Μαρτίου 1822, στο Α. Δημαράς, η μεταρρύθμιση  που δεν έγινε, τ. Α', Αθήνα 
1973, τεκμ. αρ. 2, σ. 4). στην ίδια λογική η «Νομική Διάταξις της Ανατολικής Χέρσου 

Ελλάδος», που ψηφίστηκε στις 15 Νοεμβρίου 1821, ορίζει: «ο Άρειος Πάγος οφείλει να 
φροντίζη περί σχολείων, ορφανοτροφείων, νοσοκομείων εις τας πόλεις να συστηθώσι, των 
όποιων όλων έχει την επίσκεψιν» (στο ίδιο,  τ. Β', σ. 303). 

2. Βλ. Χ. Κλειώσης, Ιστορία...,  ό.π., σ. 275. 
3. Λ. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 11, σ. 38. ο Θ. Φαρμακίδης δεν απε-

δέχθη το διορισμό του και ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 1824, το Βουλευτικό διώρισε 
στη θέση αυτή τον Γρ. Κωνσταντά (στο ίδιο,  τεκμ. αρ. 33, σ. 66). 

4. Διάταγμα του Υπουργού των Εσωτερικών, 10 Φεβρ. 1825 (στο ίδιο, τεκμ. αρ. 38, 
σ. 68-70). η σύνταξή του μπορεί να θεωρηθεί έργο του Κωνσταντά (βλ. σχετικά:  στο  ίδιο, 
τεκμ. αρ. 35, σ. 67). 



ηθική του δασκάλου, για τα διδασκόμενα μαθήματα και τη μέθοδο διδασκαλί-
ας, καθώς και για τους χρηματικούς πόρους του κάθε σχολείου και της διαχεί-
ρισης τους από τους τοπικούς εφόρους, τους υπεύθυνους των σχολείων 1. Μέσα 

στα πλαίσια των καθηκόντων του είναι επίσης το να προτείνει στους δασκάλους 
και στους εφόρους βελτιώσεις της παιδαγωγικής οργάνωσης των υπαρχόντων 

σχολείων, καθώς και μέσα για την ίδρυση νέων. Από την πλευρά τους οι δά-
σκαλοι και οι έφοροι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις υποδείξεις του και 

η κυβέρνηση να συνεισφέρει στην εφαρμογή τους. 
το διάταγμα μαρτυρεί καθαρά την πρόθεση να καταστεί αποτελεσματι-

κή και συντονισμένη η δράση της κυβέρνησης στον τομέα της εκπαίδευσης. 
Η ίδια αύτη λογική εκδηλώνεται το 1824, ένα από τα πιο δύσκολα χρόνια του 
πολέμου, όταν το Βουλευτικό Σώμα υιοθετεί ένα πλήρες σχέδιο εθνικής παιδεί-
ας, το οποίο έχει επεξεργαστεί ειδική επιτροπή, με πρόεδρο τον Άνθιμο Γα-
ζή2 . μια σύντομη περίληψη της πρότασης της Επιτροπής δημοσιεύτηκε στην 

Εφημερίδα ο φίλος  του Νόμου  της 14 Ιουλίου 18243. Πρόκειται για ένα ενιαίο 
και δημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα με τρεις βαθμίδες: 

α. τα πρωτοβάθμια σχολεία «διά την προκαταρκτικήν και δημώδη αγω-
γήν, διά της οποίας ο μαθητής να διδάσκεται μόνον το να διαβάζη, γράφη και 
λογαριάζη»-

β. τα λύκεια, τα οποία Ιδρύονται στις πρωτεύουσες των επαρχιών και 
όπου διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά, λατινικά, γαλλικά, καθώς και «στοιχει-
ώδη μαθήματα των επιστημών και της φιλοσοφίας»' 

γ. ένα τουλάχιστον πανεπιστήμιο, με τέσσερεις επιστημονικούς κλάδους: 
θεολογία, φιλοσοφία, νομική και Ιατρική. 

Αντίθετα, αναλυτικότερο παρουσιάζεται ένα ανώνυμο και αχρονολόγητο 
σχέδιο, τιτλοφορημένο «Πίναξ παραστήνων τον διοργανισμόν της κοινής Ε κ -
παιδεύσεως κατά τους τρεις βαθμούς της Παιδείας, περιέχοντος εκάστου βαθ-
μού μέρος εκ των τριπλών γνώσεων ανάλογον εις την τάξιν, την οποίαν οι μα-
θητευόμενοι μέλλουν να λάβωσιν εις τον βίον», το οποίο βάσιμα θα μπορούσα-
με να θεωρήσουμε ώς το πλήρες κείμενο της Επιτροπής Γαζή4. το σχέδιο από-

1. οι «έφοροι» των σχολείων είναι θεσμός που υπάρχει και πριν από την Επανάσταση. 
Πρόκειται για τοπικούς προκρίτους, που ορίζονται από τον ιδρυτή της σχολής, την Εκκλη-
σία η την κοινότητα και είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση των οικονομικών της σχολής 
άλλα επίσης και με θέματα που αφορούν τη διδασκαλία, τους δασκάλους, τις εγκαταστάσεις 
κλπ. (βλ. Μ. Γεδεών, η πνευματική  κίνησις...,  ό.π., σ. 4, 8, 61-62, 215). 

2. Ν. Δραγούμης, Ιστορικαί  Αναμνήσεις,  ό.π., σ. 162-163' Α. Δασκαλάκης, Κείμε-
να..., ό.π., τεκμ. αρ. 18, σ. 47. 

3. Α. Δημαράς, η μεταρρύθμιση...,  ό.π., τεκμ. αρ. 5, σ. 10-11. 
4. η ταύτιση αυτή, που προτείνεται από τον Α. Δασκαλάκη ο όποιος και δημοσιεύει 

το κείμενο (Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 19, σ. 47-53), ενισχύεται τόσο από το περιεχόμενο 



τελείται από τρεις πίνακες, που συνοδεύονται από σημειώσεις στις οποίες ο 
συγγραφέας διευκρινίζει την προβληματική του. Σύμφωνα με το συντάκτη 

του σχεδίου, η δημόσια εκπαίδευση πρέπει να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε 
αφ' ενός καμιά από τις δυνάμεις που μπορούν να συνεισφέρουν στην αναγέννη-

ση του έθνους να μη μένει ανεκμετάλλευτη και αφ' ετέρου κάθε μέλος της κοι-
νωνίας να μπορεί να διακόψει τις σπουδές του αφού αντλήσει από το κοινό αγα-
θό της εκπαίδευσης, αυτό που του χρειάζεται στο επάγγελμα η το λειτούργη-
μα που θα ασκήσει στον ενεργό βίο. 

Αλλά η μετάδοση των γνώσεων δεν θα μπορούσε να αποτελέσει τη μόνη 
λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης. το έχουμε ήδη τονίσει, το σχολείο οφεί-
λει να ανταποκριθεί στην κρατική επιταγή για εθνική ενοποίηση, διαμορφώ-
νοντας «Ομοιότροπα φρονήματα εις όλων των τάξεων και επαγγελμάτων τους 
πολίτας»1. Κατά συνέπεια όλοι οι «πολίτες» θα πρέπει να ακολουθήσουν την 
ίδια διδασκαλία, στο ίδιο σχολείο, για το μεγαλύτερο διάστημα της σχολικής 
τους ζωής. Η εξειδίκευση, δηλαδή η σπουδή «των εφηρμοσμένων εις τον κοι-
νωνικόν βίον γνώσεων»2 μεταφέρεται έτσι στον τρίτο κύκλο. Ο συντάκτης του 
σχεδίου προτείνοντας αυτήν τη ρύθμιση στοχεύει επίσης στη διατήρηση της 
κοινωνικής ειρήνης: «Όμοια φρονήματα δεν είναι δυνατόν ν' αποκτήσωσιν, 
αν ίσως οι καθενός επαγγέλματος και τάξεως σπουδάζωσιν όλας τας αναγκαίας 
των γνώσεις εξ αρχής εις Ιδιαίτερα σχολεία' οίον ο Ιερεύς εις ιερατικόν σχολείον 
(séminaire) και ο πολιτικός και πολεμικός εις άλλα. Οι ούτω χωριστά αρχή-
θεν μαθητευόμενοι δεν έχουσι τα εκ της παιδικής συνδιαίτης μεταξύ συμπολι-

τών γεννώμενα φιλικά αισθήματα, αλλ' αποκτώσι το πνεύμα του σώματος των 
και τα συμφέροντα αυτού μόνα, όταν ανδρωθώσι, βλέποντες φατριάζουσι»3. 

Ο συμβιβασμός λοιπόν αυτών των δύο βασικών λειτουργιών του σχολείου 

της πρότασης όσο και από την ορολογία που χρησιμοποιείται  για να χαρακτηρίσει τα σχολεία 
των διαφόρων βαθμίδων και τη διδακτέα ύλη. Αντίθετα ελάχιστα πιθανή παρουσιάζεται η 
υπόθεση που υποστηρίζει η Ελένη Μπελιά, ότι δηλ. πρόκειται για σχέδιο της καποδιστρια-
κής εποχής και πιο συγκεκριμένα για έργο της επί της Προπαιδείας Επιτροπής στα 1829 
[Ανέκδοτος  Πίναξ  «Διοργανισμού» της  Εκπαιδεύσεως  κατά την Καποδιστριακήν  περίοδον, 

Αθήνα 1967. Ανάτυπο από Παρνασσός,  9 (1967), σ. 8-9], ο Καποδίστριας το 1829 είχε 
ήδη διατυπώσει καθαρά την εκπαιδευτική πολιτική του. Επιπλέον αυτήν την εποχή δεν χρη-
σιμοποιείται ούτε ο όρος «Λύκειο» ούτε ο όρος «προτελεστικό σχολείο» για τα ιδρύματα της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά «κεντρικά» η «ελληνικά» σχολεία. Εξάλλου το Νοέμβριο 
του 1829, χρονολόγηση που προτείνει η Ελ. Μπελιά, το ορφανοτροφείο της Αίγινας έχει 
ήδη συγκροτηθεί και συμπεριλαμβάνει βιοτεχνικά εργαστήρια για τη μαθητεία των τροφίμων 
(βλ. Γενική  Εφημερίς,  αρ. 27, 10 Απριλίου 1829), ενώ στον «Πίνακα» η διευθέτηση αυτή 
παρουσιάζεται σαν προτεινόμενο μέτρο, δυνατόν να πραγματοποιηθεί. 

1. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., σ. 52. 
2. στο  ίδιο,  σ. 50. 
3. στο  ίδιο,  σ. 53. 



(συμμετοχή στον κοινωνικό και τεχνικό καταμερισμό της εργασίας/διαμόρφω-
ση κοινότητας ηθών και αντιλήψεων σε όλους τους πολίτες) θα επιτευχθεί με 
την εγκαθίδρυση ενός σχολικού δικτύου αυστηρά Ιεραρχημένου. Η πυραμίδα 
των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που προτείνεται, τέμνεται με την Ιεραρχία του 
οικιστικού δικτύου, με στόχο αφ' ενός να εξασφαλιστεί η Ομοιογένεια στην κα-
τανομή των κοινωνικών ρόλων στο σύνολο της επικράτειας και αφ' έτερου τα 
σχολεία της πρώτης βαθμίδας να βρίσκονται στο κέντρο των πληθυσμών που 
πρέπει να εκπαιδευτούν. 

Έτσι το σχέδιο οργάνωσης ενός εθνικού σχολικού συστήματος παρου-
σιάζεται ώς εξής: 

Α. «Προπαίδεια  ή του Α'  Βαθμού Παιδεία» 
1. Αλληλοδιδακτικά  σχολεία  α τάξεως:  Ιδρύονται σε ενορίες και χωρία. 

Διδασκόμενα μαθήματα: ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, κατήχηση, στοιχεία 
Ιερής και εθνικής Ιστορίας, γυμναστική. 

2. Αλληλοδιδακτικά σχολεία  β'  τάξεως:  Ιδρύονται σε κωμοπόλεις και 
πόλεις. Διδάσκονται με περισσότερη ανάπτυξη τα προηγούμενα μαθήματα και 
επιπλέον γεωγραφία, γραφική ιχνογραφία, μουσική, στοιχεία γραμμικής — 
«της απλής γλώσσης»—, ηθική και φυσική ιστορία. 

Β. «Τον  Β'  Βαθμού Παιδεία» 
1. Προτελεστικά  η ελληνικά σχολεία: Ιδρύονται σε κάθε κωμόπολη και 

πόλη. Διδακτέα ύλη: γραμματική «της παλαιάς και νέας γλώσσης», στοιχεία 
αριθμητικής, γεωμετρίας, γεωγραφίας, λογικής, φυσικής, κατήχηση, Ιερή και 

εθνική Ιστορία. 
2. Λύκεια. Διδακτέα ύλη: γραμματική, μαθηματικά, γεωγραφία, ιστορία 

«Παλαιά και Νέα», λατινικά, γαλλικά, φυσικές επιστήμες, φιλοσοφία, αρ-
χαιολογία, πολιτική ιστορία, ζωγραφική, μουσική. 

Γ. «του Γ'  Βαθμού Παιδεία» 
Περιλαμβάνει σχολές εμπορικές και «τεχνολογικές», καθώς και πανεπι-

στήμια που αποτελούνται από διάφορες «Ακαδημίες». ο συντάκτης παρου-
σιάζει ενδεικτικά, όπως δηλώνει, ορισμένα στοιχεία από τα προγράμματα αυ-
τών των Ακαδημιών. 

Είναι προφανείς οι ομοιότητες ανάμεσα στο σχέδιο του ανώνυμου και σ' 
εκείνο του Κούμα, που ήδη παρουσιάσαμε, καθώς και οι διαφορές που οφείλον-

ται κυρίως στη μέριμνα για την εκπαίδευση πολιτών που διαποτίζει το σχέδιο 
του 1824. Ωστόσο, αν και οι θεσμικές αλλαγές των οποίων η επανάσταση εί-
ναι φορέας τείνουν να εγκαθιδρύσουν μια κοινωνία όπως αυτή που απεικονίζουν 
τα εκπαιδευτικά σχέδια, ο συντάκτης του σχεδίου του 1824 σημειώνει: «Eie 
την Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να συστηθώσί τινα της Τριτοβαθμίου Παιδείας 



Καταστήματα, ειμή μετά χρόνων παρέλευσιν»1. και σ' αυτό το σημείο το ανώ-
νυμο χειρόγραφο συναντά τα συμπεράσματα της επιτροπής Γαζή: «Τρία είδη 
σχολείων να συστηθώσιν εις την Ελληνικήν Επικράτειαν διά την ευτυχή πρό-

οδον του φωτισμού και την εκείθεν ευδαιμονίαν του γένους [...] Αλλ' επειδή 
τοιούτον σχέδιον δεν είναι του παρόντος καιρού να βαλθή εις πράξιν καθ' όλην 

την έκτασίν του η επιτροπή περιορίζεται εις μόνον το πρώτον είδος το οποίον 
κοινώς ονομαζόμενον αλληλοδιδασκαλία είναι αναγκαιότατον και κοινωφελέ-
στατον εις την Ελλάδα, και εν ταυτώ ολιγοδάπανον διά την επικράτειαν, και 

ανέξοδον διά τον μαθητήν»2. 
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η διακηρυγμένη πρόθεση για τη διαμόρφωση ενός 

ολοκληρωμένου σχολικού χάρτη, στην πράξη περιορίζεται μόνο στην πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση. Αλλά ακόμη και σε αυτό το επίπεδο, η Επανάσταση δεν 
διαθέτει τα μέσα για την υλοποίηση της πολιτικής της. Χρειάζεται χρόνος και 
χρήμα για την εφαρμογή μιας γενικής μεταρρύθμισης, ενώ ο πόλεμος κάνει τα 
πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. 

ο περιηγητής Pecchio δημοσιεύει στα πλαίσια της ταξιδιωτικής του 
αφήγησης του 1825 μια λεπτομερή έκθεση για τη δημόσια εκπαίδευση που 

του απηύθυνε ο Έφορος της Παιδείας Γρ. Κωνσταντάς3. Σύμφωνα με αυτήν 
την έκθεση, στις απελευθερωμένες περιοχές της Πελοποννήσου και της Στε-

ρεάς Ελλάδας, καθώς και στα νησιά Άνδρος, Σίφνος και Πάτμος, λειτουργούν 
το 1825 τουλάχιστον 10 αλληλοδιδακτικά σχολεία, 12 «ελληνικά» και ένα Κεν-

τρικό αλληλοδιδακτικό σχολείο στο Άργος, στο οποίο εκπαιδεύονται 
αλληλοδιδάσκαλοι. θα πρέπει σ' αυτά να προστεθούν όσα σχολεία λειτουργούν στα 

νησιά που δεν αναφέρει η έκθεση Κωνσταντά. Σύμφωνα με τον Η. Dutrône 4  

στο τέλος του 1827 τα σχολεία αυτά ανέρχονται σε 70, με 1400 περίπου μαθη-
τές5, ενώ 13 από αυτά λειτουργούσαν ήδη προεπαναστατικά. Από τα 57 σχολεία 

1. στο  ίδιο. 
2. Α. Δημαράς, η μεταρρύθμιση...,  ό.π., τ. Α', τεκμ. αρ. 5, σ. 10-11. 
3. J . Emerson et Cte de Pecchio, Tableau  de  la Grèce en 1825, Παρίσι 1826, σ. 

415-422. Ελληνική μετάφραση της έκθεσης: Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 
39, σ. 70-75' επίσης Γ. Χαριτάκης, «Σημειώματα Γρηγορίου Κωνσταντά Περί Ελληνικών 
Σχολείων κατά το 1825», Νέα  Εστία,  31 (1942), σ. 81-84. 

4. Έκθεση επιθεώρησης, που ο H.A. Dutrône πραγματοποίησε το Μάιο του 1828 
στα νησιά του Αιγαίου (Αίγινα, Κίμωλος, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Πόρος, Σαντορίνη, Σκό-

πελος, Σέριφος, Σίφνος, Σίκινος, Σκιάθος, Σκύρος, Σπέτσες, Θερμιά και Κέα). Δημοσιεύ-
τηκε στη Γενική  Εφημερίδα,  αρ. 91, 5 Δεκεμβρίου 1828, σ. 374, και αρ. 93, 12 Δεκεμ-
βρίου 1828, σ. 384. 

5. οι αριθμοί αυτοί παρουσιάζονται πολύ υψηλοί σε σχέση με εκείνους που δίνει ο Κων-
σταντάς. η διαφορά εξηγείται όχι μόνο από τα δύο χρόνια που χωρίζουν τις δύο εκθέσεις 

αλλά κυρίως από το γεγονός ότι ο Dutrône συμπεριλαμβάνει στον υπολογισμό του και τα 
σχολεία των «κοινών γραμμάτων» ενώ ο Κωνσταντάς όχι. 



λεία που Ιδρύθηκαν ανάμεσα στο Μάρτιο του 1821 και τον Ιανουάριο του 1828, 
14 είναι αλληλοδιδακτικά, με 557 μαθητές. 

Όλα αυτά είναι συγχρόνως πολλά και πολύ λίγα. Η σημασία αυτής της 
περιόδου στην Ιστορία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν βρίσκεται στην έ-
κταση που δόθηκε στο σχολικό δίκτυο, αλλά στο γεγονός ότι το σχολείο γίνεται 
χώρος εθνικής ολοκλήρωσης, και με αυτόν τον τρόπο τομέας κρατικής παρέμ-
βασης. Εκείνο που συνιστά τη θεμελίωση του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστή-
ματος στην Ελλάδα είναι τα κείμενα —οι διακηρύξεις, οι νόμοι, τα σχέδια 
που δεν εφαρμόζονται η ακρωτηριάζονται—, μέσα στα οποία το Κράτος 
ανακηρύσσεται παιδαγωγός του Έθνους, μόνος κάτοχος της παιδαγωγικής εξου-

! σιας . 

2. Η ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Κατά την καποδιστριακή περίοδο η Ιδέα ενός πρωτοβάθμιου δημόσιου 
σχολείου2 παγιώνεται, και, στα πλαίσια του κράτους που αρχίζει να συγκροτείται 

1. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα στα 1856 ο Υπουργός Παιδείας αισθάνεται υπο-
χρεωμένος να αναφερθεί στο Σύνταγμα του 1823 όταν ζητά από τους νομάρχες την αυστηρό-
τερη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου του 1834 που αφορούν τον έλεγχο του κράτους 
επάνω στα δημοτικά σχολεία: «Κατά [...] τας μελέτας μου παρετήρησα, ότι μέγα μέρος της 
των παίδων επιμελείας ανετέθη εις την κυβέρνησιν. η εν Άστρει συνέλευσις διά του συν-
τάγματος αυτής πρώτη ωρίσατο, ίνα η διοίκησις  φροντίσει περί της δημοτικής εκπαιδεύ-
σεως εισάγουσα την αλληλοδιδακτικήν  μέθοδον. Δυσχερής ίσως και ανέφικτος ήθελεν είσθαι 
τοις ιδιώταις η εκτέλεσις του καθήκοντος τούτου, εάν κατελείπετο αυτοίς καθ' ολοκληρίαν 
η φροντίς της στοιχειώδους των τέκνων αυτών διδασκαλίας, και σύγχυσις και ανωμαλία ήθε-
λεν εμφιλοχωρήσει εις την διεύθυνσιν της διδασκαλίας, ώς εν άλλοις τισί μέρεσι συνέβη, ένθα 
το ζήτημα τούτο έμεινεν άλυτον, η ευκρινώς δεν εκανονίσθη» (Εγκύκλιος του επί των εκκλη-
σιαστικών υπουργείου, αρ. 2388, 5 Μαΐου 1856, περί εφορευτικών επιτροπών, στο Γ. Ζηνό-
πουλος και Θ. Δηλιγιάννης, Ελληνική Νομοθεσία  από του 1833, τόμ. ΣΤ ' , Αθήνα 1870, 
σ. 484-485). 

2. Πβ. «Αφού συστήσωμεν εις όλας τας Επαρχίας Αλληλοδιδακτικά σχολεία και κα-
ταστήσωμεν Δημόσιον την θεμελιώδη εκπαίδευσιν, θέλομεν φροντίσει και περί Σχολείων 

ανωτέρας τάξεως και προς τούτον τον σκοπόν εσυστήσαμεν το Κ(εντρικ)όν Σχολείον, εις το 
όποιον προπαρασκευάζονται ήδη οι μέλλοντες να διευθύνωσι τα Ελληνικά Σχολεία» (ο 
Καποδίστριας στον Έκτακτο Επίτροπο της Ανατολικής Ελλάδος στις 2 Μαρτίου 1830, 
Λ. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 375, σ. 830). 

Αυτή η απόλυτη προτεραιότητα που ο Καποδίστριας αποδίδει στη δημιουργία ενός 
πρωτοβάθμιου σχολικού δικτύου, έγινε αντικείμενο έντονης κριτικής από ορισμένους από 

τους σύγχρονούς του που διέβλεπαν σ' αυτήν την επιλογή την έκφραση μιας αυταρχικής πολι-
τικής με στόχο τη διαμόρφωση υπηκόων και όχι πολιτών. ο Καποδίστριας από τη μεριά 
του, επιμένει στο συγκυριακό χαρακτήρα αυτής της επιλογής, που καθορίζεται από την κρί-
σιμη κατάσταση της χώρας και την έλλειψη μέσων (βλ. μεταξύ άλλων, επιστολή στον Κοραή, 



τείται1, συγκεκριμενοποιείται με μέτρα που στοχεύουν αφ' ενός στην επέκτα-
ση του δικτύου των δημόσιων σχολείων που παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση, 

και αφ' ετέρου στην εξασφάλιση του κρατικού μονοπωλίου πάνω σ' αυτά τα 
σχολεία. 

Αμέσως μετά τη συγκρότηση του κεντρικού διοικητικού μηχανισμού του 
κράτους, τους πρώτους μήνες του 18282, οι έκτακτοι επίτροποι, τους οποίους 

ο Κυβερνήτης τοποθετεί επικεφαλής των 13 διοικήσεων —που αποτελούν τις 
βασικές ενότητες της διοικητικής διαίρεσης της χώρας 3, καλούνται να εργα-
στούν σε δύο κατευθύνσεις: επιθεώρηση όλων των υπαρχόντων κοινοτικών 
άλλα και ιδιωτικών σχολείων και χρησιμοποίηση όλων των δυνατών μέσων 

για ίδρυση νέων σχολείο« 4. Παράλληλα, τον Αύγουστο του 1829, η Δ' Εθνο-
συνέλευση εκδίδει, μετά από πρόταση του Κυβερνήτη, ψήφισμα που προβλέπει 

τη σύσταση ειδικού ταμείου (Γαζοφυλάκιον) για τη χρηματοδότηση των εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων. το ταμείο αυτό θα τροφοδοτείται από διάφορες δωρεές 

και από υποχρεωτικές συνεισφορές των εκκλησιαστικών και φιλανθρωπικών 
Ιδρυμάτων, ενώ η κυβέρνηση θα έχει την απόλυτη ευθύνη της διαχείρισης του5. 

το ψήφισμα θα αποτελέσει τη θεσμική αναφορά για τη σχετική κυβερνητική 
δραστηριότητα, η οποία συνεχώς εντείνεται. Ωστόσο, ένας ακόμη απαραίτητος 
όρος μένει να ικανοποιηθεί ώστε αυτή η δραστηριότητα να είναι αποτελεσμα-
τική: να διατυπωθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα το πρότυπο του σχολείου που 
πρέπει να διαδοθεί σε εθνικά επίπεδο6. 

4/10 Οκτωβρίου 1829, στο J . Capodistrias, Correspondance  du Compie J. Capodistrias, 
président de  la Grèce, comprennant les lettres  diplomatiques,  administratives  et par-
ticulières  écrites par lui depuis  le 20 avril 1827 jusqu'au 9 Octobre 1831, publiées par 
E.A. Bétanl, Γενεύη-Παρίσι 1839, τ. III, σ. 330). η αντιμετώπιση αυτής της υπόθεσης 
ξεφεύγει όμως από τα πλαίσια της μελέτης μας. 

1. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ν. Δραγούμης αποκαλεί το Σύνταγμα του 1822 «Νόμον 
οργανίκον του έτι ανυπάρκτου κράτους» (Ιστορικαί  Αναμνήσεις,  ό.π., σ. 32). 

2. Βλ. σχετικά Στ. Παπαδόπουλος, «Ιωάννης Καποδίστριας, ο θεμελιωτής του Νεο-
ελληνικού Κράτους», Έτος  Καποδίστρια,  Διακόσια χρόνια από τη γέννησή του, Αθήνα 1978, 
σ. 46-48' Χ. Κλειώσης, Ιστορία...,  ό.π., σ. 289 κ.ε. 

3. Από τον Ιανουάριο του 1830 οι έκτακτοι επίτροποι αντικαθίστανται στους  περισσό-
τερους  νομούς από «Πολιτικούς Διοικητάς» (βλ. Χ. Κλειώσης, Ιστορία...,  ό.π., σ. 310-
311). Αλλά και αυτοί διορίζονται από τον Κυβερνήτη και μετατίθενται η παύονται από τον 
ίδιο κατά βούληση: απόλυτη εξάρτηση σύμφωνη με την αντίληψη για μια διοίκηση ενοποιη-

μένη και αυστηρά ιεραρχημένη. 
4. Γενική  Εφημερίς,  έτος  Γ ' , αρ. 29, 25 Απριλίου 1828, σ. 121 (Γενικαί οδηγίαι 

προς τους Εκτάκτους Επιτρόπους). 
5. Α. Μάμουκας, 7α κατά την Αναγέννησιν της  Ελλάδος υπό διαφόρων συνελεύσεων 

συνταχθέντα  πολιτεύματα,  τ. ΙΑ', Πειραιάς 1852, σ. 137, 188 κ.ε. 
6. «οι σκοποί του έθνους απήντησαν με τας ευχάς της Κυβερνήσεως, και εξεδόθη κατά 

την 2 Αυγούστου το υπ' αρ. ΙΑ' ψήφισμα της Εθνικής Συνελεύσεως. το ψήφισμα τούτο έχον 



Ήδη στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, η βελτίωση της παιδαγωγι-
κής οργάνωσης των σχολείων μέσα από κεντρική παρέμβαση αποτελεί ένα από 

τα κεντρικά σημεία της εκπαιδευτικής προβληματικής και ένα από τα κύρια 
καθήκοντα του Εφόρου της Παιδείας. Αυτός ο τελευταίος καλείται, εκτός από 

τις συγκεκριμένες και κατά περίπτωση προτάσεις και παρεμβάσεις για τις οποίες 
ήδη μιλήσαμε, να επεξεργαστεί και να προτείνει στην κυβέρνηση ένα 

λεπτομερές σχέδιο σπουδών για τα ελληνικά σχολεία, στο οποίο να προσδιορί-
ζονται τα μαθήματα που πρέπει να διδάσκονται, η κατάταξή τους, η διάρκειά 
τους, καθώς και η μέθοδος διδασκαλίας για το καθένα από αυτά. Αυτό το σχέ-
διο, αφού το ενέκρινε η Διοίκηση, θα εισαγόταν σε όλα τα ελληνικά σχολεία 

της χώρας για να μην «καταναλίσκεται εις μάτην ο πολυτιμότερος καιρός της 
νεότητος»1. Αλλά τέτοιου τύπου λεπτομερείς αναφορές στην παιδαγωγική 

οργάνωση έχουμε εντοπίσει στα επίσημα κείμενα μόνον όσον αφορά τη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση. για την πρωτοβάθμια οι αρχές φαίνεται ότι θεωρούν 

την αποδοχή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου ικανοποιητική απάντηση στο πρό-
βλημα: το γεγονός ότι ουσιαστικό χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι η από-
λυτη κωδικοποίηση όλων των στοιχείων της σχολικής εργασίας με στόχο την 

εντατικοποίηση του ωφέλιμου χρόνου, θεωρείται αρκετό για την εξασφάλιση 
της αποδοτικότητας των αλληλοδιδακτικών σχολείων. 
Αλλά τί είναι στην πραγματικότητα αυτά τα σχολεία που ιδρύονται στα 

1820 και που η οργάνωσή τους έχει αφεθεί στις ικανότητες των δασκάλων που 
δηλώνουν «αλληλοδιδακτικοί» ; και πού έχουν μαθητεύσει αυτοί οι δάσκαλοι ; 

Ο πρώτος πυρήνας των «αλληλοδιδασκάλων» προέρχεται από το σχο-
λείο του Ιασίου, που από την πρώτη στιγμή λειτούργησε και ώς διδασκαλείο. 

στο Λόγιο Έρμη δημοσιεύονται ανταποκρίσεις από δύο δημόσιες εξετάσεις 
που έγιναν, η μία στα μέσα Ιουλίου του 1820 και η άλλη στις 28 Οκτωβρίου 
του ίδιου έτους2. στη διάρκεια αυτών των εξετάσεων, οι «μαθητοδιδάσκαλοι» 

—δηλαδή ενήλικες με γραμματικές γνώσεις που παρακολούθησαν επί τρίμηνο 

αντικείμενον, όποιον πρέπει να έχη η δημόσιος ενός έθνους εκπαίδευσις, την ανάπτυξιν δηλο-
νότι των φυσικών, νοερών και ηθικών δυνάμεων, απαιτεί την σύστασιν των διδακτικών κατα-
στημάτων, όσα εκτίθενται εις το άρθρον 3.Αλλ' εις την σύστασιν ταύτην απαιτείται προηγου-
μένως να πραγματοποιηθώσιν οι προσδιωρισμένοι παρά του έθνους διά τα καταστήματα ταύ-
τα πόροι' και αφού προμηθευθώσιν όλα τα αναγκαία μέσα, να συνταχθή γενικός οργανισμός, 

και μέθοδος διδακτική ομοιόμορφος εις όλα τα διδακτικά καταστήματα, χωρίς της οποίας 
δεν ελπίζεται ουδεμία πρόοδος» («η των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Παιδεύσεως 

Γραμματεία προς τους κατά την Επικράτειαν Διδασκάλους», 10 Οκτ. 1829, Γενική  Εφη-
μερίς,  1829, σ. 299). 

1. Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών της 10 Φεβρ. 1825, παράγραφος ι' (Α. Δα-
σκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 38, σ. 69). 

5. Λόγιος Ερμής,  1820, σ. 688-694, και 1821, σ. 125-129. 



ώς πρωτόσχολοι το αλληλοδιδακτικό σχολείο— απαντούν σε ερωτήσεις σχε-
τικά με το μηχανισμό της μεθόδου και την οργάνωση του σχολείου, και εφοδιάζονται 
με διπλώματα και συστατικά γράμματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του 

Λόγιου Έρμη, σε σύνολο 18 υποψηφίων που παρουσιάστηκαν και πέ-
ρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις,  οι 11 θα αναχωρούσαν αμέσως για περιοχές 

της Ελλάδας (Πελοπόννησος, Στερεά, Θεσσαλία, Κρήτη) όπου είχαν προσκλη-
θεί να συστήσουν και να διευθύνουν αλληλοδιδακτικά σχολεία. στον πυρήνα 
αυτό των μαθητών του Κλεόβουλου θα πρέπει να προσθέσουμε εκείνους που 
παρακολούθησαν παραδόσεις με την αλληλοδιδακτική μέθοδο στην Ευρώπη, 
όπως ο Γ. Κωνσταντινίδης, δάσκαλος στο σχολείο της Φιλανθρωπικής Εται-
ρείας στο Ναύπλιο το 1826, ο οποίος είχε σπουδάσει τη μέθοδο στο ίδρυμα της 
Borough-Road στο Λονδίνο1- άλλους επίσης που δηλώνουν μαθητές του 
Αθανασίου Πολίτη, διευθυντή των αλληλοδιδακτικών σχολείων των Ιονίων, 
όπως π.χ. ο Συνέσιος Σμυρναίος, τον οποίο βρίσκουμε το 1826 δάσκαλο στο 
σχολείο της Φιλομούσου Εταιρείας στην Αθήνα2' καθώς και κάποιους μισσιο-
ναρίους, όπως, π.χ., ο Κόρκ, ο οποίος διατηρεί αλληλοδιδακτικό σχολείο στη 
Σύρα3. Τέλος, ένας ορισμένος αριθμός αλληλοδιδασκάλων θα πρέπει να αποφοί-
τησε από το Κεντρικό Αλληλοδιδακτικό Σχολείο του "Λογούς4" αριθμός όχι 
σημαντικός πάντως στο βαθμό που η λειτουργία του δεν φαίνεται να ήταν ούτε 
κανονική ούτε συνεχής5. στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι δάσκαλοι των 

αλληλοδιδακτικών σχολείων δεν έχουν υποστεί καμιά ειδική εκπαίδευση. Είναι 
απλώς μαθητές κάποιων αλληλοδιδακτικών σχολείων, με περιορισμένες γνώ-

σεις της γλώσσας και μια σχετική ικανότητα στην εφαρμογή της μεθόδου, η 
οποία ορισμένες φορές βεβαιώνεται από διπλώματα και αποδεικτικά που εκδί-

δουν οι δάσκαλοι τους η ο Έφορος της Παιδείας6. 

1. J . Emerson, Cte de Pecchio, Tableau..., ό.π., σ. 334' Γενική  Εφημερίς,  αρ. 92, 
15 Σεπτ. 1826' Α. Dimaras, The  Other British Philhellenes, Macmillan, 1973. Ανάτυπο 
από R. Clog'g (επιμ.), The  Struggle  for  Greek  Independence, σ. 210. 

2. Βλ. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 76, σ. 110 (Έκθεση του Συνεσίου 
για τη λειτουργία του σχολείου του με ημερομηνία 24 Ιανουαρ. 1826). 

3. Βλ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, η Μέση  Εκπαίδευση  των κοριτσιών  στην  Ελλάδα 
(1830-1893),  Αθήνα 1986, σ. 50, 61. 

4. ο Τρ. Σκλαβενίτης είχε την καλωσύνη να μου υποδείξει ένα αποδεικτικό αποφοίτη-
σης από το Κεντρικό Σχολείο του Άργους με ημερομηνία 26 Μαΐου 1825, στο όποιο αναφέ-
ρεται ότι ο Ιωάννης Αγγελίδης από τη Σύμη, 28 ετών, διδάχτηκε «θεωρητικώς και πρακτι-
κώς την αλληλοδιδακτικήν μέθοδον» και εκρίθη «άξιος του να συστήση, διδάξη και διοικήση 
επωφελώς τοιούτου είδους διδασκαλεία» (Μουσείο Λαογραφικής Συλλογής Μυκόνου, Αρ-

χείο χειρογράφων, Έγγραφα μονής Αγίου Παντελεήμονος). 
5. Βλ. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 51, σ. 84-85 (οι Έφοροι του σχο-

λείου του Άργούς προς την Κυβέρνηση, 9 Απριλίου 1825). 
6. Βλ. για παράδειγμα: Λ. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 76, σ. 111 (έκθε-



Όλοι αυτοί οι δάσκαλοι, που στο μεγαλύτερο μέρος τους δηλώνουν ότι 
ακολουθούν το σύστημα του Κλεόβουλου, έχουν στη διάθεσή τους ώς βοηθή-

ματα μόνο κάποια χειρόγραφα και ακρωτηριασμένα αντίγραφα ενός οδηγού 
που ο Κλεόβουλος συνέταξε γύρω στα 18201" και αυτά για να οργανώσουν 
τα σχολεία τους σύμφωνα με μια μέθοδο που η εξαιρετική κωδικοποίηση της 

καθιστά απαραίτητες τις γραπτές οδηγίες. Δύο έντυποι «οδηγοί» που υπάρ-
χουν στα ελληνικά, ο ένας του Αθ. Πολίτη2 και 0 άλλος —άμεσα εμπνευσμένος 

από το αγγλικό σύστημα—που είναι έκδοση Ιεραποστόλων3, δεν φαίνεται να 
γνωρίζουν μεγάλη διάδοση4. αν προσθέσουμε σ' αυτά τον προσωρινό χαρα-
κτήρα της εγκατάστασης των περισσότερων σχολείων, καθώς και τις ελλείψεις 

σε υλικό απαραίτητο για τη διδασκαλία5, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε πραγ-
ματική την εικόνα που ο Γ. Γεννάδιος δίνει το 1825: «[...] τα ολίγα [αλληλο] 
διδακτικά σχολεία, όσα είδα εις την Ελλάδα, είναι μόνον σκιά σχολείων, έκτος 

του των Αθηνών και οι διδάσκαλοι τόσον αμαθείς, ώστε δικαίως ημπορεί τις 
να μη πιστεύη ότι εδιδάχθησαν η καν είδαν την μέθοδον ταύτην, αν και έχωσι 

πολλοί και διπλώματα αποδεικτικά της σπουδής των»6. Τις διαπιστώσεις αυτές 
ο Γ. Γεννάδιος τις συνοδεύει με την πρόταση να εκδοθούν οι απαραίτητοι για 
τη διδασκαλία πίνακες με τη φροντίδα του Γ. Κωνσταντά, Γενικού Εφόρου 
της Παιδείας, καθώς επίσης και μια «οδηγητική» που να καθορίζει τον τρόπο 

διδασκαλίας και το μηχανισμό της μεθόδου. δεν βρήκαμε όμως κανένα ίχνος 
οποιασδήποτε απήχησης αυτής της πρότασης στις αρχές. Έτσ ι ο I. Καποδί-

στριας θα διαπιστώσει ξανά το 1829 την απουσία οποιασδήποτε ομοιομορφίας 
στην οργάνωση των σχολείων της χώρας: «Επειδή μέχρι τούδε δεν εκανονίσθη 

δι' εγγράφου διατάξεως ο τρόπος, τον όποιον οφείλουν να ακολουθούν οι διδά-
σκαλοι των ήδη υπαρχόντων αλληλοδιδακτικών σχολείων, καθείς τούτων μετα-

έκθεση Συνεσίου Σμυρναίου), καθώς και δίπλωμα αλληλοδιδακτικού διδασκάλου με υπογραφή 
του Κωνσταντά (18 Σεπτ. 1825), στο ίδιο, τεκμ. αρ. 64, σ. 96. 

1. Ι .Π. Κοκκώνης, Περίληψις  της  γενομένης αναφοράς εις την επί  της  Προπαιδείας 
Επιτροπήν  περί  του Εγχειριδίου  του διά τα Αλληλοδιδακτικά  Σχολεία  της  Γαλλίας  συν-
ταχθέντος  υπό τον Κ.  Σαραζίνον (SARAZIN) , Αίγινα 1830, σ. 7. 

2. Ά θ . Πολίτης, Εγχειρίδιον  της  Αλληλοδιδακτικής  μεθόδου, εις χρήσιν  των κατά το 
Ιόνιον  Κράτος  παιδαγωγών, Κέρκυρα 1820. 

3. Σύστημα  Αγγλικών διά τα σχολεία,  η εύκολος μέθοδος διά την διδασκαλίαν  των 
παίδων,  Μάλτα 1827. 

4. στο συμπέρασμα αυτό μας οδηγούν οι απαντήσεις των δασκάλων στο ερωτηματολό-
γιο της επί της Προπαιδείας Επιτροπής (βλ. πιο κάτω). Σε σύνολο 20 δασκάλων μόνον δύο 

αναφέρονται στο «αγγλικό σύστημα» και ένας στο σύστημα του Πολίτη. 
5. Ι .Π. Κοκκώνης, Περίληψις...,  ό.π., σ. 25-26. 
6. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 46, σ. 79-82 (επιστολή του Γεννάδιου 

—«αρχιδιδασκάλου»  του ελληνικού σχολείου και «επιστάτου» των αλληλοδιδακτικών σχο-
λείων της Αθήνας την εποχή αυτή— προς το στρατηγό Γκούρα, 30 Ιαν. 1825). 



χειρίζεται ίδιον σύστημα εις την διεύθυνσιν του σχολείου του, οποίον έκαστος 
νομίζει καταλληλότερον»1. 

για την επίτευξη της ομοιογενούς οργάνωσης των σχολείων στη βάση μιας 
«ορθής» μεθόδου το συγκεντρωτικό κράτος θα νομοθετήσει προδιαγραφές και 

θα χρησιμοποιήσει το μηχανισμό του για την εφαρμογή τους. σαν πρώτο μέτρο 
προς την κατεύθυνση αυτή ορίζονται, τον Οκτώβριο του 1829, τρεις επιτρο-

πές επιφορτισμένες με τη μετάφραση η τη σύνταξη των διαφόρων σχολικών 
εγχειριδίων και συγγραμμάτων «συντεινόντων προς ομοιόμορφον και τελειό-
τερον οργανισμόν των αλληλοδιδακτικών και τυπικών σχολείων» 2. Ανάμεσα 
σ' αυτές η τρίτη επιτροπή, η «Επί της Προπαιδείας», συγκροτείται από τους 
H.A. Dutrône3 , Ν. Νικητόπλο4 και Ι.Π. Κοκκώνη5. τα καθήκοντα, της ορί-
ζονται από το ίδιο διάταγμα ώς εξής: «Θέλουν δε ενασχοληθή εις την αναθεώ-
ρησιν των ήδη μεταφρασμένων πινάκων και βιβλίων εις χρήσιν των 

αλληλοδιδακτικών σχολείων και θέλουν καθυποβάλει εις την Κυβέρνησιν τας παρατη-
ρήσεις των περί των άλλων, όσα αναφέρονται εις το θεμελιώδες τούτο μέρος 

1. στο ίδιο,  τεκμ. αρ. 206, σ. 346-347 (ο Κυβερνήτης προς την επί της Προπαιδείας 
Επιτροπή, 24 Οκτ. 1829). 

2. Ψήφισμα Α' και διάταγμα της 18 Οκτ. 1829, στο ίδιο,  τεκμ. αρ. 195, σ. 331. 
3. ο H.A. Dutrône (1796-1867), λοχαγός του Γαλλικού επιτελείου, ήρθε στην Ελ-

λάδα στις αρχές του 1828. Όπως οι περισσότεροι Γάλλοι αξιωματικοί χρησιμοποιήθηκε 
από τον Καποδίστρια σε διάφορες αποστολές. Επέστρεψε στη Γαλλία στα μέσα του 1830. 
το 1831 σε φυλλάδιο που δημοσίευσε στο Παρίσι, αποσείει, βασιζόμενος στην αλληλογρα-

φία του με τον Καποδίστρια, οποιαδήποτε συμμετοχή και ευθύνη για την οργάνωση της δη-
μόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και εκφράζει τη διαφωνία του ώς προς τη φιλολογική και 
θεωρητική κατεύθυνση που της δόθηκε. Βλ. σχετικά (Η. Dutrône), Extraits de  la cor-
respondance  de  H.  Dutrône avec M.  le Président  Capodistria,  pour éclairer  la polémi-
que élévée à l'occasion  des  derniers  événements de  Grèce, Παρίσι 1831, σ. 23-24. 

4. ο Ν. Νικητόπλος (1795-1846), παρακολούθησε τη διδασκαλία του Κλεόβουλου 
στο Ιάσιο το διάστημα 1819-1821. το 1822 τον βρίσκουμε δάσκαλο στο αλληλοδιδακτικό 
της Τρίπολης. Από το 1824 ώς το 1826 διευθύνει το αλληλοδιδακτικό σχολείο θηλέων στην 

Αθήνα. Από τον Μάρτιο του 1829 ώς τον Αύγουστο του 1830 διδάσκει στο σχολείο του 
ορφανοτροφείου στην Αίγινα. Έγραψε πολλά σχολικά εγχειρίδια κυρίως κατηχήσεις. [Βλ. 

Α. Δημαράς, «Νεόφυτος Νικητόπλος (1795-1846), για ένα αλλοιώτικο ελληνικό σχολείο», 
Ερανιστής,  11 (1974), Αθήνα 1980, σ. 323-332]. 

5. ο Ι .Π. Κοκκώνης (1796-1864) παρακολούθησε τα μαθήματα του Gh. Sarazin στο 
Παρίσι. Υπήρξε κυρίαρχη φυσιογνωμία στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο στην 
καποδιστριακή όσο και στην οθωνική περίοδο. Από το 1836 έως το 1852 χρημάτισε Διευ-
θυντής του Διδασκαλείου και Γενικός Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων. Δημοσίευσε 
σχολικά εγχειρίδια για το σύνολο σχεδόν των διδασκομένων μαθημάτων, καθώς και παιδα-
γωγικές πραγματείες. (Βλ. Μ. Αμαριώτου, Ι .Π. Κοκκώνης,  ο πρώτος  μας παιδαγωγός, 

Αθήνα 1937). 



της Δημοσίου Παιδεύσεως»1. Αυτό το τελευταίο σκέλος συγκεκριμενοποιεί-
ται σύντομα στην ανάγκη σύνταξης ενός εγγράφου κανονισμού οργάνωσης των 

αλληλοδιδακτικών σχολείων. 
για το σκοπό αυτό η επιτροπή αποφασίζει στις πρώτες συνεδριάσεις της 

να μελετήσει συγκριτικά: 1) όλα τα εγχειρίδια της αλληλοδιδακτικής μεθόδου 
σε ελληνική γλώσσα" 2) το εγχειρίδιο της αλληλοδιδακτικής του Ch. Sarazin2. 

3) τους διάφορους τρόπους οργάνωσης των αλληλοδιδακτικών σχολείων που 
εφαρμόζουν οι δάσκαλοι της χώρας και που τους περιγράφουν στις απαντή-

σεις τους σε ερωτηματολόγιο που τους απηύθυνε η Επιτροπή3 . 
Φαίνεται, όμως, ότι η επιτροπή προσανατολίστηκε από την αρχή προς τη 

μετάφραση και προσαρμογή του Εγχειριδίου  του Sarazin. στα πρακτικά της 
Συνεδρίασης της 8 Δεκεμβρίου 1829 σημειώνεται: « Η Επιτροπή, αφού κατ' 

αρχάς εδιώρισε την εξέτασιν του εγχειριδίου της μεθόδου, έκρινεν εύλογον να 
ζητήση από τους διδασκάλους δι' εγκυκλίου όσα εζήτησε* επειδή εστοχάσθη, 
ότι αν και με τούτο δεν είχε τίποτε καλόν να έλπιση εις βοήθειάν της, εσήκωνε 
τουλάχιστον από τους διδασκάλους πάσαν αιτίαν προφάσεως ότι εκανονίσθη 

η μέθοδος υπό της Επιτροπής χωρίς να ερωτηθώσιν εκείνοι ποσώς περί των 
όσων ήξευραν καλών, ώς τους υπολαμβάνουσι, τρόπων»4. Η αντιμετώπιση αυ-

τή διαφαίνεται και στη σύνταξη της εγκυκλίου της 14 Νοεμβρίου 18295. το 
ερωτηματολόγιο ώς μέσο προτυποποίησης, η οποία επιπλέον πρέπει να πραγ-

ματοποιηθεί σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, απαιτεί προσδιορισμό των 
παραμέτρων και τάξη στη διατύπωση των ερωτήσεων ώστε να κατευθύνει τις 

απαντήσεις και να επιτρέπει στη συνέχεια τις ομαδοποιήσεις και τη μέτρηση 

1. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 195, σ. 332. 
2. Ch. L. Sarazin, Manuel  des  écoles élémentaires  ou Exposé de  la méthode  d'en-

seignement mutuel,  Παρίσι 1829. ο Ch. Sarazin ήταν από το 1824 καθηγητής της ειδι-
κής σειράς μαθημάτων αλληλοδιδακτικής μεθόδου που ίδρυσε ο Δήμος του Παρισιού και 
επιθεωρητής των αλληλοδιδακτικών σχολείων του Διαμερίσματος του Σηκουανα. Διατη-
ρούσε προσωπική αλληλογραφία με τον Καποδίστρια, ο όποιος σε επιστολή του τον ευχαρι-
στεί για το ενδιαφέρον του και «τις φροντίδες με τις όποιες περιέβαλε τους έλληνες μαθητές 
του Ινστιτούτου του» (J. Capodistrias, Correspondance...,  ό.π., τ. II , σ. 34). το Εγχει-
ρίδιό του υιοθετήθηκε από την «Société pour l ' insrtuction élémentaire de Paris», το 
Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας πρότεινε στον Καποδίστρια τη μετάφραση του έργου στα 

Ελληνικά (βλ. επιστολή της 5 Ιουνίου 1828, στο ίδιο,  σ. 329). Ακόμη το 1911 το Manuel... 
χαρακτηρίζεται ώς «πραγματικός κώδικας της αλληλοδιδακτικής μεθόδου» [F. Buisson 
(sous la direction de), Nouveau  dictionnaire  de  pédagogie  et d'instruction  primaire, 
Παρίσι 1911, σ. 1859]. 

3. Ι .Π. Κοκκώνης, Περίληψις...,  ό.π., σ. 3-4. 
4. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 283, σ. 603. 
5. «η Επί της Προπαιδείας Επιτροπή προς τους Διδασκάλους των κατά την Ελλη-

νικήν Επικράτειαν Αλληλοδιδακτικών Σχολείων», 14 Νοεμβρίου 1829, στο ίδιο,  τεκμ. αρ. 
248, σ. 468-469. 



των αποκλίσεων1. Αντίθετα, η εγκύκλιος της Επιτροπής αφήνει σχεδόν από-
λυτη ελευθερία στους δασκάλους για τη διατύπωση των παρατηρήσεών τους, 
μειώνοντας έτσι την επιχειρησιακή χρησιμότητά της. 

στην τελική του έκθεση προς την Επιτροπή, με ημερομηνία 30 Ιανου-
αρίου 1830, ο Ι.Π. Κοκκώνης επιχειρεί μια κριτική παρουσίαση των υπαρχόν-
των «Εγχειριδίων» και «οδηγών» της μεθόδου, καθώς και ένα σύντομο σχο-
λιασμό των απαντήσεων των δασκάλων, εμμένοντας κυρίως στον αποσπασμα-
τικό και μερικό χαρακτήρα τους. Θεωρεί ότι τα στοιχεία που παρέχουν είναι 

ανεπαρκή για να χρησιμοποιηθούν ώς προδιαγραφές μιας μεθόδου διδασκαλί-
ας, της οποίας τα πλεονεκτήματα πηγάζουν ακριβώς από τη μεθοδική και πει-
ραματικά επιβεβαιωμένη νέα σύνθεση ήδη υπαρχόντων στοιχείων της παιδα-
γωγικής τεχνικής. Μπροστά λοιπόν στο κενό των γραπτών και ενιαίων 

προδιαγραφών, που πρέπει να καλυφθεί, και δεδομένων της πίεσης χρόνου και της 
έλλειψης των μέσων που θα επέτρεπαν τον πειραματισμό, ο Κοκκώνης εκφρά-
ζεται υπέρ της υιοθέτησης του προτύπου του Sarazin. Πρόκειται εξάλλου για 
μετεξέλιξη και μεγαλύτερη κωδικοποίηση του ίδιου αρχικού προτύπου που ο 
Κλεόβουλος είχε ακολουθήσει στο σύστημα του. Προτείνει, λοιπόν, τη μετά-
φραση του εγχειριδίου, η οποία θα πρέπει να διατηρήσει επακριβώς όλες τις 
διατάξεις που αναφέρονται στην οργάνωση του σχολείου και το μηχανισμό 

της μεθόδου, ενώ θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις για να 
προσαρμοστεί ο τρόπος διδασκαλίας της ανάγνωσης και της γραφής στην ελ-
ληνική γλώσσα2. 

Η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή από τον Καποδίστρια3 παρά τη διαφω-
νία του Ν. Νικητόπλου, ο οποίος στη δική του έκθεση είχε υποστηρίξει να 

μην περιοριστούν στο Εγχειρίδιο, αλλά να επιχειρήσουν τη σύνταξη ενός νέου 
«οδηγού» ενσωματώνοντας την εμπειρία των ελλήνων δασκάλων4. Η δια-
φωνία αυτή έχει αντιμετωπιστεί ώς έκφραση της αντίθεσης ανάμεσα σε μια 
«δημοκρατική» παιδαγωγική αντίληψη —που την εκφράζει ο Νικητόπλος— 

η οποία τείνει να αφήσει στο δάσκαλο ένα αρκετά ευρύ περιθώριο πρωτοβου-
λίας και να εγκαταστήσει μια παιδαγωγική σχέση που αντιστοιχεί σε μια φι-
λελεύθερη πολιτική αντίληψη, και σε μια τάση αυταρχική—Κοκκώνης  και 

1. Βλ. για την πρακτική των ερωτηματολογίων ώς εργαλείο της διοικητικής παρέμβα-
σης με κατεύθυνση την ομοιογενοποίηση της σχολικής εκπαίδευσης στη Γαλλία τον 19ο αι.: 
Α. Querrien, Généalogie  des  équipements collectifs.  Les équipements de  normalisation. 
L'école  primaire, Παρίσι 1975, σ. 79-82. 

2. Ι .Π. Κοκκώνης, Περίληψις...,  ό.π., σ. 23-24. 
3. Βλ. επιστολή του Καποδίστρια προς την Επιτροπή με ημερομηνία 17 Φεβρ. 1830, 

στο  ίδιο,  σ. 29-30. 
4. Έκθεση με ημερομηνία 9 Φεβρ. 1830, Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 

353, σ. 760-772. 



Καποδίστριας—, που θέλει να επιβάλει ένα ξένο, αυστηρό και αμετακίνητο πρό-
τυπο, του οποίου ο μηχανισμός χρησιμοποιείται  για την υποταγή του παιδιού1. 

Ωστόσο, και στις δύο εκθέσεις—Κοκκώνης και Νικητόπλος—, ο σκοπός της 
στοιχειώδους εκπαίδευσης ορίζεται με τον ίδιο τρόπο: μετάδοση των στοιχειω-
δών γνώσεων των αναγκαίων για κάθε επάγγελμα και για όλες τις κοινωνικές 

ομάδες, και διαμόρφωση πολιτών που θα υπακούουν στους νόμους2. Σχετικά 
με τους τρόπους αυτής της διαμόρφωσης, και οι δύο επιλέγουν το αλληλοδιδα-

κτικό πρότυπο όπου η παίδευση και ο εθισμός στην πειθαρχία βασίζονται στην 
«ομαλοποιητική κύρωση» και στην «Ιεραρχημένη επιτήρηση»3. Επιπλέον και 

οι δύο παιδαγωγοί —Νικητόπουλος και Κοκκώνης— επιμένουν στην αναγκαιό-
τητα της ενιαίας και ομοιόμορφης οργάνωσης των σχολείων, στη βάση ενός 
λεπτομερούς κανονισμού, που θα επιβληθεί από το κράτος4 και θα διαδώσει 

σε εθνικό επίπεδο αυτήν την τεχνική της εξουσίας. 

Η μετάφραση-διασκευή του Εγχειριδίου  του Sarazin από τον Κοκκώ-
νη εκδόθηκε τον Ιούλιο του 18305. το μοντέλλο στις αρχές του δεν διαφέρει 

από εκείνο που είχε παρουσιάσει ο Κλεόβουλος στο Λόγιο Ερμή, αλλά εντυ-
πωσιάζει ο σφαιρικός χαρακτήρας του, η πλήρης και λεπτομερέστατη παρου-
σίαση του μηχανισμού. Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη η στην εκτίμηση του 
δασκάλου. Κάθε στοιχείο συστατικό της σχολικής διαδικασίας προδιαγράφε-
ται με λεπτομέρεια και ακρίβεια που αποκλείουν την οποία παραλλαγή: το υλι-
κό πλαίσιο (κτίριο, έπιπλα, όργανα) (κεφ. Α', σ. 1-15), 0 τρόπος διδασκαλίας 

των διαφόρων μαθημάτων—γραφή (κεφ. Β', σ. 15-23 και κεφ. ΣΤ', σ. 118-
120), ανάγνωση (κεφ. Γ', σ. 13-37), αριθμητική (κεφ. Δ', σ. 37-46), χριστια-
νική διδασκαλία (κεφ. Ε', σ. 46-50), γραμμική ιχνογραφία (κεφ. ΣΤ', σ. 50-55), 
γραμματική (κεφ. Ζ', σ. 55-59) —καθώς και ο τρόπος κατάταξης των μαθητών 

1. Α. Δημαράς, «Ν. Νικητόπλος...», ό.π. 
2. Βλ. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 353, σ. 772' Ι .Π. Κοκκώνης, Πε-

ρίληψις...,  ό.π., σ. 4. 
3. Βλ. Μ. Foucault , Surveiller et punir, Παρίσι 1975, σ. 172-186. ο Ν. Πουλαντζάς 

έχει υπογραμμίσει την αναλογία αυτού του προτύπου με τη διαδικασία εξατομίκευσης, που 
είναι ίδια του αστικού κράτους χωρίς διάκριση πολιτικού καθεστώτος (Ν. Poulantzas, L'  
étal,  le pouvoir, le socialisme, Παρίσι 1978, σ. 72 κ.ε.). 

4. Βλ. Λ. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., σ. 764. Σ ' ό,τι άφορα τις ειδικές διατάξεις αυ-
τού του κανονισμού, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής δεν μας παρέχουν ικανοποιητικές 

πληροφορίες για την κατανόηση της διαφοροποίησης του Νικητόπλου. ο ίδιος 
στην έκθεσή του περιορίζεται στην παρουσίαση των παρατηρήσεων και υποδείξεων των δα-

σκάλων, χωρίς να τοποθετείται απέναντι σ' αυτές. 
5. (Ι.Π. Κοκκώνης), Εγχειρίδιον  διά τα αλληλοδιδακτικά  σχολεία  η οδηγός της  αλ-

ληλοδιδακτικής  μεθόδου υπό Σαραζίνου,  Αίγινα 1830. θα αναφερόμαστε σ' αυτήν την έκδο-
ση ώς ο «οδηγός». 



στο καθένα από αυτά, η κατανομή του χρόνου, ημερήσια, εβδομαδιαία και ετή-
σια, με λεπτομέρεια λεπτών (κεφ. Η', σ. 59-64) τα διάφορα «προστάγματα» 
και ο τρόπος εκτέλεσής τους (κεφ. Θ', σ. 64-85)2, ο ακριβής αριθμός των «πρω-
τοσχόλων», τα καθήκοντά τους και το δικό τους ωρολόγιο πρόγραμμα (κεφ. 
I', σ. 85-89), η περιοδικότητα και η διαδικασία διεξαγωγής των διαφόρων 
εξετάσεων (κεφ. ΙΑ', σ. 88-89), τα διάφορα κατάστιχα (επτά τον αριθμό) και 

πίνακες κατάταξης των μαθητών, καθώς και υποδείγματα των φύλλων μηνι-
αίου και τριμηνιαίου έλεγχου, που οι δάσκαλοι είναι υποχρεωμένοι να συμπλη-
ρώνουν και να στέλνουν στη Διοίκηση (κεφ. IB', σ. 91-97), τα καθήκοντα των 
μαθητών, οι ποινές και οι βραβεύσεις (κεφ. ΙΓ', σ. 97-107), τα καθήκοντα 
του δασκάλου και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιβάλλει την απαιτούμενη 
τάξη (κεφ. ΙΔ', σ. 106-116), τέλος ο τρόπος οργάνωσης ενός νέου αλληλοδιδα-
κτικού σχολείου (κεφ. ΙΕ', σ. 116-117). 

1. Το ημερήσιο πρόγραμμα, για παράδειγμα παρουσιάζεται ως εξής: 

Παράδοσις πρωινή 

Κατά την 
Ώραν και Λεπτά. 
8 Εμβαίνει ο διδάσκαλος και οι γενικοί πρωτόσχολοι εις το διδακτήριον. 

Γίνεται η εξέτασις της καθαριότητος των μαθητών, τεταγμένων εις το 
προαύλιον. 

8 45 Εμβαίνουσιν οι πρωτόσχολοι της ημέρας' γίνεται η πρόσκλησις αυτών. 
9 Είσοδος των μαθητών, προσευχή, πρόσκλησις. 

Γραφή 

9 10 Αρχή της γραφής, υπαγορεύσεις, διορθώσεις. 

Ανάγνωσις 
10 Δίδεται το σημείον εις τους μαθητάς να εκβώσιν από τα θρανία και 

να καταταχθώσιν είς κλάσεις αναγνώσεως. Σύστασις των χορειών διά 
την ανάγνωσιν εις τα ημικύκλια. 

10 10 Αρχή της αναγνώσεως, Α' τρόπος. 
10 25 Β' τρόπος. 
10 40 Γ' τρόπος. 
10 55 Τέλος του γ' τρόπου. Διανομή των πρωτείων. Πρόσκλησις των υπαγο-

ρευτών της αριθμητικής. Επάνοδος εις τα θρανία. Συστάσις των κλά-
σεων της αριθμητικής. 

2. Παρουσιάζουμε σε παράρτημα ένα τμήμα του κεφαλαίου Θ' του Οδηγού (σ. 64-79). 
Η γνώση αυτού του συγκεκριμένου συστήματος των προσταγμάτων, που δεν είναι δυνατό 
να παρουσιαστεί περιληπτικά, είναι απαραίτητη για να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός της 

μεθόδου και η άρθρωση διδακτικής διαδικασίας και διευθέτησης του σχολικού χώρου. Βλ. 
επίσης εικ. 13. 



ΠΙΝΑΚΑΣ I 

Η  δημόσια εκπαίδευση  στο  τέλος  του 1829 

ΑΛΛΗΛΟΔ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Περιοχές Αριθμός Αριθμός Αριθμός Αριθμός 

σχολείων μαθητών σχολείων μαθητών 

Πελοπόννησος 25 1768 18 694 
Νησιά 37 3650 31 1712 
Σύνολο 62 5418 49 2406 

Συμπεριλαμβάνονται το Κεντρικό Σχολείο και το ορφανοτροφείο της Αίγινας. 

Πηγή:  Γενική  Εφημερίς,  1830, αρ. 21, σ. 81. 

Η εφαρμογή αυτού του προτύπου εσωτερικής οργάνωσης των σχολείων 
θεσπίστηκε ως υποχρεωτική για όλα τα σχολεία της χώρας με το διάταγμα 

της 12ης Ιουλίου 18301. Ο Οδηγός συνιστά έτσι τον απαράβατο κανόνα τόσο 
για ό,τι έχει σχέση με την εγκατάσταση του σχολείου όσο και για ό,τι αφορά 
την ίδια τη διδασκαλία: «[...] εάν δε τις των διδασκάλων νομίζη αναγκαίαν 
την κατάτι τροπολογίαν, χωρίς να καινοτομή παντελώς, θέλει καθυποβάλ-

λει εις την Κυβέρνησιν τας παρατηρήσεις του, αι οποίαι δύνανται να συντε-
λέσωσιν εγκαίρως μετά των άλλων εις την βελτίωσιν της μεθόδου» (άρθρ. 2). 
Η προθυμία που θα επιδείξει ο δάσκαλος για τη μεταρρύθμιση του σχολείου 
του σύμφωνα με τον Οδηγό επιβραβεύεται από την Κυβέρνηση (άρθρ. 4). 
Εξάλλου, μόνο όσοι είναι εφοδιασμένοι με δίπλωμα της κυβέρνησης ή βε-
βαίωση της επί της Προπαιδείας Επιτροπής, μπορούν να ασκήσουν το 
επάγγελμα του αλληλοδιδακτικού δασκάλου (άρθρ. 3 και 6). Η κυβέρνηση 

βοηθάει επίσης με υλικό και χρήματα τις κοινότητες που θέλουν να μεταρ-
ρυθμίσουν σύμφωνα με τη νέα μέθοδο τα σχολεία που συντηρούν (άρθρ. 5). 
Τέλος, οι έκτακτοι επίτροποι και οι διοικητές σε συνεργασία με τους «εφό-
ρους» των σχολείων2 επιφορτίζονται με την ακριβή εκτέλεση του διατάγμα-
τος (άρθρ. 8). 

Γύρω από αυτήν τη βασική νομοθετική ρύθμιση αρθρώνονται συμπληρω-
ματικές νομοθετικές πράξεις που ρυθμίζουν διάφορους τομείς της σχολικής 
πρακτικής, όπως, π.χ., η κατάταξη των δασκάλων σύμφωνα με τις γνώσεις 

1. Διάταγμα αρ. 1032, 12 Ιουλίου 1830, στο (Ι.Π. Κοκκώνης), Οδηγός, σ. γ'-ε'. 
2. Πρόκειται για τους κατά τόπους υπεύθυνους των σχολείων οι οποίοι διορίζονται από 

τον Κυβερνήτη και των οποίων τα καθήκοντα καθορίζονται από το υπ. αρ. 735 διάταγμα της 
11 Μαΐου 1830 [βλ. (Ι.Π. Κοκκώνης), Οδηγός, σ. 131-133]. 



τους1 ή ο έλεγχος της επιμελούς φοίτησης των μαθητών2. Αυτά τα κείμενα, 
που στοχεύουν στην επιβολή του ίδιου σχολείου, του ίδιου δασκάλου, των ίδιων 
βιβλίων στο σύνολο της επικράτειας συνιστούν το βασικό μέσο έλεγχου του 
σχολικού τομέα από το κράτος και εξοπλίζουν τη συγκεντρωτική δομή του. 
Έτσι , η ίδρυση νέων σχολείων ή η μεταρρύθμιση των υπαρχόντων θα επιτρέ-
ψει τη σταδιακή εγκατάσταση και εξάπλωση ενός δικτύου αλληλοδιδακτικών 
σχολείων σύμφωνων με το κανονικό πρότυπο (βλ. Πίνακ. Ι-ΙΙ1), ενώ συγχρόνως 

ΠΙΝΑΚΑΣ II 

Στατιστική σχολείων  και μαθητών στην  Πελοπόννησο,  τέλος  1830 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΔ. ΣΧΟΛΕΙΑ 
Ονομασία 
Επαρχιών 

αριθμός 
σχολείων 

αριθμός 
μαθητών 

αριθμός 
σχολείων 

αριθμός 
μαθητών 

Μαθητές πού 
διδάσκονται 

ανάγνωση με 
την παλιά 

μέθοδο 

Άργος 1 153 38 
Τριπολιτσά 1 120 47 
Καρύταινα 4 174 3 335 150 
Καλάβρυτα 3 90 5 275 65 
Κόρινθος 1 70 
Πάτραι 1 203 152 

Ήλις 1 30 2 116 60 
Αρκαδία 2 112 90 

Μεσσηνιακά Φρούρια ι 20 2 120 15 
Καλάμαι 1 130 270 
Μικρομάνη 1 90 60 
Λακεδ. και Μονεμβασ. 2 53 Γ> 101 64 
Σπάρτη 2 71 1 120 
Πραστός 2 140 25 

Άγιος Πέτρος 2 75 4 330 26 
Ναύπλιο και Κ. Ναχαγιέ 2 75 5 353 45 

Ύδρα 1 20 3 247 
Πόρος 1 25 110 
Σύνολο 19 678 38 2970 1187 
Μαθητές ιδιωτικών σχολ 310 180 593 

Πηγή:  Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  8.π., τεκμ. αρ. 742, σ. 1597. 

1. Διάταγμα της 12 Ιουλίου 1830 (Οδηγός,  σ. 134-135). 
2. Διάταγμα αρ. 353, της 16 Ιανουαρίου 1830 (Οδηγός,  σ. 129-131). 



ΠΙΝΑΚΑΣ III 

Η δημόσια εκπαίδευση  στις  αρχές του 1831 

ΑΛΛΗΛΟΔ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Περιοχές Αριθμός Αριθμός Αριθμός Αριθμός 

σχολείων μαθητών σχολείων μαθητών 

Πελοπόννησος 31 2664 19 765 
Νησιά 37 3318 18 1073 
Δυτ. Στερεά 4 320 1 40 

Ανατολ. Στερεά 3 407 1 40 
Σύνολο 75 6709 39 1918 

Πηγή:  Γενική  Εφημερίς,  αρ. 13, 18 Φεβρ. 1831, Παράρτημα. 

νως γίνεται προσπάθεια το πρότυπο αυτό να επιβληθεί ως το μοναδικό, καταρ-
γώντας ή τουλάχιστον ελέγχοντας κάθε άλλο σχολικό σχήμα 1. 

1. Ο Μουστοξύδης σε επιστολή του προς το Γραμματέα της Δημοσίου Παιδεύσεως, με 
ημερομηνία 8 Ιουλίου 1830, σημειώνει σχετικά με τα διατάγματα τα οποία θα άπρεπε να 

συμπεριληφθούν ως παράρτημα στην έκδοση του Οδηγού: «Αν επιθυμή η Κυβέρνησις να 
ίδη ταχύτερον ευοδουμένους τους περί τακτοποιήσεως των σχολείων σκοπούς της και την 
μέθοδον στερεωμένην, πρέπει να γίνωσιν αυστηρά διατάγματα, προσδιορίζοντα τα πάντα 
ακριβώς». Επιμένει δε εξαιρετικά στην ανάγκη να υπάρξει κρατικός έλεγχος των ιδιωτικών 

σχολείων και μάλιστα των γραμματοδιδασκαλείων. Για τα τελευταία προτείνει άμεσο κλεί-
σιμο στις περιοχές όπου λειτουργεί αλληλοδιδακτικό σχολείο δημόσιο ή ιδιωτικό (βλ. Α. 
Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 521, σ. 1099-1100). Πράγματι από τον Ιούνιο του 
1830 και μετά διαθέτουμε αρκετές μαρτυρίες παρεμβάσεων των Διοικητών και των Εκτά-
κτων Επιτρόπων προς αυτήν την κατεύθυνση (βλ. για παράδειγμα, στο ίδιο,  τεκμ. αρ. 
508, σ. 1086· τεκμ. αρ. 536, σ. 1151-1163 κλπ.). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Η ΓΕΝΕΣΗ ΕΝΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ 

1. Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Παρά τη σημαντική διάδοση που γνωρίζει η σχολική εκπαίδευση στον 
ελλαδικό χώρο στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αι., δεν υπάρχουν 

ενδείξεις που να μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι το σχολικό κτίριο συνιστά 
την εποχή αυτή έναν ιδιαίτερο κτιριακό τύπο1, διάφορο από εκείνον της εκκλη-

σίας, του μοναστηριού ή της κατοικίας. 
Η λειτουργία των σχολείων των «κοινών γραμμάτων» δεν φαίνεται να 

απαίτησε ποτέ ένα εξειδικευμένο υλικό πλαίσιο (κτίριο, έπιπλα κλπ.). Οι α-
νάγκες μπορούσαν να ικανοποιηθούν με την ευκαιριακή χρησιμοποίηση κτιρί-
ων κατασκευασμένων για άλλους σκοπούς που έχουν συγχρόνως μια άλλη κύ-
ρια χρήση. Όπως γράφει ο Α. Αγγέλου: «Ο περιορισμένος αριθμός των μα-
θητών, που απαιτούσε κατά κανόνα την ύπαρξη ενός χώρου, η γειτνίαση της 
κατοικίας του μαθητή προς τον χώρο του διδακτηρίου, οι εντελώς στοιχειώδεις 

ανάγκες της διδασκαλίας, όλα αυτά συντελούσαν στην άμεση κτιριακή ικανο-
ποίηση. Καθώς άλλωστε, πρωτογενής μορφή του κοινού σχολείου είναι το ιδιω-
τικό μάθημα στην κατοικία του δασκάλου, για ένα μεγάλο χρονικά διάστημα 

ήταν εύκολο οι σχετικές στεγαστικές ανάγκες να μην δημιουργήσουν προβλή-
ματα. Όταν με την πρόοδο του χρόνου, αρχίζει να μεγαλώνει ο αριθμός των 

1. Με τον όρο «τύπος» εννοούμε την αφαίρεση όλων των κοινών χωρικών ιδιοτήτων 
μιας κατηγορίας κτιρίων, που χρησιμεύει στην παραγωγή του κτισμένου χώρου ως δομή αντι-
στοιχίας χρήσης και χώρου. Ο τύπος αποτελεί  το σιωπηρώς εννοούμενο κτιριολογικό πρό-
γραμμα —που είναι και το πλέον καθοριστικό— ενώ το ρητά εκφρασμένο πρόγραμμα αναφέ-
ρεται σε ποσοτικά στοιχεία ή παραλλαγές που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη παραγγελία. 
Σύμφωνα με τον Ch. Devillers, ο τύπος «εφοδιάζει τον υπεύθυνο της κατασκευής με μια 

αρχή οργάνωσης του χώρου, σφαιρική, εμπειρικά επεξεργασμένη και επενδεδυμένη με κοι-
νωνική αξία" ο τύπος καθορίζει την τάξη και τη φύση των κατασκευασμένων χώρων καθώς 

και τις σχέσεις μεταξύ τους και με το οικισμένο περιβάλλον, και συγχρόνως προσφέρει μια 
αρχή υλοποίησης του έργου που περιλαμβάνει την κατασκευαστική τεχνολογία, την χρήση 

συγκεκριμένων γεωμετρικών μεθόδων και, μερικές φορές, τη χρησιμοποίηση ορισμένων δια-
κοσμητικών συστημάτων» (Ch. Devillers, «Typologie de l'habitat et morphologie, ur-
baine», L'Architecture  d'Aujourd'hui,  αρ. 174, Ιούλιος/Αύγουστος 1974, σ. 18). 



μαθητών, τότε πάλι η αναζήτηση του κατάλληλου χώρου δεν είναι δύσκολη. 
Μια πλησιόχωρη εκκλησία ή οποιοδήποτε άλλο οικοδόμημα εύκολα εξευρί-
σκονται. Γι' αυτό και η παράδοση πολύ σπάνια μνημονεύει κτιριακά κατάλοιπα 
κοινών σχολείων»1. Ο εξοπλισμός είναι επίσης στοιχειώδης. Τα πρώτα σύγ-
χρονα θρανία —κάθισμα και γραφείο συνδυασμένα σε ένα ενιαίο ξυλουργικό 
σώμα— είναι πιθανόν ότι χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις αρχές του 
19ου αι. στη σχολή του Βουκουρεστίου που διηύθυνε ο Γ. Γεννάδιος2. Φαίνε-
ται, λοιπόν, ότι οι ξυλογραφίες που κοσμούν κατά κανόνα τις εκδόσεις της Οκ-
τώηχου και της «Χρησίμου Παιδαγωγίας» και αναπαριστούν σκηνές διδα-
σκαλίας των πρώτων γραμμάτων (βλ. εικ. 1, 2) παρουσιάζουν μάλλον ιδεώδεις 

και πάντως όχι διαδεδομένες περιπτώσεις οργάνωσης του σχολικού χώρου — 
άλλωστε αποτελούν σχεδόν πάντα προσαρμογές εικονογραφικών θεμάτων αντί-
στοιχων δυτικών εκδόσεων—: ο δάσκαλος, με εκκλησιαστικό ένδυμα, καθισμέ-
νος στη μιά άκρη της αίθουσας, χωρίς βάθρο, απευθύνεται σε ένα μόνο μαθητή 

που στέκεται όρθιος μπροστά του κρατώντας στα χέρια του ανοιγμένο κάποιο 
βιβλίο. Οι υπόλοιποι μαθητές κάθονται τριγύρω στο δωμάτιο σε πάγκους με 

την πλάτη στον τοίχο, και κάποιοι από αυτούς —πιθανόν όσοι έχουν περάσει 
στη διδασκαλία της γραφής— πίσω από ένα γραφείο. 
Οι ίδιες παρατηρήσεις, σχετικά με τη μη εξειδίκευση του σχολικού χώ-

ρου, θα λέγαμε ότι ισχύουν και για τα ελληνικά σχολεία. Τα κτίρια που προσ-
φέρονται περισσότερο για την εγκατάστασή τους είναι τα μοναστήρια. Το γε-
γονός ότι οι δάσκαλοι ανήκουν στον κλήρο, καθώς επίσης ότι τα μοναστήρια 
συχνά διαθέτουν βιβλιοθήκη συνηγορούν υπέρ αυτής της λύσης3. Έτσι στεγά-
ζονται σε μονές μεταξύ άλλων: η σχολή του Άργους που ιδρύθηκε το 17904, 
οι δύο σχολές της Νάξου5 (εικ. 3), το σχολείο της Σίφνου, που ιδρύθηκε το 
17506, η σχολή της Τρύπης (Λακωνία) της οποίας η λειτουργία κατοχυρώ-
νεται με πατριαρχικό σιγίλλιο το 17647, η σχολή της Στεμνίτσας που ιδρύθηκε 

το 1790 και για την εγκατάστασή της ανακαινίστηκε η ερειπωμένη κατά τα 
γεγονότα του 1770 μονή της Ζωοδόχου Πηγής8 κ.ά. Παράλληλα μαρτυρούνται 

1. Α. Αγγέλου, «Η εκπαίδευσις», ό.π., σ. 310-311. 
2. Δ. Ζήβας, Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, «Σύντομο ιστορικό των σχολικών κτιρίων στην 

Ελλάδα», Αρχιτεκτονικά  Θέματα,  13/1979, σ. 175. 
3. Α. Αγγέλου, «Η εκπαίδευσις», ό.π., σ. 311. 
4. Τ. Γριτσόπουλος, «Πελοπόννησος, η παιδεία από της Αλώσεως», Μεγάλη  Παι-

δαγωγική Εγκυκλοπαίδεια,  τόμ. 4, σ. 475. 
5. Β. Σφυρόερας, «Νήσοι Ελληνικαί, η παιδεία από της Αλώσεως, ό.π., σ. 109. 
6. στο ίδιο. 
7. Τ. Γριτσόπουλος, «Η Πελοποννησιακή παιδεία μετά την Άλωσιν», Πρακτικά  Β' 

Διεθνούς Συνεδρίου  Πελοποννησιακών  Σπουδών,  τ. Α', Αθήνα 1981-1982, σ. 287. 
8. στο ίδιο,  σ. 271. 



ται περιπτώσεις σχολών που στεγάζονται σε ιδιωτικά οικήματα, όπως η σχο-
λή της Αμοργού, που στεγάζεται σε νοικιασμένο σπίτι από το 17511, η σχολή 

της Βαμβακούς2 κλπ. 
Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε στο τέλος του 18ου αιώνα πυκνώνουν οι περι-

πτώσεις ελληνικών και ανωτέρων σχολών για τις οποίες κατασκευάζεται ιδιαί-
τερο κατάλυμα. Φαίνεται ότι τα πιο απλά από αυτά τα κτίρια περιλαμβάνουν 
δύο ορθογώνιους χώρους και καλύπτουν τις πιο στοιχειώδης ανάγκες της διδα-
σκαλίας3. Κατασκευάστηκαν όμως και πλήρεις εκπαιδευτικές μονάδες με βι-
βλιοθήκη και οικοτροφείο, κυρίως στις περιπτώσεις όπου η φήμη κάποιου 
δασκάλου ήλκυε σημαντικό αριθμό σπουδαστών από μια ευρύτερη περιφέρεια. 
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως παράδειγμα τη σχολή του Παλαμά στο 
Μεσολόγγι, που γύρω στο 1780 συγκέντρωνε περίπου 300 μαθητές4, τη σχο-
λή της Βυτίνας που ιδρύθηκε το 1780 και όπου συνέρρεαν μαθητές «αυτόχθο-
νες και ετερόχθονες»5, τη σχολή της Δημητσάνας (εικ. 4), κέντρο εκπαιδευ-
τικό της Πελοποννήσου, που γύρω στο 1780 «ανεκαινίσθη [...] γέγονε τελειο-
τέρα και εκοσμήθη με βιβλιοθήκην αδράν και με άλλα υποστατικά»6, τη σχο-
λή του Ντέκα, που κατασκευάστηκε γύρω στο 1750 στην Αθήνα7, το Ελληνο-
μουσείο της Ζαγοράς στο Πήλιο (εικ. 5,6) που οικοδομήθηκε το 1776 και που 
τμήμα του σώζεται και σήμερα8, τη σχολή των Μηλιών (εικ. 8) που οικοδομή-
θηκε το 1814 από τον Α. Γαζή και τον Γ. Κωνσταντά με τη βοήθεια εισφορών 

που συγκεντρώθηκαν στη Βιέννη9, τέλος τις φημισμένες σχολές της Χίου10 

1. Β. Σφυρόερας, «Νήσοι Ελληνικαί...», ό.π., σ. 102. 
2. Τ. Γριτσόπουλος, «Η Πελοποννησιακή παιδεία...», ό.π., σ. 289. 
3. Δ. Ζήβας, Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, «Σύντομο ιστορικό...», ό.π., σ. 175. 
4. G. Chassiotis, L'instruction  publique  chez les Grecs, depuis  la price de Constan-

tinople parles  Turcs  jusqu'à nos jours, Παρίσι 1881, σ. 60. 
5. T. Γριτσόπουλος, «Η Πελοποννησιακή παιδεία...», ό.π., σ. 270. 
6. στο ίδιο,  σ. 264" G. Chassiotis, L'instruction publique...,  ό.π., σ. 60. 
7. Γ. Ψύλλας, Απομνημονεύματα του βίου  μου, εισαγωγή Ν.Κ. Λούρου, εκδ. επιμ.: 

Ελευθ. Γ. Πρεβελάκης, Αθήνα, εκδ. Ακαδημίας Αθηνών, 1974, σ. 4-5. 
8. Κ. Μακρής, Η  λαϊκή  τέχνη  του Πηλίου,  Αθήνα 1976, σ. 36' Ρ. Λεωνιδοπούλου-

Στυλιανού, Το  «Ελληνομουσείο»  στη Ζαγορά  του Πηλίου,  ανάτυπο: Τεχνικά  Χρονικά,  6-
7/1975, σ. 340-366. 

9. Κ. Μακρής, Η  λαϊκή  τέχνη...,  ό.π., σ. 36' G. Chassiotis, L'instruction publique..., 
σ. 46' Β. Σκουβαρας, Σελίδες  από την ιστορία  της Μηλιώτικης  Σχολής,  Αθήνα 1966, ανά-
τυπο: Ηώς,  τεύχ. 92-97, σ. 241-255. 

10. Το γυμνάσιο της Χίου ιδρύθηκε το 1792. Ο Comte de Marcellus, που επισκέφτηκε 
το γυμνάσιο το 1820, υπολογίζει σε πεντακόσιους τους σπουδαστές και δίνει την ακόλουθη 
περιγραφή του κτιρίου: «Απέραντον οικοδόμημα, νεωστί οικοδομηθέν δαπάνη των πρου-
χόντων της πόλεως, συγκεντρώνει μαθητάς και καθηγητάς, προσετέθη δε εις αυτό και βι-
βλιοθήκη. Είναι στερεώς εκτισμένη με λίθους και θολοσκεπής με μακράς καμάρας' μόλα 
ταύτα είναι ανεπαρκής, η δε διοίκησις του γυμνασίου εσκέπτετο δια να την μεγαλώση, να 



και των Κυδωνιών1. 
Αλλά η κατασκευή κτιρίων με ειδικό προορισμό δεν σημαίνει υποχρεω-

τικά και την παραγωγή μιας νέας τυπολογικής δομής. το σχολικό κτίριο τρο-
φοδοτείται από δάνεια και αναφορές στις ιδιότητες του χώρου κτιρίων άλλης 
χρήσης και Ιδιαίτερα των μοναστηριακών συγκροτημάτων. Άλλωστε από την 

άποψη της φύσης των απαιτούμενων χώρων, καθώς και των μεταξύ τους σχέ-
σεων, οι σχολικές αυτές μονάδες παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με το 
κτιριολογικό πρόγραμμα ενός μοναστηριού. για μια παρεμφερή, λοιπόν, χρή-
ση εκλέγεται μια λύση αρχιτεκτονική,  δοκιμασμένη από το χρόνο. 

Σ' ό,τι αφορά τη χωροθέτηση, η κατασκευή των νέων οικοδομών επιχει-
ρείται συχνά σε γειτνίαση με μοναστήρια η έκκλησίες2. Στις περιπτώσεις όπου 

η χωροθέτηση του σχολείου δεν είναι συνδεδεμένη με την παρουσία κάποιου 
θρησκευτικού Ιδρύματος, η επιλογή του γηπέδου υπακούει σε μια παραδοσια-
κή αντίληψη που πηγάζει πιθανόν από τον μοναστικό χαρακτήρα των πρώτων 
σχολείων: για την εγκατάσταση μιας σχολής προτιμούνται μέρη απομακρυ-
σμένα από τους οικισμούς, πρόσφορα για την ανάπτυξη ενός κλίματος απομό-
νωσης και περισυλλογής3. Η επιρροή του μοναστικού προτύπου στην οργά-
νωση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων διαφαίνεται και στο περιτοίχισμα. 

Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η σχολή βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, 
όπως π.χ. η σχολή της Δημητσανας η η σχολή του Ντέκα στην Αθήνα (εικ. 9), 

η οργάνωση των χώρων είναι τελείως εσωστρεφής και η απομόνωση από τον 

ζητήση την απόκτησιν και μερικών γειτονικών γηπέδων. το τυπογραφείον θα εύρισκε τότε 
εις τας σχεδιαζομένας νέας οικοδομάς εγκατάστασιν ευρυχορωτέραν ταύτης όπου σήμερον 
είναι συνεσφιγμένον» (M. L. Comte de Marcellus, Souvenirs  de l'Orient,  Παρίσι 21854, σ. 
111-113' το απόσπασμα μεταφράζεται στο Φιλ. Αργέντης και Στ. Κυριακίδης, η Χίος 
παρά τοις  γεωγράφοις και περιηγηταίς,  Αθήνα 1946, σ. 945). την ίδια χρονιά ένας αμερι-
κάνος σπουδαστής του γυμνασίου, ο Parson, μιλάει για εννέα κτίρια από τα οποία ένα παρεκ-
κλήσιο, ένα εργαστήριο και ένα αναγνωστήριο [R . Clogg, «ο Parson και ο Fisk στο 
γυμνάσιο της Χίου το 1820», Ερανιστής,  5 (1967), σ. 188]. 

1. Βλ. R. Clogg, «Two Accounts of  the Academy of  Ayvalik (Kydonies) in 1818-
1819», Revue des Etudes Sud-Est  Européennes,  X (1972), σ. 633-687, αποσπάσματα 
του άρθρου μεταφράζονται στο (Jowett W., Williamson Ch.), Δύο περιγραφές  της  Ακα-
δημίας  Κυδωνιών  1818-1819, μετ. Ν. Καραρά, Αθήνα 1974. 

2. Έτσι, π.χ., το σχολείο της Ζαγοράς κτίστηκε στον περίβολο της μονής του Προδρό-
μου (Ρ. Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού, το «Ελληνομουσείο»...,  ό.π., σ. 343) και το σχολείο 
της Δημητσανας στον περίβολο της εκκλησίας της Αγίας Κυριακής (Α. Δασκαλάκης, Κεί-
μενα..., ό.π., τεκμ. αρ. 303, σ. 655). 

3. Βλ. Α. Αγγέλου, «η εκπαίδευσις», ό.π., σ. 314. ο Γάλλος τυπογράφος Ambroise 
P'irmin-Didot, που παρακολούθησε για μερικούς μήνες μαθήματα στη σχολή των Κυδω-
νιών γράφει: «τα κύματα της θάλασσας έρχονται να σπάσουν στα πόδια των τειχών, και ο 
μονότονος ήχος τους εμπνέοντας ιδέες σοβαρές ωθεί το πνεύμα στο διαλογισμό» [Α. Firmin-
Didot , Notes  d'un  voyage en levant en 1816 et 1817, Παρίσι (1826 ;), σ. 383]. 



περίγυρο τέλεια1. Οι διάφοροι χώροι παρατίθενται γύρω από μία αυλή η κή-
πο, που διαθέτει παροχή νερού στο κέντρο του (βρύση, πηγάδι κλπ.). τα κτί-
ρια αναπτύσσονται συχνά σε δυο ορόφους. στο Ισόγειο βρίσκονται κατά κανό-
να τα δωμάτια των οικότροφων μαθητών καθώς και οι βοηθητικοί χώροι 
(κουζίνα, εστιατόριο, αποθήκες κλπ.). Όλοι αυτοί οι χώροι βλέπουν στην 
κεντρική αυλή/κήπος κατευθείαν η μέσω στεγασμένων περιμετρικών δια-
δρόμων. στον όροφο, όπου φτάνει κανείς με εξωτερικές σκάλες, βρίσκονται 
συνήθως η βιβλιοθήκη, οι αίθουσες διδασκαλίας, τα δωμάτια των καθηγητών. 
Λύτη είναι γενικά η αρχή οργάνωσης για τη σχολή της Δημητσανας2, τη σχο-
λή του Ντέκα (εικ. 10), το «Ελληνομουσείο» της Ζαγοράς (εικ. 5), καθώς 

και για τη σχολή των Κυδωνιών (εικ. I I ) 3 . 
στις σπάνιες περιπτώσεις όπου 0 μοναστικός τύπος εγκαταλείπεται, ώς 

αναφορά χρησιμοποιείται  το «αρχοντικό». Έτσι βλέπουμε το σωζόμενο κτί-
ριο από το συγκρότημα του Ελληνομουσείου της Ζαγοράς (εικ. 6), που χρη-
σίμευε πιθανότατα για τη στέγαση των δασκάλων, να παρουσιάζει Ομοιότη-
τες με το αρχοντικό του Δ. Σβάρτς στα Αμπελάκια (εικ. 7), τόσο στην οργάνωση 

της κάτοψης όσο και στη διαμόρφωση των όψεων (αν και ο χειρισμός 
είναι πολύ πιο λιτός στην περίπτωση του σχολείου) καθώς και σε αρκετές τε-
χνικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες4. το ίδιο και η σχολή των Μηλεών (εικ. 
8), οικοδομημένη σύμφωνα με τα σχέδια του Γ. Κωνσταντά5, αποτελεί «πε-

1. το χαρακτηριστικό αυτό τονίζεται σε περιγραφή της σχολής της Δημητσανας, το 
1829: «η ελληνική σχολή είναι συστημένη εις το μέσον της κωμοπόλεως [...]. Έ χ ε ι περί-
βολον επίπεδον εκτεταμένον και περιτοιχισμένον, ώστε δεν έχει κοινωνίαν καμμίαν με τας 
οικίας των πολιτών» (Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 303, σ. 655). για τη σχολή 
Ντέκα βλ. Γ. Ψύλλας, Απομνημονεύματα...,  ό.π., σ. 4-5. 

2. Βλ. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 303, σ. 655. 
3. για την τελευταία ο Α. F i rmin-Didot δίνει την ακόλουθη περιγραφή: «το νέο γυ-

μνάσιο που οικοδομήθηκε το 1803 —γιατί το παλαιό σε λίγο χρόνο δεν μπορούσε να χωρέσει 
τους μαθητές που συνέρρεαν, από όλα τα μέρη— σχηματίζει ένα τεράστιο παραλληλόγραμ-
μο, με κήπο στο μέσο [...] τα κτίρια έχουν μόνο ισόγειο και όροφο, γύρω από τα οποία 
δεσπόζουν φαρδειά περιστύλια που οδηγούν στο μεγάλο αμφιθέατρο στην άκρη του γυμνα-
σίου προς τη μεριά της θάλασσας» (Notes..., ό.π.). ο J owe t t γράφει για ένα τετράπλευρο 
κτίριο εκατόν σαράντα ποδιών μήκους και ενενήντα πλάτους, το όποιο περιλαμβάνει περίπου 
εβδομήντα δωμάτια για τους σπουδαστές που έρχονται από άλλα μέρη (R. Clogg, «Two 
Accounts...», ό.π., 6:75). Τέλος η Χαρίκλεια Σταυράκη δίνει μια άλλη περιγραφή του 
ίδιου κτιρίου περισσότερο λεπτομερή: στο ισόγειο βρίσκονται 35 δωμάτια για τους σπουδα-

στές, μαγειρεία και εστιατόριο, ενώ στον όροφο, εκτός από θαλάμους, βρίσκονται επίσης οι 
αίθουσες διδασκαλίας, η βιβλιοθήκη, καθώς και αίθουσα με πειραματικά όργανα φυσικών 
επιστημών. Χαρίκλεια Σταυράκη, αι Κυδωνιαί  προ του 1821. Κατά  τον Κύριον  Μ.Δ.  Ραφ-

φενέλον, Σμύρνη 1861, σ. 41-44. 
4. 1'. Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού, Το  «Ελληνομουσείο»...,  ό.π., σ. 346-361. 
5. Β. Σκουβαράς, Σελίδες...,  ό.π., σ. 245. 



πετυχημένη προσπάθεια προσαρμογής του τοπικού αρχιτεκτονικού ρυθμού —που 
εκπροσωπείται από το ιδιωτικό οίκημα, το "αρχοντικό"— σε δημόσιο κτήριο 
με διαφορετικό προορισμό»1. 
Οι αίθουσες διδασκαλίας, σύμφωνα με τις σπάνιες περιγραφές που δια-

θέτουμε, δεν φαίνεται να παρουσιάζουν κάποια διαφοροποίηση από τους άλ-
λους χώρους και να αποτελούν αντικείμενο ειδικών απαιτήσεων σ' ότι αφορά 

τα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα) η τη διάταξη του εξοπλισμού. Πρόκειται 
για κοινά δωμάτια, ευρύχωρα, όπου τοποθετείται το γραφείο του δασκάλου 
και τριγύρω καθίσματα για τους μαθητές. 

Ακόμη λοιπόν και στις περιπτώσεις όπου οι σχολές είναι εγκαταστημέ-
νες σε κτίρια ειδικά κατασκευασμένα η διασκευασμένα γι' αυτόν το σκοπό, και 

αναγνωρίζονται οι θετικές επιδράσεις ενός ευχάριστου και άνετου κτιριακού 
πλαισίου2, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και η οργάνωση της κάτοψης αυ-

των των κτιρίων καθορίζονται από αναφορές σε άλλους κτιριακούς τύπους με 
άλλη χρήση και κοινωνική αξία. Η σχολική εκπαίδευση, πρακτική διαδεδο-
μένη αφ' ενός αλλά με απροσδιόριστο ακόμη περίγραμμα, δεν έχει βρεί την 
Ιδιαίτερη έκφρασή της στο χώρο. το σχολικό κτίριο θα αποτελέσει αντικεί-
μενο κανονισμού πριν ακόμη διαμορφωθεί σε τύπο. 

με την εισαγωγή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου διατυπώνονται προδια-
γραφές και κανόνες που εγκαθιδρύουν μια μονοσήμαντη αντιστοιχία ανάμεσα 

στο σχολικό χώρο και τους όρους της χρήσης του. Από την πρώτη παρουσίαση 
της μεθόδου στο Λόγιο Έρμη τίθεται το πρόβλημα ενός χώρου διδασκαλίας 

προσαρμοσμοσμένου στο νέο σύστημα. Ο Comte de Lasteyrie αναφέρεται 
στο έργο του Lancaster, Hints  and  Direction for  building,  fitting  up, and 

arranging  School-Rooms  on the British System  of  Education , «σύγγραμ-
μα με εικόνας», δημοσιευμένο το 1811, το οποίο «όχι μόνον εις την οικοδομήν 

1. Κ. Μακρής, Η  λαϊκή  τέχνη...,  ό.π., σ. 36. 
2. ο Α. Γαζής στέλνει από τη Βιέννη τους υαλοπίνακες και τις κλειδαριές για τα κτί-

ριο της σχολής των Μηλεών και σκέφτεται να ταβανώσει τους θαλάμους καθώς και την αί-
θουσα παραδόσεων (βλ. Β. Σκουβαρας, Σελίδες...,  ό.π., παράρτημα σ. 5, επιστολή προς Κων-
σταντά της 21 Σεπτ. 1814). η βιβλιοθήκη του σχολείου της Ζαγοράς ήταν διακοσμημένη 

με τοιχογραφίες (βλ. Ρ. Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού, το «Ελληνομουσείο»...,  ό.π., σ. 343). 
Απ' αυτήν την άποψη εξαιρετικό παράδειγμα, αν και προγενέστερο από την εποχή που εδώ 

μας απασχολεί, είναι η Αθωνιάδα. Στην περίπτωση αυτή οι οραματισμοί των ιδρυτών για 
ένα έργο που θα θεράπευε τις υψηλότερες εκπαιδευτικές ανάγκες του γένους προβάλλονται 

στη σύλληψη ενός οικοδομικού συγκροτήματος με ασυνήθιστη αρτιότητα και μέγεθος: 
2500 τ.μ. εμβαδόν, τρεις όροφοι, 170 δωμάτια για τους μαθητές, διαμέρισμα για το σχο-
λάρχη, βιβλιοθήκη και αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και μεγάλο υδραγωγείο. και το οικοδόμημα 

αυτό είναι βέβαια οργανωμένο σύμφωνα με τον τύπο των μοναστηριών [Βλ. Α. 
Αγγέλου, Το Χρονικό  της  Αθωνιάδας. Δοκίμιο  Ιστορίας  της  σχολής  με βάση ανέκδοτα κεί-

μενα. Ανάτυπο από τη Νέα  Εστία  (Χριστούγεννα 1963), σ. 93-94]. 



μην των ακροατηρίων [...] αυτών ημπορεί να χρησιμεύση, αλλά και της απαι-
τουμένης διατάξεως και των εις τον μηχανισμόν του συστήματος αυτού αναγ-
καίων εσωτερικών διαθέσεων ακριβήν ιδέαν να δώση»1. στη συνέχεια ο 
συγγραφέας περιγράφει περιληπτικά αυτήν τη διάταξη και ο μεταφραστής 
αισθάνεται υποχρεωμένος να παραθέσει εντός παρενθέσεως τους αντίστοιχους 
γαλλικούς όρους για το «ακροατήριο (salle)», «υψηλόν σανίδωμα (estrade)», 
«θρανία (bancs)», «επιστασία (commandement)», «εφορεία (inspection)». 
Η αβεβαιότητα ώς προς τις λέξεις φανερώνει το καινοφανές των πραγμάτων. 

Λίγο αργότερα, γύρω στο 1820, εμφανίζονται οι πρώτες προδιαγραφές 
για το σχολικό κτίριο σε ελληνική γλώσσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
δίνει ο I. Π. Κοκκώνης2, ο «οδηγός» της αλληλοδιδακτικής του Κλεόβουλου 
(του όποιου δεν μας είναι γνωστό κανένα αντίτυπο) άρχιζε με ένα κεφάλαιο 
αφιερωμένο στο χώρο του σχολείου και τον εξοπλισμό του. Ο Κλεόβουλος φαί-
νεται ότι ακολουθούσε τις γαλλικές προδιαγραφές και ειδικότερα έναν ανώ-
νυμο οδηγό της  αλληλοδιδακτικής3. 

Σύμφωνα με το γαλλικό πρότυπο, ένα αλληλοδιδακτικό σχολείο αποτε-
λείται από μια αίθουσα ορθογώνια, μεγάλων διαστάσεων (εικ. 12). σε όλο το 
μήκος της αίθουσας τοποθετούνται σειρές θρανίων που το καθένα μπορεί να 
χωρέσει μια δωδεκάδα μαθητών. στη δεξιά άκρη κάθε θρανίου βρίσκεται το 
αναλόγιο του πρωτόσχολου, η πινακίδα των δειγμάτων της γραφής και ο «τη-
λέγραφος», όπου ο πρωτόσχολος αναρτά κάθε φορά επιγραφές με τις κινήσεις 
που πρέπει να εκτελέσουν οι μαθητές. Κατά μήκος των τοίχων της αίθουσας, 
ημικύκλια σιδερένια η και σχεδιασμένα στο έδαφος καθορίζουν τη θέση που 
πρέπει να πάρει κάθε Ομάδα μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος της 

ανάγνωσης, της γραμματικής και της αριθμητικής. στο μέσον του ημικύκλιου 
στέκεται ο πρωτόσχολος δίπλα στον πίνακα του μαθήματος. τα θρανία απο-
τελούνται από γραφεία και καθίσματα ενωμένα σε ενιαίο ξυλουργικό σώμα. το 

επάνω μέρος των γραφείων είναι διαμορφωμένο ανάλογα με τη θέση που αντι-
στοιχεί στις διάφορες τάξεις της γραφής: έτσι το πρώτο επιτρέπει. τη γραφή 
στην άμμο ενώ το τελευταίο έχει υποδοχές για μελανοδοχεία. 

Όπως θα δούμε στη συνέχεια αναλύοντας τις σχετικές προδιαγραφές 
του οδηγού του Κοκκώνη, ο εξοπλισμός αυτός της αίθουσας και η συγκεκριμένη 

1. Λόγιος Ερμής,  1816, σ. 7. 
2. Ι .Π. Κοκκώνης, Περίληψις...,  ό.π., σ. 4, 10. 
3. στο ίδιο,  σ. 4. Πρόκειται πιθανόν για τον Guide  d'enseignement  mutuel,  που εξέ-

δωσε στα 1818 ο L. Colas, εκδοτικός οίκος της «Société d 'enseignement elementaire.. .». 
το σύγγραμμα αυτό φαίνεται ότι χρησιμοποίησε και ο Κοκκώνης για να συμπληρώσει τις 
προδιαγραφές του Manuel...  του Sarazin, ακριβώς στα θέματα τα σχετικά με το κτίριο και 
τον εξοπλισμό (βλ. Οδηγός, σ. στ'). 



μένη διάταξή του είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του μηχα-
νισμού της μεθόδου (συγχρονισμός της διδασκαλίας των διαφόρων τάξεων, 
διατήρηση της τάξης κλπ.). το πρωτοβάθμιο σχολείο αρχίζει λοιπόν να απαι-
τεί ειδική φροντίδα από την άποψη των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ο Κλεό-
βουλος αφιερώνει σημαντικό χρόνο για να διαρρυθμίσει σύμφωνα με την αλ-
ληλοδιδακτική μέθοδο, το σπίτι που νοικιάστηκε στο Ιάσιο για να φιλοξενή-
σει το σχολείο του1. Μετά την Επανάσταση, η ίδια φροντίδα εξακολουθεί να 
διαφαίνεται, παρόλο που χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά υπάρχοντα 
κτίρια για τη στέγαση των αλληλοδιδακτικών σχολείων 2. Έτσι το τζαμί του 
Δεφτέρ-Κεχαγιά στην Τρίπολη, που η Πελοποννησιακή Γερουσία όρισε για 
τη στέγαση του αλληλοδιδακτικού σχολείου, διαρρυθμίστηκε γι' αυτόν το σκο-
πό3 . Παρόμοια φροντίδα λαμβάνεται για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις 
της αλληλοδιδακτικής μεθόδου, η εθνική οικία στην οποία εγκαθίσταται, μετά 
από άδεια της Διοικήσεως, το σχολείο της Φιλανθρωπικής Εταιρείας. για το 
σκοπό αυτό το Συμβούλιο της Εταιρείας διορίζει «αρχιτέκτονα» για να συν-
τάξει τον προϋπολογισμό των απαιτουμένων εργασιών σύμφωνα με το σχέδιο 
του δασκάλου του σχολείου, Γ. Κωνσταντίνου4. Τέλος, σύμφωνα με τον Comte 
de Pecchio υπάρχει στο Άργος το 1825 «ένα αλληλοδιδακτικό σχολείο, που 
κτίστηκε ειδικά γι' αυτόν το σκοπό από την Κυβέρνηση, και λειτουργεί από 

1. Λόγιος Ερμής,  1820, σ. 264. 
2. Αναφέρουμε σαν παράδειγμα την απόφαση της κοινότητας της Νάουσας να στεγά-

σει το αλληλοδιδακτικό σχολείο σε μονή που φιλοξενεί ήδη πρόσφυγες από την Κρήτη (Γενι-
κή Εφημερίς, αρ. 61, 29 Μαΐου, 1826, σ. 341). η Εθνοσυνέλευση του 1826 προσφέρει στην 
κοινότητα της Πιάδας (Παλαιά Επίδαυρος) την εθνική οικία που φιλοξένησε τις συνεδριά-
σεις της για να χρησιμοποιηθεί σαν σχολείο  (Γενική  Εφημερίς,  αρ. 58, 5 Μαΐου 1826, σ. 
229). το Νοέμβριο του 1824 παραχωρείται με απόφαση της Προσωρινής Κυβέρνησης το 
τζαμί του Σταροπάζαρου, στην Αθήνα, για να στεγάσει το αλληλοδιδακτικό σχολείο της 
Φιλομούσου Εταιρείας (βλ. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 25, σ. 59, και αρ. 
30, σ. 64). 

3. Διακήρυξη της Πελοποννησιακής Γερουσίας, της 27 Απριλίου 1822 (Λ. Δασκαλά-
κης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 5, σ. 30). ΙΙβ. J . Emerson et Cte de Pecchio, Tableau..., 

ό.π., σ. 334: «[...] στις 8 Μαΐου (1825), άνοιξε ένα αλληλοδιδακτικό σχολείο σ' ένα τζαμί 
που είχε διαρρυθμιστεί γι ' αυτόν το σκοπό και μπορούσε να χωρέσει 400 μαθητές. "ένας μι-

κρός κήπος έχει ενωθεί μ' αυτό και μπροστά από το πρόπυλο βρίσκεται μια πηγή με άφθονα 
νερά [...]». Πρόκειται για επαναλειτουργία του σχολείου της Διακήρυξης του 1822, το όποιο 
είχε κατά την περίοδο αυτή συχνά διακόψει τη λειτουργία του για διάφορους λόγους (έλλει-
ψη πόρων, έλλειψη δασκάλων κλπ.). Άλλωστε αυτό αποτελεί γενικό κανόνα για την εποχή 
αυτή και ακόμη και μετά το 1834. 

4. Γενική  Εφημερίς,  αρ. 92, 15 Σεπτ. 1826. δεν μπορούμε να ξέρουμε αν πρόκειται 
για αρχιτέκτονα/μηχανικό  μοντέρνου τύπου η για κάποιον παραδοσιακό πρωτομάστορα, 
αφού ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται  αυτήν την εποχή αδιάκριτα για να χαρακτηρίσει και τους 

δύο. 



τον περασμένο Δεκέμβριο. Η εσωτερική του διάταξη έγινε σύμφωνα με το 
πρότυπο των αγγλικών σχολείων, άλλα είναι πολύ μικρό για τα 200 παιδιά 

που φοιτούν. Συνεχόμενο στο σχολείο βρίσκεται ένα σπίτι για τον δάσκαλο»1. 
δεν μπορέσαμε, όμως, να επιβεβαιώσουμε την πληροφορία αυτή και από άλλες 

πηγές. 
Αυτή η νέα συνείδηση του σχολικού χώρου, ώς αναγκαία συνθήκη για 
την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και ώς μέσο πειθαναγκασμού, υπό-

βαθρο για την επίτευξη της επιθυμητής συμπεριφοράς, εμφανίζεται πολύ πιο 
καθαρά στο λόγο των ίδιων των δασκάλων. Ο Συνέσιος Σμυρναίος, γράφει 

στην έκθεσή του στον Γκούρα ο Γ. Γεννάδιος, δεν μπορεί παρ' όλες τις ικανό-
τητές του να οργανώσει σωστά το σχολείο του γιατί ενώ η αίθουσα χωρά 132 
μαθητές έχουν μαζευτεί 250. Έτσι οι μετακινήσεις των μαθητών δεν μπορεί 

να γίνουν «ευτάκτως και γοργώς» και ο δάσκαλος δεν βλέπει «τους ελπιζομέ-
νους καρπούς αναλόγως των κόπων του»2. 

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον προβληματισμό των δασκάλων σχε-
τικά με το σχολικό χώρο περιέχει η έκθεση του Ν. Νικητόπλου προς την επί 

της Προπαιδείας Επιτροπή με ημερομηνία 9 Φεβρ. 18303. Πρόκειται τόσο 
για περιγραφές υφιστάμενων σχολείων όσο και για συγκεκριμένες προτάσεις 
των δασκάλων που αφορούν στη βελτίωση του αρχικού προτύπου. σε ορισμέ-

νες περιπτώσεις οι προτάσεις αυτές διαφοροποιούνται ριζικά από το γαλλικό 
πρότυπο που περιγράψαμε. Έτσι , σε ότι αφορά τη διάταξη των θρανίων μέσα 

στην αίθουσα, η πλειοψηφία των δασκάλων ακολουθεί τον αρχικό τύπο της 
μακρόστενης αίθουσας με μία μόνο σειρά θρανίων. Βρίσκουμε όμως και μια 
πρόταση για αίθουσα αλληλοδιδακτικής ανεπτυγμένης σε πλάτος, όπου θα 

μπορούσαν να τοποθετηθούν δύο σειρές θρανία «ώς να ενώνωνται δύο αλληλοδιδα-
κτικά» και που στον κενό χώρο ανάμεσα στις δύο σειρές —πλάτους 5 ποδών— 

θα μπορούσαν να τοποθετηθούν ημικύκλια για την ανάγνωση. Η λύση αυτή 
προτείνεται για μεγάλα σχολεία που συγκεντρώνουν περισσότερο από 300 μα-
θητές και όπου το μεγάλο μήκος της αίθουσας εμποδίζει τη φωνή —και θα 
προσθέταμε και το βλέμμα— του δασκάλου να φτάσει όλους τους μαθητές4. 
Κάποιος άλλος δάσκαλος προτείνει την ανατροπή της σειράς με την οποία δια-
τάσσονται τα θρανία. Όπως αναφέραμε ήδη, στο αρχικό πρότυπο το πρώτο 
θρανίο που είναι τοποθετημένο μπροστά στην έδρα του δασκάλου, φιλοξενεί 

τους μαθητές που γράφουν στην άμμο, δηλ. την πρώτη τάξη της γραφής, ενώ 

1. J . Emerson et Cmte de Pecchio, Tableau ..., ό.π., σ. 311. 
2. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 46, σ. 80' βλ. επίσης τεκμ. αρ. 76, σ. 110. 
3. στο  ίδιο,  τεκμ. αρ. 353, σ. 760-772. 
4. στο ίδιο, σ. 764. η διάταξη αυτή εμφανίζεται λίγο αργότερα σε γαλλικές συλλογές 

προτύπων, διατάξεων αιθουσών αλληλοδιδακτικής (βλ. εικ. 18). 



οι υπόλοιπες επτά τάξεις αναπτύσσονται η μία πίσω από την άλλη προς το βά-
θος της αίθουσας με τελευταίο το θρανίο της όγδοης τάξης που γράφει σε χαρτί 

με μελάνι. Σ' αυτήν τη διάταξη ο εν λόγω δάσκαλος αντιπροτείνει να τοποθε-
τείται το θρανίο της όγδοης τάξης μπροστά από το διδασκαλικό βάθρο και εκεί-

νο της πρώτης στο βάθος της αίθουσας «επειδή ούτω εκπληρώνεται ο 
αλληλοδιδακτικός σκοπός. Ο διδάσκαλος διδάσκει τους πλησιεστέρους του δυνατω-

τέρους. Ούτοι επιστρέφοντες ώς εις τα κάτωθεν της άμμου οι δυνατώτεροι, δι-
δάσκουν τους άδυνατωτέρους»1. Υπέρ της προτεινόμενης διάταξης αναφέρεται 

και το επιχείρημα ότι τα μικρότερα παιδιά δεν αγαπούν να έχουν εμπρός τους 
το δάσκαλο, ούτε να έρχονται σε άμεση επαφή μαζί του, αφού αισθάνονται σαν 

επίπληξη την οποιαδήποτε παρατήρησή του με όση οικειότητα και αν διατυ-
πώνεται. Αντίθετα, ένας μαθητής, περισσότερο οικείος, μπορεί «να τους εμ-
πνεύση τα μαθήματά των, καλύτερα»2. Πρόταση λοιπόν που αγνοεί τον σύν-
θετο μηχανισμό της μεθόδου και θέτει σε αμφισβήτηση την πρωτογενή παι-
δαγωγική σχέση. 

οι περισσότερες όμως παρατηρήσεις/προτάσεις των δασκάλων έχουν 
χαρακτήρα πρακτικό και τεχνικό και δεν θίγουν τα βασικά στοιχεία του προ-
τύπου. Τέτοιες είναι, για παράδειγμα, όσες αναφέρονται στα ημικύκλια. Έτσι 

κάποιος προτείνει κάθε 10 γραφεία να υπάρχει διάκενο όπου να τοποθετούν-
ται ημικύκλια για την ανάγνωση. με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η επιφάνεια 

των τοίχων που αυτά καταλαμβάνουν και βελτιώνεται η σχέση των διαστάσεων 
της αίθουσας προς τον αριθμό των μαθητών. στην ίδια λογική εγγράφεται και 
η άποψη που θέλει ημικύκλια και στα θρανία και όχι μόνο κατά μήκος των τοί-

χων 3. Αρκετοί δάσκαλοι προτιμούν τη χρησιμοποίηση ημικυκλίων από σίδε-
ρο, ενώ άλλοι επιμένουν ότι πρέπει να αντικατασταθούν με άλλα κατασκευα-
σμένα από ξύλο, η, απλούστερο ακόμη, με την απλή χάραξη του σχήματος στο 
δάπεδο, με την αιτιολογία ότι τα ημικύκλια από σίδερο «προξενούν πολλάκις 
ζημίας θανατηφόρους! Οι μαθηταί πάντοτε, όντες εις κίνησιν και ανησυχίαν, 
τραβούν και τα ρίπτουν συντρίβοντες τους πόδας των μαθητών»4. Υπάρχει 

ακόμα η πρόταση για την πλήρη κατάργηση τους, «επειδή ισάζονται ούτω εις 
την ανάγνωσιν χωρίς αυτά»5 κλπ. 

το βάθρο του δασκάλου αποτελεί επίσης αντικείμενο προβληματισμού. 
Προτείνεται να είναι αρκετά υπερυψωμένο και να σχηματίζεται από κάτω 
ντουλάπι όπου να φυλάγονται η άμμος, τα μολυβδοκόνδυλα κλπ. Ακόμη ζη-

1. στο  ίδιο,  σ. 764. 
2. στο  ίδιο,  σ. 765. 
3. στο  ίδιο,  σ. 765. 
4. στο  ίδιο,  σ. 767. 
5. στο  ίδιο,  σ. 767. 



ζητείται να είναι περισσότερο ευρύχωρο και μακρύ ώστε να τοποθετούν δίπλα 
στην έδρα του δασκάλου γραφεία για τους γενικούς πρωτόσχολους 1, που με 

αυτόν τον τρόπο όμως παίρνουν τη θέση υποδιδασκάλων. και οι υποδείξεις 
συνεχίζουν και θίγουν θέματα όπως το υλικό που πρέπει να χρησιμοποιείται  για 

την επίστρωση του δαπέδου της αίθουσας, η χρησιμότητα των «τηλεγράφων» 
η ο θόρυβος που κάνει το λειαντήριο που χρησιμοποιείται  για να ισιώνεται η 

άμμος κλπ. για όλα αυτά οι δάσκαλοι προσκαλούν την Επιτροπή να σκεφτεί 
και να αποφασίσει. 
Βλέπουμε, λοιπόν, την αίθουσα της διδασκαλίας, αυτόν τον «κενό» και 

«απροσδιόριστο» χώρο των παραδοσιακών σχολείων, να γεμίζει από επιπλα 
και από διάφορες θεωρήσεις, που στο σύνολο τους αποσκοπούν στην εξασφάλι-

ση της πειθαρχίας και της τάξης, αλλά επίσης στην οικονομία του χρόνου, στη 
μεγαλύτερη αποδοτικότητα της κάθε χειρονομίας. στο εξής μπορεί επομένως 
να αναφέρεται κανείς στο σχολικό κτίριο στην Ελλάδα, εννοώντας ένα οικοδόμημα 

διακριτό, έναν χώρο που η διαρρύθμιση του υπακούει σε λόγο ο οποίος 
διατυπώνεται σε σχέση με τις ειδικές απαιτήσεις και τις διάφορες συνθήκες 

της δραστηριότητας που στεγάζει. Η επόμενη φάση θα είναι η προτυποποίηση 
αυτού του χώρου σε εθνικό επίπεδο. 

2. ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 
ΤΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ (SARAZIN) 

στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσαμε συνοπτικά το θεσμικό πλαί-
σιο και τις διοικητικές ρυθμίσεις που κατά την καποδιστριακή περίοδο απο-
σκοπούν στο να εξασφαλίσουν «μέθοδον ορθήν» και όσον το δυνατόν εντελή, 

και διάταξιν ομοιότροπον των της αλληλοδιδακτικής, προς ομοιότροπον και 
τακτικήν προεκπαίδευσιν της νεολαίας»2. το Κράτος τείνει να εγκαταστήσει 
ένα σύστημα ενιαίας και ομοιόμορφης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. το αλλη-
λοδιδακτικό σχολείο συλλαμβάνεται σαν μέσο μαζικής μόρφωσης και σαν πα-
ράγοντας που θα επιδράσει στα ήθη απαντώντας έτσι στο αίτημα για εθνική 

ενοποίηση. Σ ' αυτήν την προοπτική το σχολικό κτίριο πρέπει να οργανωθεί 
σαν μονάδα και να χωροθετηθεί στον εθνικό χώρο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί 

να υποδεχτεί κάθε εκπαιδεύσιμο άτομο οπουδήποτε και αν βρίσκεται, μέσα 
στην ίδια πανομοιότυπη μήτρα. για την πραγματοποίηση αυτού του δικτύου, 

χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία σε θεσμικό και διοικητικό επίπεδο. Ευθύς 
εξαρχής ο κανονισμός, κείμενο νομοθετημένο με ισχύ σε ολόκληρη τη χώρα 

1. στο ίδιο, σ. 765. για μια ανάλογη διάταξη βλ. εικ. 17. 
2. Ι .Π. Κοκκώνης, Περίληψις...,  ό.π., σ. 26. 



θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για όσους συμμετέχουν στη διαδικασία κα-
τασκευής σχολικών κτιρίων. Εγκαθιστώντας μια σαφώς διατυπωμένη αντι-
στοιχία ανάμεσα στο χώρο και στη χρήση του, θα λειτουργήσει ώς σύστημα 

για την αναπαραγωγή του μοναδικού προτύπου που θα προσαρμοστεί σε κάθε 
σχολικό πληθυσμό, όποιο και αν είναι το περιβάλλον του (αγροτικό η αστικό), 

οποίο και αν είναι το αριθμητικό μέγεθος του1. Η σχολική αρχιτεκτονική θα 
γεννηθεί σαν επίσημη κωδικοποιημένη αρχιτεκτονική,  σαν αρχιτεκτονική επα-
ναλαμβανόμενη. 

το Α' κεφάλαιο του οδηγού του Κοκκώνη, που επικυρώθηκε όπως ήδη 
αναφέραμε με διάταγμα τον Ιούλιο του 1830, συνιστά το πρώτο κείμενο αυ-
του του τύπου στην Ελλάδα. για τα επόμενα πενήντα χρόνια θα αποτελέσει 
τη βασική αναφορά για όλους τους παράγοντες που με τον ένα η τον άλλο τρό-

πο ενέχονται στην κατασκευή η τη χρήση του σχολικού κτιρίου: δημόσιες αρχές, 
αρχιτέκτονες/μηχανικοί,  δάσκαλοι κλπ. 

α. το σχολικό κτίριο: ένας ελεγχόμενος χώρος 

Σύμφωνα με τον οδηγό, το αλληλοδιδακτικό σχολείο συνιστά διακριτό 
οικοδόμημα, διαφορετικό από όλα τα άλλα, που πρέπει να περιλαμβάνει συγ-
κεκριμένους χώρους (αίθουσα, αυλή, προαύλιο, αποχωρητήρια), που η διάτα-
ξή τους, οι μεταξύ τους σχέσεις και η ιδιαίτερη διαρρύθμιση είναι σαφώς 
καθορισμένες, όπως και η σχέση τους με τον περιβάλλοντα χώρο 2. 

Η χωροθέτηση του σχολείου κατ' αρχήν: «το σχολείον πρέπει να κτί-
ζηται εις τινα τόπον παράμερον των πολυπληθεστέρων γειτονιών»3. Η διά-
ταξη αυτή εμφανίζει μια πρώτη διαφοροποίηση —στην έκφραση περισσότερο 
παρά στην ουσία, όπως θα δούμε στη συνέχεια— από την έκδοση του 1829 του 
Manuel...  του Sarazin που ορίζει την τοποθέτηση του σχολείου σε «πολυάνθρωπη 

1. για την υποκατάσταση του «τύπου» από το «νομοθετημένο χώρο» σαν δομή αντι-
στοιχίας χώρου και χρήσης μέσα στη διαδικασία παραγωγής του δομημένου χώρου βλ.: Ch. 
Devilliers, «Typologie...», ό.π., σ. 20 κ.ε. για το ρόλο του μοντέλλου και του κανονισμού 

στην παραγωγή των σχολικών κτιρίων βλ. Β. Toulier, «L'architecture scolaire au XIXe 
siècle: De l 'usage des modèles pour l'édification  des écoles primaires», Histoire  de 
l'Education,  17/1982, σ. 8-9. 

2. στην σελίδα 3 του οδηγού, σημείωση 1, ο Κοκκώνης αναφέρει ένα τυπωμένο σχέδιο 
αλληλοδιδακτικού σχολείου που επισυνάπτεται στο τέλος του βιβλίου. τα αντίτυπα όμως του 

οδηγοί5  που μπορέσαμε να δούμε στις ελληνικές βιβλιοθήκες δεν περιείχαν κανένα σχέδιο. 
Όμοια, δεν περιείχαν κανένα σχέδιο τα αντίτυπα των εκδόσεων του 1829 και 1839 του Ma-

nuel... του Sarazin που είδαμε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Παρίσι. Έτσι για τη γραφική 
αναπαράσταση των προδιαγραφών αναφερόμαστε στα σχέδια που δημοσιεύονται στον Gui-
de...  του 1818 (εικ. 15, 16), τα οποία είναι πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν σαν πρότυπο για 
το αντίστοιχο σχέδιο του Κοκκώνη. 

3. Οδηγός, σ. 1. 



12. Εσωτερ ικό του αλληλοδιδακτικού σχολείου της οδού Port-Mahon κατά την ώρα 
των ασκήσεων της γραφής. Λιθογραφία 1818. 

13. Η εκτέλεση των διαφόρων προσταγμάτων της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. 



14. α' Μαθητές και πρωτόσχολοι στο μάθημα της γραφής. 



14. β' Μαθητές και πρωτόσχολοι κατά την διόρθωση των ασκήσεων της γραφής. 
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15. Σχέδιο αλληλοδιδακτικού σχολείου χωρητικότητας 64-70 μαθητών (1818). 



16. Σχέδιο αλληλοδιδακτικού σχολείου χωρητικότητας 350 μαθητών (1818). 



17. Σχέδιο αλληλοδιδακτικού σχολείου. 

18. Αίθουσα αλληλοδιδακτικής διδασκαλίας για 210 παιδιά. 





19. «Πίναξ των διαστάσεων ενός τινος διδακτηρίου αλληλοδιδακτικού δι' οποσουσδή-
ποτε μαθητάς». 



θρωπη γειτονιά»1. στην έκδοση όμως του 1839 η προδιαγραφή αυτή μετα-
βάλλεται και μας παρέχει το κλειδί για να κατανοήσουμε τη θέση του Κοκκώ-
νη: «το σχολείο πρέπει [...] να βρίσκεται σε πολυάνθρωπη γειτονιά, αλλά σε 

κάποια απόσταση από το δρόμο, ώστε 0 θόρυβος να μην έρχεται απ' έξω και 
διαταράσσει τα μαθήματα»2. αν λοιπόν η εκπαιδευτική πολιτική που επιδιώ-
κει τη γενικευμένη φοίτηση συνεπάγεται την εύκολη πρόσβαση στο σχολείο 

και άρα την κατασκευή των σχολείων μέσα στους οικισμούς, στο κέντρο των 
πληθυσμών που αλφαβητίζουν και εκπαιδεύουν, είναι συγχρόνως απαραίτητο 

να εξασφαλιστεί η διεξαγωγή των μαθημάτων μέσα σε ηρεμία, και άρα να μει-
ωθούν στο ελάχιστο οι πιθανοί περισπασμοί: «Διά της επιμόνου διατηρήσεως 

της σιωπής θέλει έχει τις και σχολείον εύκτακτον. Περιπλέον αύτη είναι ο ου-
σιώδης κανών εις εν σχολείον, και εκείνος, όστις προπάντων πρέπει να φυλάσ-
σεται»3. στο κεφάλαιο ΙΔ' του οδηγού, που είναι αφιερωμένο στα καθήκοντα 

του δασκάλου και τη διατήρηση της τάξης γενικότερα, αναπτύσσεται διεξοδικά 
το θέμα αυτό σε σχέση με τους μαθητές, τους πρωτόσχολους και το δά-

σκαλο4. και σημειώνεται μεταξύ άλλων: «Διά την σιγήν ταύτην προσέτι πα-
ραγγέλεται να μη ήναι γύρω του σχολείου εργαστήρια θορυβώδη, ούτε άνθρωποι 
συνειθισμένοι να φωνάζωσιν όλ' ημέρα, να τραγωδώσι, κ.τ.λ.»5. Πρόκειται σ' 
αυτήν την περίπτωση για διάταξη που περιέχεται στο Manuel...  του 1829. 

οι προδιαγραφές αυτές για τη χωροθέτηση του σχολείου αντιστοιχούν 
και σε προβληματισμούς μιας άλλης τάξης: έκτος από την προστασία της 

διεξαγωγής των μαθημάτων από τους θορύβους και τους περισπασμούς του 
δρόμου επιδιώκεται επίσης η προστασία του παιδιού από «ανήθικους χώρους» 

που μπορεί να συναντήσει στο κέντρο η στις πολυάνθρωπες γειτονιές των οικι-
σμών. Πραγματικά, αν το σχολείο με την εγκατάστασή του στους χώρους κα-
τοικίας επιτρέπει τη φοίτηση χωρίς να αποσπάσει το παιδί από το φυσικό και 

το οικογενειακό του περιβάλλον6, ωστόσο ο ρόλος του είναι επίσης να το από-

1. Ch. L. Sarazin, Manuel  des  écoles élémentaires..., Παρίσι 1829, σ. 9. 
2. Ch. L. Sarazin, Manuel  des  écoles élémentaires..., Παρίσι 31839, σ. 1. 
3. Οδηγός, σ. 107. 
4. Σύμφωνα με τον οδηγό (σ. 106-107), ο δάσκαλος δεν χρειάζεται να μιλά πολύ και 

δυνατά προσπαθώντας να κάνει τους μαθητές να υπακούσουν. Αντίθετα η σιωπή και η με-
τριοπάθεια του βοηθούν στην αποκατάσταση της τάξης στο σχολείο. αν ο δάσκαλος μιλάει 
σπάνια, τότε μπορεί να τραβήξει και να κρατήσει την προσοχή των παιδιών όταν αυτό είναι 

απαραίτητο. Επιπλέον, μ' αυτήν του τη στάση, δίνει το παράδειγμα στους μαθητές του, 
δείχνει δηλαδή ότι και ο ίδιος υποτάσσεται στον κοινό νόμο, σ' αυτήν την απρόσωπη τάξη 

που αποτελεί τη βάση της σχολικής πειθαρχίας σύμφωνα με την αλληλοδιδακτική μέθοδο. 
5. Οδηγός, σ. 107. 
6. τη λογική αυτή την συναντήσαμε ήδη στο σχέδιο του Κούμα: «Πάσα λοιπόν πόλις, 

παν πολίχνιον, πάσα μικρά κώμη, και αγρός πρέπει να έχουν τα ανάλογα των κατοίκων των 



τραβήξει από το δρόμο και να το προφυλάξει από την καθημερινή ζωή1. Κατά 
συνέπεια το σχολείο δεν μπορεί να γειτνιάζει με χώρους που ενδέχεται να επι-
δράσουν αρνητικά στην ηθική διάπλαση του παιδιού. Αυτός ο προβληματισμός 

δεν είναι νέος στην παιδαγωγική και στην αρχιτεκτονική ευρωπαϊκή σκέψη. 
Ήδη στο De re aedificatoria  ο Alberti αναφερόμενος στην καταλληλότητα 

των σχολείων επαναλαμβάνει τους κανόνες που εφάρμοζαν οι αρχαίοι για τα 
γυμναστήρια, «συμπληρώνοντάς τους όμως κυρίως σε ότι αφορά την επιλογή 

της θέσης του σχολείου μακριά από το θόρυβο, τις δυσοσμίες, τους αργόσχο-
λους πολίτες και το πλήθος»2. Ο J.B. de la Salle και οι άλλοι παιδαγωγοί του 
17ου αι. βλέπουν στο δρόμο μόνο κινδύνους3. το μέλημα αυτό το βλέπουμε 

να εκφράζεται και στην Ελλάδα, αν όχι θεωρητικά, Οπωσδήποτε στην πράξη. 
Έτσι , για παράδειγμα, το σχολείο του Σωτήρη στην Αθήνα κλείνει και το 
κτίριο εγκαταλείπεται γιατί η είσοδος του βρισκόταν σε πλατεία με τουρκικά 
καφενεία, όπου «διημέρευον και ακόμη διενυκτέρευον μόνον οι εκ των Οθω-
μανών προκριτώτεροι και πλουσιώτεροι αλλ' ουδείς εκ των Ελλήνων...»4. 

Η έγνοια να κρατηθεί το παιδί μακριά από τον κόσμο των ενηλίκων για 
να προφυλαχτεί από κάθε κακή επιρροή κατά την περίοδο της διαμόρφωσής 

του —χαρακτηριστικό  ίδιο της σχολικής εκπαίδευσης5— εκφράζεται και στις 
λεπτομερείς προδιαγραφές που περιέχει ο οδηγός σχετικά με την «απομόνω-
ση» του σχολείου. Ό π ω ς ακριβώς εγκαθιδρύεται μια σαφής διάκριση ανάμε-
σα στο σχολικό και στον εξωσχολικό χρόνο —σε όλη τη χρονική κλίμακα από 

παιδευτήρια" διότι καθώς σωματικώς αυξάνουν οι παίδες εις την πατρίδα των υποκάτω εις 
την φιλόστοργον επιμέλειαν των γονέων των, ούτω και ψυχικώς εις τας πρώτας καν γνώσεις 
των δεν δύνανται να ασκηθώσιν άλλου ειμή εις τον τόπον της γεννήσεώς των» (Λόγιος Ερ-
μής, 1819, σ. 732). 

1. ο οδηγός κανονίζει την είσοδο και την έξοδο των μαθητών από το σχολείο και 
προβλέπει ότι οι μαθητές που κατοικούν στην ίδια ενορία η γειτονιά θα κάνουν τη διαδρομή 
της επιστροφής συντεταγμένοι και υπό την εποπτεία ενός πρωτοσχόλου (σ. 84). 

2. F. Choay, La règle  et le modèle  Sur  la théorie de Γ architecture  et de  l'urbanisme, 
Παρίσι 1980, σ. 109. 

3. G. Vincent, L'école  primaire française.  Etude  sociologique,  Presses Universi-
taires de Lyon, Edit ions de la Maison des Sciences de l 'Homme, 1980, σ. 38-39. 

4. Γ. Ψύλλας, Απομνημονεύματα...,  ό.π., σ. 4. Πρόκειται για κατοικία που ο ιδρυτής 
μεταρρύθμισε σε σχολείο εφοδιάζοντάς το με βιβλιοθήκη και εποπτικό υλικό για τη διδασκα-
λία της φυσικής, της γεωγραφίας κλπ., και το δώρησε στην κοινότητα. και είναι ακριβώς 
η κοινότητα που στις αρχές του 19ου αι. αποφάσισε το κλείσιμο του. 

5. ο Ph . Ariès μιλά για «τη μακρυά διαδικασία εγκλεισμού των παιδιών» που αρχίζει 
να επιβάλλεται προς το τέλος του 17ου αι. και «που δεν θα σταματήσει να διευρύνεται ώς τις 

μέρες μας και που αποκαλείται σχολική φοίτηση» (L'enfant  et la vie familiale  sous l'Anci-
en Regime, Παρίσι 1973, σ. 7-8). Βλ. επίσης M. Foucaul t , Surveiller et punir, ό.π., σ. 
143-144. Σχετικά με τον ελληνικό χώρο αναφερθήκαμε ήδη στην επιρροή του μοναστικού 
μοντέλλου πάνω στη σχολική οργάνωση. 



την ημέρα μέχρι το έτος—, κατά τον ίδιο τρόπο προσδιορίζονται τα όρια, οι με-
ταβατικοί χώροι και οι τρόποι της μετάβασης από τον έξωσχολικό στο σχολι-
κό χώρο: «το σχολείον πρέπει να έχη αυλήν περιτοιχισμένην, όπου γίνεται και 

το προ του διδακτηρίου προαύλιον, έχον και εν μέρος σκεπασμένον με στέγην. 
εις το σκεπασμένον τούτο προαύλιον η μεσαύλιον συνάζονται τα παιδία, πριν 

αρχίση η παράδοσις των μαθημάτων και αυτού εμπορούν να μένωσιν ακινδύ-
νως και εκείνα, όσων αι κατοικίαι είναι μακράν, κατά τον της αναπαύσεως και-
ρόν τον διατρέχοντα μεταξύ της πρωινής και της μετά μεσημβρίαν παραδό-
σεως. Ευθύς ερχόμενοι οι μαθηταί θέτουσιν αυτού τα καλάθιά των επάνω εις τα 
πέριξ καθίσματα, και κρεμώσι και τα καλύμματα της κεφαλής η τα επανωφό-
ριά των εις πασσάλους εμπηγμένους πέριξ των τοίχων» 1. Κατά τη διάρκεια 

των παραδόσεων ένας μαθητής βρίσκεται συνεχώς στο προαύλιο για να ελέγχει 
την άφιξη των καθυστερημένων μαθητών και την είσοδο στην αυλή προσώπων 

ξένων προς το σχολείο, και να ειδοποιεί το δάσκαλο2. Η εσωστρεφής οργάνω-
ση και η «αυτάρκεια» της σχολικής μονάδας σε σχέση με την πόλη καθιστούν 
αναγκαία την ύπαρξη ενός σημείου υδροδότησης —«εις μίαν γωνίαν του μεσαυ-

λίου θέτεται και πίθος διά νερόν, η βρύσις»3—, καθώς και αποχωρητηρίων4. 

Ο έλεγχος της επικοινωνίας σχολείου και πόλης επεκείνεται επίσης και 
στην Οπτική μόνωση. Σύμφωνα με τον οδηγό τα παράθυρα της αίθουσας 

διδασκαλίας «πρέπει να είναι μεγάλα, ανοιγμένα, το εν αντίκρυ του άλλου, εις 
τας δύο μεγαλητέρας παραλλήλους πλευράς του διδακτηρίου δύο μέτρα άνω 
του εδάφους αυτού»5. 
Πρόκειται βέβαια για διαρρύθμιση που υπακούει σε λειτουργικές και υγιει-

νιστικές επιταγές. Ό π ω ς διατυπώνεται καθαρά στην έκδοση του Manuel... 
του 1839: «Εάν μια αίθουσα φωτίζεται από μία μόνο πλευρά πρέπει να ληφθεί 

φροντίδα να τοποθετηθούν οι μαθητές έτσι ώστε το φως να έρχεται από τα αρι-
στερά τους, διαφορετικά, το χέρι τους θα ρίχνει σκιά επάνω στο γραπτό»6. Ο 

αμφιπλάγιος φωτισμός της αίθουσας αποδεσμεύει λοιπόν την διάταξη των θρα-
νίων από αυτούς τους λειτουργικούς περιορισμούς και επιτρέπει ευκολότερα 

την Ικανοποίηση αναγκών άλλου τύπου, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Εξάλ-
λου, αυτή η κατανομή των παραθύρων εξασφαλίζει καλύτερο αερισμό της αί-
θουσας, θέμα πολύ σημαντικό για την εποχή. Πράγματι, ο καλός εξαερισμός 
χώρων όπου συγκεντρώνεται ικανός αριθμός ατόμων αποτελεί μία από τις βα-

1. Οδηγός, σ. 13. 
2. Οδηγός, σ. I ' l l . 
3. Οδηγός, σ. 3. 

Οδηγός, σ. 3. 
5. Οδηγός, σ. 1. 
6. Ch. Sarazin, Manuel...,  1839, σ. 2. 



βασικές επιταγές της ιατρικής γνώσης που αναπτύχθηκε στον 18ο αι., και πί-
στευε σταθερά στη μετάδοση ασθενειών μέσω του αέρα1. ο όρος αυτός γίνε-
ται προσπάθεια να εξασφαλιστεί με το μεγάλο ύψος των αιθουσών και το ά-
νοιγμα των παραθύρων σε θέσεις που να βοηθούν τη δημιουργία ρευμάτων απα-
ραίτητων για την ανανέωση του αέρα που υποτίθεται ότι μολύνεται συνεχώς. 
Αλλά αν οι υγιεινιστικές θεωρήσεις μπορούν να ερμηνεύσουν τη θέση και το 
μέγεθος των παραθύρων, ο καθορισμός των δύο μέτρων ώς ελάχιστης απόστα-
σης από το δάπεδο της αίθουσας πηγάζει από μια λογική τελείως διαφορετι-
κή: να εμποδιστεί η οπτική επαφή με τον εξωτερικό χώρο. «με αυτόν τον 
τρόπο οι μαθητές δεν διασπώνται ποτέ από αυτά που συμβαίνουν έξω», γράφει 
0 Sarazin στην έκδοση του 18392. Η σημασία της προδιαγραφής υπογραμμί-
ζεται και από την επιμονή του οδηγού: «Εάν δε τύχωσιν [τα παράθυρα] α-
νοιγμένα εις χαμηλότερον του ειρημένου ύψους, πρέπει να βάλλωνται μικρά 
παραπετάσματα έμπροσθεν των υαλίων του παραθύρου, όσα είναι πλησιέστε-
ρα εις το έδαφος, η τουλάχιστον ν' αλείφωνται με κανέν χρώμα υπόλευκον»3. 

το σχολείο συλλαμβάνεται λοιπόν ώς χώρος «κλειστός» και προστατευμένος 
από τους «πειρασμούς» της καθημερινής δημόσιας ζωής. Η εκπαίδευση, με-

σα από τη διαρρύθμιση του χώρου, που τη στεγάζει, χαρακτηρίζεται ώς πρα-
κτική διακριτή και διαχωρισμένη από τον ενεργό βίο. 

β. η μορφή της αίθουσας και η διαρρύθμιση του εξοπλισμού 

οι προδιαγραφές που παρουσιάσαμε αποτελούν βέβαια όρους αναγκαίους 
για την εγκατάσταση του σχολείου, αλλά όχι και Ικανούς για την ορθολογική 
και αποδοτική οργάνωση του αλληλοδιδακτικού σχολείου. οι τεχνικές καινο-

τομίες που η αλληλοδιδακτική εισάγει στην οργάνωση του σχολικού χώρου 
αφορούν κυρίως την αίθουσα διδασκαλίας και τον εξοπλισμό της. Αυτή η Ιδιαί-

τερη διαρρύθμιση της αίθουσας θα επιτρέψει στο σχολικό χώρο να λειτουργήσει 

1. Σχετικά με την κλιματολογική και τοπογραφική υγιεινή βλ. Β1. Barret-Kriegel, 
«Les demeures de la misère: La choléra morbus et l 'émergence de l' " H a b i t a t " » , Poli-
tiques de  l'Habitat,  Παρίσι 1977, σ. 84-93" της ίδιας, «L'hôpital comme équipement», 
Les machines à guérir,  Παρίσι 1979, σ. 26-27. για να διευκολυνθεί περισσότερο η ανα-
νέωση του αέρα ο Guide  de  l'enseignement  mutuel  του 1818 (σ. 12) προτείνει τη χρησιμοποίηση 

υαλοστασίων περιστρεφόμενων περί οριζόντιο άξονα (croisées à bascule), λεπτομέ-
ρεια που υιοθετεί και ο Sarazin στην έκδοση του 1839. ο Ι .Π. Κοκκώνης, αντίστοιχα, ση-
μειώνει στον οδηγό (σ. 2, σημ. 1): «Τινές συνεθίζουν να κατασκευάζωσι τα παραθυρόφυλλα 
έξωθεν ώς τα λεγόμενα τουρκιστί κεπένια των εργαστηρίων. Ταύτα ημιανοιγόμενα εμποδί-
ζουσι την βροχήν, και συστήνουσι και τα ρεύματα του αέρος κάτωθεν προς τα άνω». 

2. Ch. Sarazin, Manuel...,  31839, σ. 1. 
3. Οδηγός, σ. 1-2. 



σει σαν «μηχανή διδακτική αλλά επίσης μηχανή για επιτήρηση, Ιεράρχηση, 
άνταμοιβή»1. 

Στις προδιαγραφές σχετικά με την αίθουσα και τον εξοπλισμό της βρί-
σκουμε αυτόν το «χρησιμοθηρικό εξορθολογισμό της λεπτομέρειας»2 που χα-
ρακτηρίζει το σύνολο του οδηγού. στην αρχή εκτίθενται αναλυτικά τα διά-
φορα σημεία τα σχετικά με την κατασκευή και τη μορφή της αίθουσας3. Η 
αίθουσα πρέπει να είναι ισόγεια, προφανώς για να αποφεύγεται κίνδυνος συνω-
στισμού και ατυχημάτων κατά την είσοδο και έξοδο των μαθητών4. για να 
μειωθεί όμως η υγρασία, το δάπεδο σηκώνεται λίγα εκατοστά πάνω από το έ-
δαφος και από κάτω κατασκευάζεται υπόγειο. το ύψος της αίθουσας προβλέ-
πεται από 5 έως 7 μέτρα, ύψος αρκετά μεγάλο που υπακούει στην προβλημα-
τική για τη σημασία του αέρα στη μετάδοση των ασθενειών και σκοπεύει στην 
αύξηση του όγκου του αναγκαίου για την αναπνοή των μαθητών. Η κάτοψη 

της αίθουσας είναι ορθογωνική. το πλάτος της, που είναι αρκετά μικρότερο 
από το μήκος, δεν πρέπει να ξεπερνά τα εννέα έως δέκα μέτρα, αλλά οι ακρι-

βείς διαστάσεις καθορίζονται σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών σύμφωνα 
με ένα λεπτομερή υπολογισμό για τον οποίον θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 
Εκτός από τα παράθυρα, στα οποία ήδη αναφερθήκαμε, οι πόρτες της 

αίθουσας αποτελούν επίσης αντικείμενο ειδικών προδιαγραφών. Ο αριθμός 
τους δεν καθορίζεται ακριβώς. Μπορεί να υπάρχουν έως τρεις. Η τελική επι-
λογή αφήνεται στον υπεύθυνο της οικοδομής. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις 
καθορίζεται ακριβώς η θέση τους σε σχέση με έναν ειδικό προορισμό, πάντα 
μέσα στα πλαίσια της λογικής που χρησιμοποιεί το χώρο για να επιβεβαιώσει 

τις ιεραρχίες και να διευκολύνει την επιτήρηση. Έτσι η μία από τις πόρτες, 
αυτή που φέρνει κατευθείαν στο δρόμο, χρησιμοποιείται  αποκλειστικά από 

το δάσκαλο και θεωρείται καλό να βρίσκεται σε μία άκρη της αίθουσας μακριά 
από την έδρα. Αντίθετα η κύρια είσοδος, που είναι η είσοδος των μαθητών, 

οδηγεί στο προαύλιο και βρίσκεται δίπλα στο βάθρο. με αυτόν τον τρόπο ο 
δάσκαλος μπορεί να ελέγχει την είσοδο και την έξοδο των μαθητών και να επι-
βάλλει την τάξη χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί. Η τρίτη πόρτα είναι 
μικρότερη, στην άλλη άκρη του βάθρου, και οδηγεί στα αποχωρητήρια που 
πρέπει να είναι χωρισμένα από το προαύλιο5 (βλ. εικ. 17). 

Αυτή η τελευταία διάταξη είναι αποτύπωση στη σχολική αρχιτεκτονική 
μιας παλαιάς και έμμονης ενασχόλησης των παιδαγωγών και των γιατρών 

1. Μ. Foucaul t , Surveiller et punir, ό.π., σ. 148-149. 
2. στο  ίδιο,  σ. 141. 
3. Οδηγός, σ. 1. 
4. Βλ. αντίστοιχα  Guide  de  l'enseignement  mutuel, ό.π., σ. 2. 
5. Οδηγός, σ. 2-3. 



στην Ευρώπη: του ελέγχου της παιδικής σεξουαλικότητας1. Σύμφωνα με την 
Anne Querrien: «το πρωτοβάθμιο σχολείο θεωρείται από τους φανατικούς 
υποστηρικτές του σαν πραγματικό εμβόλιο κατά της μάστιγας του αύνανι-
σμού»2. Η ίδια συγγραφέας αναφέρει ότι ένα από τα επιχειρήματα που προ-
βλήθηκαν υπέρ της αλληλοδιδακτικής μεθόδου ήταν η ουσιαστική εξαφάνιση 
του αυνανισμού, αφού τα παιδιά είναι αναγκασμένα να κινούνται συχνά και 
βρίσκονται πάντα κάτω από την επιτήρηση των συμμαθητών τους3. Σύμφωνα 
λοιπόν με αυτήν τη λογική, τα αποχωρητήρια αντιπροσωπεύουν σημαντικό 
κίνδυνο για τη σχολική πειθαρχία. ο μαθητής βρίσκεται εκεί μόνος, μακριά 
από κάθε επιτήρηση, άρα εκτεθειμένος στις κακές συνήθειες. στον οδηγό γί-
νεται προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του κινδύνου με την τοποθέτηση της 
εισόδου των αποχο^ρητηρίων σε εμφανές σημείο, κάτω από τα βλέμματα όλων 
των μαθητών, έτσι ώστε μια πιο μακριά παραμονή σ' αυτόν το χώρο να γεννά 
συναισθήματα ενοχής, χωρίς καν να χρειάζεται η παρέμβαση του δασκάλου. 
στις περιπτώσεις σχολείων όπου η διάταξη αυτή δεν είναι δυνατή, ανατίθεται 
στον «μαθητή-θυρωρό», που στέκεται στο προαύλιο «να παρατηρή τους μαθη-

τας, όσοι πηγαίνουν εις τους αποπάτους, διά να μη διατρίβωσιν εκεί πολλήν 
ώραν»4. 

τα αποχωρητήρια παρουσιάζουν επίσης κίνδυνο σε ότι αφορά την ομο-
φυλοφιλία. ο Κοκκώνης επιμένει στην ανάγκη να παρακολουθεί ο δάσκαλος 
πολύ προσεκτικά την έξοδο των μαθητών «πηγαινόντων προς χρείαν των» και 
να απαγορεύει κατά το δυνατό τη σύγχρονη έξοδο πολλών μαθητών. Γι' αύ-
τον το σκοπό προβλέπεται ειδική βοηθητική διαρρύθμιση: «[...] πρέπει να ήναι 
πλησίον της θύρας της εις έξοδον, εις τον τοίχον, εν σημείον όμοιον με τηλέ-
γραφον κλάσεως, το εν πρόσωπον του όποιου είναι λευκόν, και το έτερον μαύ-
ρον. Όταν εις των μαθητών εξέρχεται προς χρείαν του, στρέφει το μαύρον 
πρόσωπον προς τα άνω, η προς τους μαθητάς κάλλιον, και τότε κάνεις άλλος 
δεν συγχωρείται να εξέλθη' όταν δ' επιστρέψη γυρίζει το λευκόν. Άλλος μαθη-
της τότε εξέρχεται πράσσων το αυτό»5. 

1. Βλ. σχετικά Ph. Ariès, L'enfant  et la vie familiale...,  ό.π., σ. 148-152. δεν έχω 
υπόψη μου καμιά μελέτη για τα ήθη και τις νοοτροπίες των ελληνικών πληθυσμών κατά την 
τουρκοκρατία αντίστοιχα. Πάντως το θέμα της αθωότητας του παιδιού επανέρχεται συχνά 

στο λόγο των εκπροσώπων του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. 
2. Α. Querrien, Généalogie..., ό.π., σ. 104. 
3. στο  ίδιο,  σ. 104-106. 
4. Οδηγός, σ. 111. 
5. Οδηγός, σ. 112. το θέμα των αποχωρητηρίων θα αναπτυχθεί περισσότερο στην 

επανέκδοση του οδηγού το 1842. μια σειρά επιχειρημάτων ηθικής τάξεως και υγιεινής θα 
προβληθούν για να δικαιολογήσουν την προτεινόμενη διαρρύθμιση που επιτρέπει στο δάσκα-
λο όχι μόνο να επιτηρεί τις εισόδους και τις εξόδους αλλά επίσης να εποπτεύει και το έσω-



ο έλεγχος όμως της σεξουαλικότητας δεν αποτελεί παρά μόνο μία όψη 
της σχέσης Ιεραρχικής επιτήρησης που βρίσκεται στο επίκεντρο της σχολικής 

πρακτικής. Η οργάνωση του χώρου της αίθουσας υπακούει και διευκολύνει 
μια διαπλοκή βλεμμάτων σύνθετη αλλά σαφώς προσδιορισμένη. Προκύπτουν 

έτσι κάποιες ειδικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα οι σχετικές με την κατα-
σκευή του πατώματος της αίθουσας και του βάθρου: «το έδαφος εις τα μεγά-
λα σχολεία της Αλληλοδιδακτικής πρέπει να ήναι κεκλιμένον επίπεδον, ήγουν 

ολίγον κατωφερές (εγκλινόμενον, φερ' ειπείν, με ύψωσιν 0,027 μ. εις 0,40 μ. 
η εις 0,54 μ. μήκους) προς το μέρος της καθέδρας του διδασκάλου. το βάθρον 

(εξέδρα η σκοπιά) γίνεται αναλόγως με την έκτασιν του διδακτηρίου εις μίαν 
των μικροτέρων παραλλήλων πλευρών αυτού, κατά πρόσωπον των καθημένων 
εις τα θρανία παιδιών. Πρέπει δε να έχη ύψος 0,65 μ. περίπου και πολλάς βαθμί-

δας προς ανάβασιν. εις αυτό επάνω στήνεται η καθέδρα ομού με το γραφείον 
του διδασκάλου»1. 

Ο σχεδιασμός του σχολικού χώρου εξασφαλίζει λοιπόν τη δυνατότητα 
στο δάσκαλο να επιτηρεί συνεχώς όλους τους μαθητές του. Εκε ί βρίσκεται η 

πρωταρχική υλική βάση της εξουσίας του, εξουσία πολύ περισσότερο αποτε-
λεσματική από εκείνη του παραδοσιακού δασκάλου, που τιμωρούσε σκληρά 

αλλά που τις περισσότερες φορές δεν μπορούσε να ξέρει τί συνέβαινε γύρω του. 
Από την άλλη μεριά, αυτή η ειδική διαρρύθμιση που τοποθετεί το δάσκαλο 

στο σημείο σύγκλισης των βλεμμάτων των μαθητών και συγχρόνως «υπερά-
νω» όλων προσφέρει τους υλικούς και συμβολικούς όρους της «παιδαγωγικής» 

απόστασης, επιτρέπει την επιβολή της τάξης και της πειθαρχίας χωρίς να θί-
γεται η μετριοπαθής στάση του δασκάλου. Άλλωστε, «το βάθρο συμβολίζει 

την εξουσία του δασκάλου περισσότερο απ' ότι διευκολύνει την άσκησή της»2. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το βάθρο δεν καταργείται στις περιπτώσεις όπου η 
κλίση του εδάφους της αίθουσας μπορεί μόνη να εξασφαλίσει τον οπτικό έλεγχο, 

αλλά απλώς μειώνεται το ύψος του3. 

εσωτερικό: «τα αναγκαία η οι απόπατοι, πρέπει να ήναι εις μέρος χωριστόν του προαυλίου, όχι 
όμως πολύ μακράν, ώστε να μη φθάνη το βλέμμα του διδασκάλου εκ του βάθρου, όστις και 

από μέρος απόκρυφον είναι καλόν να εμπορή να παρατηρή μη τίνες κακοήθειαι πράσσωνται 
μέσα εις τους αποπάτους, διότι τοιαύται κακοήθειαι, φθοροποιαί και των ηθών και της υγείας 

των μαθητών, γίνονται κατά δυστυχίαν εις τα απροσέκτως διοικούμενα σχολεία. προς φύλα-
ξιν εκ των τοιούτων η θύρα των αποπάτων κόπτεται εις το κάτω μέρος έως 0,30 μ. άνω του 
κατωφλοίου και εις 1,60 υψηλά ανοίγεται εις ρόμβου σχήμα οπή 0,21 μ. έχουσα μήκος έκα-
στης πλευράς» (Ι.Π. Κοκκώνης, Εγχειρίδιον  η οδηγός της  Αλληλοδιδακτικής  Μεθόδου 
Νέος,  τελειοποιημένος  και πληρέστερος  του μέχρι τούδε εν χρήσει  οδηγού του Σ., Αθή-
να 1842, σ. 4-5). 

1. Οδηγός, σ. 2. 
2. Λ. Querrien, Généalogie..., ό.π., σ. 96. 
3. Οδηγός, σ. 2, σημ. 3. στην ίδια σημείωση ο Κοκκώνης προσθέτει και μερικές συμ-



Αφού έχει προσδιορίσει το γενικό οργανόγραμμα του σχολείου, τη μορφή 
της αίθουσας και τη σχετική θέση του δασκάλου, ο οδηγός συνεχίζει με τις 
προδιαγραφές του εξοπλισμού. Κάθε στοιχείο της επίπλωσης περιγράφεται 
με λεπτομέρεια και καθορίζεται η ακριβής και σταθερή θέση του μέσα στην 
αίθουσα. Πρώτα αναφέρεται στα έπιπλα που βρίσκονται στο κέντρο της αί-
θουσας, δηλ. τα θρανία και όλα τα αντικείμενα που είναι προσαρτημένα σ' αυ-

τα. τα καθίσματα, τα «θρανία» όπως τα αποκαλεί ο Κοκκώνης, κατασκευά-
ζονται κατά κανόνα από ξύλο δρυός και συνιστούν ένα σώμα με τα γραφεία, 
συνήθως από ξύλο ελάτης. Οι ξυλουργικές αυτές κατασκευές, που χρησιμεύ-
ουν κυρίως στο μάθημα της γραφής και της αριθμητικής, καταλαμβάνουν όλο 
το πλάτος της αίθουσας αφήνοντας δεξιά και αριστερά μόνο το χώρο που είναι 
απαραίτητος για την κυκλοφορία και την τοποθέτηση των ημικυκλίων της α-
νάγνωσης. ανάλογα με τις διαστάσεις της αίθουσας κατασκευάζονται ώστε 
να χωρούν από τέσσερεις έως είκοσι μαθητές1. οι ακριβείς τους διαστάσεις 
καθορίζονται στη βάση ανθρωπομετρικών δεδομένων. Έτσι για τον προσδιορισμό 

του μήκους του θρανίου υπολογίζονται 0,38 μ. ανά μαθητή. Κατά συνέ-
πεια ένα θρανίο για έξι μαθητές, π.χ., πρέπει να είναι 2,28 μ.2. το φάρδος 
του ζεύγους θρανίο-γραφείο ορίζεται 0,457 μ. από τα οποία 0,24 μ. για το γρα-
φείο, 0,19 μ. για τα θρανία και 0,027 μ. για τη μεταξύ τους απόσταση. το 
ύψος των γραφείων αυξάνει σταδιακά από 68 εκ. για εκείνα της πρώτης τάξε-
ως ώς 73 εκ. για την τελευταία. Αυτή η αύξηση είναι προφανώς υπολογισμένη 
στη βάση του υποτιθέμενου ύψους των μαθητών. Αλλά πρόκειται για υπολο-
γισμό που δεν αφορά την ελληνική πραγματικότητα του 1830, όπου δεν υπάρ-
χει κανενός τύπου αντιστοιχία ανάμεσα σε σχολική κατάταξη και τάξη ήλι-
κίας3. Εκφράζει όμως καθαρά τη λογική μιας γενικευμένης εκπαίδευσης που 

συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την προσαρμογή του βάθρου στο μέγεθος της αίθου-
σας: «εις τα μεγάλα διδακτήρια το βάθρον τούτο κρατεί όλην σχεδόν την κατά πλάτος του 
διδακτηρίου μίαν πλευράν, κτιζόμενον υπέρ την επιφάνειαν του εδάφους ικανώς πλατύ (1,65 
μ. περίπου), ώστε στήνονται και επ' αυτού ημικύκλια' εις δε τα μικρά κτίζεται όσον να χωρή 

η διδασκαλοκαθέδρα». 
1. το ανώτατο όριο των 20 μαθητών ανά θρανίο προκύπτει από τις ανάγκες της επιτή-

ρησης: «[··.] διότι 20 το πλέον μαθητάς εμπορεί εις πρωτόσχολος εις το θρανίον καθήμενος 
να προσέξη» (οδηγός...,  σ. 124). στη βάση αυτού του μεγέθους προσδιορίζεται το μέγιστο 
πλάτος της αίθουσας σε 9-10 μ. στην έκδοση του 1839, ο Sarazin προτείνει για τις πολύ 
φαρδιές αίθουσες τη διάταξη των θρανίων σε δύο στήλες με τη δημιουργία στη μέση διαδρό-
μου «ο όποιος διευκολύνει την επιτήρηση» (σ. 5, σημ. 1). Πρόκειται, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
για διάταξη που είχε προταθεί από τους δασκάλους στην επί της Προπαιδείας Επιτροπή. 

2. ο κατάλογος των διαστάσεων των θρανίων όλων των τύπων, από 4 έως 20 μαθητές, 
περιλαμβάνεται στον «Πίνακα των διαστάσεων ενός τινός διδακτηρίου αλληλοδιδακτικού δι' 
οποσουσδήποτε μαθητάς» που δημοσιεύεται στη σελίδα 122 του οδηγού (βλ. εικ. 19). 

3. Βλ. για παράδειγμα τον κατάλογο των μαθητών του αλληλοδιδακτικού σχολείου του 



στοχεύει στη μεθοδική και προοδευτική διαμόρφωση του παιδιού από τη νεό-
τατη ηλικία του. Προεικονίζει επίσης την έννοια της σχολικής ηλικίας που θα 
εισαγάγει ο νόμος του 1834. 

τα ξύλινα αυτά έπιπλα —που οι τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής 
τους προδιαγράφονται ακριβώς, σε συνάρτηση με τις τεχνικές της γραφής και 

τη στάση του σώματος του μαθητή που θεωρείται επιθυμητή1— χωρίζονται 
από κενό 0,32 μ., απόσταση απαραίτητη για το πέρασμα των μαθητών, αλλά 

κυρίως για τις μετακινήσεις του δασκάλου, τον οποίο ο Κοκκώνης προτρέπει 
να μη στέκεται πάντοτε στο γραφείο του: «Ναι μεν χρεωστεί να ευρίσκεται εις 

αυτό συχνάκις, επειδή εκείθεν εμπορεί, ώς εκ περιωπής, να βλέπη ό,τι γίνεται 
μέσα εις το διδακτήριον πλην είναι καλόν να περιέρχηται πολλάκις τα θρανία 

και τα ημικύκλια, διά να βεβαιόνηται αφ' εαυτού, αν τα πάντα εκτελώνται, ώς 
πρέπει»2. το πρόβλημα λοιπόν της εποπτείας παρεμβαίνει σε όλες τις διαστά-
σεις του σχολικού χώρου. 

Αναφέραμε ήδη ότι οι μαθητές κατανέμονται στα θρανία σύμφωνα με 
την κατάταξή τους στο μάθημα της γραφής, με την πρώτη τάξη πιο κοντά 
στο βάθρο. στο μάθημα της αριθμητικής ακολουθείται η ίδια αρχή κατανομής 

μόνο που οι τάξεις έχουν βέβαια διαφορετική σύνθεση, ανάλογη με την πρόοδο 
των μαθητών στο μάθημα αυτό3. Η κατάταξη των μαθητών στα διάφορα μα-

θήματα καθορίζεται μετά από εξετάσεις που γίνονται κάθε 4 η 6 εβδομάδες4. 
Η κατανομή λοιπόν των μαθητών μέσα στο χώρο της αίθουσας μεταβάλλεται 
συνεχώς ανάλογα με το διδασκόμενο μάθημα και την πρόοδο του κάθε μαθητή. 
Οι «τηλέγραφοι» χρησιμοποιούνται για να καταγράψουν την κάθε στιγμή αυ-

την την κατανομή. Πρόκειται για πινακίδες πλάτους 22 εκ. και ύψους 14 εκ. 
που περιστρέφονται γύρω από κατακόρυφους ξύλινους άξονες, τους «πινακο-

στάτες», και τοποθετούνται στην άκρη των θρανίων απ' όπου αρχίζουν οι διά-
φορες τάξεις (βλ. εικ. 14). Κάθε πινακίδα —συνολικά είναι Οκτώ— έχει από 

τη μια μεριά γραμμένο έναν αριθμό από το 1 έως το 8 και από την άλλη το 

Άργους, τον Ιούνιο του 1830 (Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 536, σ. 1147). 
η ηλικία των μαθητών κυμαίνεται από πέντε έως δεκαεννιά χρονών. Παιδιά εννέα η δέκα 

ετών ανήκουν στην όγδοη τάξη της γραφής, ενώ έφηβοι δεκατεσσάρων η ακόμη και δεκα-
εννέα ετών βρίσκονται μόλις στη δεύτερη. 

1. Παρουσιάζουμε σε παράρτημα το τμήμα του Α' κεφαλαίου του οδηγού που αναφέ-
ρεται στον εξοπλισμό της αίθουσας. η αναλυτική περιγραφή του κάθε Αντικειμένου (υλικό 
κατασκευής, διαστάσεις, τεχνικές λεπτομέρειες κλπ.) και ο ακριβής καθορισμός της θέσης 
του μέσα στην αίθουσα καθώς και της χρήσης του κατά τη διδασκαλία των διαφόρων μαθη-
μάτων παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον και φωτίζουν τη λογική του κανονισμού. 

2. Οδηγός, σ. 109. 
3. Οδηγός, σ. 21-22, 37-38. 
4. Οδηγός, σ. 88-89. 



γράμμα Δ, που αντιστοιχεί στο πρόσταγμα «Διόρθωσον». στην αρχή κάθε 
μαθήματος οι πρωτόσχολοι στρέφουν την όψη των τηλεγράφων με τους αριθ-
μούς που αντιστοιχούν στην τάξη που θα καταλάβει το θρανίο, προς τη μεριά 

των θρανίων απ' όπου μπαίνουν οι μαθητές. Κατόπιν όλοι οι τηλέγραφοι στρέ-
φονται έτσι ώστε τα ψηφία να είναι ορατά από το βάθρο και να διαθέτει ο δά-
σκαλος την ακριβή αποτύπωση της κατανομής των μαθητών κάθε στιγμή1. 

στη συνέχεια ο οδηγός αναφέρεται σε διάφορα αντικείμενα που χρησι-
μεύουν για τη γραφή και είναι στερεωμένα στα γραφεία, όπως τα «αβάκια», 

οι «κονδυλοφόροι», τα «σπογγιστήρια» για τον καθαρισμό των αβακίων, το 
«ομαλιστήριο» για την εξομάλυνση της άμμου του γραφείου των αρχαρίων (βλ. 

εικ. 16). Όλα αυτά περιγράφονται με τη γνωστή αφθονία λεπτομερειών, ενώ 
στα κεφάλαια που αφορούν τη διδασκαλία των μαθημάτων αναφέρεται ακριβώς ο 

τρόπος χρησιμοποίησής τους2. 
το επόμενο υποκεφάλαιο είναι αφιερωμένο στα «πέριξ του διδακτηρίου 

θετόμενα» και πρώτα απ' όλα στα ημικύκλια. Κατασκευασμένα από ξύλο και 
με διάμετρο 1,63 μ., τοποθετούνται περιμετρικά στην αίθουσα και αναρτών-

ται στη βάση των τοίχων έτσι ώστε να ανασηκώνονται όταν το μάθημα εξε-
λίσσεται στα θρανία (βλ. εικ. 15). τα ημικύκλια συνιστούν ένα στοιχείο της 
αίθουσας που είναι ουσιαστικό για την εφαρμογή του μηχανισμού της 

αλληλοδιδακτικής μεθόδου: καθορίζουν στο χώρο τη διάταξη των μαθητών κατά τη 
διάρκεια, του μαθήματος της ανάγνωσης και μία φάση του μαθήματος της αριθ-
μητικής. στη διάρκεια της διδασκαλίας των άλλων μαθημάτων κλείνουν και 

ο χώρος που καταλαμβάνουν απελευθερώνεται και αποδίδεται στην κυκλοφορία. 
Πρόκειται για μια περίπτωση αλληλομεταθετότητας χρήσεων, χαρακτηριστι-
κή για τη λογική της οικονομίας που διέπει την αλληλοδιδακτική μέθοδο στο 
σύνολο της (οικονομία χώρου, κινήσεων, δυνάμεων), η οποία όμως διαφοροποι-
είται καθαρά από την παραδοσιακή εκδοχή που θέλει το χώρο εν γένει διαθέ-
σιμο και προσφερόμενο σε πολλαπλές χρήσεις. Αντίθετα εδώ, αν και ο χώρος 
παραμένει ο ίδιος, οι λειτουργίες που φιλοξενεί διαδοχικά είναι διαφοροποι-
ημένες και αυστηρά προσδιορισμένες από το ημερήσιο πρόγραμμα κατανομής 

του χρόνου. 
δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες των προδιαγραφών που αφορούν τα υπό-

λοιπα αντικείμενα της αίθουσας και που μπορεί να βρει κανείς στο Παράρ-
τημα II. Απλώς απαριθμούμε: θερμάστρες, γραφείο για το δάσκαλο, βιβλιο-
θήκη, πινακίδες, μαυροπίνακες, ρολόι, «δείκται» των πρωτόσχολων ερμηνευ-

των, διάφορα ένσημα και παράσημα, ντουλάπια, κλπ. Τέλος, στον τοίχο πάνω 
από την έδρα αναρτώνται τα ακόλουθα αντικείμενα: οι κατάλογοι κατάταξης 

1. Οδηγός, σ. 5-6, 64-65. εδώ Παράρτημα I και II. 
2. Οδηγός, σ. 5-9, 15-21 κλπ. 



των μαθητών στα διάφορα μαθήματα, ο «πίναξ της τιμής»1, ο «μαύρος πίναξ 
της άτιμώσεως»2, μία πινακίδα όπου με «μεγάλα γράμματα» είναι γραμμένο 
το γνωμικό: «Εις τόπος διά καθέν πράγμα και καθέν πράγμα εις τον τόπον 

του» καθώς και ένα εικονοστάσιο με την εικόνα του Σωτήρα, της Μεταμόρφω-
σης η του Παντοκράτορα. Οι εικόνες αυτές προτείνονται στη θέση του Εσταυ-
ρωμένου που προβλέπει το γαλλικό εγχειρίδιο γιατί, όπως σημειώνει 0 Κοκκώ-
νης: «Κατά τα ήθη και τα εκκλησιαστικά ημών έθιμα, αρμόζει εις ημάς κάλ-
λιον να βάλλωμεν εικόνα του Σωτήρος [...] Αύται δε αι εικόνες αρμόζουσι προ-
σέτι πρώτον, ώς απεικόνισμα της αναγεννήσεως και της πολιτικής σωτηρίας 

του Ελληνικού έθνους" έπειτα δε, ότι τα αλληλοδιδακτικά σχολεία βάλλονται 
υπό την άμεσον προστασίαν αυτής της αυτοσοφίας, του Θεού και Σωτήρος 

ημών»3. 
Άμιλλα, υπακοή, τάξη, θρησκεία και εκφράσεις εθνικής συνείδησης: όλα 
τα σύμβολα των μέσων της «αγωγής» συγκεντρώνονται πάνω από την έδρα, 

το κατεξοχήν σύμβολο της σχολικής εξουσίας... 

γ. Υποχρέωση πρόβλεψης: οι διαστάσεις της αίθουσας διδασκαλίας 

Η λεπτομερής «διαστασιολόγηση» των διαφόρων αντικειμένων και οι 
καθορισμένες μεταξύ τους αποστάσεις υπεισέρχονται στους υπολογισμούς που 

ο οδηγός προτείνει ώς απάντηση στο κεντρικό ερώτημα που τίθεται από 
τις αρχές σε σχέση με το πρόγραμμα κατασκευής του σχολικού κτιρίου: ποιές 
πρέπει να είναι οι ακριβείς διαστάσεις μιας αίθουσας διδασκαλίας για να μπορεί 

να φιλοξενήσει έναν ορισμένο αριθμό μαθητών, και αντίστροφα πόσοι μαθη-
τές μπορούν να φοιτήσουν σ' ένα ορισμένο κτίριο; 

Ακόμη περισσότερο, ο οδηγός θα προτείνει έναν κατ' αρχήν υπολογισμό 
των αναγκών, προσπαθώντας να καθορίσει τον αριθμό των μαθητών που θα 

φοιτήσουν. Αφού η αλληλοδιδακτική μέθοδος προσφέρει τη δυνατότητα διδα-
σκαλίας από έναν μόνο δάσκαλο ενός απεριόριστου θεωρητικά αριθμού παιδιών, 
συγκεντρωμένων σ' ένα ενιαίο χώρο, κατά συνέπεια το μέγεθος του σχολείου, 
δηλαδή οι διαστάσεις της αίθουσας, θα προσδιοριστεί από τον πληθυσμό σχο-
λικής ηλικίας της περιοχής στην οποία απευθύνεται. το μέγεθος αυτού του 

1. Πρόκειται για πίνακα χωρισμένο σε στήλες με επιγραφές όπως: «φρόνιμος, επιμελής, 
εύτακτος, φιλαληθής, ευπειθής κ.τ.λ.», στον όποιον καταγράφονται κάθε μήνα τα ονόματα 

των μαθητών που βραβεύονται για την επιτυχία τους στις διάφορες ασκήσεις η για τη συμπε-
ριφορά τους γενικά, (βλ. Οδηγός, σ. 99, 103). 

2. στον πίνακα αυτό σημειώνονται τα ονόματα των μαθητών που μετά από συχνές 
παρατηρήσεις και ποινές παραμένουν «αδιόρθωτοι». ο πίνακας χωρίζεται σε στήλες που 

αντιστοιχούν στα σφάλματα όπως: «φλύαρος, ρυπαρός, παρήκοος, οκνηρός η αμελής, φιλο-
παίκτης, ψεύστης, διεστραμμένος» (Οδηγός,  α. 102-103). 

3. Οδηγός, σ. 14, σημ. 2. 



πληθυσμού σύμφωνα με τον οδηγό ανέρχεται στο 10% του συνολικού πληθυ-
σμού μιας περιοχής 1, ενώ οι θέσεις του σχολείου προκύπτουν αν αφαιρεθεί από 

το νούμερο αυτό το 19%, που αντιστοιχεί σ' ένα προβλεπόμενο ποσοστό καθη-
μερινών απουσιών. Έτσι για έναν οικισμό με 1000 κατοίκους, π.χ., πρέπει να 
κατασκευαστεί ένα σχολείο 81 θέσεων2. 

για τον προσδιορισμό των ακριβών διαστάσεων της αίθουσας βάσει των 
προϋπολογιζόμενων θέσεων, ο οδηγός προτείνει μια σειρά πρακτικών κανό-

νων που επεξηγούνται με απλά παραδείγματα3. ο υπολογισμός δεν βασίζεται 
σ' ένα μέγεθος επιφανείας ανά μαθητή —όπως θα γίνει στο τέλος του 19ου αι. 

και όπως συμβαίνει ακόμη και σήμερα—, αλλά στο μήκος θρανίου που κατα-
λαμβάνει κάθε μαθητής και που όπως είδαμε ορίζεται 0,38 μ. Ξεκινώντας από 
αυτό το δεδομένο και λαμβάνοντας υπόψη την αρχική προδιαγραφή που θέλει 

την αίθουσα σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, υπολογίζεται το μέγε-
θος του ζεύγους θρανίο-γραφείο. Ο κανόνας ορίζει ότι η κατανομή των μαθη-

των στα θρανία πρέπει να δίνει μια στήλη θρανίων με μήκος διπλάσιο από το 
πλάτος της. Αν , για παράδειγμα, προβλέπονται 200 μαθητές, τότε επιλέγεται 
θρανίο με 12 θέσεις. Κατά συνέπεια, το μήκος του κάθε ξυλουργικού σώματος 

θα είναι 12X0,38=4,55, ενώ το μήκος της στήλης των θρανίων θα είναι 200/12 
Χ0,76= 12,90 μ., όπου η διάσταση 0,76 μ. προκύπτει αν στο πλάτος του κάθε 
ξυλουργικού σώματος προστεθεί ο ελεύθερος χώρος που πρέπει να υπάρχει με-
ταξύ δύο τέτοιων σωμάτων. Αφού οριστούν με αυτόν τον τρόπο οι διαστάσεις 

του παραλληλογράμμου που καταλαμβάνουν τα θρανία, οι διαστάσεις της αί-
θουσας προκύπτουν αν προστεθούν, κατά μεν την έννοια του μήκους, 3,90 μ. 
—που αντιστοιχούν στο χώρο που απαιτείται για το βάθρο του δασκάλου, τα 

ημικύκλια του βάθους της αίθουσας και την κυκλοφορία—, κατά δε την έννοια 
του πλάτους, δηλαδή του μήκους του θρανίου, 2,60 μ., που απαιτούνται για 

δύο σειρές ημικύκλια και τους αναγκαίους διαδρόμους. Άρα μια αίθουσα 200 
μαθητών είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο 7,14X16,80 μ. για να διευκο-
λυνθούν ακόμη περισσότερο αυτοί οι υπολογισμοί, ο οδηγός προτείνει τη χρη-
σιμοποίηση πίνακα, ο οποίος καθορίζει τις διαστάσεις μιας αίθουσας 

αλληλοδιδακτικής σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών και τον τύπο των θρανίων που 

1. Πρόκειται για το ποσοστό που δίνει ο Sarazin στο Manuel...  η κατάσταση της στα-
τιστικής του πληθυσμού στην Ελλάδα την εποχή αυτή —αλλά και για αρκετές δεκαετίες 

αργότερα— δεν επιτρέπει τον υπολογισμό της αντίστοιχης ομάδας ηλικιών (βλ. πιο κάτω). 
Έτσι, και δεδομένων των χαρακτηριστικών της αλληλοδιδακτικής μεθόδου, το ποσοστό 

αυτό μπορεί να θεωρηθεί μάλλον αυθαίρετο. Πάντως το ίδιο χρησιμοποιείται  και για τον 
υπολογισμό του δυνητικού σχολικού πληθυσμού ακόμη και το 1888. 

2. Οδηγός, σ. 126. 
3. Οδηγός, σ. 3-5. 



θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν (εικ. 19) 
Η λογική της «οικονομίας» είναι εντυπωσιακή. Πρόκειται πράγματι για 

ένα κτίριο όπου ούτε ένα εκατοστόμετρο επιφάνειας δεν αφήνεται στην τύχη: 
όλος ο χώρος είναι «χρήσιμος» χώρος. 

Μετά από αυτό το περιδιάβασμα της οργάνωσης του χώρου ενός «τυπι-
κού» αλληλοδιδακτικού σχολείου, θα επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε τα βα-
σικά χαρακτηριστικά αυτού του χώρου, καθώς επίσης και τους μείζονες άξο-
νες της λογικής του ίδιου του κειμένου των προδιαγραφών. 

Πρώτα απ' όλα η «απομόνωση», που μπορεί να θεωρηθεί από πρώτη άπο-
ψη χαρακτηριστικό κοινό τόσο στα προεπαναστατικά σχολεία όσο και στα 

αλληλοδιδακτικά. στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για τελείως διαφορε-
τική προσέγγιση. στη θέση του απλού σχήματος της απομόνωσης, που πραγμα-
τοποιείται με υψηλό περιτοίχισμα και ελεγχόμενη είσοδο, αναπτύσσεται ολό-
κληρη τακτική μετάβασης με τον προσδιορισμό της διαπλοκής των περασμά-
των, των ανοιγμάτων και των διαφανειών. 

Όμοια, στη βάση ενός λεπτομερούς υπολογισμού, η αίθουσα διδασκαλίας, 
αυτός ο μη διαφοροποιημένος χώρος των παραδοσιακών σχολείων, εξειδικεύ-
εται λειτουργικά. Η ανάλυση και κωδικοποίηση της διαρρύθμισης του τείνει: 

α. στη δημιουργία «χρήσιμων» χώρων που συχνά προορίζονται για πολ-
λαπλές χρήσεις, αυστηρά όμως καθορισμένες και κατανεμημένες στο χρόνο 

β. στο να διευκολύνει τον οπτικό έλεγχο, αμοιβαίο και ιεραρχημένο, όλων 
όσων συμμετέχουν στη σχολική εργασία-

γ. στην κατανομή θέσεων, δεδομένου ότι η συνεχής μετακίνηση των προ-
σώπων μέσα στο σταθερά διαμορφωμένο χώρο δεν αποσκοπεί μόνο στο να κα-

1. Συντάκτης του Πίνακα είναι ο Jomard , μαθηματικός ο οποίος χρημάτισε γραμματέας 
της «Société d 'enseignement élémentaire» γύρω στα 1818. ο ίδιος έχει γράψει εγχειρί-

δια για τη διδασκαλία της αριθμητικής στα πρωτοβάθμια σχολεία. "ένα από αυτά μεταφρά-
στηκε και στα ελληνικά και υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση για τα αλληλοδιδακτικά σχο-
λεία (βλ. Α. Δασκαλάκης, ό.π., τεκμ. αρ. 222, σ. 402' Οδηγός, σ. 41, σημ. 1). στον J o m a r d 
οφείλονται και τα δύο σχέδια αλληλοδιδακτικών σχολείων που περιλαμβάνονται στον Guide 
de  l'enseignement  mutuel  του 1818 (εικ. 15, 16). 

οι διαστάσεις στον πίνακα αυτό δίνονται κατ' εξαίρεση σε πόδια. θα πρέπει να σημει-
ωθεί σχετικά, ότι μία από τις καινοτομίες που εισάγει ο οδηγός είναι η χρησιμοποίηση του 
γαλλικού μέτρου σαν κύρια μονάδα μετρήσεως: «Όλαι αι διαστάσεις εις το παρόν [το 
Manuel...  του Sarazin] σημειώνονται με το μέτρον τούτο κατά το δεκαδικόν της Γαλλίας 
σύστημα- εστοχάσθην δε να το φυλάξω κ' εγώ εις την μετάφρασιν ώς ευκολύνον τους υπο-
λογισμούς, και ον αναγκαίον προσέτι να το μεταχειρισθώμεν εις τα της γραμμικής ιχνογρα-
φίας» (Οδηγός,  σ. 2, σημ. 2). το μέτρο σαν βάση του μετρικού συστήματος υιοθετήθηκε 
θεσμικά στην Ελλάδα το 1836 (βλ. Διάταγμα της 28 Οκτ. 1836, «Περί νέων μέτρων και 
σταθμών»). 



καταστήσει δυνατή τη συγχρονισμένη απασχόληση όλων των μαθητών, αλλά 
χρησιμοποιείται  επίσης για την τιμωρία και τον έπαινο, .για την Ιεράρχηση 

των ρόλων και των επιδόσεων. 
Οι στόχοι αυτοί εκφράζονται τελικά στις προδιαγραφές των διαστάσεων 
που διατυπώνονται με μορφή «περιοριστική» η «ονομαστική». στην πρώτη πε-

ρίπτωση καθορίζονται η μέγιστη η η ελάχιστη τιμή ενός μεγέθους που δεν πρέ-
πει να ξεπεραστεί, π.χ., το ύψος και το πλάτος της αίθουσας, το ύψος της ποδιάς 

των παραθύρων. στη δεύτερη περίπτωση μια και μόνη τιμή προτείνεται 
ώς απάντηση στα προβλήματα που θέτει το πρόγραμμα" τέτοιες είναι οι δια-
στάσεις των στοιχείων του έξοπλισμού1. Οι διαστάσεις αποτελούν λοιπόν το 
προνομιακό υπόβαθρο των προδιαγραφών. 

εδώ βρίσκεται μία από τις καινοτομίες που παρουσιάζει ο οδηγός σε 
σχέση με τις παραδοσιακές κατασκευαστικές πρακτικές στην Ελλάδα. Πράγ-
ματι, το «δάσος των ψηφίων» που θα σχηματιζόταν αν περνούσαμε σε ένα 
σχέδιο όλες τις διαστάσεις που προδιαγράφει δεν συνιστά μία αναγκαιότητα 

στην κατασκευή, σταθερή για όλες τις εποχές. Αντίθετα αναδεικνύει με ιδιαί-
τερη σαφήνεια την αποδυνάμωση των κατασκευαστικών συμβάσεων, δηλ. την 
προοδευτική εγκατάλειψη κάθε σιωπηρής αναφοράς σε λύσεις χώρου και τεχνι-
κές παραδοσιακές. οι διαστάσεις εισάγονται λοιπόν σαν σύστημα πληροφορίας 

στα νέα δίκτυα οργάνωσης της εργασίας στο εργοτάξιο, και απαντούν στις 
ανάγκες πρόβλεψης και ελέγχου που χαρακτηρίζουν τις γενικότερες μεταβολές 

που η Επανάσταση και η δημιουργία ενός αστικού, συγκεντρωτικού Κράτους 
προκαλούν στην παραγωγή και διαχείριση του δομημένου χώρου στην Ελλάδα. 

3. ΛΟΓΙΚΕΣ (ΑΣΤΙΚΟΥ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ήδη από το 1828, το πρόβλημα της κατασκευής των σχολικών κτιρίων 
τίθεται στην πολυπλοκότητά του. τα ζητήματα που ανακύπτουν αφορούν την 
καταλληλότητα, τη χωροθέτηση και το μέγεθος των κτιρίων αυτών, που ανα-
μένεται να συμβάλλουν στην αποδοτικότητα του σχολικού έργου" ζητήματα 

που είναι συνδεδεμένα τόσο με τις απαιτήσεις της ίδιας της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας —προσαρμογή στην αλληλοδιδακτική μέθοδο— όσο και με την κατα-
νομή του πληθυσμού στις διάφορες περιοχές η με τις οικονομικές δυνατότητες 

των παραγόντων που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση τους. 
το σχολικό κτίριο βρίσκεται ευθύς εξαρχής υπαγόμενο σε ένα καθεστώς 

καθαρά πολιτικό, καθεστώς κοινό —πρέπει να το υπογραμμίσουμε— για όλες 

1. για τα διάφορα συστήματα διαστασιολόγησης και τη λειτουργία τους στη διαδικασία 
της κατασκευής βλ. Α. Dupire et al, Deux essais sur la, construction , Παρίσι 1981, σ. 
85-91. 



τις επεμβάσεις που αναλαμβάνει το υπό διαμόρφωση εθνικό αστικό κράτος στον 
τομέα της οργάνωσης και της διαχείρισης του χώρου: υποχρέωση πρόβλεψης 

και αξιολόγησης, προγραμματισμού και ελέγχου, οικονομίας στη διαχείριση 
των δημοσίων δαπανών. 

στο βαθμό που εγκαθίσταται ο μηχανισμός αυτού του συγκεντρωτικού 
κράτους οργανώνεται αντίστοιχα και το καθεστώς ανάθεσης έργων από τις δη-
μόσιες αρχές, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Η 
διοικητική διαίρεση της χώρας και ο αντίστοιχος διοικητικός μηχανισμός θα 

αποτελέσουν τη βάση για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο του σχολικού 
δικτύου. 

Σχετικά με τον προγραμματισμό αναφερθήκαμε στον στόχο που έχει τε-
θεί από τον Κυβερνήτη: η κατανομή σε όλη τη χώρα, πόλεις και χωριά, τρια-
κοσίων-τετρακοσίων αλληλοδιδακτικών σχολείων 1. το πρόβλημα λοιπόν του 
σχολικού χάρτη παραμένει για την εποχή αυτή γενικά διατυπωμένο, και τούτο 

για διάφορους λόγους, από τους οποίους σημαντικός εμφανίζεται η δυσκολία 
χρηματοδότησης. το «Γαζοφυλάκιο», που προέβλεπε ώς ειδικό εκπαιδευτικό 
ταμείο το ψήφισμα της ΙΑ' Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας, δεν τροφοδοτή-
θηκε έτσι ώστε να επιτρέπει την κεντρική χρηματοδότηση και κατά συνέπεια 

τον προγραμματισμό της λειτουργίας των σχολείων και της κατασκευής των 
σχολικών κτιρίων2. Στις 4 Φεβρουαρίου 1830 δημοσιεύτηκε το ψήφισμα Η' 

που θέσπιζε επιτόπιους πόρους για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της 
ερειπωμένης χώρας. Πιο συγκεκριμένα ορίζεται ότι από τους πόρους αυτούς, 
που συλλέγονται μεν από τα επαρχιακά συμβούλια αλλά εισάγονται στο εθνικό 

ταμείο και άρα τη διαχείριση τους έχει η κυβέρνηση, θα αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες «[...] του να συστηθώσιν εις τας διαφόρους πόλεις της Ελλάδος, τας 

τε ανεγειρομένας εξ ερειπίων και τας διασωθείσας από την εκ του πολέμου κα-
ταστροφήν, καταστήματα κοινωφελή, οίον ναοί, σχολεία, νοσοκομεία, διοικη-
τήρια, να κατασταθώσιν υδραγωγεία, δρόμοι, γέφυραι και λοιπά τοιαύτα, και 

να χορηγηθώσι τα διοικητικά έξοδα»3. Αλλά φαίνεται ότι οι ανάγκες σε εθνι-
κό επίπεδο, όπως τα έξοδα του πολέμου, η βοήθεια στους πρόσφυγες κλπ. απορ-
ρόφησαν τη μεγαλύτερη μερίδα αυτών των εσόδων4. 

1. Βλ. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 202, σ. 340 (επιστολή του Κυβερ-
νήτη προς την επί της Προπαιδείας Επιτροπή, 21 Οκτ. 1829). 

2. Βλ. G.L. Maurer, ο Ελληνικός λαός, ελλ. μετάφραση, Αθήνα 1976, σ. 326-330. 
3. Δημοσιεύεται στο Σ. Αντωνιάδης, τα δημοτικά...,  τ. Α', Αθήνα 1842, σ. 161-163. 
4. η έκθεση του Γραμματέα επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Παιδεύσεως, 

της 30 Μαΐου / 11 Ιουνίου 1833 (Γ.Α.Κ., Οθωνικά, Υπουργ. Παιδείας, σειρά L', φάκ. 
40), περιέχει μια γενική εικόνα των προβλημάτων χρηματοδότησης της σχολικής πολιτικής 

του Καποδίστρια. 



Η κατασκευή των σχολικών κτιρίων πραγματοποιείται κυρίως χάρη σε 
ειδικούς εράνους μεταξύ των κατοίκων μιας πόλης η μιας περιοχής. Η κυ-
βέρνηση βοηθά στη συμπλήρωση του αναγκαίου ποσού με εδικές επιχορηγή-
σεις1. Συχνά οι κάτοικοι συνεισφέρουν στην κατασκευή του σχολείου με την 
παραχώρηση οικοδομικών υλικών η με την προσωπική εργασία στο έργοτά-
ξιο2. Αλλά δεν άνηκε ι πάντα στους κατοίκους η πρωτοβουλία για τη συγκέν-
τρωση χρημάτων η οικοδομικών ύλών3. σε πολλές περιπτώσεις είναι οι διοι-
κητές και οι έκτακτοι επίτροποι που προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες, 

επιβάλλοντας στους κατοίκους και στα μοναστήρια της περιοχής ειδικές συνει-
σφορές4. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η χωροθέτηση του σχολείου αποκτά μεγάλη 
σημασία. 

το πρόβλημα που παρουσιάζεται συνδέεται αφ' ενός με το χαρακτήρα 
της αλληλοδιδακτικής μεθόδου που πλεονεκτεί οικονομικά εφόσον τουλάχι-

στον εκατό μαθητές συγκεντρώνονται σ' ένα σχολείο, αφ' ετέρου με την κατά-
σταση του πληθυσμού στην Ελλάδα αυτήν την εποχή. Πράγματι οι απελευ-
θερωμένες περιοχές παρουσιάζουν για την περίοδο που μας ενδιαφέρει εξαιρε-
τικά χαμηλή πυκνότητα και πληθυσμό διεσπαρμένο σε πολύ μικρούς οικισμούς. 
Σύμφωνα με τους καταλόγους των οικισμών της Πελοποννήσου που δημοσιεύθηκαν 

1. το ακόλουθο απόσπασμα μιας επιστολής του Καποδίστρια προς τον Έκτακτο Επί-
τροπο Αρκαδίας αναφορικά με το αλληλοδιδακτικό σχολείο της Τρίπολης εικονογραφεί 
αυτή τη διαδικασία: «à mon passage par tripolitza, les employés de l'école d'enseigne-
ment mutuel m 'on t remis une requête, laquelle accompagne la souscription faite  pour 
couvrir les frais  de cet établissement [...] Lorsque je connaîtrai le montan t de la sou-
scription et le devis des dépences que l ' ingénieur m'enverra, je neme refuserai  pas à 
met t re à la disposition des éphores la somme qui sera nécessaire pour compléter cette 
oeuvre de dieu» (J. Capodistrias, Correspondance...,  ό.π., τ. III, σ. 121). με την ίδια 
διαδικασία χρηματοδοτήθηκε η κατασκευή του σχολείου του Πόρου, της Μεθώνης, η επι-
σκευή ενός τζαμιού για να χρησιμοποιηθεί σαν αλληλοδιδακτικό σχολείο στην Πάτρα (στο 

ίδιο,  σ. 203,110,140 αντίστοιχα), η κατασκευή του σχολείου της Βοστίτζας (Γ.Α.Κ., Καποδιστριακά, 

υπ. Παιδείας, φάκ. 30, έγγρ. αρ. 275) κλπ. 
2. Βλ. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 591, σ. 1300-1301 (σχολείο στο 

Νησί), τεκμ. αρ. 597, σ. 1313-1314 (σχολείο στον Ά γ ι ο Πέτρο Πραστού)· τεκμ. αρ. 496, 
σ. 1053-1054 (σχολείο Αρβανιτοκερασσιάς Τριπόλεως) κλπ. 

3. Αντίθετα αυτό που συχνά συμβαίνει είναι να αρνούνται εκ των υστέρων οι κάτοικοι 
να πληρώσουν το ποσό για το όποιο έχουν εγγραφεί στους καταλόγους των εράνων. Βλ. για 
παράδειγμα σχετικά με το σχολείο της Τρίπολης: Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. 
αρ. 143, σ. 210 και τεκμ. αρ. 656, σ. 1411. σε ανάλογη περίπτωση προεστοί της Βυτίνας 
ζητούν από την Κυβέρνηση: «να διατάξη την σύναξίν των [των οφειλομένων συνεισφορών] 
διά της εκτελεστικής δυνάμεως» (στο ίδιο,  τεκμ. αρ. 923, σ. 1908). 

4. Βλ. ενδεικτικά: Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 989, σ. 2047 κ.ε. (επαρ-
χία Αποκούρου Δυτικής Στερεάς)· τεκμ. αρ. 282, σ. 601-603 (επαρχία Λακεδαίμονος και 
Πραστού)' τεκμ. αρ. 503, σ. 1068 κ.ε.' τεκμ. αρ. 831, σ. 1751 κ.ε. (νήσος Άνδρος) κλπ. 



20 Σχηματική κάτοψη του αλληλοδιδακτικού σχολείου της Καρύταινας Αρχ. Δ 
Σταυρίδης, 1830 

21 Tο αλληλοδιδακτικό σχολείο των Μεγάρων Αρχ. Α Γ Κάλανδρος, 1831-1835 



22. Μελέτη γ ια την μετατροπή μιας κατοικίας στην Ανδρίτσαινα σε αίθουσα αλληλο-
διδακτικής διδασκαλίας. Αρχ. Δ. Σταυρίδης, 1830. 
Πίνακας 1, αποτύπωση της υφισταμένης κατάστασης. Πίνακας II, πρόταση. 





23. Αλληλοδιδακτικό σχολείο στο Κρανίδι. Αρχ. Α. Γ. Κάλανδρος. 1829. 



24. Αλληλοδιδακτικό σχολείο Μεθώνης, Αρχ. Audoy, 1830. 





25. Αλληλοδιδακτικό σχολείο Άργους. Αρχ. De Vaud, Λ. Ζαβός, 1831. 
α. Κάτοψη. Οι διαχωριστικοί  τοίχοι είναι μεταγενέστεροι, β. Ό ψ η προς την αυλή. 
γ . Ό ψ η προς το δρόμο. 



ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  ΣΥΝΑΙ&ΑΚΎΙΚΗΣ  ΚΑΙ AAA HA ΟΔ ΙΔΑΚ'ΓΙΚΗΣ  ΜΕΘΟΔΟΥ 

2 6 «Σχέδιον δημοτικού σχολείου συνθέτου υπό 1 Δρα ίκη» , 1855 



θηκαν από την Expédition Scientifique  de la Morée1, η χερσόνησος έχει το 
1829-1830 πυκνότητα 15,92 κάτ./km2. ο πληθυσμός είναι κατανεμημένος 

σε 1011 οικισμούς, από τους οποίους μόνο 36 ξεπερνούν το όριο των 1000 κα-
τοίκων, συγκεντρώνοντας συνολικά 77008 κατ., δηλ. το 22,9% του συνολι-
κού πληθυσμού. Κατά συνέπεια έχουμε έναν μέσο όρο 164 κάτ./οικισμό για 

τους υπόλοιπους 1575 οικισμούς. 
Η τακτική, λοιπόν, των διοικητών συνίσταται στο να πείσουν η να εξα-

ναγκάσουν τους κατοίκους οικισμών που γειτνιάζουν να συνεισφέρουν σε χρή-
μα, είδος η εργασία για την κατασκευή ενός σχολικού κτιρίου στον κεντρικό-
τερο οικισμό η ορισμένες φορές ακόμα και σε μη κατοικημένη περιοχή που να 
βρίσκεται σε ίση απόσταση από τα γύρω χωριά 2. Συναντάμε ακόμα περιπτώ-
σεις όπου ο Διοικητής καλεί το επαρχιακό συμβούλιο να αποφασίσει συνολικά 

για τους πόρους και για την κατανομή των σχολείων στο σύνολο της έπαρχίας 3. 
θα πρέπει, τέλος, να αναφερθούμε σε ένα πρόγραμμα κατασκευής σχολικών 

κτιρίων σε περιοχή αρκετά εκτεταμένη. Πρόκειται για το τμήμα της Δυτικής 
Στερεάς. Ο Έκτακτος Επίτροπος, με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, 

ανέλαβε την ταυτόχρονη κατασκευή εννέα σχολείων και την επισκευή ενός δέ-
κατου, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση από ποσά που η κυβέρνηση προόρι-
ζε για την παροχή βοήθειας στους κατοίκους και την ανοικοδόμηση αυτής της 
περιοχής, που είχε σχεδόν ερημωθεί από τον πόλεμο. τα σχολεία κτίστηκαν 

στα παραδοσιακά κέντρα της περιοχής 4. 
Αλλά οποίοι και αν είναι οι ειδικοί όροι χρηματοδότησης, η κατασκευή, 

η αγορά η η επισκευή ενός σχολικού κτιρίου πραγματοποιείται πάντα κάτω 
από την εποπτεία της κεντρικής διοίκησης. το αντικείμενο του ελέγχου είναι 

διπλό: καταλληλότητα του κτιρίου και προσαρμογή του στην αλληλοδιδακτική 
μέθοδο και οικονομία στη διαχείριση των δημοσίων χρημάτων. Δημόσια χρήματα 

1 . Expédition  Scientifique  de  Morée.  Section  des  sciences Physiques, τ. II, Παρίσι 
1834, σ. 64 κ.ε. 

2. Βλ. ένδεικτικά: Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 219, σ. 387-390 (νήσος 
Νάξος)· τεκμ. αρ. 796, σ. 1698-1699 (Οπισινοχώρια επαρχίας Λακεδαίμονος)· τεκμ. αρ. 
164, σ. 268-269 (Βαρδουνοχώρια επαρχίας Λακεδαίμονος)' τεκμ. αρ. 930, σ. 1913-1919 
(περιοχή Κραβάρων Στερεάς Ελλάδος) κλπ. Μερικές φορές όμως, η ύπαρξη ενός κτιρίου 
κατάλληλου για σχολική χρήση βαραίνει σημαντικά στην επιλογή χωροθέτησης του σχο-
λείου στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, για παράδειγμα, αν και τα Τρανά Ζευγολατιά βρίσκε-
ται σε κεντρική θέση σχετικά με τα χωριά της Βόχας Κορινθίας, το σχολείο εγκαθίσταται 
τελικά στην Κόρινθο γιατί εκεί διατίθεται μια παλιά στρατώνα κατάλληλη για τη στέγασή 
του (στο ίδιο,  τεκμ. αρ. 586, σ. 1292' τεκμ. αρ. 1317, σ. 1317, και Γενική  Εφημερίς,  1829, 

αρ. 58). 
3. Βλ. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 917, σ. 1899-1901, σχετικά με την 

επαρχία Λεβαδείας. 
4. στο  ίδιο,  τεκμ. αρ. 839, σ. 1771-1773. 



ματα θεωρούνται ακόμη και τα ποσά που συγκεντρώνονται με έρανο από τους 
κατοίκους1. Αυτά τα δύο σημεία επανέρχονται σταθερά στην αλληλογραφία 

της κυβέρνησης με τους έκτακτους επιτρόπους και τους διοικητές, καθώς και 
στα μηνύματα αυτών των τελευταίων προς τους κατά τόπους υπεύθυνους των 

σχολείων. 
για την επίτευξη του πρώτου στόχου, της καταλληλότητας δηλ. του κτι-

ρίου, η κυβέρνηση αναθέτει σε πρόσωπα που γνωρίζουν τις ειδικές ανάγκες, 
την εκπόνηση του σχεδίου και την επίβλεψη των εργασιών. Αρχικά χρησιμοποιούνται 

οι δάσκαλοι, είτε εκείνοι των συγκεκριμένων σχολείων, είτε άλλοι 
που στέλνονται επιτόπου ειδικά γι' αυτόν το σκοπό2. Γρήγορα όμως το έργο 

1. Παραθέτουμε ενδεικτικά Ινα απόσπασμα από την επιστολή που ο Έκτακτος Επί-
τροπος των Νοτίων Κυκλάδων απευθύνει στη Δημογεροντία της Ανάφης, στις 9 Οκτ. 
1830, σχετικά με την επισκευή του σχολείου που χρηματοδοτείται από τοπικούς εράνους: 
«[...] τα έξοδα διά την επισκευήν της Σχολής αναβαίνοντα εις γρ. 702, 1/2 είναι χωρίς την 
αναγκαίαν οικονομίαν τοσαύτα δεν εξωδεύθησαν ούτε εις το ενταύθα [Σαντορίνη] Αλληλοδιδακτικόν 

σχολείον. Ταύτα προσκαλείσθε να γνωστοποιήσητε εις τους Επιτρόπους ειδοποιούντες αυτούς 
ότι είμεθα εις χρέος να πέμπωμεν αντίγραφον του λογαριασμού τούτων 

προς την Σ. Κυβέρνησιν, ήτις μέλλει να τους επικρίνη διά τούτο και είναι χρεία να μεταχει-
ρίζωνται όλην την δυνατήν οικονομίαν διά να ευαρεστήσωσιν» (Α. Δασκαλάκης, Κείμενα..., 

ό.π., τεκμ. αρ. 648, σ. 1399). το διάταγμα αρ. 735, της 11 Μαΐου 1830, που καθορίζει τα 
καθήκοντα των εφόρων, ορίζει: «δεν θέλουν επιχειρίζεσθαι καμμίαν επισκευήν σημαντικήν 
η μεταρρύθμισιν του καταστήματος όπου υπάρχει, η την οικοδομήν αυτού όπου δεν υπάρχει, 
πριν λάβωσι την άδειαν της κυβερνήσεως, αναφερόμενοι διά του Διοικητού, όστις θέλει έχει 
την διεύθυνσιν της οικοδομής κατά το όποιον απαιτείται σχέδιον (άρθρ. Ε') [...] οφείλουν να 
κρατούν ακριβή λογαριασμόν των εξόδων της οικοδομής η επισκευής, τον όποιον θέλουν στέλ-
λει εις την Κυβέρνησιν με τα αναγκαία αποδεικτικά, επικυρωμένον παρά του Διοικητού (άρ-
θρο ΣΤ')». 

2. Αναφέρουμε ενδεικτικά: ο Μ. Δαπόντες, μαθητής του Κλεόβουλου, επέβλεψε τις 
εργασίες στο σχολείο της Πάτρας (Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 421, σ. 
907-908). ο Π . Μπούας, δάσκαλος στο αλληλοδιδακτικό της Καλαμάτας, διηύθυνε τις 
εργασίες κατασκευής του κτιρίου του σχολείου (στο ίδιο,  τεκμ. αρ. 528, σ. 1115-1117). ο 
ίδιος, τον Αύγουστο του 1830, επισκέπτεται, μετά από εντολή του Διοικητή Καλαμάτας 
και Νησιού, το Νησί για να συντάξει το σχέδιο του αλληλοδιδακτικού σχολείου που πρόκει-
ται να οικοδομηθεί εκεί. σε σχετική έκθεση του αναφέρεται στη μέθοδο που ακολούθησε: 
«Ελάβομεν κατά πρώτον υπ' όψιν τον αριθμόν των κατοίκων και, πληροφορηθείς ότι φθάνει 
τας 3.000 ψυχάς, λαβών βάσιν τας 2.500, έδωσα το σχέδιον της οικοδομής διά 250 μαθητάς 
κατά την αναλογίαν, αφαιρέσας και απ' αυτόν όσους οι περί των τοιούτων κανόνες διορί-
ζουσι. Όθεν, η οικοδομή πρέπει να λάβη μήκος πόδας γαλλικούς 53 και πλάτος 2,1/2, ύψος 
δε πόδας 15. Επεσκέφθην επομένως δειχθέντα τινά τόπον αφιερωμένον εις δημόσια κατα-
στήματα, όπου, εγκριθείς και τόπος διά την οικοδομήν του σχολείου, εκλέξαμεν την αρμό-
διαν θέσιν [...] Σκεφθέντες ακολούθως τας παρούσας περιστάσεις, έκαμα τον υποθετικόν 
λογαριασμόν των εξόδων, όστις έλπίζω να δικαιώνη τα πάντα» (στο ίδιο,  τεκμ. αρ. 591, σ. 
1300-1303). ο δάσκαλος I. Δραΐκης διηύθυνε την κατασκευή του σχολείου του Μεσολογ-
γίου «έχων ανά χείρας το μεταφρασθέν εγχειρίδιον του κου Σαραζίνου» (στο  ίδιο,  τεκμ. αρ. 
636, σ. 1380), κλπ. 



αυτό ανατίθεται σε αρχιτέκτονες-μηχανικούς 1, οι οποίοι χρησιμοποιούν για το 
σχεδιασμό τις προδιαγραφές του οδηγού. Η χρησιμοποίηση των αρχιτεκτό-
νων-μηχανικών δεν περιορίζεται βέβαια στα σχολικά κτίρια. Η παρουσία τους 

εκδηλώνεται έντονη σ' όλες τις διαδικασίες καθορισμού του χώρου, την ίδια 
στιγμή που υιοθετούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα οργάνωσης και διαχείρισης 

του εθνικού και του αστικού χώρου. Σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα: 
— Η οικοδόμηση του χώρου της πόλης πρέπει να γίνεται στη βάση κανόνων 

που πηγάζουν από μια καθολική επιστημονική γνώση και στοχεύουν στην 
προστασία της πνευματικής και σωματικής υγείας των πολιτών. Ως απόρροια 
αυτής της επιταγής, το εθιμικό δίκαιο που εξασφάλιζε τη διαιώνιση της παρα-
δοσιακής τάξης στην οργάνωση του αστικού χώρου θα αντικατασταθεί, κυ-
ρίως από το 1833 και μετά, από ένα σύνολο κειμένων, με Ισχύ νόμου, τα οποία 
προδιαγράφουν το χώρο και είναι εμπνευσμένα από τις ευρωπαϊκές πολεοδομι-
κές θεωρίες και πρακτικές. 
— Η εικόνα της πόλης πρέπει να οργανωθεί, ο ιστός της πρέπει να είναι κα-
νονικός και τυποποιημένος. 
— Η τελειότητα όμως της πόλης δεν εξαρτάται μόνο από την κανονική ρυ-
μοτομία της. Απαιτεί επιπλέον την ύπαρξη ενός συστήματος υπηρεσιών κατα-
νεμημένων ορθολογικά στο χώρο της, που στο πολεοδομικό σχέδιο εμφανίζον-
ται ώς ενδείξεις προορισμού των διαφόρων τετραγώνων. 
— Πρέπει, κατά συνέπεια, να γίνει ο σχεδιασμός ενός ιδιαίτερου συνόλου κτι-
ρίων για να στεγάσουν αυτούς τους διάφορους θεσμούς-υπηρεσίες. Κάθε κτίριο 
πρέπει να ανταποκρίνεται στην ειδική χρήση του τόσο από άποψη λειτουργι-
κή όσο και από άποψη συμβολική. 
— Τέλος, το εθνικό έδαφος πρέπει να οργανωθεί, να δομηθεί μέσα από τη 
διοικητική διαίρεση —που συνιστά το χωρικό υπόβαθρο άσκησης της κεντρι-
κής εξουσίας—, καθώς και με τα έργα υποδομής που θα καταστήσουν δυνατή 

την οικονομική ανάπτυξη2. 

1. Αναφέραμε ενδεικτικά τον στρατιωτικό μηχανικό Δ. Σταυρίδη ο οποίος, μεταξύ 
Οκτ. 1829 και Νοεμβρ. 1830, εξεπόνησε τα σχέδια για τα Αλληλοδιδακτικά σχολεία της 

Τρίπολης, του Πραστού, της Αρβανιτοκερασσιάς Τριπόλεως, της Καρύταινας, καθώς και τα 
σχέδια για την επισκευή και διαρρύθμιση σύμφωνα με τη μέθοδο των κτιρίων που στεγάζουν 

τα σχολεία της Ανδρίτσαινας και του Λεονταρίου. (Βλ. στο ίδιο,  τεκμ. αρ. 143, σ. 209-
212· τεκμ. αρ. 473, σ. 1009" τεκμ. αρ. 496, σ. 1052-1053" τεκμ. αρ. 720, σ. 1541, κλπ.). 

ο αρχιτέκτονας Κάλανδρος είναι υπεύθυνος για τη μελέτη και την επίβλεψη της κατα-
σκευής των σχολείων της Στερεάς Ελλάδος (στο  ίδιο,  τεκμ. αρ. 839, σ. 1771 κ.ε.). οι 

αρχιτέκτονες Κλεάνθης και Schauber t ασχολήθηκαν με τα σχολικά κτίρια στην Ύδρα, στις 
Σπέτσες, στη Βοστίτζα, στην Αίγινα (στο ίδιο,  τεκμ. αρ. 384, σ. 843' τεκμ. αρ. 565, σ. 
1232-1234· τεκμ. αρ. 709, σ. 1517-1518' τεκμ. αρ. 776, σ. 1670' τεκμ. αρ. 787, σ. 1682' 
τεκμ. αρ. 789, σ. 1684-1685' τεκμ. αρ. 904, σ. 1876). 

2. Γενικά για τη διαχείριση του χώρου κατά την Καποδιστριακή εποχή βλ. Y. Tsiomis, 



για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, για να είναι εφικτή η παρέμβαση του 
κρατικού μηχανισμού πρέπει ο χώρος να παρασταθεί «αντικειμενικά» μέσα 

από την περιγραφή η το σχέδιο. και όχι μόνο η υπάρχουσα κατάσταση αλλά 
και το αποτέλεσμα της παρέμβασης. Πρέπει επιπλέον να συγκροτηθούν οι θε-

σμοί και οι διαδικασίες που θα επιτρέψουν τον καθορισμό μιας στρατηγικής, 
τακτικών και έλεγχου. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται κεντρικός ο 
ρόλος του αρχιτέκτονα-μηχανικού.  Αυτή η νέα προσωπικότητα, φορέας μιας 
«επιστημονικής» θεωρίας, είναι κάτοχος εργαλείων που επιτρέπουν αυτήν την 
«αντικειμενική» περιγραφή του χώρου, όπως το σχέδιο υπό κλίμακα, και τη 
δυνατότητα πρόβλεψης χάρη στον περιγραφικό και αναλυτικό προϋπολογισμό. 

ο προϋπολογισμός του έργου, που συντάσσεται από το μηχανικό, συγκεντρώ-
νει το σύνολο των δεδομένων και των πληροφοριών των σχετικών με την εκτέ-
λεση του έργου και καλύπτει όλη τη διαδικασία της παραγωγής του. οι αρχι-
τέκτονες-μηχανικοί,  λοιπόν, επανδρώνοντας το στρατιωτικό μηχανισμό η ει-
δικούς διοικητικούς κλάδους που διαμορφώνονται σταδιακά τον 19ο αι.1 , θα 

αναλάβουν, σχεδόν αποκλειστικά, το σχεδιασμό της ρυμοτομίας των πόλεων, 
το σχεδιασμό των δημόσιων κτιρίων, τη διεύθυνση των δημόσιων έργων και 

ακόμη τις στατιστικές έρευνες για την κατάσταση της χώρας και τον προγραμ-
ματισμό και την παρέμβαση σε εθνικό επίπεδο. 

ο Καποδίστριας χρησιμοποιεί ένα σημαντικό αριθμό ελλήνων μηχανι-
κών που έχουν σπουδάσει στην Ευρώπη και έρχονται στην Ελλάδα μετά από 

την έκρηξη της Επανάστασης, αλλά και ξένους, κυρίως μέλη της Γαλλικής 
Αποστολής2. 

Η σημασία της παρέμβασης του αρχιτέκτονα στην κατασκευή των σχο-
λικών κτιρίων επιβεβαιώνεται από την ευρύτητα των καθηκόντων που του 

ανατίθενται: επεξεργάζεται το σχέδιο, παρακολουθεί την εκτέλεση των εργα-
σιών, είναι επίσης επιφορτισμένος με την επιλογή του γηπέδου όπου θα άνε-

Athènes à soi-meme étrangère·  éléments  de  formation  et de  réception du  modèle  néo-clas-
sique urbain en Europe et en Grèce, au XIXe  siècle, Thèse pour le doctorat d ' É t a t , Uni-
versité de Paris X-Nanterre , 1983, σ. 324-329, 441-466, 481-483. 

1. τον Αύγουστο του 1829 δημοσιεύτηκε μια σειρά νομοθετικών πράξεων σχετικά με 
την οργάνωση του σώματος των επί της Οχυρωματοποιίας και αρχιτεκτονικής αξιωματι-
κών (Γενική  Εφημερίς,  αρ. 56, 17 Αυγ. 1829). για μια αναλυτική παρουσίαση βλ. Σπ. 
Λουκάτος, «η ανοικοδόμηση των ερειπωμένων πόλεων στην ελεύθερη Ελλάδα επί Ί ω . 
Καποδίστρια», Έτος  Καποδίστρια...,  ό.π., σ. 81. 

2. για μια λεπτομερή απαρίθμηση των μηχανικών και αρχιτεκτόνων που χρησιμοποιή-
θηκαν από τον Καποδίστρια για τα δημόσια έργα γενικά βλ. Σπ . Λουκάτος, «η ανοικοδό-
μηση...», ό.π., σ. 83-84. Βλ. επίσης Πρώτοι  Έλληνες Τεχνικοί  Επιστήμονες  περιόδου 

Απελευθέρωσης,  Αθήνα 1976 (κυρίως για το ίργο των Στ. Βούλγαρη, Στ. Κλεάνθη, και 
Λ. Ζαβού). 



ανεγερθεί το σχολείο1 και βέβαια είναι εκείνος που θα συντάξει  τον προϋπολογι-
σμό —αυτό το κατ' εξοχήν μέσο συλλογικού ελέγχου—λαμβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες του εργοταξίου, τα υλικά και το εργατικό δυναμικό που διαθέτει η 
περιοχή. Ο ίδιος επίσης, στηριζόμενος σ' αυτόν τον προϋπολογισμό, οργανώ-
νει τις δημοπρασίες για την κατασκευή, διαδικασία καινούρια για την Ελλάδα, 

που αρχίζει να εφαρμόζεται ακριβώς εκείνη την εποχή2. Συντάσσει επίσης τα 
συμβόλαια που η διοίκηση συνυπογράφει με τους τεχνίτες της κατασκευής3. 

Ο αρχιτέκτονας-μηχανικός  παρεμβάλλεται, επομένως, ανάμεσα στον 
«πελάτη» και στον «άμεσο παραγωγό» του έργου, το μάστορα, καταλαμβά-
νοντας έτσι μία θέση προνομιακή μέσα στη διαδικασία της κατασκευής, που 
παύει πιά να είναι παραδοσιακή και να στηρίζεται στις κατασκευαστικές συμ-
βάσεις «αυτές τις σιωπηλές συμφωνίες ανάμεσα σε τεχνίτες, σχετικά με τα 

αντικείμενα και τους τρόπους κατασκευής»4. το παραδοσιακό κατασκευαστι-
κό συμβόλαιο —το οποίο, ακριβώς λόγω της ύπαρξης των «συμβάσεων», περι-
λαμβάνει μόνο τις αναγκαίες αναφορές στη φύση του έργου, στο ύψος των α-
μοιβών, καθώς και σε κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες χωρίς όμως να επιτρέ-
πει την αναπαράσταση του αρχιτεκτονικού συνόλου5— αντικαθίσταται από το 

αρχιτεκτονικό σχέδιο, τον αναλυτικό προϋπολογισμό και το λεπτομερές συμ-
βόλαιο. Τόσο λεπτομερές ώστε είμαστε, για παράδειγμα, σε θέση να αναπα-
ραστήσουμε ακριβώς το σχέδιο της κάτοψης του αλληλοδιδακτικού σχολείου 

1. Βλ. ενδεικτικά την έκθεση που απευθύνουν στον Κυβερνήτη οι Κλεάνθης και Schau-
ber t σχετικά με το σχολείο της Ύδρας και τα κριτήρια χωροθέτησής του (Γ.Α.Κ., Καποδι-
στριακά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. 30β, 7 Αύγ. 1830). οι ίδιοι αρχιτέκτονες επιλέγουν το 
γήπεδο για το σχολείο της Βοστίτζας (Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 787, σ. 
1682) και των Σπετσών (Γ.Α.Κ., Καποδιστριακά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. 30β, 12 
Αύγ. 1830). 

2. Βλ. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 839, σ. 1772 σχετικά με την διαδικα-
σία δημοπρασιών που ακολουθήθηκε για την κατασκευή έννέα σχολείων στη Στερεά Ελ-
λάδα. για το σχολείο της Καρύταινας: «η Κυβέρνησις τον διέταξεν (το Διοικητή Καρυταί-
νης και Φαναριού) να συνενοηθή μετά του Αρχιτέκτονος Κ. Σταυρίδου και να εκθέσουν εις 
δημοπρασίαν την οικοδομήν του περί ου ο λόγος σχολείου συμφωνούντες με τον όστις  ήθελες 

αναλάβει αυτήν εις μετριωτέραν τ ιμήν η δε συμφωνία αύτη δεν θέλει έχει κύρος προτού 
επικυρωθή παρά της Κυβερνήσεως» (Γ.Α.Κ., Καποδιστριακά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. 

30β, 14 Αύγ. 1830). 
3. ο Καποδίστριας επιμένει στο να συντάξει ο Διοικητής το συμβόλαιο της κατασκευής 

του σχολείου της Βοστίτζας σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες (βλ. Α. Δασκαλάκη, Κεί-
μενα..., ό.π., τεκμ. αρ. 776, σ. 1670" τεκμ. αρ. 787, σ. 1682). 

4. Βλ. Α. Dupire et al, Deux essais..., ό.π., σ. 13-20 και 49-81. 
5. Βλ. ενδεικτικά τα παραδοσιακά συμβόλαια που δημοσιεύει ο Ν. Μουτσόπουλος, «Κου-

δαραίοι-Μακεδόνες και Ηπειρώτες Μαΐστορες,  οι πρόδρομοι των πρώτων Ελλήνων τεχνι-
κών επιστημόνων», Πρώτοι  Έλληνες τεχνικοί  Επιστήμονες...,  ό.π., σ. 366-368. 



της Καρύταινας στηριζόμενοι στο αντίστοιχο συμβόλαιο1 (βλ. εικ. 20). Αντί-
θετα, παρόλο που διαθέτουμε το συμφωνητικό κατασκευής του σχολείου του 
Ντέκα στην Αθήνα, με ημερομηνία 17492, χρειάστηκε να καταφύγουμε σε 
μεταγενέστερη περιγραφή για να αποκαταστήσουμε τη σχηματοποιημένη κά-
τοψη της εικ. 10. 

τα θέματα λοιπόν της οικονομίας και του ελέγχου διατυπώνονται με τη 
μεγαλύτερη καθαρότητα κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των σχολικών κτι-
ρίων από τους αρχιτέκτονες. οι οικονομικές αποφάσεις εισάγονται στο σχε-
διασμό μέσα από τη διαστασιολόγηση και τον προϋπολογισμό, ενώ παράλληλα 

οι χώροι αξιολογούνται με βάση τις παραμέτρους που μπορούν να αποτελέ-
σουν σημεία αναφοράς για την επιταγή του συλλογικού ελέγχου: επιφάνειες, 
όρια, κατανομές κλπ. το «ποσοτικό» εγκαθίσταται στην καρδιά της σύλλη-
ψης του χώρου. Συγχρόνως διατυπώνεται η λογική της τάξης και της ομοιο-
μορφίας: η ομοιομορφία είναι βέβαια μια απαίτηση που πηγάζει από την ίδια 

την έννοια του μοναδικού σχολείου, αλλά συνιστά επίσης το καλύτερο μέσο για 
να επιτευχθεί οικονομία και να διευκολυνθεί η διαχείριση και ο έλεγχος τόσο 
του σχεδιασμού όσο και της κατασκευής3. 
Από τα πρώτα, λοιπόν, χρόνια της Επανάστασης και του ανεξάρτητου 
ελληνικού κράτους, το σχολικό κτίριο —η μάλλον το πρότυπο του χώρου και 
της παραγωγής του— εμφανίζεται στο σχεδιασμό, στη νομοθεσία και στις 

κατασκευές —αν και ολιγάριθμες—, ώς ένα νέο «αντικείμενο» που συνδέεται 
και μαρτυρεί την καινοτομία της νέας κρατικής πραγματικότητας με διπλή 

έννοια: 
— Νέο κατασκευαστικό καθήκον, διατυπώνεται σε σχέση με τις μεταβολές 

στον τομέα της εκπαίδευσης, και εγγράφεται στη λογική της ενιαίας διαμόρ-
φωσης των μελλοντικών πολιτών. για την πραγματοποίηση αυτού του στο-
χου το κράτος θα επιβάλλει μια παιδαγωγική οργάνωση επικεντρωμένη κατά 
κύριο λόγο στην ύλη και στις τεχνικές διδασκαλίας, και μια διοικητική οργά-
νωση του σχολείου αυστηρή και ομοιόμορφη. 
— Αυτό το νέο κατασκευαστικό καθήκον συμμετέχει μέσα από την πραγματοποίηση 

1. το συμβόλαιο αυτό με ημερομηνία 3 Νοεμ. 1830, υπογράφεται από τα Διοικητή 
Καρυταίνης και Φαναριού, από τον οχυρωματοποιό Δ. Σταυρίδη και από τον Λαγκαδινό 

αρχιμάστορα Μ. Δημητρακόπουλο. Δημοσιεύεται στο Χ. Κωνσταντινόπουλος, οι παραδο-
σιακοί  χτίστες  της  Πελοποννήσου,  Αθήνα 1983, σ. 180-181. 

2. Δημοσιεύεται στο Δ. Καμπούρογλους, Αι παλαιαι Αθήναι, Αθήνα 1922, σ. 233-
234. 

3. στο πρόγραμμα κατασκευής εννέα σχολείων στη Στερεά Ελλάδα, στο όποιο ήδη 
αναφερθήκαμε, εφαρμόστηκαν, με αυτήν τη λογική, μόνο τρία σχέδια-τύποι που εξεπόνησε 

ο αρχιτέκτονας Κάλανδρος (Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 839, σ. 1772 και 
τεκμ. αρ. 985, σ. 2038), (βλ. εικ. 21). 



ποίησή του στην ανάδειξη των νέων όρων οργάνωσης του εθνικού χώρου και 
παραγωγής του δομημένου περιβάλλοντος. το σχολικό κτίριο μαρτυρεί έτσι 
την κρατική θέληση για έλεγχο της κατασκευαστικής πρακτικής, έλεγχο που 
θεωρείται σαν πράξη θετική με στόχο την ομοιογενοποίηση του εθνικού εδά-
φους και την πλαισίωση της ζωής των πολιτών. 





ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ A' 

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η δολοφονία του Καποδίστρια και οι ταραχές που ακολουθούν έχουν 
τις επιπτώσεις τους και στο πρώτο εμβρυακό δίκτυο των αλληλοδιδακτικών 
σχολείων. δεν είναι δυνατόν να βρεθούν ούτε τα αναγκαία χρήματα για την 
πληρωμή των δασκάλων, και τα περισσότερα σχολεία σταματούν τη λειτουρ-
γία τους μέχρι την άφιξη του Όθωνα και της Αντιβασιλείας1. 

Αυτή η τελευταία, κάτω από τη διεύθυνση του G.L. von Maurer, θα επε-
ξεργαστεί το θεσμικό πλαίσιο και θα εγκαταστήσει το διοικητικό μηχανισμό 

ενός σύγχρονου αστικού κράτους. Η μακροβιότητα αυτών των ρυθμίσεων μαρ-
τυρεί για τη σημασία του έργου που επιτελέστηκε. Πράγματι το αστικό δί-
καιο, το εμπορικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο, η οργάνωση της δημόσιας διοίκη-
σης, το σύστημα της δικαιοσύνης, καθώς και το εκπαιδευτικό σύστημα, θα πα-
ραμείνουν αναλλοίωτα για έναν περίπου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα για το εκ-
παιδευτικό σύστημα, όπως θα δούμε στη συνέχεια αυτής της μελέτης, θα εκ-
δηλωθούν κάποιες μεταρρυθμιστικές απόπειρες μόνο προς το τέλος του 19ου 
αιώνα, ενώ βασικές ρυθμίσεις, όπως αυτές που αφορούν τη χρηματοδότηση, 
θα παραμείνουν ίδιες μέχρι το 1920. 

οι νομοθετικές βάσεις της δημόσιας εκπαίδευσης θα τεθούν ανάμεσα στα 
1834 και στα 1837. το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνει τρεις βαθμί-
δες και στο σύνολο του παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με εκείνο του 1824, 
που ήδη παρουσιάσαμε. ο νόμος της 6/18 Φεβρ. 1834, που καθορίζει το καθε-
στώς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης2, εκφράζει καθαρά την ιδέα —ήδη δια-

Ι .Βλ . G.L. von Maurer, ο ελληνικός λαός, ό.π., σ. 330 και 524-525, Γ.Α.Κ., Οθω-
νικά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. L' 40, Έκθεση του Γραμματέα επί των Εκκλησιαστικών 
και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, της 30 Μαΐου/11 Ιουνίου 1833. 

2. Μπορεί κανείς να βρει το κείμενο του νόμου σε διάφορες εκδόσεις. Αναφέρομε δύο 
από αυτές χρήσιμες για τα σχόλια που περιέχουν: 

— Γ. Ζηνόπουλος και Θ. Δηλιγιάννης, Ελληνική νομοθεσία...,  ό.π., τ. ΣΤ ' , σ. 433 κ.ε. οι 
εκδότες σχολιάζουν κριτικά το κείμενο ώς προς την εσωτερική λογική και συνέπεια του και 

ως προς την τύχη της εφαρμογής του. Επιπλέον παρουσιάζουν τα σπουδαιότερα νομοθετικά 



διατυπωμένη κατά την προηγούμενη δεκαετία— ενός πρωτοβάθμιου σχολείου μα-
ζικού, οργανωμένου σύμφωνα με ένα και μοναδικό πρότυπο κάτω από κρατικό 
έλεγχο. Η φράση του Guizot: « Η δημόσια εκπαίδευση ανήκει στο κράτος, 
δηλ. ανήκει στο κράτος το να προσφέρει την εκπαίδευση στα πλαίσια δημόσιων 
ιδρυμάτων σε όσους θα ήθελαν να τη δεχτούν από αυτό, και να την επιτηρεί 
όταν προσφέρεται στα πλαίσια Ιδρυμάτων ώς αντικείμενο ιδιωτικής δραστηριό-
τητας»1, θα μπορούσε το ίδιο καλά να αποδοθεί στον Maurer —αφού φαίνεται 
ότι ο νόμος είναι προσωπικό του έργο2. Εξάλλου η ελληνική νομοθεσία για 

την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι ευρύτατα επηρεασμένη από τον αντίστοι-
χο γαλλικό νόμο του 1833, τον γνωστό ώς «νόμο Guizot»3. Ο ελληνικός νόμος 

τικά και διοικητικά κείμενα που, μέχρι το 1870, έρχονται να συμπληρώσουν η να μεταβάλ-
λουν διατάξεις του νόμου καθώς και την αντίστοιχη νομοθεσία άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 
— Γ. Γ. Παππαδόπουλος, ο περί  δημοτικών σχολείων  νόμος, Αθήνα 1864. στην έκδοση 
αυτή κάθε άρθρο συνοδεύεται από κατάλογο όλων των σχετικών νομοθετικών και διοικητι-
κών κειμένων, που εκδόθηκαν στο διάστημα 1834-1864, με ημερομηνία, φύση του κειμένου 

και περίληψη του περιεχομένου του. 
1. Αναφέρεται στο F. Fure t et J . Ozouf,  Lire et écrire..., ό.π., σ. 154. 
2. τα πεδία δράσης κάθε μέλους της Αντιβασιλείας είχαν ήδη προσδιοριστεί πριν από 

την αναχώρησή τους από το Μόναχο. ο Maurer ήταν επιφορτισμένος με τα θέματα της 
δικαιοσύνης, της εκκλησίας και της εκπαίδευσης (βλ. I.A. Πετρόπουλος και Α. Κουμαρια-
νού, η θεμελίωση  του Ελληνικού Κράτους,  Οθωνική περίοδος  1833-1843, Αθήνα 1982, 
σ. 84). στις 22 Μαρτίου/3 Απριλίου 1833, διορίστηκε επιτροπή με μέλη τους Κ. Σχινά, Α. 
Πολυζωΐδη,  I. Κοκκώνη, Α. Σούτσο και το δόκτορα Φράντζ για να μελετήσει την κατά-
σταση της δημοσίας εκπαιδεύσεως και να προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή της (βλ. Β. Δ., 
«Περί συστάσεως της επιτροπής προς διοργανισμόν των σχολείων»,  Εφημερίς  της  Κυβερνή-
σεως,  1833, αρ. 11, σ. 70). δεν εντοπίσαμε κανένα έγγραφο σχετικό με τις εργασίες αυτής 

της επιτροπής στα Γ.Α.Κ. Σύμφωνα όμως με τον Maurer, «οι συσκέψεις της επιτροπής 
αυτής κράτησαν πολλούς μήνες, αλλά το πόρισμά της ήταν ελάχιστα εφαρμόσιμο» και η 

Αντιβασιλεία αποφάσισε να προχωρήσει σε «ριζική αναμόρφωση όλου του εκπαιδευτικού 
συστήματος» (G.L. von Maurer, ο ελληνικός λαός, ό.π., σ. 524-525,534). 

3. Βλ. σχετικά Χ. Λέφας, Ιστορία  της  Εκπαιδεύσεως,  Αθήνα 1942, σ. 10' Α. Dima-
ras, «The Gentrai Government and the Formulat ion of  Educational Policy in Greece 
in the Early XIXth Century», L'offre  d'école, ό.π., σ. 77-78. ο Χ. Λέφας θεωρεί την 

επιλογή αυτή του γαλλικού προτύπου σαν ένδειξη σύγχισης στη χάραξη της εκπαιδευτικής 
πολιτικής από την Αντιβασιλεία, αφού το θεσμικό πλαίσιο της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθ-
θμιας εκπαίδευσης αποτελεί αντιγραφή του αντίστοιχου βαυαρικού. Ωστόσο η διάσταση αυτή 

στην επιλογή των προτύπων, άρα στη λογική που διέπει το σύστημα, δεν είναι παρά επιφανει-
ακή. στην πραγματικότητα, μέσω της Γαλλίας, επανέρχεται η Γερμανική επιρροή. ο Vic-
tor Cousin, ένας από τους επιφανέστερους σύμβουλους του Guizot με καθοριστική συμμε-
τοχή στη σύνταξη του γαλλικού νόμου του 1833, είχε μελετήσει διεξοδικά το πρωσσικό 
σχολικό σύστημα και είχε συχνά εκφράσει το θαυμασμό του για αυτήν τη νομοθεσία που τη 
θεωρούσε σαν την πληρέστερη στον τομέα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (βλ. F. Ponteil , 
Histoire  de  l'enseignement, 1789-1965,  Παρίσι 1966, σ. 198' F. Fure t et J . Ozouf, 
Lire et écrire..., ό.π., σ. 154' A. Dimaras, «The Central Government. . .», ό.π.). 



όμως περιέχει στοιχεία πολύ περισσότερο προωθημένα σε σχέση με το πρότυ-
πο του: το πρωτοβάθμιο ελληνικό σχολείο αποτελεί τμήμα ενός μονοδιάστα-
του σχολικού δικτύου, και η φοίτηση σ' αυτό είναι υποχρεωτική και εν μέρει 
δωρεάν ήδη από το 18341. 

Στόχος λοιπόν του νόμου είναι η γενικευμένη φοίτηση όλων των παιδιών 
της χώρας, οποία και αν είναι η κοινωνική τους θέση, σε σχολεία ενιαίου τύ-

που. το σχολείο αυτό θα τους εξασφαλίσει μια μακρόχρονη εκπαίδευση —το 
άρθρ. 6 ορίζει τη σχολική ηλικία από 5 έως 12 χρονών—, προικίζοντάς τα με 
γνώσεις που θα επιτρέψουν στους μεν να προχωρήσουν σε δευτεροβάθμιες σπου-
δές και στους άλλους να περάσουν σε κάποιο επάγγελμα. Σ5 αυτήν τη λογική 

το πρόγραμμα μαθημάτων που προβλέπει ο νόμος (άρθρ. 1 και 2) συμπερι-
λαμβάνει τόσο τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, απαραίτητης 

για τις δευτεροβάθμιες σπουδές, όσο και τη διδασκαλία του σχεδίου, της με-
λισσοτροφίας, της δενδροκομίας και της βομβυκοτροφίας. 

Η υποχρεωτική φοίτηση στο πρωτοβάθμιο σχολείο θεσπίζεται με το 
άρθρο 6 του νόμου του 18342, χωρίς να αντιμετωπίσει αντιδράσεις αρθρωμένες 

σε δημόσιο λόγο3. Εξάλλου, αν ο νόμος υποχρεώνει τους γονείς να στείλουν 
τα παιδιά τους στο σχολείο, τους επιτρέπει εντούτοις να διαλέξουν σε ποιο σχο-

λείο: Σύμφωνα με το άρθρο 7, εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 6 όσα 
παιδιά σχολικής ηλικίας φοιτούν σε άλλο —όχι δημοτικό— σχολείο η διδά-
σκονται κατ' οίκον από Ιδιαίτερο δάσκαλο, αρκεί το γεγονός να βεβαιώνεται 

από τους γονείς. 

1. το ενιαίο πρωτοβάθμιο σχολείο θεσπίστηκε στη Γαλλία μετά τον πρώτο παγκόσμιο 
πόλεμο (βλ. F. Ponteil , Histoire...,  ό.π., σ. 333), ενώ η υποχρεωτική και δωρεάν φοίτηση 
χρονολογείται από το 1882 και τους νόμους Ferry. η κατάσταση παρουσιάζεται όμοια 

και στη Γερμανία [βλ. Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση  και αναπαραγωγή. ο κοινωνικός ρόλος 
των εκπαιδευτικών  μηχανισμών  στην  Ελλάδα (1830-1922),  Αθήνα 1977, σ. 502-507]. 

2. «Όλοι οι εις δήμον, έχοντα σχολείον δημοτικόν, ανήκοντες παίδες από του 5 συμπε-
πληρωμένου μέχρι του 12 συμπεπληρωμένου έτους της ηλικίας των, χρεωστούν να φοιτώσιν 
εις το σχολείον. εις γονείς μη υποχρεούντας τα τοιαύτης ηλικίας τέκνα των να φοιτώσιν εις 
το σχολείον, επιβάλλεται δι' εκάστην ώραν απουσίας του παιδός από το σχολείον πρόστιμον 

όχι ολιγώτερον των δέκα λεπτών, μη υπερβαίνον δε τας πεντήκοντα δραχμάς». 
3. οι Ζηνόπουλος-Δηλιγιάννης σχολιάζουν ώς εξής το φαινόμενο: «Παρ' ημίν η διάταξις 

αύτη ούτε εύρεν ούτε δυνατόν ήτον να εύρη Αντιπάλους' διότι καθ' εαυτήν μεν δεν Αντί-
κειται εις την έλευθερίαν των γονέων καθόσον ενταύθα πρόκειται ουχί περί δικαιώματος 
αυτών, αλλά περί υποχρεώσεως, Αντιστοιχούσης προς του τέκνου το δικαίωμα επί της ηθι-
κής της εκπαιδεύσεως τροφής' λόγοι δε θρησκευτικών διαιρέσεων (εφ' ων κυρίως στηρίζον-
ται αι ενάντιαι γνώμαι των κυρίων Γκιζώ και Beugnot) δεν υπάρχουσι παρ' ημίν» (Ελλη-
νική νομοθεσία...,  ό.π., τόμ. ΣΤ ' , σ. 451-452). οι όποιες αντιδράσεις του πληθυσμού στη 
φοίτηση στο δημόσιο/κρατικό σχολείο είναι πρόβλημα σύνθετο ακόμη και στη περιγραφή 
του, και δεν μπορεί να μας Απασχολήσει στα πλαίσια αυτής της μελέτης. 



Η δωρεάν φοίτηση θα έπρεπε να αποτελεί το τρίτο μέρος του τρίπτυχου" 
ο νόμος την προβλέπει μερικώς. Σύμφωνα με τα άρθρα 24, 26, 27 κάθε μαθη-
της είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει δίδακτρα, των οποίων το ύψος ποικίλ-

λει από 10 έως 50 λεπτά κατά μήνα. τα δίδακτρα αυτά δεν συνιστούν σημαντι-
κή επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό της εποχής 1 , και ακόμη, 

τα παιδιά των ενδεών οικογενειών εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 
4 του νόμου. Άλλωστε η καταβολή τους —που παίρνει τη μορφή τοπικής ει-
σφοράς αφού συλλέγεται από το δημοτικό εισπράκτορα στη βάση καταλόγου 
συνταγμένου από το δάσκαλο και επικυρωμένου από την επιθεωρητική επι-
τροπή— σύντομα καταργείται στην πράξη. Φαίνεται ότι ήδη στα 1864 το 90% 

των μαθητών δεν πληρώνουν δίδακτρα2. Πράγματι, στο Δήμο Ναυπλίου και 
για την περίοδο 1837-1873 η είσπραξη και η πληρωμή των διδάκτρων δεν 

πραγματοποιήθηκε και, πάντως, όχι σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικα-
σία3. Η περίπτωση της Ερμούπολης είναι κάπως διαφορετική: εκεί ο δήμος 
πληρώνει τακτικά το οφειλόμενο ποσό στους δασκάλους, αλλά σχεδόν ποτέ δεν 
εισπράττει δίδακτρα από τους γονείς4. το φαινόμενο μοιάζει αρκετά γενικευ-
μένο, όπως μας αφήνει να υποθέσουμε η εγκύκλιος του Υπουργείου των Εσω-
τερικών αρ. 51, 30 Ιουνίου 1861 «Περί των προϋπολογισμών και της Οικονομ. 
διαχειρίσεως των δήμων του νομού Εύβοιας»5. οι οικογένειες λοιπόν προσπα-
θούν με κάθε τρόπο να αποφύγουν την καταβολή των διδάκτρων, ενώ οι δημο-
τικές αρχές δεν έχουν τα μέσα η τη διάθεση να τις εξαναγκάσουν, δεδομένου 
μάλιστα ότι ούτε το κράτος ούτε η κοινή γνώμη μπορούν να αποδεχτούν την 

1. Αναφέρουμε σαν μέτρα σύγκρισης: α. το μέσο αγροτικό μεροκάματο του 1858 είναι 
3,05 δρχ. (Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση...,  ό.π., σ. 75)· β. οι μηνιαίες αποδοχές ενός κλητήρα 
Α' Υπουργείου ανέρχονται το 1846 σε 50 δρχ. (Π. ΙΙιζάνιας, Μισθοί  και εισοδήματα  στην 

Ελλάδα (1842-1923).  το παράδειγμα των υπαλλήλων της  Εθνικής  Τράπεζας,  Αθήνα 
1985, σ. 99)" γ . στα 1839 στην Αθήνα, όπου η ζωή είναι ακριβότερη από τις άλλες ελληνι-
κές πόλεις, το ψωμί πρώτης κατηγορίας στοιχίζει 0,54 δρχ. η οκά [Ε. Λιάτα, Τιμές  και 
αγαθά στην  Αθήνα (1839-1846).  μια μαρτυρία  από το κατάστιχο  του εμπόρου Χριστό-
δουλου Ευθυμίου,  Αθήνα 1984, σ. 106], 

2. Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση...,  ό.π., σ. 503. τα δίδακτρα καταργήθηκαν επίσημα με 
το νόμο ΑΣΞΓ ' της 26 Ιουλίου 1885. 

3. το σχετικό κεφάλαιο στα έσοδα και έξοδα εμφανίζεται μόνο στους προϋπολογισμούς 
των ετών 1838, 1839, 1840, 1859, 1862, 1863, 1866 και 1868-1873, ενώ οι αντίστοιχες 
εγγραφές δεν εμφανίζονται στους απολογισμούς των ετών αυτών. Βλ. Δ.Α.Ν., Κατάστιχα: 
α. «Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου», τόμοι 10, 11, 12, 13" β. «Προϋπολο-
γισμοί, απολογισμοί, λογαριασμοί», τόμ. 2. Φάκελοι: 1863/Α2, 1863/Α1, 1867/Α2, 
1868/Α2, 1869/Α2, 1871/Α1, 1872/Α1. 

4. I.A.Δ.Ε., «Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου», αρ. 3, 4, 5, 7, 9 
(Προϋπολογισμοί 1852-1861, 1867, 1868, 1874-1879), «Καθολικά» 1868, 1871, 1875, 
1882. 

5. Μονόφυλλο, Δ.Α.Ν., φάκ. 1861/Α1. 



ύπαρξη διακρίσεων ανάμεσα στα παιδιά που πληρώνουν δίδακτρα και σε εκείνα 
που δεν πληρώνουν1. Εξάλλου τα δίδακτρα αποτελούν ένα μόνο τμήμα των 

εισοδημάτων του δασκάλου. Ο νόμος προβλέπει επίσης ένα σταθερό μηνιαίο 
μισθό, του όποιου το κατώτατο όριο καθορίζεται από το άρθρο 23, καθώς και 

την παραχώρηση δωρεάν κατοικίας (άρθρ. 24)2. 
Ο μισθός και το ενοίκιο της κατοικίας του δασκάλου, καθώς και όλα τα 

άλλα έξοδα που απαιτεί η λειτουργία ενός σχολείου, επιβαρύνουν τους δήμους, 
τους οποίους ο νόμος υποχρεώνει να ιδρύσουν και να συντηρούν ένα τουλάχι-

στον πρωτοβάθμιο σχολείο (άρθρ. 4). για τη δημιουργία λοιπόν του πρωτο-
βάθμιου σχολικού δικτύου το Κράτος θα στηριχτεί στους δήμους, αυτήν την 
πρώτη βάση της διοικητικής διαίρεσης και οργάνωσης. 

Ο δήμος θεσπίζεται ώς διοικητική μονάδα με το νόμο της 27 Δεκεμβρίου 
1833 και δεν αντιστοιχεί σε καμιά προηγούμενη διοικητική διαίρεση. Μέσα 

στη συνολική σύλληψη της Αντιβασιλείας για τη διοίκηση της χώρας και την 
πλαισίωση των πολιτών, κατέχει σημαντική θέση αφού αποτελεί το σημείο 

1. Βλ. σχετικά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμουπόλεως με ημερομη-
νία 20 Φεβρουαρίου 1853, 17 Μαρτίου 1857, 27 Φεβρουαρίου 1858 και 2 Νοεμβρίου 1867 
(I.A.Δ.Ε., «Πρακτικά...», αρ. 3, 4, 7). 

2. Παραθέτουμε ενδεικτικά την κατανομή των ετήσιων αποδοχών, όπως παρουσιάζον-
ται στους δημοτικούς προϋπολογισμούς: 

α. του τριτοβάθμιου δασκάλου του σχολείου της Πρόνοιας (Ναύπλιο) 
1839: Μισθός 600 δρ. 

Ενοίκιο κατοικίας 50 δρ. 
Δίδακτρα 72 δρ. 
Σύνολο 722 δρ. 

1872: Μισθός 720 δρ. 
Ενοίκιο κατοικίας 144 δρ. 

Δίδακτρα 85 δρ. 
Σύνολο 949 δρ. 

β. του πρωτοβάθμιου δασκάλου του σχολείου αρρένων της Ερμούπολης: 
1857: Μισθός 1200 δρ. 

Ενοίκιο κατοικίας 600 δρ. 
Δίδακτρα 330 δρ. 
Σύνολο 2130 δρ. 

1867: Μισθός 1200 δρ. 
Ενοίκιο κατοικίας 840 δρ. 

Δίδακτρα 420 δρ. 
Σύνολο 2460 δρ. 

για μια σύγκριση με τη Γαλλία βλ. F. Furet et J. Ojouf,  Lire et écrire..., ό.π., σ. 127. 
θα πρέπει επίσης να προσθέσουμε ότι ο νόμος προβλέπει την ίδρυση αποθεματικού ταμείου 

υπέρ των δασκάλων (άρθρ. 32, 33). το Ταμείο συστήθηκε πράγματι το 1855 (βλ. Γ.Γ. 
Παππαδόπουλος, ο περί  δημοτικών σχολείων  νόμος, ό.π., σ. 16-17). 



οπού απολήγουν όλοι σχεδόν οι κλάδοι του κρατικού μηχανισμού. Οι δημοτικές 
αρχές είναι υπεύθυνες, «υπό την επιτήρησιν της Κυβερνήσεως» για την αστυ-

νομία, την εκπαίδευση, την υγιεινή, τη βοήθεια στους απόρους, τα κοινωφελή 
Ιδρύματα, τα δίκτυα υποδομής κλπ.1. τα κονδύλια που προορίζονται για τη 
χρηματοδότηση αυτών των τομέων προέρχονται από το δημοτικό προϋπολο-
γισμό, του οποίου τα έσοδα συνίστανται σε διάφορους άμεσους και έμμεσους 
τοπικούς φόρους2 και σε ειδικές εισφορές των κατοίκων σε χρήμα και εργασία. 

Σ ' αυτήν τη λογική ο προσδιορισμός των ορίων κάθε δήμου αποτελεί 
αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας. στις οδηγίες «Περί σχηματισμού των 

δήμων του Βασιλείου», που δημοσίευσε το Υπουργείο των Εσωτερικών στις 
15/27 Απριλίου 18343, βασικό κριτήριο αποτελεί η σχετική γεωγραφική 
θέση των οικισμών και μια ορισμένη πληθυσμιακή ομοιογένεια. το κατώτατο 
όριο του πληθυσμού τοποθετείται στους 300 κατοίκους, ενώ η επιφάνεια θα 
πρέπει να οριστεί με τρόπο ώστε κανένας οικισμός να μην απέχει από την πρω-
τεύουσα του δήμου περισσότερο από δύο ώρες, και να παρέχεται έτσι στις δη-
μοτικές αρχές η δυνατότητα να αποκαθιστούν άμεσες σχέσεις με τους κατοί-
κους, ενώ αυτοί οι τελευταίοι να μπορούν να επωφελούνται από τις δημοτικές 
υπηρεσίες και ιδρύματα. 

το δημοτικό σχολείο χρησιμοποιείται  ώς παράδειγμα για την εικονο-
γράφηση αυτού του τελευταίου σημείου: «Κατά το άρθρο 4 του διατάγματος 

της 6/18 Φεβρουαρίου 1834, πρέπει να σχηματισθή ολίγον κατ' ολίγον εις 
έκαστον δήμον δημοτικόν σχολείον, και κατά το άρθρ. 6 του αυτού διατάγμα-
τος Οφείλουν όλα τα παιδία να φοιτώσιν εις αυτό, εις διάστημα προσδιωρισμέ-
νης σειράς ετών τούτο δεν κατορθούται ειμή οπού η περιφέρεια του δήμου εί-
ναι τόσον μικρά, ώστε η κατοικία των μαθητών να ήναι πλησίον του σχολείου»4. 

σε ό,τι αφορά λοιπόν την αρχή συγκρότησης του σχολικού χάρτη, το κα-
θεστώς χρηματοδότησης και το καθεστώς επιθεώρησης, το πρωτοβάθμιο σχο-
λείο είναι σχολείο δημοτικό. Συγχρόνως όμως είναι άμεσα συνδεδεμένο με 

την κεντρική εξουσία. ο εθνικός χαρακτήρας του σχολικού δικτύου φαίνεται 
κατ' αρχήν στο επίπεδο του διδακτικού προσωπικού. οι δάσκαλοι εκπαιδεύ-
ονται από το κράτος, στο Διδασκαλείο που ιδρύθηκε το 1834 και οργανώθηκε 

με βάση το νόμο της 6/18 Φεβρουαρίου 1834' το κράτος τους απονέμει τα 
διπλώματα και τους κατατάσσει σε βαθμίδες μετά από εξετάσεις5. οι διορισμοί 

1. Βλ. άρθρα 15-18, Γ. Ζηνόπουλος και Θ. Δηλιγιάννης, Ελληνική νομοθεσία...,  ό.π., 
τ. Β', σ. 249-252. 

2. Άρθρα 20-37, στο  ίδιο,  σ. 252-276. 
3. στο ίδιο,  σ. 212-215. 
4. στο  ίδιο,  σ. 213. 
5. Βλ. Χ. Λέφας, Ιστορία...,  ό.π., σ. 215-216. 



σμοί, οι μεταθέσεις και οι απολύσεις των δασκάλων πραγματοποιούνται με 
υπουργική απόφαση1. Οι δάσκαλοι είναι υποχρεωμένοι να ασκούν το έργο τους 

στα πλαίσια μιας παιδαγωγικής οργάνωσης που επιβάλλεται από την κεντρι-
κή εξουσία ομοιόμορφα σε όλα τα σημεία της χώρας. 

σε ό,τι αφορά την εποπτεία των σχολείων, ο νόμος προβλέπει τη λειτουρ-
γία επιθεωρητικών επιτροπών στα διάφορα διοικητικά επίπεδα (δήμος, επαρ-
χία, νομός)2, που οργανώνονται σ' ένα πυραμιδωτό σχήμα με απόληξη τη 
Γραμματεία «επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως», 

στην οποία όπως σαφώς αναφέρεται (άρθρ. 51 και 53) εναπόκειται η «υπερτά-
τη εποπτεία εφ' όλων των επιθεωρητικών επιτροπών, των διδασκάλων και 

των σχολείων γενικώς» και «η υπερτάτη διεύθυνσις των δημοτικών σχολείων». 
το σχήμα αυτό πάντως —που μοιάζει να ενισχύει την τοπική διάσταση 

του πρωτοβάθμιου σχολείου και συνιστά ένα ακόμη δείγμα της επιρροής του 
πρωσσικού εκπαιδευτικού συστήματος3—δεν γνώρισε παρά μόνο μερική εφαρ-
μογή. οι μόνες επιθεωρητικές επιτροπές που συγκροτήθηκαν ήσαν εκείνες 

των δήμων. Αλλά και αυτές σύντομα αδράνησαν4. Ουσιαστικά λοιπόν η επι-
τροπή της διεύθυνσης και εποπτείας περιλαμβάνει το δάσκαλο και το δήμαρχο, 

των όποιων οι αναφορές απευθύνονται στο νομάρχη και από αυτόν στη Γραμ-
ματεία. 

Τέλος, η κεντρική εξουσία διατηρεί πάντα τη δυνατότητα παρέμβασης 

1. στο ίδιο , σ. 197. 
2. Πρόκειται για τις εξής επιτροπές: 
α. η επιθεωρητική επιτροπή του δήμου συγκείμενη από το δήμαρχο, έναν τοπικό εφη-

μέριο και δύο έως τέσσερεις δημότες διορισμένους από το δημοτικό συμβούλιο (άρθρ. 34-
36)· 

β. η επιθεωρητική επιτροπή της επαρχίας, με μέλη τον έπαρχο, τον ειρηνοδίκη, έναν 
ιερωμένο και έναν δάσκαλο ελληνικού σχολείου, που διορίζονται από το Νομάρχη και δύο η 
τέσσερεις πολίτες που διορίζονται από το επαρχιακό συμβούλιο (άρθρ. 38 και 40). 

γ. η επιθεωρητική επιτροπή του Νομού με μέλη το Νομάρχη, δύο ανώτερους δικαστι-
κούς με έδρα την πρωτεύουσα του νομού, έναν κληρικό και έναν καθηγητή Γυμνασίου διορι-
σμένους από την Γραμματεία των Εκκλησιαστικών, καθώς και δύο έως τέσσερεις πολίτες 
διορισμένους από το Νομαρχιακό Συμβούλιο (άρθρ. 38-39). 

3. Βλ. Χ. Λέφας, Ιστορία...,  ό.π., σ. 10· F. Ponteil , Histoire...,  ό.π., σ. 198. το 
σχετικό σχόλιο του Maurer είναι αποκαλυπτικό για τη λογική και τις προθέσεις της Αντι-
βασιλείας: «[...] δεδομένου ότι οι Έλληνες έχουν μια ιδιαίτερη κλίση στη διαχείριση των δημο-
σίων υποθέσεων, είχαμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα θα ήταν καλό. Έ ν α ς 

ακόμη λόγος που ενίσχυε αυτήν την άποψή μας ήταν το γεγονός ότι οι επιτροπές αυτές θα 
προεδρεύονταν από κρατικούς η δημοτικούς υπαλλήλους, και ότι την ανώτερη εποπτεία θα την 
είχε η κεντρική Κυβέρνηση, η οποία θα μπορούσε,  αν χρειαζόταν, να επεμβαίνει απ' ευθείας» 
(G.L. Maurer, ο ελληνικός λαός, ό.π., σ. 536). 

4. Χ. Λέφας, Ιστορία...,  ό.π., σ. 274-278· Σ.Ν. Παπαδημητρίου, Ιστορία  του Δημοτι-
κού μας σχολείου  (1834-189-5),  Αθήνα 1950, σ. 73-78. 



στη χρηματοδότηση του σχολικού δικτύου. το γεγονός ότι οι προϋπολογι-
σμοί των δήμων δεν μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση του νομάρχη1 αφήνει ένα περιθώριο στη διοίκηση να επιβάλλει στις 
δημοτικές αρχές την έγγραφη σ' αυτούς ορισμένων κονδυλίων. Πρόκειται για 
μέτρο που ευθύς εξ αρχής χρησιμοποιείται  για να υποχρεωθούν οι δήμοι να 
συστήσουν από ένα τουλάχιστον δημοτικό σχολείο 2. τα αποτελέσματα ωστόσο 
είναι μάλλον πενιχρά: στην Ελλάδα η ακριβής εφαρμογή του προϋπολογι-
σμού συνιστά μάλλον την εξαίρεση παρά τον κανόνα, τόσο για το κράτος όσο 

και γι ά τους δήμους. Ο νόμος προσφέρει όμως τη δυνατότητα μιας άμεσης 
χρηματοδοτικής παρέμβασης εκ μέρους της κεντρικής εξουσίας (άρθρ. 59). 

στη βάση αυτής της διάταξης η μισθοδοσία των δασκάλων πολλών σχολείων 
αναλαμβάνεται κατευθείαν από το Υπουργείο Παιδείας μέχρι το 1840 περί-

που3. Από το 1843 και μετά η παρέμβαση αυτή παίρνει τη μορφή ειδικών επι-

ΠΙΝΑΚΑΣ IV 

Ποσοστό του κρατικού  προϋπολογισμού  που δαπανάται  για τη δημόσια εκπαί-
δευση 

Έτος 
Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση 
Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 
Ανώτατη 

εκπαίδευση 

1849 0,80 1,80 0,80 
1859 0,75 2,56 1,25 
1866 0,54 3,00 1,00 
1870 0,45 2,32 0,95 
1880 0,49 2.46 1,00 
1889 0,77 2,96 0,86 
1901 1,44 2,26 0,48 

Πηγή:  Σ.Ν. Παπαδημητρίου, Ιστορία..., ό.π., σ. 17" Δημοτική Εκπαίδευσις,  Β (1902-
1903), σ. 317. 

1. Άρθρο 119, παράγραφος α και β του νόμου της 27 Δεκ. 1833/8 Ιαν. 1834. 
2. Βλ. Εκθέσεις του Διευθυντού και Επιθεωρητού των Δημοτικών σχολείων προς την 

Γραμματεία των Εκκλησιαστικών..., της 20 Σεπτ. 1837 και 6 Μαρτίου 1839, Γ.Α.Κ., 
Οθωνικά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. L' 41 και L' 40 αντίστοιχα. 

3. Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις του Επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων, η 
κυβέρνηση πληρώνει το 1836 το μισθό των δασκάλων 67 σχολείων ενώ οι δήμοι 24. το 1838 

σε σύνολο 185 δημοσίων σχολείων η κυβέρνηση καταβάλλει εξ ολοκλήρου τους μισθούς 
των δασκάλων σε 67 από αυτά, ενώ σε άλλα 14 καταβάλλεται τμήμα του μισθού (βλ. εκθέ-

σεις της 3 Φεβρ. 1837 και 6 Μαρτίου 1839, Γ.Α.Κ., Οθωνικά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. 
L' 40). 



ε π ι χ ο ρ η γ ή σ ε ω ν των δ ή μ ω ν , που οι ακριβείς όροι τους καθορ ίζοντα ι κ ά θ ε χρόνο 
με την κ α τ ά θ ε σ η του προϋπολογισμού του Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ 1 . 

Π ά ν τ ω ς την περίοδο 1 8 4 9 - 1 8 8 9 τα π ο σ ά που αφορούν την π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α 
εκπαίδευση (και σ ' αυτά σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι η λε ι τουργ ία του δ ιδασκαλε ίου , 

τα έξοδα του ε π ι θ ε ω ρ η τ ι κ ο ύ κεντρ ικού μ η χ α ν ι σ μ ο ύ κ λ π . ) δεν ξεπερνούν τα 
0 , 8 % του συνόλου των δημοσ ίων δ α π α ν ώ ν και μόνο στο γ ύ ρ ι σ μ α του α ιώνα 

ανεβαίνουν λ ί γο π ά ν ω από το 1 % (βλ. Π ί ν α κ α I V ) 2 . Η κ ρ α τ ι κ ή σ υ μ μ ε τ ο χ ή 
στη χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η του π ρ ω τ ο β ά θ μ ι ο υ δ ικτύου π α ρ α μ έ ν ε ι γ ι ' αυτήν την π ε ρ ί -

οδο κ α τ ώ τ ε ρ η από το 4 0 % 3 ό π ω ς φαίνετα ι στον Π ί ν α κ α V . Αντ ίθετα το ποσοστό 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ V 

Χρηματοδότηση  της  πρωτοβάθμιας  δημόσιας  εκπαίδευσης  1854-1902 

Ημερομηνία 
Κρατική 

Συμμετοχή 
Δημοτική 

Σύνολο 

/ο /ο /ο 

18541 72837 36,63 126000 63,36 198837 100 
1855-18562 102655 26,34 287000 73,65 389655 100 
1856-18573 115802 26,28 324829 73,71 440631 100 
18654 171959 18,91 701950 81,08 873909 100 
18675 106560 13,53 680616 86,46 787166 100 
18694 139040 15,81 740080 84,18 879120 100 
18796 211832 12,02 1549654 87,97 1761486 100 
18897 625147 22,91 2102480 77,08 2727627 100 
1900-19018 1016782 17,48 4798895 82,51 5815677 100 

1. Βλ. Χ. Λέφας, Ιστορία...,  ό.π., σ. 22. επίσης Γ.Α.Κ., Οθωνικά, υπ. Παιδείας, 
φάκ. L' 41, έκθεση του Γραμματέως των Εκκλησιαστικών..., της 14 Δεκεμ. 1846. επί-
σης τις εγκυκλίους αρ. 1512/29 Μαρτίου 1858, αρ. 9871/20 Μαρτίου 1866, αρ. 11052/20 
Δεκεμ. 1868, αρ. 4656/27 Ιουνίου 1875 του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, στο 
II.I. Κλάδος, Εκκλησιαστικά  και Εκπαιδευτικά,  τόμ. Β', Αθήνα 1869, σ. 449-450, 
474-475 και Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον της  Δημοτικής  εκπαιδεύσεως,  τ. Α', Αθήνα 1884, 
σ. 206-207, 213-214, αντίστοιχα. 

2. ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας περνά από 220500 δρχ. το 1830 σε 
475000 το 1841, 712000 το 1846, 3179000 το 1887 και 4800000 το 1892 (Κ. Τσουκαλάς, 

Εξάρτηση...,  ό.π., σ. 488). στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται εκτός από τις δαπάνες λει-
τουργίας του οργανισμού του Υπουργείου, εκείνες της Ανώτατης και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που καλύπτονται καθολοκληρία από τον κρατικό προϋπολογισμό, και οι εκ-
κλησιαστικές δαπάνες. 

3. στα συνολικά αυτά έξοδα περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του διδακτικού και βοηθητι-
κού προσωπικού, τα ενοίκια των σχολικών κτιρίων και της κατοικίας των δασκάλων, το 

αναλώσιμο υλικό κλπ. Αντίθετα δεν περιλαμβάνονται για την περίοδο 1854-1901 τα έξοδα 
κατασκευής, επισκευής η μεταρρύθμισης των σχολικών κτιρίων. 



ΠΙΝΑΚΑΣ VI 

Δαπάνες  πρωτοβάθμιας  δημόσιας  εκπαίδευσης 

Ετήσια Ετήσια Ετήσια Ετήσια 
Ημερομηνία δαπάνη δαπάνη/ δαπάνη/ δαπάνη/ 

σε δρχ. μαθητή σχολείο κάτοικο 

1854 198837 6,85 560 0,19 
1855-1856 389655 11,04 952 0,36 
1856-1857 440631 10,40 953 0,41 
1865 873909 16,62 977 0,63 
1867 787166 14,77 790 0,55 
1869 879120 16,68 852 0,61 
1879 1761486 22,12 1504 1,04 
1889 2727627 27,88 1197 1,24 
1900-1901 5815677 30,62 1862 2,38 
1907-1908 6692098 27,71 1957 2,53 
1910-1911 7527079 28,96 2120 2,78 

Πηγή:  Βλ. Πίνακα VII, Vili , Χ. 

στο συμμετοχής μειώνεται ενώ αυξάνονται οι δαπάνες ανά μαθητή, κάτοικο 
και σχολείο (βλ. Πίνακα VI). θα μπορούσαμε λοιπόν συμπερασματικά να 

πούμε ότι το πρωτοβάθμιο σχολικό δίκτυο αφού δεχτεί, στην πρώτη περίοδο 
συγκρότησής του, μια ώθηση από την κεντρική διοίκηση, στη συνέχεια και ώς 

το 1920 αναπτύσσεται χρηματοδοτούμενο κατά κύριο λόγο από τους δήμους. 
ο Πίνακας VII και τα Διαγράμματα 1 και 3 μας επιτρέπουν να παρακο-

λουθήσουμε την εξέλιξη της ίδρυσης δημοτικών σχολείων και της φοίτησης 
σ' αυτά την περίοδο 1831-1928 και στο σύνολο της χώρας. ο Πίνακας VIII 

και τα Διαγράμματα 2 και 4 παρουσιάζουν τις ίδιες πληροφορίες αλλά ανα-

*— (Πίνακας Υ) 

Πηγές:  1. Πίναξ  της  εν τη Ελλάδι δημοσίας  εκπαιδεύσεως  κατά το έτος  1854. 
2. (Χ. Χριστόπουλος), Γενική  Έκθεσις...  1855-56, ό.π., σ. 5. 
3. (Σ.Α. Σπηλιωτάκης), Στατιστικαί  πληροφορίαι...,  ό.π. 
4. Γ. Ζηνόπουλος, Θ. Δηλιγιάννης, Ελληνική νομοθεσία...,  ό.π., τ. ΣΤ ' , σ. 449-

450. 
5. Εφημερις της  Κυβερνήσεως,  αρ. 29, 22 Ιουνίου 1868. 
6. Στατιστική της Ελλάδος, Πληθυσμός 1879, Αθήνα 1881, σ. 37. 
7. Ταμείον Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Γενική  κατάστασις  των δημοτικών σχο-

λείων  του Κράτους,  (1889). 
8. Δημοτική εκπαίδευσις,  Β' (1902-1903), σ. 317. 



Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α 1 

Εξέλιξη  της πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  1830-1930 

1. Δημόσια σχολεία 
2. Σύνολο μαθητών δημόσιων σχολείων (σε χιλιάδες) 
3. Άρρενες μαθητές δημόσιων σχολείων (σε χιλιάδες) 
4. Μαθήτριες δημόσιων σχολείων (σε χιλιάδες) 



Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α 2 

Εξέλιξη  της πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  1830-1930 (αρχικό  έδαφος) 

1. Δημόσια σχολεία 
2. Σύνολο μαθητών δημόσιων σχολείων (σε χιλιάδες) 
3. Άρρενες μαθητές δημόσιων σχολείων (σε χιλιάδες) 
4. Μαθήτριες δημόσιων σχολείων (σε χιλιάδες) 



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 
Εξέλιξη  του δημόσιου σχολ ικού  δικτύου και. της φοίτησης 

1 Αριθμός σχολείων ανά 10000 κατοίκους. 2 Αριθμός μαθητών ανά 100 κατοίκους 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 
Εξέλιξη  του δημόσιου σχολικού  δικτύου και της φοίτησης  (αρχικό  έδαφος) 
I. Αριθμός σχολείων ανά 10000 κατοίκους. 2 Αριθμός μαθητών ανά 100 κατοίκους 



ΠΙΝΑΚΑΣ VII 

Στατιστική  της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  1831-1928 

Ημερομ. 
Σύνολο 
σχολ. 

σχολ. 
αρρέν. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, 
σχολ. Σύνολο 

.* θηλέων μαθητ. άρρενες θήλεις 
Σύνολο 
σχολ. 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
σχολ. σχολ. Σύνολο 
αρρέν. θηλέων μαθητ. άρρενες θήλεις 

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ ο δ . 
αριθμ. αριθμ. 

σχολ. μαθητ. 

1831" 75 — 6709 
18362 96 9488 17 1282 250 7570 
18403.4 252 20000 
18535 333 302 31 36750 32370 4380 71 54 17 2973 1494 1479 
18546 355 324 31 28986 25225 3761 35 26 9 3250 1660 1590 
1855-567 409 357 52 35274 30520 4754 41 29 12 6323 4580 1743 300 10000 
1856-578 462 431 31 42353 37973 4380 53 36 17 2973 1494 1479 300 10000 
18609 668 578 90 45230 38427 6803 
18659 894 777 117 52563 44102 8461 80 39 41 4222 2140 2082 8000 
186711 996 858 138 53275 44083 9192 100 49 51 4564 2670 •1894 
186811 1011 877 134 54406 45094 9312 90 42 48 4894 8000 
186912 1031 898 133 52700 43876 8824 
187013 1194 981 213 63798 52943 11035 
187412 1127 989 138 74561 63156 11405 67 41 26 10446 3558 6888 7000 
187911 1171 1033 138 79629 67280 12349 276 165 111 11584 7102 4482 110 3500 
1889'5 2278 97801 78815 18986 
190116,19 3123 2600 523 189883 150138 39335 211 8708 
190517 3504 2856 648 226245 174062 52183 
1907-0818,19 3418 2795 623 241433 170374 71059 114 9373 
1910-1119 3550 2869 681 259854 177396 82458 128 13934 
1917-1820 6561 5354 1207 506761 357302 149459 
1927-2821 7761 6849 912 658708 378562 280146 

* και μικτά 



αναφορικά μόνο με την αρχική επικράτεια (σύνορα 1832)1. 
αν για λόγους ομοιογένειας και συνέχειας των δομών, περιοριστούμε 

σ' αυτό το αρχικό έδαφος θα διαπιστώσουμε ότι ο αριθμός των δημόσιων σχο-
λείων αυξάνεται με αρκετά εντυπωσιακούς ρυθμούς. για την περίοδο 1836-
1905, 0 μέσος ετήσιος αριθμός δημιουργίας νέων σχολείων ανέρχεται σε 88. 
Φυσικά τα σχολεία αυτά δεν είναι πάντα βιώσιμα. Συχνά oι δημοτικές αρχές 
κάτω από την πίεση του νομάρχη η των κατοίκων, ανοίγουν σχολεία χωρίς 

να έχουν εξασφαλίσει τα μέσα συντήρησής τους2. το γεγονός αυτό θα μπορούσε 

1. το γεγονός ότι οι στατιστικές  της  εκπαίδευσης παρουσιάζονται στην πλειοψηφία τους 
για την περίοδο αύτη σε επίπεδο νομού, μας υποχρέωσε να συμπεριλάβουμε την επαρ-

χία Κυθήρων στα αρχικά εδάφη αφού αμέσως μετά την προσάρτηση των Ιονίων εντάχθηκε 
διοικητικά στο νομό Αργολίδος. 

2. Βλ. ενδεικτικά την εγκύκλιο αρ. 14179/18 Οκτ. 1839 του Υπουργείου των Εσω 
«— (Πίνακας VII) 
Πηγές:  1. Βλ. Πίν. II. 

2. Έκθεσις του Διευθυντού των δημοτικών σχολείων, 3 Φεβρουαρίου 1837, Γ.Α.Κ., 
Οθωνικά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. L/40. 

3. Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση...,  ό.π., σ. 392. 
4. J .F . Dürr , Das Griechische Unterichtswesen  Unter  Mitwirkung  der  König-

lichen griechischen Regierung  herausgegeben, Λειψία 1910, σ. 17. 
5. Πανδώρα,  9 (1859), σ. 226-227. 
6. Πίναξ  της  εν τη Ελλάδι δημοσίας  εκπαιδεύσεως  κατά το έτος  1854. 
7. (Χ. Χριστόπουλος), Γενική  Έκθεσις...  1855-56, ό.π., σ. 5. 
8. (Σ.Α. Σπηλιωτάκης), Στατιστικαί  πληροφορίαι...,  ό.π., σ. 52, 53, πίνακας 13. 
9. (Δ. Δρόσος), Προς  την Αυτού Μεγαλειότητα  τον Βασιλέα. Έκθεσις  του επί 

των Εκκλησιαστικών  και της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  Υπουργού,  Αθήνα 
1.866, σ. 35' και G. Chassiotis, L'instruction publique..., ό.π., σ. 183. 

10. Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως,  αρ. 29, 22 Ιουνίου 1868. 
11. (Α. Μαυρομιχάλης),  Έκθεσις...,  ό.π. 
12. Α. Μανσόλας, Στατιστική  έκθεσις  περί  της  διανοητικής  αναπτύξεως  της  Ελλά-

δος, Αθήνα 1879, σ. 8. 
13. Journal de  la Société  de  statistique  de  Paris, 16 (1875), σ. 135. 
14. G. Chassiotis, L'instruction  publique..., 8.π., σ. 496. 
15. Ταμείον Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Γενική  κατάστασις  των δημοτικών σχο-

λείων  του Κράτους,  (1889). 
16. Δημοτική εκπαίδευσις,  Β' (1902 - 1903), σ. 317. 
17. Δουκάκης—Καλότυχος,  ο σύντροφος  του Έλληνος διδασκάλου,  Αθήνα 1905, 

παράρτημα, σ. Α ' -ΝΗ' . 
18. Επετηρίς  του Υπουργείου  των Εκκλησιαστικών  και της  Δημοσίας  Εκπαιδεύ-

σεως 1907-1908, Αθήνα 1909. 
19. Στατιστική  της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  1910-1911, Αθήνα 1912. 
20. Δελτίον  του Υπουργείου  των Εκκλησιαστικών  και της  Δημοσίας  Εκπαιδεύ-

σεως,  11-12/1919, σ. 28. 
21. Στατιστική  της  Εκπαιδεύσεως  κατά το Σχολικόν  Έτος  1927-28, μέρος Α' 

Δημοτική Εκπαίδευσις. 



ΠΙΝΑΚΑΣ VIII 

Στατιστική  της  δημόσιας  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  1865-1928 
Σύνορα  1832 

Ημερομηνία 
Σύνολο 

σχολείων 
Σχολεία 

αρρένων 
Σχολεία 
θηλέων 

Σύνολο 
μαθητών Άρρενες Θήλεις 

18659 745 638 107 47935 40016 7919 
186710 853 725 128 48020 39378 8642 
186811 845 722 123 49778 41008 8770 
187914 985 857 128 66581 55162 11419 
188915 1587 76245 60917 15328 
190116 2180 1793 387 141636 111768 29868 
190517 2760 2276 484 173074 130929 42145 
1906-190818 2546 2071 475 183767 127825 55942 
1910-191119 2621 2105 516 197025 133038 63987 
1917-191820 2767 2199 568 214382 138588 75794 
1927-192821 3219 266090 150737 115353 

Πηγή:  Βλ. Πίνακα VII. 

να εξηγήσει μερικές από τις διακυμάνσεις της καμπύλης. Η γενική όμως τάση 
επιβεβαιώνεται από την κατανομή των σχολείων που λειτουργούν στα 1926, 

ανά έτος ίδρυσης (βλ. Πίνακα IX). 
για να εντοπίσουμε καλύτερα τις διάφορες φάσεις στην εξέλιξη του σχο-

λικού δικτύου και της φοίτησης, συσχετίσαμε το συνολικό αριθμό σχολείων 
και μαθητών προς τον πληθυσμό της χώρας (βλ. Διαγράμματα 2 και 4). Πα-

ραμένοντας μέσα στα σύνορα του 1832 παρατηρούμε ότι ο αριθμός των σχο-
λείων ανά 10.000 κατοίκους περνά από 1,2 το 1836 σε 12,5 το 1928. Ειδικό-
τερα μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερεις φάσεις σ' αυτήν την εξέλιξη: Η πρώ-
τη από το 1836 έως το 1860, παρουσιάζει ένα μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης 
(Μ.Ε.Π.Α.) 7% και αντιστοιχεί στην εποχή όπου το κεντρικό κράτος συμμε-
τέχει ενεργητικά και άμεσα στη διάδοση του «τυπικού» δημόσιου σχολείου. 

Ακολουθεί μια φάση (1860-1879) πολύ περιωρισμένης ανάπτυξης, σχεδόν 
στασιμότητας, με Μ.Ε.Π.Α. =0,76%. ΟΙ δήμοι, έχοντας αναλάβει ουσιαστικά 
μόνοι τους τη χρηματοδότηση, περιορίζονται στη συντήρηση των ήδη λειτουρ-
γούντων σχολείων. θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι αυτήν την ίδια περίοδο 

Εσωτερικών [Δ.Α.Ν., φάκ. Ρ36 (α)/1839] καθώς και την εγκύκλιο αρ. 8503/28 Σεπτ. 1867 
του Υπουργείου της Δημοσίας εκπαιδεύσεως (Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιο..., ό.π., τόμ. Α', σ. 

172-173). 



ΠΙΝΑΚΑΣ IX 

Στατιστική  των Δημοσίων  Δημοτικών Σχολείων  κατά  έτος Ιδρύσεως 

Γεωγραφικό 
διαμέρισμα 

Συνολικός από την 
αριθμός ίδρυση 

σχολείων του κράτ. 
το 1926 1835 

1836-1850 1851-1865 1866-1880 1881-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1927 

Στερεά Ελλάς 
και Εύβοια 
Κυκλάδες 
Πελοπόννησος 
Σύνολο 

1281 100 50 3,90 75 5,85 95 7,40 146 11,39 422 32,39 165 12,88 
173 100 22 12,71 17 9,82 23 13,29 28 16,18 35 20,23 26 15,02 

1652 100 76 4,60 119 7,20 110 6,65 215 13,00 553 33,47 294 17,79 
3106 100 148 4,76 221 6,70 228 7,30 389 12,52 1010 32,51 485 15,61 

112 8,70 216 16,86 
11 6,35 11 6,35 

103 6,20 182 11,01 
226 31,06 409 13,16 

Πηγή·.  Στατιστική  της  Εκπαιδεύσεως  κατά το σχολικόν  έτος  1926-27,  μέρος Α',  Δημοτική εκπαίδευσις. 



δο και κυρίως τη δεκαετία 1869-1879 αυξάνονται σημαντικά οι δαπάνες ανά 
μαθητή και ανά σχολείο (βλ. Πίνακα VI), βελτιώνεται δηλαδή η προσφερό-
μενη εκπαίδευση τουλάχιστον σε κάποια από τα στοιχεία της. και ίσως εδώ 
μπορούμε να δούμε τον αντίκτυπο από τις μεταβολές, τόσο στο οικονομικό 

και κοινωνικό επίπεδο όσο και στις νοοτροπίες, που γνωρίζει ο ελληνικός χώ-
ρος αυτήν την περίοδο1. Εξάλλου την ίδια δεκαετία εκφράζεται έντονη κρι-
τική για το υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα και διατυπώνονται μεταρρυθμι-
στικές προτάσεις. 

Η επόμενη φάση, από το 1879 έως το 1905, χαρακτηρίζεται από μια 
επιτάχυνση του ρυθμού ίδρυσης νέων σχολείων: από 6,93 σχολεία ανά 10000 

κατοίκους περνάμε σε 14,08, εμφανίζεται δηλαδή ένα Μ.Ε.Π.Α. 2,76%. Αύ-
τη η επιτάχυνση συμπίπτει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, με μια σειρά ση-

μαντικές μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Τέλος η κάμψη που παρατηρείται την περίοδο 1905-1928 (Μ.Ε.Π.Α.= 0,83) 

θα έπρεπε να συσχετιστεί κυρίως με τους διαδοχικούς πολέμους και τη σημαν-
τική και απότομη αύξηση του πληθυσμού μετά το 1922. 

Η πρόοδος της φοίτησης ακολουθεί με μια σχετική χρονική καθυστέ-
ρηση εκείνη της διείσδυσης του σχολικού δικτύου. Μεταξύ 1836 και 1853, 

ο αριθμός των μαθητών ανά 100 κατοίκους αυξάνει από 1,24 σε 3,54 (Μ.Ε. 
Π.Α. = +6,36%), αύξηση εντυπωσιακή που εκτιμούμε ότι Οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην ίδρυση νέων σχολείων. Αυτή η πρώτη φάση, της γρήγορης 

και εύκολης ανάπτυξης, τελειώνει σύντομα. Από το 1853 έως το 1889 το 
ποσοστό φοίτησης ανά 100 κατοίκους δεν αυξάνεται παρά 1,05% κατά μέσο 
όρο το χρόνο. Μόνο μετά το 1889 η αύξηση της φοίτησης ξεπερνά τους ρυθ-
μούς διείσδυσης του σχολικού δικτύου (Μ.Ε.Π.Α. = +3,18%): η κοινω-
νική χρησιμότητα του σχολείου αρχίζει να αναγνωρίζεται τη στιγμή που η κοι-
νωνία μεταβάλλεται. Τέλος η στασιμότητα που παρατηρείται μεταξύ 1910 

και 1928 (Μ.Ε.Π.Α. = +0,22%) μπορεί να αποδοθεί στα πολιτικά και στρα-
τιωτικά γεγονότα της περιόδου. 

Ωστόσο η υποχρεωτική φοίτηση δεν μπορούμε να πούμε ότι εφαρμό-
στηκε. Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο μπορεί να θεωρηθεί ευρέως διαδε-
δομένη μόνο από τις αρχές του 20ού αι. και μόνο σε ότι αφορά τα αγόρια. Σύμ-
φωνα με τις διαθέσιμες στατιστικές το ποσοστό φοίτησης στα δημοσία σχο-
λεία και για 100 παιδιά σχολικής ήλικίας2 παρουσιάζεται ώς εξής: 

1. Βλ. Β. Παναγιωτόπουλος, «η βιομηχανική επανάσταση και η Ελλάδα, 1832-
1871», Εκσυγχρονισμός  και βιομηχανική επανάσταση  στα  Βαλκάνια τον 10ο αι., ό.π., σ. 
216-235. 

2. Όπως  ήδη έχουμε αναφέρει ο νόμος του 1834 ορίζει τη διάρκεια της υποχρεωτικής 
φοίτησης σε 7 χρόνια (από την ηλικία των 5 έως 12 ετών). Αλλά από την υποχρέωση αυτή 



αγόρια κορίτσια Σύνολο 

1869 37% 8% 23% 
1879 50% 9% 28% 
1889 _ — 45% 
1907 75% 33% 54% 

Οι αιτίες για τα χαμηλά αυτά ποσοστά θα πρέπει να αναζητηθούν προς 
διάφορες κατευθύνσεις. Οι εκθέσεις και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας 

αποδίδουν τις περισσότερες φορές την ευθύνη στους γονείς, που χρησιμοποιούν 
τα παιδιά σε οικιακές και αγροτικές εργασίες και παρεμποδίζουν τη φοίτησή 
τους στο σχολείο 1. Η αντίσταση του πληθυσμού αποτελεί βέβαια σημαντικό 
παράγοντα, καθοριστικό θα λέγαμε, κυρίως σε ότι αφορά τη φοίτηση των κορι-
τσιών. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμηθεί και ένας άλλος παράγοντας που εμείς 
τον θεωρούμε εξίσου σημαντικό, και που τονίζεται επίσης στον επίσημο λόγο, 
κυρίως μετά το 1890: η ίδια η συγκρότηση του σχολικού χάρτη 2. 

εξαιρείται ο μαθητής που μετά από εξετάσεις θα θεωρηθεί «ικανώς δεδιδαγμένος», έστω 
και αν δεν έχει φτάσει τα 12 χρόνια (άρθρ. 7, 3). Έτσι και στο βαθμό που εφαρμόζεται ακό-

μα η αλληλοδιδακτική μέθοδος (βλ. πιο κάτω), μπορούσε κανείς να ολοκληρώσει τις πρωτο-
βάθμιες σπουδές μέσα σε διάστημα τριών χρόνων. Κατά συνέπεια η έννοια της σχολικής ηλι-
κίας παραμένει ακόμη σαφής. Μόνο μετά το 1880, με την εφαρμογή της συνδιδακτικής 
μεθόδου, εγκαθίσταται μια αντιστοιχία ανάμεσα σε σχολική τάξη και τάξη ηλικίας και η 
φοίτηση εκτείνεται σε τέσσερα η έξι χρόνια από το πέμπτο η το έκτο έτος του παιδιού (βλ. 
Χ. Λέφας, Ιστορία...,  ο. π., σ. 61-64). ο νόμος ΒΤΜΘ'/1895, σε ισχύ το 1907, ορίζει 

τη σχολική ηλικία από το έβδομο ώς το ενδέκατο η το δέκατο τρίτο έτος του παιδιού. Γι ' 
αυτήν την τελευταία χρονολογία και στο βαθμό που μας το επέτρεπε η δημοσιευμένη στα-
τιστική πληθυσμού συσχετίσαμε τον αριθμό των μαθητών με τον πληθυσμό ηλικίας 7-13 
ετών. για το 1869 και το 1879 χρησιμοποιούμε τα ποσοστά που δημοσιεύονται στις αντί-
στοιχες στατιστικές πληθυσμού όπου σαν σχολική ηλικία θεωρείται η μερίδα ηλικιών από 
5-10 ετών. για το 1889 δανειζόμαστε τον αριθμό παιδιών σχολικής ηλικίας που προτείνει ο 
Υπουργός Παιδείας χωρίς όμως άλλους προσδιορισμούς (φύλο, ακριβή ήλικία...)· βλ. Γ. 
Θεοτόκης, Εκπαιδευτικά  Νομοσχέδια  υποβληθέντα  εις την Βουλήν των Ελλήνων υπό του 
επί  των Εκκλησιαστικών  και της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  Υπουργού  τη 4 Δεκεμβρίου 
1889, Αθήνα 1889, σ. 65. 

1. Βλ. (Χ. Χριστόπουλος), Γενική  Έκθεσις  προς την A.M. τον Βασιλέα. Περί  της 
καταστάσεως  της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  κατά το λήξαν  σχολικόν  έτος  1855-56, Αθήνα 
1857, σ. 18' (Α. Μαυρομιχάλης), Έκθεσις  προς την Α. Μ.  τον Βασιλέα περί  της  καταστά-
σεως της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος και περί  της  Δημόσιας  Παιδεύσεως  από του 1866 άχρι 
Δεκεμβρίου  1868, Αθήνα 1869, σ. 8, κλπ. 

2. Από το 1889 στα επίσημοι  κείμενα τονίζεται η ανάγκη και η σημασία της αύξησης 
του αριθμού των σχολείων και της εγκαθίδρυσης ενός σχολικού χάρτη περισσότερου ορθολο-

γικού στη βάση ενός ποσοστού επιφανείας η πληθυσμού που να εξυπηρετούνται από το σχο-
λείο και αυτό σε αντιδιαστολή με τη χρησιμοποίηση κατασταλτικών μέτρων με στόχο τη 
γενίκευση της φοίτησης. Μέτρα που άλλωστε έχουν αποδειχτεί ανεπαρκή (βλ. Χ. Παπαμάρκος 



Π ρ ά γ μ α τ ι , το χ α μ η λ ό επ ίπεδο π λ η θ υ σ μ ι α κ ή ς π υ κ ν ό τ η τ α ς και η απρό-
σφορη κ α τ α ν ο μ ή του υπάρχοντος π λ η θ υ σ μ ο ύ , που επισημάναμε για την περίοδο 
1830 , εξακολουθούν να χαρακτηρ ίζουν τη χ ώ ρ α ακόμη και μ ε τ ά τη σχετ ική 
α ν α κ α τ α ν ο μ ή του π λ η θ υ σ μ ο ύ που π α ρ α τ η ρ ε ί τ α ι την περίοδο 1 8 3 0 - 1 8 7 0 με 

την κάθοδο μεγάλου τ μ ή μ α τ ο ς π λ η θ υ σ μ ο ύ από τα ορεινά χ ω ρ ι ά π ρ ο ς την π ε -
δ ι ά δ α 1 (βλ. Π ί ν α κ ε ς Χ - Χ Ι Ι ) . το 1 8 7 0 , η π υ κ ν ό τ η τ α ε ίναι 2 9 , 0 4 κ ά τ . / k m 2  

και υπάρχουν συνολικά 3 1 5 5 ο ικ ισμοί ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο ι σε 3 6 0 δήμους . το 7 6 % 
του π λ η θ υ σ μ ο ύ κ α τ ο ι κ ε ί σε χ ω ρ ι ά η κ ω μ ο π ό λ ε ι ς με λ ιγότερο από 2 0 0 0 κατο ίκους 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Χ 

Πληθυσμός 

1836 751077 
1840 850246 
1853 1035527 
1856 1062627 
1861 1096810 
1865 1375043* 
1867 1407585* 
1868 1424152* 
1869 1440920* Αρχικό έδαφος 
1870 1457094 1217647 
1874 1552514* 
1879 1679470 1422897 
1889 2187208 1466819 
1901 2433806* 1867413* 
1905 2594761* 
1907 2631952 1964851 
1910 2701698* 
1917 4815049* 2183638 (1920) 
1928 6204684 2765529 

Πηγή:  Μ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική,  διοικητική  και πληθυσμιακή  εξέλιξις  της  Ελλάδος 
1821-1971, τ. Α', μέρος I, Αθήνα, ΕΚΚΕ, 1973, σ. ΧΧ-ΧΧΙ. 

κος, Παράρτημα  των Εκπαιδευτικών  Νομοσχεδίων.  Εκδιδόμενον κατ αίτησιν  της  επ' 
αυτού ειδικής επιτροπής  της  Βουλής τη επιστασία  του Γενικού  Επιθεωρητού  των Δημοτι-
κών Σχολείων,  Αθήνα 1890, σ. 24-26' Α. Ευταξίας, Εκπαιδευτικά  Νομοσχέδια,  Αιτιο-
λογική Έκθεσις  και Αγορεύσεις,  Αθήνα 1899). ο νόμος ΒΤΜΘ'/1895 που αντικαθιστά 

το νόμο του 1834 και πρόκειται να ρυθμίσει τα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι το 
1920, περιορίζει την υποχρεωτική φοίτηση μόνο στα παιδιά που κατοικούν σε οικισμούς 

οπού λειτουργεί δημοτικό σχολείο (άρθρ. 6). 
1. Βλ. Β. Παναγιωτόπουλος, «η βιομηχανική επανάσταση...», ό.π., σ. 225. 



ΠΙΝΑΚΑΣ XI 

Πληθυσμός  και πυκνότητα 

Έτος 
Σύνολο 

Έτος πληθυσμού Έκταση km2 Κάτοικοι/km2 

1839 823773 47516 17,3 
1848 986773 47516 20,8 
1861 1096810 47516 23,0 
1870 1457894 50211 29,0 
1879 1679470 50211 33,4 
1889 2187208 63606 34,4* 
1896 2433806 63606 38,3 
1907 2631952 63211** 41,6 
1923 5021790 129281 
1928 6204684 129281 

* 36,7 για το αρχικό έδαφος. 
** Μετά τον πόλεμο του 1897, τα ελληνοτουρκικά σύνορα προς βορρά της Θεσσαλίας με-

ταβλήθηκαν ελαφρά, εις βάρος της Ελλάδας. 

Πηγή:  Μ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική...,  8.π., σ. XVIII. 

κους. το 1889, η κατανομή του πληθυσμού στους 4380 οικισμούς της χώρας 
είναι τέτοια ώστε το 34% του πληθυσμού σε σχολική ηλικία κατοικεί σε 3586 
χωριά με λιγότερο από 500 κατοίκους το καθένα1. Είναι λοιπόν προφανές ότι 
ol δαπάνες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός σχολικού δικτύου προσαρ-
μοσμένου στην οικιστική κατάσταση της χώρας είναι εξαιρετικά υψηλές, ενώ 
θα πρέπει επίσης να σημειωθούν και οι δυσκολίες που παρουσιάζει η εκπαί-
δευση αντίστοιχου αριθμού δασκάλων και ο χρόνος που απαιτεί. 

Η σύγκριση ανάμεσα στον αριθμό των σχολείων από τη μια και στον 
αριθμό των δήμων και των οικισμών του Βασιλείου από την άλλη εικονογρα-

φεί αρκετά καλά τις ελλείψεις: το 1856, λειτουργούν 431 σχολεία αρρένων 
σε 274 δήμους που περιλαμβάνουν 2.715 οικισμούς2. Κατά συνέπεια 0 μέσος 
όρος είναι 1,6 σχολεία/δήμο, ενώ 2.284 οικισμοί (84%) παραμένουν χωρίς 
σχολείο 3. το 1870, αν και ο αριθμός των σχολείων είναι τρεις φορές μεγαλύτερος 

1. Βλ. Γ. Θεοτόκης, Εκπαιδευτικά  Νομοσχέδια...,  ό.π.· Χ. Παπαμάρκος, Παράρτη-
μα..., ό.π., σ. 24. 

2. (Σ.Α. Σπηλιωτάκης), Στατιστικαί  πληροφορίαι  περί  Ελλάδος,  Μέρος Λ', Αθήνα 
1859. 

3. Πρόκειται για ένα ελάχιστο, αφού κάποιοι δήμοι, όπως η Ερμούπολη και η Αθήνα, 
συντηρούν στην πρωτεύουσά τους περισσότερα από ένα σχολεία αρρένων. 



ΠΙΝΑΚΑΣ XII 

Κατανομή  του πληθυσμού  κατά μέγεθος οικισμών 

Έτος Σύνολο Πληθυσμός Πληθυσμός Πληθυσμός 
απογραφής πληθυσμού χωριών μικρών πόλεων πόλεων 

% 
(μικρ. 2000 κάτ.) 

% 
(2001-5000 κάτ.) 

/ο 
(μεγ. 5000 κάτ.) 

/ο 

1856 1062627 100 784879 73,86 139030 13,08 138718 13,06 
1861 1096810 100 817671 74,54 126956 11,57 152183 13,89 
1870 1457894 100 1115804 76,53 127807 8,76 214283 14,71 
1879 1679470 100 1199063 71,39 161707 9,62 292997 18,99 
1889 2187208 100 1533046 70,09 189504 8,66 464658 21,25 
1896 2433806 100 1672469 68,71 235471 9,67 525866 21,62 
1907 2631952 100 1761743 66,93 242236 9,20 627973 23,87 
1920 5016889 100 3194135 63,66 486383 9,69 1336371* 26,65 
1928 6204684 100 3568253 57,50 571735 9,21 2064696 33,29 

* Μέσα στα μετά τον πόλεμο όρια. 

Πηγή:  Γενική Στατιστική της Ελλάδος, Στατιστική  επετηρίς  της  Ελλάδος, χρόνος 1, 
Αθήνα 1930 (για την περίοδο 1879-1928)· Μ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική...,  ό.π. 

τερος από εκείνον των δήμων, τα 2/3 των οικισμών στερούνται σχολείων. 
το 1879 ο αριθμός αυτός είναι 2.875 οικισμοί (70%) για όλο το Βασίλειο, 
από τους οποίους 2.430 (71%) βρίσκονται στο αρχικό έδαφος. 

Παρά λοιπόν τους σχετικά ταχείς ρυθμούς στη δημιουργία νέων σχο-
λείων, οι ανάγκες που μένει να Ικανοποιηθούν παραμένουν σημαντικές. σαν 
συνέπεια αυτής της διαπίστωσης θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η επι-
βίωση και 0 πολλαπλασιασμός των γραμματοδιδασκαλείων 50 χρόνια μετά 

την ψήφιση του νόμου που τα καταργεί, αποτελεί μάλλον απάντηση στη διά-
σταση που υπάρχει ανάμεσα στη ζήτηση αλφαβητισμού και στην προσφορά 

σε δημόσια σχολεία περισσότερο, παρά φαινόμενο αδράνειας η αντίστασης του 
πληθυσμού στο δημόσιο σχολείο. Πράγματι η εγκύκλιος αρ. 11032 της 26 
Μαρτίου 1837 του Υπουργείου Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, επιτρέπει τη λει-
τουργία γραμματοδιδασκαλείων στους δήμους που δεν έχουν δημοτικό σχολείο 

η στην περίπτωση που λειτουργεί σχολείο στην πρωτεύουσα, σε όλους τους 
οικισμούς που είναι σε μεγάλη απόσταση από αυτήν και έχουν 15-20 παιδιά 
σχολικής ήλικίας1. Από αυτήν τη στιγμή το κράτος τείνει αφ' ενός να διευρύνει 

1. η λογική αυτού του μέτρου διατυπώνεται καθαρά από τον Ι .Π. Κοκκώνη, Γενικό 
Επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων και Διευθυντή του Διδασκαλείου την εποχή αυτή: 



νει αυτό το «δίκτυο», για να καλύψει έστω και μερικά τις ελλείψεις του επί-
σημου δικτύου και αφ' ετέρου να το ελέγξει υποβάλλοντας σε εξέταση τους 
γραμματοδιδασκάλους και αναθέτοντας την επιθεώρηση των σχολείων τους 
στον πλησιέστερο δημοδιδάσκαλο1. Τέλος, ο νόμος της 21 Απριλίου 18842 

συγχωνεύει τα δύο δίκτυα σε ένα. Οι γραμματοδιδάσκαλοι μπορούν να γίνουν 
τυπικοί «υποδιδάσκαλοι» μετά από τρίμηνη εκπαίδευση στο διδασκαλείο 

και να μισθοδοτούνται από τους δήμους. 
Έτσι λοιπόν σταδιακά το δημόσιο προτυποποιημένο δημοτικό σχολείο 

έξαπλώνεται3, διεισδύει στον εθνικό χώρο, αναδεικνύεται σε πραγματικότητα 
πανταχού παρούσα. 

«Εις δε τα των κοινών γραμμάτων σχολεία παραδίδεται μόνον ξηρά η ανάγνωσις εις τα οκτο-
ηχοψάλτηρα κατά την παλαιάν εκείνην ατομικήν μέθοδον. Δι' αυτής, αφ' ου 5-6 έτη ολόκληρα 

της ζωής των κατατρίψωσιν οι παίδες, δεν δύνανται ουδ' αυτό το αναγιγνώσκειν ορθώς να 
μάθωσι πολύ δε πλέον να αποκτήσωσι καμμίαν άλλην ιδέαν εκ των χρησίμων εις τον κοινω-
νικόν βίον μαθημάτων. Διά τούτο το αίτιον συμφέρει να λείψη παντάπασιν ούτος ο τρόπος 

του διδάσκειν και οι τοιούτοι Διδάσκαλοι" αλλά διά την έλλειψιν Διδασκάλων τακτικών, διά 
την ένδειαν των δήμων, διά την σμικρότητά τινων απωκισμένων χωρίων απ' άλλα, δεν είναι 

δυνατόν οι τοιούτοι γραμματοδιδάσκαλοι να παυθώσι κατά το παρόν. Νομίζω όμως ότι 
είναι συμφέρον, προς μετρίασιν της προξενουμένης βλάβης, να μη αφίνωνται κατ' ουδένα 
λόγον οι γραμματοδιδάσκαλοι ούτοι να διδάσκωσιν, όπου είναι τακτικόν σχολείον» (Έκθεση 

της 3 Φεβρ. 1837, Γ.Α.Κ., Οθωνικά, υπ. Παιδείας, φάκ. L' 40). 
1. Βλ. εγκυκλίους αρ. 26272/24 Μαίου 1844, αρ. 28011/28 Οκτ. 1844, αρ. 2931/9 

Απριλίου 1872, αρ. 1598/13 Φεβρ. 1880, αρ. 9982/20 Οκτ. 1880· στο Γ. Βενθύλος, Θε-
σμολόγιο..., ό.π., τ. Α', σ. 393-400. 

2. στο  ίδιο, τ. Β', σ. 25-26. 
3. τα πρωτοβάθμια ιδιωτικά σχολεία, των οποίων η λειτουργία επιτρέπεται στο βαθμό 

που υπάγονται στην ίδια παιδαγωγική και διοικητική οργάνωση όπως και τα δημόσια, δεν 
συνιστούν σημαντικό δίκτυο. για την περίοδο 1836-1911, οι μαθητές που φοιτούν σ' αυτά 

δεν ξεπερνούν το 10% του συνόλου (δημόσια+Ιδιωτικά). Επιπλέον τα σχολεία αυτά είναι 
συγκεντρωμένα στα μεγάλα αστικά κέντρα της εποχής (Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Ερμού-
πολη). 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

«Για να Ιδρυθεί ένα σχολείο χρειάζεται πάνω από όλα ένα σπίτι. Ό μ ω ς 
κατά την άφιξη μου δεν βρήκα παρά μόνο καλύβες που μόλις αρκούσαν για 

να προσφέρουν καταφύγιο σε χιλιάδες πεινασμένες οικογένειες»1. το σημείο 
εκκίνησης έτσι όπως περιγράφεται από τον Καποδίστρια, σε συνδυασμό με 
τη γενική εικόνα της εξέλιξης του σχολικού δικτύου που διαγράψαμε στο προ-

ηγούμενο κεφάλαιο, μας δίνουν μια Ιδέα για το μέγεθος του προβλήματος των 
σχολικών εγκαταστάσεων. 

Η τεκμηρίωση που διαθέτουμε σήμερα δεν μας επιτρέπει να μελετή-
σουμε αναλυτικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τις λύσεις που δόθηκαν σ' αυτό 

το πρόβλημα στο σύνολο της χώρας. Στατιστικές που να αναφέρονται στα σχο-
λικά κτίρια απουσιάζουν σχεδόν ολοκληρωτικά για την περίοδο αυτή2, ενώ 

οι πληροφορίες που βρίσκονται διάσπαρτες στον τύπο και στα διάφορα αρχεία 
είναι τόσο αποσπασματικές που δεν επιτρέπουν μια έστω και ατελή εκ των 
υστέρων απογραφή3. 

1. J . Capodistrias, Correspondance..., ό.π., τ. III, σ. 330. 
2. η πρώτη στατιστική της εκπαίδευσης που περιέχει πληροφορίες για τα σχολικά 

κτίρια είναι εκείνη του 1910-11 (Στατιστική  της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  1910-1911, 
Αθήνα 1912). οι πληροφορίες αυτές αφορούν το καθεστώς ιδιοκτησίας, ενώ ειδική αναφορά 

γίνεται στα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί μετά το 1895 σύμφωνα με το καθεστώς του 
νόμου ΒΤΜΘ' και στη βάση των επίσημων σχεδίων/τύπων (βλ. εδώ πιο κάτω). στο μετα-
ξύ για την περίοδο 1834-1911 δεν διαθέτουμε παρά μόνο τρεις ποσοτικές πληροφορίες που 
αναφέρονται στο σύνολο της χώρας. οι δύο πρώτες αφορούν τα σχολικά κτίρια υπό κατασκευή 
η σημαντική επισκευή στα 1856-1857: σε σύνολο 462 δημόσιων δημοτικών σχολείων κατα-
σκευάζονται 44 νέα σχολικά κτίρια ενώ σε 18 άλλα γίνονται «ουσιώδεις» επισκευές [βλ. 
(Χ. Χριστόπουλος), Γενική  Έκθεσις...,  ό.π., σ. 17' Εφημερίς  των Φιλομαθών, έτος ΣΤ ' , 
αρ. 272, 14 Αυγούστου 1858]. η τρίτη πληροφορία άφορα τα σχολικά κτίρια που είναι ιδιο-
κτησία των δήμων η του δημοσίου στα 1889: σε σύνολο 2278 δημοτικών σχολείων μόνον 
1027 στεγάζονται σε μόνιμα διδακτήρια συνολικής άξιας 2079000 δρχ., (βλ. Γ. Θεοτόκης, 
Εκπαιδευτικά  Νομοσχέδια...,  ό.π., σ. 65). 

3. στα αρχεία του Υπουργείου Παιδείας στα Γ.Α.Κ., εντοπίσαμε ελάχιστα τεκμήρια 
σχετικά με τα σχολικά κτίρια και αυτά αφορούν κυρίως την περίοδο 1835-1840. στα ίδια 



Στις σελίδες που ακολουθούν θα παρουσιάσουμε ορισμένες όψεις των 
συνθηκών «παραγωγής» των σχολικών κτιρίων, τη νομοθεσία που τη ρυθμί-
ζει καθώς και την εφαρμογή της, μέσα από διάφορα παραδείγματα που μπορούν 

να μας πληροφορήσουν για τις αντιλήψεις και τους προβληματισμούς των 
συμμετεχόντων, για το ρόλο του κτιρίου στη σχολική ζωή, αλλά και για την 
εικόνα του και τη θέση του μέσα στο χώρο των οικισμών. 

1. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο —νόμος του 1833 για τους δήμους και 
νόμος του 1834 για τη δημοτική εκπαίδευση— υπεύθυνοι για τα σχολικά κτί-
ρια είναι οι δήμοι. Κάθε δήμος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την κατάλ-
ληλη στέγαση των πρωτοβάθμιων σχολείων που συντηρεί, είτε κατασκευάζον-
τας νέα κτίρια είτε επισκευάζοντας παλαιά η ακόμα νοικιάζοντας Ιδιωτικά 
κτίρια πρόσφορα για τη νέα χρήση. Oι δημοτικές αρχές είναι επίσης υπεύθυνες 

για τη συντήρηση του κτιρίου και την εξασφάλιση του αναγκαίου υλικού σύμ-
φωνα με τις υποδείξεις των τοπικών εφορευτικών επιτροπών. Ωστόσο οι 
διατάξεις αυτές θα αποδειχτούν πολύ γρήγορα αναποτελεσματικές. Σχεδόν 
δυο χρόνια μετά τη δημοσίευση του νόμου, ο Γραμματέας «επί των Εκκλη-
σιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως» διαπιστώνει ότι «σε μεγάλο 

αριθμό οικισμών, ακόμα και σε σημαντικές πόλεις, δεν υπάρχει κτίριο κατάλλη-
λο για σχολείο, η, αν βρίσκεται κάποιο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί,  επειδή 
λείπει το αναγκαίο υλικό», και αποδίδει το γεγονός στην «κατακριτέα αδιαφορία 

που δείχνουν οι περισσότεροι κάτοικοι για τη συντήρηση και την πρόοδο 
του σχολείου» 1. Ξεκινώντας από την ίδια διαπίστωση —από τα 15 «τακτικά» 

σχολεία που λειτουργούν μόνο 7 η 8 παρουσιάζουν Ικανοποιητική κατάσταση 
κτιρίου και εξοπλισμού, σύμφωνα με την έκθεσή του του 1837—, ο Κοκκώνης 
προχωράει σε πιο σύνθετη εξήγηση των αιτίων: «Όλα αυτά τα άτοπα [...] 

αρχεία δεν συναντήσαμε τις απαντήσεις στην εγκύκλιο που το Υπουργείο απηύθυνε στα 
1860 στους Νομάρχες ζητώντας συγκεκριμένες πληροφορίες για τα σχολεία της χώρας και 
ειδικότερα για τα σχολικά κτίρια: χωροθέτηση, καθεστώς ιδιοκτησίας (δημόσιο η νοικιαζό-
μενο), ημερομηνία κατασκευής, διάταξη των χώρων και χωρητικότητα (αριθμός αιθουσών 
και αριθμός μαθητών ανά αίθουσα και συνολικά), κατάσταση του κτιρίου και του υλικού 
(Εγκύκλιος αρ. 13032/8 Ιουνίου 1860, μονόφυλλο, Δ.A.N., φάκ. 0.30/1860). Άραγε είναι 
οι νομάρχες —μόνος σύνδεσμος ανάμεσα στο Υπουργείο και στις τοπικές αρχές— που δεν 
ανταποκρίθηκαν στο αίτημα; Ό,τι και να συνέβη, αυτή η απουσία συγκεκριμένων και αναλυ-
τικών πληροφοριών παραμένει από μόνη της ενδεικτική. 

1. ο Γραμματέας προς το Βασιλιά, Αθήνα, 16/28 Δεκεμβρίου 1835, Γ.Α.Κ., Οθω-
νικά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. L'40 (η έκθεση στα γαλλικά). 



δεν οφείλονται βέβαια στην οικονομική δυσπραγία των δήμων γιατί βλέπουμε 
ότι στο Ναύπλιο, στην Τρίπολη, ακόμη και στην ίδια την πρωτεύουσα τα δη-
μοτικά σχολεία είναι τόσο παραμελημένα όσο και αλλού [...] Από μια άλλη 

άποψη, αυτό που εμποδίζει πραγματικά τον πολλαπλασιασμό των σχολείων 
είναι το μικρό μέγεθος ορισμένων δήμων που αποτελούνται από 50 η 100 οικο-
γένειες μόνον. τα έσοδα των δήμων αυτών δεν είναι δυνατόν να επαρκέσουν 
ούτε για τις πιο άμεσες ανάγκες τους, ούτε για τους μισθούς των δημοτικών 
άρχων. Α ν δεν ενωθούν με άλλους δεν θα είναι δυνατόν να αναλάβουν τίποτε 
σημαντικό προς όφελος των σχολείων» 1. 

το βάρος των νοοτροπιών, η ανεπάρκεια των δημοτικών πόρων σε σχέ-
ση με το κόστος των νέων εγκαταστάσεων, αλλά επίσης η υποβάθμιση και η 

εξαιρετική φτώχεια του οικοδομημένου χώρου που δεν επιτρέπει τη λύση του 
προβλήματος των σχολικών κτιρίων με ένοικίαση2 είναι τα εμπόδια που πρέ-
πει να υπερπηδηθούν σε μια εποχή όπου η εδραίωση και η εξάπλωση του «τα-
κτικού» δημοτικού σχολείου3 συνδέεται άμεσα με την εξειδίκευση ενός χώρου. 
Η κεντρική Διοίκηση, στα πλαίσια της προώθησης αυτού του σχολείου, θα 
παρέμβει και στο θέμα του σχολικού κτιρίου. 

1. ο Διευθυντής και Επιθεωρητής των Δημοτικών σχολείων προς το Υπουργείο, 20 
Σεπτ. 1837, Γ.Α.Κ., Οθωνικά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. 1/41, (η έκθεση στα γαλλικά). 

τη στιγμή που ο Κοκκώνης γράφει τα συμπεράσματά του, έχει ήδη αρχίσει η αναδιοργάνω-
ση της διοικητικής διαίρεσης της χώρας στο επίπεδο των δήμων. Πράγματι η διαίρεση του 
1835 προϋπέθετε πυκνότητα πληθυσμού και οικονομικές δραστηριότητες ανεπτυγμένες σε 
τέτοιο βαθμό ώστε να επιτρέπουν την ύπαρξη δήμων με σχετικά περιορισμένη περιοχή και 
Ικανά έσοδα. Αυτή όμως η ανάπτυξη δεν πραγματοποιήθηκε και πάντως όχι τόσο σύντομα 

όσο ήλπιζε η Αντιβασιλεία. Έτσι πολύ νωρίς εμφανίστηκε επιτακτική η ανάγκη συνένωσης 
περισσότερων δήμων. στα 1856, όταν η αναδιάρθρωση έχει ολοκληρωθεί, οι αρχικοί 414 
δήμοι έχουν περιοριστεί σε 274 με 10 οικισμούς κατά μέσο όρο ο καθένας «αριθμός μέγας βε_ 
βαίως αν λάβωμεν υπ' όψιν τας αποστάσεις και τας περιφερείας αίτινες καθιστώσι ένεκα 
τούτου μικράς επικρατείας τους δήμους μας» (Σ. Α. Σπηλιωτάκης, Στατιστικαί  πληροφορίαι...,  ό.π., σ. 14). 

2. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 1837 δεν βρίσκεται στην Αθήνα κτίριο κατάλληλο 
προς ενοικίαση για να στεγάσει το πρότυπο δημοτικό σχολείο που σύμφωνα με το νόμο του 
1834 πρέπει να δημιουργηθεί σαν παράρτημα του διδασκαλείου (αρ. 67-69). ο Κοκκώνης 
καταλήγει να προτείνει την επισκευή ερειπωμένης εκκλησίας γι ' αυτόν το σκοπό (Έκθεση 

της 3 Φεβρ. 1837, Γ.Α.Κ., Υπουργείο Παιδείας, φάκ. L'40). 
3. η έκφραση «τακτικό δημοτικό σχολείο» χρησιμοποιείται  συνεχώς από το 1830 ώς 

το 1880 για να υποδηλώσει τα σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, των οποίων η παιδαγωγική 
οργάνωση ακολουθεί κατά το μάλλον η ήττον τους επίσημους κανονισμούς. ο Κοκκώνης 

δίνει τον ακόλουθο ορισμό: «τα τακτικά δημοτικά σχολεία λέγω εκείνα, εις τα οποία παραδί-
δονται κατά τίνα των παραδεδεγμένων μεθόδων τουλάχιστον τα τρία μαθήματα της Γραφής 

Αναγνώσεως και Αριθμητικής' η όλα όσα διατάττει ο περί δημοδιδασκαλίας νόμος» ( έ κ -
θεση «περί της δημοτικής εκπαιδεύσεως», 3 Φεβρ. 1837, Γ.Α.Κ., Οθωνικά, Υπουργείο 
Παιδείας, φάκ. L'40). 



τα μέτρα που θα ληφθούν έχουν κατ' αρχήν άμεσο χαρακτήρα. το Υ -
πουργείο Παιδείας συμμετέχει στη χρηματοδότηση των σχολικών εγκατα-
στάσεων —κατασκευή νέων η επισκευή και διαρρύθμιση υπαρχόντων κτιρίων— 
είτε αναλαμβάνοντας τη μισθοδοσία των δασκάλων στην περίπτωση —και για 
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα— που ο δήμος χρηματοδοτεί την κατασκευή 
του σχολικού κτιρίου1, είτε παραχωρώντας για το σκοπό αυτό στους δήμους 
γήπεδα και κτίσματα εθνικά η μοναστηριακά2. 

1. Αυτή είναι η περίπτωση του δήμου Σιταίνης της διοικήσεως Κυνουρίας (ο Γραμμα-
τέας προς το Βασιλιά, 12/24 Σεπτ. 1837, Γ.Α.Κ., φάκ. L'40), του δήμου Ραχώβης της δι-
οικήσεως Βοιωτίας (ο Γραμματέας προς το Βασιλιά, 9/21 Ιαν. 1838, Γ.Α.Κ., φάκ. L'41), 

του δήμου Δρυοπίδος (ο Γραμματέας προς το Βασιλιά, 18/30 Ιουλίου 1838, Γ.Α.Κ., 8.π.), 
του δήμου Κοτυλαίων της διοικήσεως Καρυστίας (ο Γραμματέας προς το Βασιλιά, 28 Απρι-

λίου 1839, 8.π.), του δήμου Κέας (ο Γραμματέας προς το Βασιλιά, 10/20 Αυγούστου 1839, 
ό.π.), κλπ. 

θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε την περίπτωση της παροχής αντίστοιχης βοήθειας 
το 1835 όχι σε ένα δήμο άλλα στους κατοίκους μιας ομάδας χωριών, τα Χάσια, της περιο-

χής Καλαβρύτων (το 1836 τα Χάσια οργανώθηκαν σε δύο δήμους, το δήμο Αιγείρας και 
το δήμο Νονάκριδος). Παραθέτουμε στη συνέχεια ένα σχετικά εκτεταμένο απόσπασμα από 
την έκθεση τη σχετική με τη χορήγηση αυτής της βοήθειας, γιατί εικονογραφεί μια ακόμα 

διάσταση του προβλήματος που θέτει στη διάδοση του πρωτοβάθμιου δικτύου η κατάσταση 
του οικιστικού πλέγματος στην Ελλάδα αυτήν την εποχή. Πρόκειται για τις επιβαρύνσεις 
που προκαλεί η μετακίνηση ορεινών πληθυσμών προς την πεδιάδα η τη θάλασσα κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα: «οι Χασιώτες περνούν τον χειμώνα στην Ακράτα κοντά στη θάλασ-
σα, και το καλοκαίρι πάνω στα βουνά σε χωριά που απέχουν το ένα από το άλλο μισή ώρα. 
(ο Διοικητής Αχαΐας  και Ήλιδος) υποδεικνύει σαν κεντρικώτερο σημείο τη; χειμερινής 
διαμονής τους τα Χαλκιάνικα Καλύβια, και της θερινής διαμονής το χωριό Αρφαρά. Αλλά 

και οι δύο αυτές τοποθεσίες δεν έχουν κτίριο κατάλληλο για σχολείο, όπως και όλα τα χωριά 
των Χασιών. Εξ αιτίας αυτού του τρόπου ζωής, η εγκατάσταση ενός σχολείου γίνεται Αρ-

κετά δύσκολη, αν οι κάτοικοι δεν αποφασίσουν να κτίσουν δυο οικοδομήματα για το σχολείο, 
το ένα πολύ γερό σαν κύριο σχολείο στα Χαλκιάνικα Καλύβια για το χειμώνα, και ένα άλλο, 
που μπορεί να είναι ελαφρύτερη κατασκευή, πάνω στα βουνά, στο χωριό Αρφαρά για καλο-

καιρινό σχολείο, έτσι ώστε ο δάσκαλος να μπορεί να εξακολουθήσει τα μαθήματα όλο το χρό-
νο. Κατά συνέπεια [...] (προτείνεται) να ικανοποιήσει η Κυβέρνηση το αίτημα των Χασιωτών 

για τον διορισμό ενός δασκάλου μισθοδοτούμενου από την Κυβέρνηση αμέσως μόλις αυτοί 
κατασκευάσουν τα δύο οικοδομήματα για το σχολείο στα σημεία που υποδείχτηκαν...» (ο 
Γραμματέας προς το Βασιλιά, 3/15 Ιαν. 1835, Γ.Α.Κ., Οθωνικά, Υπουργείο Παιδείας, 
φάκ. L'40, η έκθεση στα γαλλικά). 

2. Έτσι η Κυβέρνηση παραχώρησε στο δήμο Στράτου της υποδιοικήσεως Βάλτου μια 
ερειπωμένη εθνική αποθήκη στη θέση Λεπίδι για να χρησιμοποιηθεί «μετά από κατάλληλη 

επισκευή» σαν αλληλοδιδακτικό σχολείο (ο Γραμματέας προς το Βασιλιά, 16/28 Ιουλ. 1837, 
Γ.Α.Κ., Οθωνικά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. L'40). στο δήμο Αγρινίου παραχωρήθηκε 
οικόπεδο 2000 μ . 2 , ενώ στους δήμους Βονίτσης και Αλαγονίας, καθώς και στους κατοίκους 

του χωριού Τσίτσινα της Διοικήσεως Λακεδαίμονος, παραχωρήθηκαν οικόπεδα η ερειπωμέ-
να κτίρια ιδιοκτησία διαλυμένων μοναστηριών (βλ. Β.Δ. 23400/1/16 Ιουλίου 1837, Β.Δ. 
24364/28 Αύγ./9 Σεπτ. 1837, Β.Δ. 22670/9/21 Σεπτ. 1837, Β.Δ. 24519/12/24 Σεπτ. 



Παράλληλα όμως γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 
μακροπρόθεσμα σε θεσμικό επίπεδο. το 1838 το Υπουργείο Παιδείας θα 
προτείνει σχέδιο διατάγματος ώς συμπλήρωση του νόμου του 1834, που «πε-
ριέχει τα συντείνοντα εις την ακριβή εκτέλεσιν του νόμου" ήγουν: α' πόρους 
τινάς προς διατήρησιν των σχολείων, β' τρόπους προς εξασφάλισιν της μισθοδοσίας 

των δημοδιδασκάλων και της προόδου των σχολείων, και γ ' πειθαναγ-
καστικά μέτρα κατά των αρχών αι οποίαι, ούσαι επιφορτισμέναι την ενέρ-
γειαν αυτού, παραμελούσι»1. για το τρίτο σκέλος το διάταγμα προβλέπει την 
επιβολή χρηματικών προστίμων στους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια 

που δεν φροντίζουν για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, ενώ σχετικά 
με τα δύο πρώτα σκέλη το Υπουργείο «εκτιμώντας τα λίγα έσοδα των δή-

μων και τις πολλαπλές ανάγκες ενός αναγεννώμενου Κράτους»2, προτείνει 
να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης εν γένει και για 
την κατασκευή των σχολικών κτιρίων ειδικότερα, έκτος από τα έσοδα που 

προέρχονται από τους διάφορους φόρους που προβλέπει ο δημοτικός νόμος και 
τα ακόλουθα μέσα, «τα οποία οι κάτοικοι εμεταχειρίζοντο και επί Τουρκίας 
προς διατήρησιν των σχολείων των, και νυν έτι εις τινα μέρη αυθορμήτως με-

ταχειρίζονται» 3: 
α. να συλλέγονται προαιρετικές συνεισφορές και να γίνονται εκούσιοι 

έρανοι στη βάση καταλόγου, στον οποίο ο κάθε κάτοικος εγγράφεται για 
το ποσό που θέλει να προσφέρει. Αυτός ο κατάλογος, εφ' όσον επικυρωθεί 
από το διοικητή καθίσταται υποχρεωτικός και τα χρήματα εισπράττονται 
από το δημοτικό εισπράκτορα όπως και οι άλλοι φόροι. 
β. να πραγματοποιηθούν έρανοι στις εκκλησίες με προορισμό τη συντή-

ρηση του σχολικού εξοπλισμού. 
γ. να ζητηθεί από τους ιερείς να παροτρύνουν τους ενορίτες να κάνουν 

δωρεές στα σχολεία. Τις δωρεές αυτές θα διαχειρίζονται οι δήμοι υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. 

δ. να επιτραπεί στους δήμους να πληρώνουν τμήμα του μισθού των δα-

1837, Γ.Α.Κ., Οθωνικά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. L '40—τα έγγραφα στα γαλλικά). 
1. «Αιτιολογία του σχεδίου του Διατάγματος του περί κανονισμού των προς σύστασιν 

και διατήρησιν των δημοτικών σχολείων», 18/30 Απριλίου 1838, Γ.Α.Κ., Οθωνικά, Υ-
πουργείο Παιδείας, φάκ. L'40. Βλ. επίσης «Περί των τροποποιήσεων του Σχεδίου Διατάγ-
ματος, του περί δημοδιδασκαλίας», 18/30 Ιανουαρ. 1839, Γ.Α.Κ., Οθωνικά, Υπουργείο 
Παιδείας, φάκ. L'40. 

2. ο Γραμματέας προς το Βασιλιά, 12/24 Μαρτίου 1837, Γ.Α.Κ., Οθωνικά, Υπουρ-
γείο Παιδείας, φάκ. L'40 (στα γαλλικά). 

3. «Αιτιολογία του σχεδίου του Διατάγματος του περί κανονισμού των προς σύστασιν 
και διατήρησιν των δημοτικών σχολείων», 18/30 Απριλίου 1838, Γ.Α.Κ., Οθωνικά, Υ-

πουργείο Παιδείας, φάκ. L'40. 



δασκάλων σε είδος (λάδι, κρασί και άλλα προϊόντα), εισπράττοντας γι' αυτόν 
το σκοπό και ένα μέρος των δημοτικών φόρων σε είδος. Παρόμοια να επιτρα-
πεί στους γονείς να πληρώνουν τα δίδακτρα σε είδος, «καθώς είναι συνηθι-
σμένοι να κάνουν για τους εμπειρικούς δασκάλους»1. 

ε. Τέλος, για να διευκολυνθεί η κατασκευή των σχολικών κτιρίων θα 
πρέπει αφ' ενός οι αρχές να αρκεστούν σε απλά κτίσματα μακρόστενα, όμοια 
με τις κατοικίες των χωρικών, αφ' ετέρου να εφαρμοστεί για τις κατασκευές 
και επισκευές το μέτρο της προσωπικής εργασίας των δημοτών που προβλέ-
πει το άρθρο 34 του δημοτικού νόμου του 1833. 

τα μέτρα αυτά, παρά το «ρεαλισμό» τους, δεν θα γίνουν αποδεκτά. θα 
λέγαμε ότι η ίδια η λογική τους είναι ασυμβίβαστη με τις αρχές που διέπουν 
τις κρατικές επιλογές στον τομέα της εκπαίδευσης2. το να αποσπαστεί από 
την πρωτοβουλία των μελών της κοινωνίας κάθε τι που συνιστά γενικό συμ-
φέρον και να αναχθεί σε αντικείμενο κυβερνητικής δραστηριότητας, είναι 

ακριβώς ο στόχος του υπό διαμόρφωση κράτους, το οποίο τείνει με αυτήν τη συγ-
κεντρωτική του δράση να δημιουργήσει την αστική ενότητα του έθνους. και 
βέβαια δεν είναι ο έρανος η η δωρεά αλλά ο φόρος που καθιστά το άτομο οργα-
νικό μέρος του κράτους. Είναι προφανές ότι το απτό πρόβλημα της χρηματοδότησης 

επιδρά βαθιά στη μορφή και στη δραστηριότητα των θεσμών. Ένα 
σύγχρονο, λοιπόν, εκπαιδευτικό σύστημα δεν θα μπορούσε να θεμελιωθεί με 
πόρους που προέρχονται από εράνους στις εκκλησίες ούτε με πληρωμή των 
δασκάλων σε είδος. η μάλλον, όλες αυτές οι πρακτικές δεν θα μπορούσαν 
να θεσμοθετηθούν. 

το σχολικό κτίριο, λοιπόν, παραμένει ουσιαστικά δημοτική αρμοδιό-
τητα μέχρι την ίδρυση του Ταμείου Δημοτικής Εκπαιδεύσεως το 1888, 
που σηματοδοτεί την απαρχή μιας σειράς νομοθετικών πράξεων —θα λέγαμε 
«δοκιμών»— που τείνουν να εγκαταστήσουν ένα μηχανισμό κεντρικής και 

1. ο Διευθυντής και Επιθεωρητής των Δημοτικών σχολείων προς τη Γραμματεία των 
Εκκλησιαστικών, 20 Σεπτ. 1837, Γ.Α.Κ., Οθωνικά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. L'41 

(γαλλικά). 
2. για τη λογική ακριβώς των μέτρων γράφει ο Ι .Π. Κοκκώνης, που είναι και ο ε-

μπνευστής τους: «Έπε ι τα νομίζω ότι συμφέρει προσέτι να μη κακοσυνηθίση η Κυβέρνησις 
τους πολίτας εις το να περιμένωσι τα πάντα παρ' αυτής, ώς και αυτήν την πρώτην ανατρο-
φήν των τέκνων των [...] Επί Τουρκοκρατίας διά συνεισφορών, δι' αφιερωμάτων, διά δίσκων 
των Εκκλησιών διετήρουν πολλαί κοινότηται και ανώτερα των δημοτικών σχολείων [...] 
εκ τούτων συμπεραίνω ότι δι' εκουσίων συνεισφορών και δι' αμέσων μικρών εράνων, τασ-
σομένων παρά της δημοτικής αρχής, δύνανται οι πολυανθρωπότεροι Δήμοι να προμηθεύον-
ται ανάλογα της καταστάσεώς των κτίρια σχολείων η και μέρος της μισθοδοσίας του δημοδιδασκάλου» 

(ο επί των Δημοτικών σχολείων και του Διδασκαλείου Γεν. Διευθυντής προς 
την επί των Εκκλησιαστικών Γραμματείαν, 3 Φεβρ. 1837, Γ.Α.Κ., Οθωνικά, Υπουργείο 
Παιδείας, φάκ. L'40). 



συστηματικής διαχείρισης του ζητήματος των σχολικών εγκαταστάσεων. 
Αυτές οι «δοκιμές» θα καταλήξουν στο νόμο ΒΤΜΘ'/1895 και στο πρώτο 
κρατικό πρόγραμμα κατασκευής σχολικών κτιρίων. 

στο μεταξύ, και μετά από την πρώτη περίοδο άμεσης κρατικής παρέμ-
βασης στον τομέα των σχολικών εγκαταστάσεων —που σταματάει γύρω στο 
1840-1842—1, η δράση του Υπουργείου στρέφεται περισσότερο προς άλλες 
όψεις της σχολικής πρακτικής και κυρίως σε ό,τι έχει σχέση με την κατάσταση 

των δασκάλων2. το ζήτημα των κτιριακών εγκαταστάσεων περνάει σε δεύ-
τερο πλάνο. στα 50 χρόνια που ακολουθούν το νόμο του 1834 δεν εντοπίσαμε 
κανένα επίσημο κείμενο που να αναφέρεται αποκλειστικά η κύρια σ' αυτό το 
θέμα. Μόνο κάποιες παράγραφοι στις εγκυκλίους του Υπουργείου που αφορούν 

τη λειτουργία των σχολείων γενικά, υπογραμμίζουν την έλλειψη κτιρίων 
και υλικού η την κακή κατάστασή τους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η προσπάθεια 
του Υπουργείου κατευθύνεται στο να υποχρεώσει τις δημοτικές αρχές να διορ-

θώσουν αυτήν την κατάσταση, χρησιμοποιώντας ώς μέσα πίεσης αφ' ενός την 
επικύρωση του δημοτικού προϋπολογισμού από το νομάρχη —υποχρεωτικός 

όρος για την εφαρμογή του σύμφωνα με το Δημοτικό Νόμο του 1833 (άρθρ. 
107-109)— και αφ' ετέρου τη χορήγηση συνδρομών εκ μέρους του δημοσίου 

προς τους δήμους για τη δημιουργία και συντήρηση δημοτικών σχολείων. 
Πιο συγκεκριμένα, σε 6,τι αφορά την έγκριση του δημοτικού προϋπολο-

γισμού διαμορφώνονται οι εξής όροι3: 
α. οι δήμοι που δεν διαθέτουν «μόνιμο» διδακτήριο θα πρέπει να αναγρά-

φουν στον ετήσιο προϋπολογισμό τους ποσό ανάλογο με τις δημοτικές προσό-
δους, το οποίο να φυλάγεται στα αποθεματικά έως ότου αυξηθεί ικανοποιητικά 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή νέου διδακτηρίου. 

1. Σύμφωνα με τις ημερομηνίες των σχετικών εγγράφων που σώζονται στα Γ.Α.Κ., 
Οθωνικά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. L'40, L'41. Εξάλλου, τον Ιούνιο του 1843 σταμά-

τησε η άμεση χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το Εκκλησιαστικό Τα-
μείο (βλ. Εγκύκλιο του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αρ. 32661, 22 Νοεμβρ. 
1845, μονόφυλλο, Δ.Α.Ν., φάκ. Ρ36/1846). 

2. Αυτό επιβεβαιώνεται και από μια ενδεικτική στατιστική των επίσημων κειμένων 
που περιέχονται στον πρώτο τόμο της συλλογής του Γ. Βενθύλου, Θεσμολόγιον..., ό.π.: σε 

σύνολο 302 κειμένων πάσης φύσεως που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1834 και 1883, 50 (17%) 
αφορούν τη μισθοδοσία των δασκάλων, 43 (14%) την εκπαίδευσή τους και τα διπλώματα και 

τη βαθμολογική κατάταξη, 53 (17,5%) τις υποχρεώσεις τους εν γένει και 12 (4%) τους όρους 
διορισμού απολύσεως η μεταθέσεως. 
3. Βλ. τις εγκυκλίους του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αρ. 11032/26 

Μαρτίου 1837 (Γ. Ζηνόπουλος, Θ. Δηλιγιάννης, Ελληνική νομοθεσία...,  ό.π., τ. ΣΤ ' , σ. 
445-447) και αρ. 7395/1 Φεβρ. 1842 (Μονόφυλλο, Δ.A.N., φάκ. Ρ36, 37/1842) και την 
εγκύκλιο αρ. 15790/14 Δεκεμβρ. 1840 του Υπουργείου των Εσωτερικών (Μονόφυλλο, 
Δ.Α.Ν., φάκ. Ρ36, 37/1842), που απευθύνονται στους Νομάρχες. 



β. Όσοι δήμοι έχουν κατάλληλο διδακτήριο θα πρέπει να προϋπολογίζουν 
ετησίως ποσό αρκετό για την αντιμετώπιση των τρεχουσών επισκευών του 
κτιρίου, καθώς και για τη συντήρηση και ανανέωση του εξοπλιστικού υλικού. 

σε ό,τι αφορά τις κρατικές επιχορηγήσεις, η εγκύκλιος αρ. 32661 της 
22 Νοεμβρ. 18451, που εκδόθηκε μετά το καθορισμό από τη Βουλή των όρων 
της κρατικής συνδρομής προς τα δημοτικά σχολεία, διευκρινίζει ότι καμιά 
συνδρομή δεν θα χορηγηθεί στους δήμους που δεν διατηρούν τα διδακτήρια 
και το υλικό σε καλή κατάσταση. στη συνέχεια, με την εγκύκλιο αρ. 3483/ 
5 Μαΐου 18672 τίθεται ώς προϋπόθεση για να εγκριθεί η ίδρυση νέου δημοτι-
κού σχολείου —δηλ. να διοριστεί δάσκαλος και να χορηγηθεί η ανάλογη συν-
δρομή από το Υπουργείο Παιδείας— να έχει προηγουμένως διαρρυθμιστεί και 
εξοπλιστεί ένα κατάλληλο σχολικό κτίριο, καθώς και να βεβαιώνεται από το 
νομάρχη, ότι ο δήμος διαθέτει έσοδα αρκετά ώστε να συντηρήσει το κτίριο σε 
καλή κατάσταση τουλάχιστον για πέντε χρόνια. 

Τέτοιου τύπου παρεμβάσεις επαναλαμβάνονται σε ολόκληρη την περίοδο 
που εξετάζουμε εδώ χωρίς όμως σημαντικά αποτελέσματα3. Η οικονομική 
κατάσταση των δήμων θέτει ένα σημαντικό εμπόδιο. για παράδειγμα, το 1849, 
όταν η κατασκευή ενός διδακτηρίου κοστίζει περίπου 5000 δραχ.4, 0 δήμος 
Ναυπλίου με προϋπολογιζόμενα έσοδα 46184 δρχ. —από τα οποία εισέπραξε 
τελικά μόνον 14520 δρχ.5—, θα πρέπει να ανταποκριθεί στα έξοδα της δημοτικής 

1. Μονόφυλλο, Δ.Α.Ν., φάκ. Ρ36, 37/1842. 
2. Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιο..., ό.π., τ. Α', σ. 385. 
3. το 1911 σε σύνολο 2622 σχολείων, μόνο 86 στεγάζονται σε δημοτικά διδακτήρια 

(βλ. Πίνακα XIII). 
4. το 1847 η κατασκευή ενός διώροφου κτιρίου για τη στέγαση του δημαρχείου και του 

σχολείου των κορασιών μαζί με κατοικία για τη δασκάλα προϋπολογίζεται σε 13726 δρχ. 
στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται αρκετά υλικά κατασκευής, κυρίως οι λίθοι για τις 

τοιχοποιίες, επειδή γίνεται πρόβλεψη να χρησιμοποιηθεί υλικό από ερειπωμένη εθνική οικία 
(IV Διεύθυνσις του Μηχανικού, «Αλληλοδιδακτική Σχολή των Κορασιών εν Ναυπλίω μετά 
Δημαρχιακού Καταστήματος, Πρόγραμμα, Προϋπολογισμός», 26 Ιουνίου 1847, Δ.Α.Ν., 
φάκ. Κ22-28/1848). το 1838 ο W.Wei le r προϋπολογίζει σε 12031 δρχ. το κόστος κατα-
σκευής δύο συνεχόμενων αλληλοδιδακτικών αιθουσών για 112 αγόρια και 100 κορίτσια (εικ. 
32) στην Ερμούπολη (I.A.Δ.Ε., φάκ. ΙΕκπ. 1α/1δ). το Μάρτιο του 1846 η προσθήκη μιας 
αίθουσας στο Κεντρικό αλληλοδιδακτικό σχολείο αρρένων στην Ερμούπολη υπολογίζεται 

ότι θα κοστίσει 3300 δρχ. [I.A.Δ.Ε., Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (ΠΙ) , 
22 Δεκ. 1840-25 Μαΐου 1850, Συνεδρίασις ΣΖ ' , 14 Μαρτίου 1846]. 

5. Βλ. Δ.Α.Ν., φάκ. Α2/1849, και κατάστιχα: 1. Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου 3.1847-1855, 3. Προϋπολογισμοί, απολογισμοί, λογαριασμοί 1.1835-1852. το 
1852 τα δημοτικά έσοδα ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 8156 δρχ. ανά δήμο. Μέσος όρος που 
εξωραΐζει  την πραγματική κατάσταση αφού το 20% του συνόλου των δημοτικών εσόδων 
συγκεντρώνεται στις επαρχίες Αττικής και Σύρου (βλ. Σ. Α. Σπηλιωτάκης, Στατιστικαί 
πληροφορίαι...,  ό. π., σ. 67). 



κής διοίκησης, της δημοτικής αστυνομίας, του φωτισμού και της ύδρευσης 
της πόλης, της συντήρησης και της καθαριότητας των δημόσιων χώρων, της 

λειτουργίας του δημοτικού νοσοκομείου κλπ. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίσει 
τη λειτουργία πρωτοβάθμιων σχολείων που να επαρκούν για τη φοίτηση όχι 

μόνο των παιδιών σχολικής ηλικίας της πόλης, αλλά και δεκαέξι χωριών διε-
σπαρμένων στην περιοχή 1. Αποτέλεσμα: λειτουργούν μόνο τρία σχολεία —δύο 

στο Ναύπλιο και ένα στην Πρόνοια—που τα τρέχοντα ετήσια έξοδα τους ανέρ-
χονται σε 3770 δρχ. 2, και τα οποία είναι εγκατεστημένα σε ένα τζαμί, σε μια 
παλιά εθνική οικία, σ έναν πρώην στρατώνα της χωροφυλακής. στους προϋπο-
λογισμούς του ίδιου δήμου θα συναντήσουμε συχνά αναφορές, είτε στο κεφά-
λαιο της δημοτικής εκπαίδευσης είτε στα αποθεματικά, κονδυλίων με προορι-
σμό τη στέγαση των σχολείων, τα οποία όμως ούτε συμπληρώνονται ούτε 

εκταμιεύονται για το σκοπό αυτό3. 
Η εικόνα μεταβάλλεται σημαντικά στο δήμο Ναυπλίου μόνο κατά το 

τέλος της δεκαετίας του 1870 όταν αναλαμβάνεται με επιτυχία η ανέγερση 
δύο νέων σχολικών κτιρίων, ένα για τη στέγαση του σχολείου κορασιών στο 
Ναύπλιο (εικ. 40) κόστους 15041 δρχ. 4 και ένα για το σχολείο αρρένων της 
Πρόνοιας (εικ. 41) κόστους 8680 δρχ. 5. ενώ από τα τακτικά έσοδα του, που 

την εποχή αυτή ανέρχονται σε 80000 δρχ. περίπου, ο δήμος καλύπτει τα τρέ-
χοντα έξοδα λειτουργίας πέντε δημοτικών σχολείων (δύο στο Ναύπλιο και από 
ένα στα χωριά Πρόνοια, Τζαφέραγα και Κοφίνι) που είναι της τάξης των 
9000-10000 δρχ. 6. Βελτίωση των οικονομικών συνθηκών, αλλά και διάφορο-

ι . Βλ. Μ. Χουλιαράκης, Γεωγραφική...,  ό.π., τ. ΑΙ, σ. 141. ο πληθυσμός του δήμου 
το 1849 είναι 7480 κάτ. (στο ίδιο,  τ. Al l , σ. 4). 

2. Βλ. εδώ σημ. 5, σ. 122. 
3. Χαρακτηριστικά για το έτος 1849 στον προϋπολογισμό του δήμου Ναυπλίου προ-

βλέπονται εκπαιδευτικές δαπάνες 13846 δρχ. από τις όποιες 8000 δρχ. για την ανέγερση του 
σχολείου των κορασιών. το κονδύλι αυτό στον αντίστοιχο απολογισμό εμφανίζεται ώς «ακυ-
ρωθέν». το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και το 1847. στον προϋπολογισμό του 1846 αναγράφον-
ται 500 δρχ. ώς «απόθετον ποσόν υπό ειδικήν έγκρισιν προς οικοδομήν ενός Δημοδιδακτη-
ρίου εις το κεντρικώτερον χωρίον του Δήμου», ενώ στα επόμενα χρόνια προβλέπονται στα-
θερά 260 δρχ. για ενοίκιο και εξοπλισμό διδακτηρίου σε κάποιο χωριό του δήμου, και όλα 
αυτά χωρίς καμιά συνέχεια (βλ. Δ.Α.Ν., Κατάστιχο 3. Προϋπολογισμοί, απολογισμοί, λογα-
ριασμοί 1.1835-1852). 

4. Βλ. Πρωτόκολλο παραλαβής της οικοδομής με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 1877, 
Δ.A.N., φάκ. 0.30/1878. 

5. Βλ. το σχετικό εργολαβικό με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 1878, Δ.Α.Ν., φάκ.0.30/ 
1878. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα γήπεδα και των δύο σχολείων παραχωρήθηκαν δωρεάν 

στο δήμο από το Κράτος (βλ. τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου των Οικονομικών, Δ. A.N., 
φάκ. 0.30/1878). 

6. Βλ. Δ.Α.Ν., φάκ. Α2/1874, ΑΙ/1875, ΑΙ/1876, και κατάστιχα: 1. Πρακτικά συνε-



ΠΙΝΑΚΑΣ XIII 

Διδακτήρια της  δημοτικής  εκπαιδεύσεως  ανά επαρχία  (1911) 
(αρχικό  έδαφος) 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Επαρχίες αριθμός Δημόσια Δημόσια Δημοτικά Κοινοτικά Εκκλη- Ιδιω-
σχολείων νέου τύπου σιαστικά τικά 

Αττικής 137 6 17 10 8 2 91 
Αίγίνης 9 1 1 3 4 
Θηβών 57 2 10 2 4 6 33 
Λεβαδείας 35 1 4 2 7 21 
Μεγαρίδος 18 3 4 3 2 6 

Μεσολογγίου 35 3 4 8 19 
Βάλτου 25 1 7 13 
Βονίτσης 42 1 5 3 11 20 
Ευρυτανίας 82 6 35 8 32 
Ναυπακτίας 54 1 4 2 17 26 
Τριχωνίας 40 5 2 4 1 4 24 

Ναυπλίας 30 9 4 1 6 10 
Άργους 40 3 2 2 1 10 21 

Κορινθίας 113 11 17 3 3 17 56 
Κυθήρων 23 2 4 1 3 4 6 
Σπετσών 16 4 4 8 
Τροιζηνίας 16 2 2 1 2 7 

Ύδρας 4 4 

Μαντινείας 91 8 6 2 16 7 48 
Γορτυνίας 88 2 8 14 17 41 
Κυνουρίας 49 1 6 — 20 2 18 
Μεγαλοπόλεως 46 1 4 2 14 20 

Πατρών 124 1 3 2 1 53 56 
Αιγιαλείας 40 6 3 2 3 22 

Ηλείας 154 6 54 85 
Καλαβρύτων 100 8 2 3 35 47 
Χαλκίδος 59 2 7 3 6 6 33 
Καρυστίας 78 3 8 1 8 5 47 
Ξηροχωρίου 25 3 2 1 17 
Σκοπέλου 8 2 3 3 

Σύρου 18 5 3 1 4 5 
Άνδρου 36 3 8 1 9 13 

Θήρας 29 1 18 2' 7 
Κέας 10 1 5 1 3 



ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Επαρχίες Αριθμός Δημόσια Δημόσια Δημοτικά Κοινοτικά Έκκλη- Ίδ ιω-σχολείων νέου τύπου σιαστικά τικά 
Μήλου 15 1 5 2 2 1 4 
Νάξου 33 2 11 2 6 11 
Τήνου 19 3 9 3 1 2 

Λακεδαίμονος 91 2 10 1 20 11 44 
Γυθείου 37 2 4 3 2 33 

Επιδαύρου Λιμηράς 51 6 10 13 21 
Οιτύλου 56 1 1 14 12 22 

Καλαμών 41 1 3 9 28 
Μεσσήνης 77 1 2 1 16 53 

Ολυμπίας 76 1 3 1 16 49 
Πυλίας 60 4 1 11 15 24 
Τριφυλίας 72 3 9 12 49 

Φθιώτιδος 107 3 10 2 36 20 33 
Δωρίδος 59 8 2 ο 13 30 
Λοκρίδος 48 14 8 5 12 7 
ΙΙαρνασσίδος 49 4 12 2 11 9 11 

Σύνολο 2622 101 274 86 296 471 1283 

Πηγή  : Στατιστική  της Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  1910-11. το καθεστώς ιδιοκτησίας 111 
διδακτηρίων δεν προσδιορίζεται. 

π ο ί η σ η στις επιλογές των δ η μ ο τ ι κ ώ ν αρχών που αντανακλά την όλο και μ ε γ α -
λύτερη σ η μ α σ ί α που ο π λ η θ υ σ μ ό ς αποδίδει στο σχολε ίο . 

Η μ ε τ α β ο λ ή αυτή των νοοτροπ ιών σε σχέση με την εκπαίδευση δ ι α φ α ί -
νετα ι και στο σ η μ α ν τ ι κ ό π ο σ ο σ τ ό των σχολ ικών κτ ιρ ίων που στη σ τ α τ ι σ τ ι κ ή 
του 1 9 1 0 - 1 9 1 1 χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι «κο ι νοτ ικά» , όρος που αφορά το κ α θ ε σ τ ώ ς 
Ιδ ιοκτησ ίας τ ο υ ς 1 . τα δ ι δ α κ τ ή ρ ι α αυτά αποτελούν την εποχή εκείνη το 3 9 % 

Συνδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 13.1876-1880, φ. 212, 286,304' 5. Έξοδα 1-3(1874-
1880). 

1. η κοινότητα αντιπροσωπεύει το σύνολο των κατοίκων ενός οικισμού που ανήκει σ' 
έναν δήμο χωρίς όμως να είναι η πρωτεύουσά του. το 19ο αι. το νομικό καθεστώς της κοι-
νότητας είναι ασαφές και οι αρμοδιότητές της περιορίζονται επίσημα στη διαχείριση της 
κοινοτικής περιουσίας. το καθεστώς αυτό είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας να μην θιγούν 
πολύ από τη νέα διοικητική οργάνωση τα προνόμια που είχαν πολλές πόλεις και χωριά κατά 

την τουρκοκρατία (βλ. I. Φιλήμων, ο δήμαρχος κατά  την Ελληνικήν Νομοθεσίαν,  Αθήνα 
1893, σ. 664-672). 

Επαρχίες Αριθμός 
σχολείων 

Δημόσια Δημόσια 
νέου τύπου 

Δημοτικά Κοινοτικά Εκκλη-
σιαστικά 

Ιδιω-
τικά 



των δημόσιων διδακτηρίων (με την ευρεία έννοια του όρου) (βλ. Πίν. XIII)1 . 
Πρόκειται στην ουσία για την απάντηση που δίνουν οι κάτοικοι των μικρών 

οικισμών στο πρόβλημα των σχολικών εγκαταστάσεων και στις δυσλειτουρ-
γίες που παρουσιάζει η εφαρμογή των αρχών που έχουν υιοθετηθεί επίσημα 

για την υλοποίηση του σχολικού χάρτη. αφού, όπως αναφέραμε, το κράτος 
δεν δίνει επιχορηγήσεις και κυρίως δεν διορίζει δασκάλους παρά μόνο όταν ο 

δήμος έχει εξασφαλίσει το σχολικό κτίριο" και δεδομένης της οικονομικής δυ-
σπραγίας των δήμων—κυρίως των δήμων τρίτης τάξεως που αποτελούνται 

από πολλά μικρά χωριά— οι κάτοικοι αυτών των οικισμών όταν αναπτύσσε-
ται η ζήτηση για εκπαίδευση αντιμετωπίζουν μόνοι τους το πρόβλημα κατα-
σκευάζοντας η επισκευάζοντας κτίριο κατάλληλο για σχολείο, μακριά από κάθε 
κρατική παρέμβαση και έλεγχο. αν και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά 

τα κτίρια είναι τελείως στοιχειώδη και κακοσυντηρημένα2, ωστόσο συνιστούν 
το σταθερό και ιδιαίτερο χώρο που ο σχολικός θεσμός χρειάζεται για να εδραι-

ωθεί. 

2. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Στις περιπτώσεις όπου ένας δήμος επιχειρεί την κατασκευή νέου σχολι-
κού κτιρίου η μια σημαντική επισκευή υφιστάμενου κτιρίου, η διαδικασία που 

ακολουθείται είναι σαφώς προσδιορισμένη από το νόμο του 1833 για τη δημο-
τική οργάνωση και από τη νομοθεσία που αφορά τα δημόσια έργα γενικά3. 

οι σχετικές ρυθμίσεις αποτελούν ουσιαστικά συστηματοποίηση και διεύρυνση 
των αντίστοιχων της καποδιστριακής εποχής. Ο στόχος που εξυπηρετούν πα-

ραμένει ο ίδιος: συνεχής και Ιεραρχημένος έλεγχος της οικονομίας και της κα-
ταλληλότητας της κατασκευής κάθε δημόσιου εξοπλιστικού κτιρίου. Ίδια εί-
ναι επίσης τα μέσα και οι διαδικασίες. 

1. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 1889 (βλ. Γ. Θεοτόκης, Εκπαιδευτικά  Νομοσχέδια..., 
ό.π., σ. 65), από τα 1027 μόνιμα διδακτήρια 35 βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις των νομών, 

69 στις μεγάλες πόλεις των επαρχιών και 923 «εις τους δήμους». Μπορούμε βάσιμα να υπο-
θέσουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό από αυτά τα τελευταία είναι «κοινοτικά». 

2. Βλ. Εκθέσεις  των κατά το 1883 προς επιθεώρηση·  των δημοτικών σχολείων  Απο-
σταλέντων  εκτάκτων  επιθεωρητών,  Αθήνα 1885. 

3. Ιδιαίτερα τα διατάγματα: Περί διευθύνσεως των πολιτικών οικοδομών, της 26 Δε-
κεμβρίου 1836' Περί προμηθειών, της 12 Νοεμβρίου 1835' Περί εργολαβιών, της 11 Σε-
πτεμβρίου 1850. Βλ. σχετικά Α. Κρίσπης, Εγχειρίδιον  της  δημοτικής  διαχειρίσεως,  Ερ-
μούπολις 1858, σ. 32-40' Γ. Ζηνόπουλος και Θ. Δηλιγιάννης, Ελληνική νομοθεσία...,  ό.π., 
τ. Ε ' , σ. 3-36' Ε. Μανιτάκης, Εγχειρίδιον  του Μηχανικού  Σώματος.  Ήτοι  Συλλογή  Νόμων, 
Β. Διαταγμάτων,  Υπουργικών  οδηγιών κ.λ.π.  περί  της  διοικητικής  υπηρεσίας  του Σώ-
ματος  τούτου,  Αθήνα 1859. 



στα πλαίσια αυτής της λογικής, τα δημόσια έργα αποτελούν έναν από 
τους τομείς της δημοτικής διαχείρισης στους οποίους έχει θεσμοθετηθεί η 

παρέμβαση της κεντρικής εξουσίας, μέσω του νομάρχη: καμιά νέα οικοδομή 
η επισκευή δημοτικού κτιρίου, της οποίας η δαπάνη ξεπερνά τις 50 δρχ. και 

καλύπτεται από το δημοτικό προϋπολογισμό, δεν μπορεί να επιχειρηθεί χωρίς 
προηγούμενη έγκριση1. η έγκριση αυτή παραχωρείται μετά από την υποβο-
λή του φακέλου της μελέτης, ο οποίος πρέπει να περιέχει τα σχέδια, τον ανα-
λυτικό προϋπολογισμό, την τεχνική περιγραφή του έργου κτλ. στους δήμους 

της Αθήνας, του Πειραιά, της Ερμούπολης και της Πάτρας η εκπόνηση του 
σχεδίου και η σύνταξη του σχετικού φακέλου ανατίθεται στους δημοτικούς αρ-
χιτέκτονες 2. Oι υπόλοιποι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να απευθυνθούν στις Δι-
οικήσεις του Μηχανικού που εδρεύουν, από το 1856 και μετά, στις πρωτεύουσες 

των νόμων3. Ο δήμαρχος παρουσιάζει στον υπεύθυνο μηχανικό τα δεδομένα του 
έργου, και ειδικά τον προβλεπόμενο αριθμό μαθητών, και τον προϋπολογισμό4. 
Ο μηχανικός προχωρεί στην εκπόνηση του σχεδίου αφού προηγουμένως επι-
σκεφτεί το γήπεδο που προορίζεται γι' αυτόν το σκοπό και αποκτήσει άμεση 

αντίληψη του τόπου, πράγμα που θεωρείται εξαιρετικό σημαντικό σε μια πρώ-
τη περίοδο5. Μετά την έγκριση της μελέτης από το νομάρχη, ο δήμαρχος, σε 
συνεργασία με το μηχανικό, προχωρεί στη διοργάνωση των απαραίτητων δη-
μοπρασιών. Η τελική επιλογή των εργολάβων πρέπει, επίσης, να εγκριθεί 

από το νομάρχη, ενώ υπεύθυνος για την επίβλεψη του εργοταξίου είναι ο μηχα-
νικός6. 

Αυτή η «γραφειοκρατική» διαδικασία απαιτεί σημαντικό χρόνο. Οι Δι-
ευθύνσεις του Μηχανικού είναι επιφορτισμένες με τη μελέτη και την επίβλε-
ψη όλων των έργων που εκτελούνται με δημόσια η δημοτική δαπάνη7. Οι δήμοι 

1. Άρθρο 119 του νόμου της 27 Δεκ. 1833 περί συστάσεως των δήμων. 
2. Γ. Ζηνόπουλος και Θ. Δηλιγιάννης, Ελληνική νομοθεσία...,  ό.π., τ. Ε ' , σ. 36. 
3. για την οργάνωση του Σώματος του Μηχανικού βλ. Ε. Μανιτάκης, Εγχειρίδιον..., 

ό.π., σ. 5-21. Μέχρι το 1856 υπάρχουν μόνο τέσσερεις Διευθύνσεις με έδρες την Αθήνα, το 
Ναύπλιο, το Μεσολόγγι και τη Λαμία. 

4. για μια ολοκληρωμένη εικόνα αυτής της διαδικασίας βλ. το φάκελο κατασκευής του 
αλληλοδιδακτικού σχολείου στην Ερμούπολη στα 1838 (Ι.Α.Δ.Ε., σειρά ΙΕκπ., φάκ. Ια) . 

5. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 87/12 Οκτ. 1856 του Υπουργείου των Εσωτερικών: 
«[...] η επιτυχία [των δημοσίων έργων] εξαρτάται ιδίως εκ της ακριβούς αντιλήψεως των 
τοπικών περιστάσεων και εκ της εις αυτάς καταλλήλου εφαρμογής των κανόνων της τέχνης» 
(Ε. Μανιτάκης, Εγχειρίδιον...,  ό.π., σ. 14). 

6. σαν παράδειγμα αυτής της διαδικασίας βλ. τα έγγραφα τα σχετικά με την κατασκευή 
του σχολείου των κορασιών στο Ναύπλιο (Δ.A.N., φάκ. 0.30/1878). 

7. ο Ε. Μανιτάκης απαριθμεί τα έργα για τα οποία είναι υπεύθυνη η διεύθυνση του 
Μηχανικού Αχαΐας  και Ήλιδος κατά το έτος 1859. Πρόκειται για 14 φακέλους που περι-
λαμβάνουν κατασκευές κτιρίων, δρόμων, λιμενικών έργων, τοπογραφικές εργασίες, ρυμοτομικά 



μοι είναι, λοιπόν, υποχρεωμένοι να περιμένουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, κάποιες φορές έναν ολόκληρο χρόνο, πριν βρεθεί μηχανικός που να ασχο-
ληθεί με τη μελέτη ενός διδακτηρίου1. 

για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος αποφασίζεται, στα 1861, 
να ανατεθεί η σύνταξη της μελέτης ορισμένου αριθμού δημόσιων έργων στην 

Αρχιτεκτονική Υπηρεσία του Γραφείου Οικονομίας του Υπουργείου των 
Εσωτερικών2. Η λογική αυτού του μέτρου αναπτύσσεται στην εγκύκλιο αρ. 
46 της 15 Ιουνίου 1861 του ίδιου Υπουργείου3. Η θέση είναι ότι για συγκε-
κριμένου τύπου δημοτικά έργα —εκκλησίες, σχολεία, δημαρχεία, αγορές κλπ.— 
μπορεί να συνταχθεί η μελέτη χωρίς να είναι απαραίτητη η επί τόπου παρουσία 

του υπεύθυνου μηχανικού. Μπορεί άρα να την αναλάβει μια κεντρική υπηρε-
σία στηριζόμενη σε πληροφορίες που θα παραχωρήσει ο δήμος και που θα αφορούν: 

α) το είδος του κτιρίου' β) την απαιτούμενη χωρητικότητα εκφρασμένη 
σε δωμάτια και ορόφους- γ) το κατά προσέγγιση μήκος και πλάτος του κτι-

ρίου" δ) τα χαρακτηριστικά του γηπέδου- ε) το προϋπολογισμό της κατασκευής' 
στ) κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό. 

το μέτρο αυτό συνιστά ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της επιβο-
λής ενιαίων τύπων διδακτηρίων για όλη τη χώρα, αφού με τη λογική του εγκα-
θιδρύει τη σχετική αυτονομία του σχεδιασμού σε σχέση με τον τόπο όπου αυτός 

εφαρμόζεται. 

3. ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

α. Μία νέα μέθοδος διδασκαλίας: το συνδιδακτικό τμήμα του δημοτικού σχολείου 

το ενιαίο δημοτικό σχολείο που θεμελίωσε ο νόμος του 1834 είναι ένα 
σχολείο προτυποποιημένο και κανονικό. τα αντικείμενα της διδασκαλίας κα-
θορίζονται από τον ίδιο το νόμο (άρθρ. 1 και 2), ο οποίος προβλέπει επίσης ότι 

οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες της παιδαγωγικής οργάνωσης θα προσδιορι-
στούν από επίσημο κείμενο. στην πραγματικότητα το κείμενο αυτό δεν θα εκ-
δοθεί παρά δυο χρόνια αργότερα: το ζήτημα της εφαρμοστέας μεθόδου διδα-
σκαλίας θα αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων. 

Η αλληλοδιδακτική μέθοδος δεν έγινε εύκολα αποδεκτή από τους βαυαρούς 

μικά σχέδια κλπ. το προσωπικό της διεύθυνσης Αποτελείται από τρεις μηχανικούς  (Εγχει-
ρίδιο...,  ό.π., σ. 17-19). 

1. Όπως συνέβη στο δήμο Ναυπλίου στα 1847 για τη μελέτη του κτιρίου που θα στέ-
γαζε το σχολείο των κορασιών και το δημαρχείο (Δ.Α.Ν., φάκ. Κ22-28/1848). 

2. η υπηρεσία ιδρύθηκε το 1834. οι αρμοδιότητές της καθορίζονται ακριβώς από το 
διάταγμα «Περί διευθύνσεως των πολιτικών οικοδομών», της 26 Δεκ. 1837. 

3. Μονόφυλλο, Ι.Α.Δ.Ε., σειρά Τ/Δημοτ. Έ ρ γ α , φάκ. 1. 



21 Σχέδιο της νέας πόλεως Κρίσσας ( Ι τ έα ) , 1831, αρχ Α Γ Κάλανδρος 
Α Σχολείο Β Διοικητήριο  Γ Έδρα τοπικών  αρχών Δ Εκκλησία 

28 Σχέδιον της Ερέτριας, 1834, αρχ Ed Schaubertt Ανασχεδίασα Ι Τραυλός 
(7) Ναυτικό σχολείο (8) Αλληλοδιδακτικό σχολείο (9) Βιβλιοθήκη 



29. Τοπογραφικό σχέδιο Ερμούπολης 
(α) Κεντρικό αλληλοδιδακτικό σχολείο, 1828, (21) Αλληλοδιδακτικό σχολείο της συ-
νοικίας των Ψαριανών, 1838 (βλ. εικ. 32). 

30. Σχέδιο του Πειραιά, 1834, αρχ. Στ. Κλεάνθης και Ed. Schaubert. Ανασχεδίαση 
I. Τραυλός. (6) Βιβλιοθήκη, (7) Σχολείο, (8) Τράπεζα, (9) Δημαρχείο. 



31. Tο Α' δημοτικό σχολείο της Αθήνας στην οδό Αθηνάς, 1835-1840. 



32. «Σχέδιο για ένα δημοτικό σχολείο στην Ερμούπολη». Αρχ. W. Weiler, 1838. 



«Σχέδιον του δημοτικού σχολείου εις Μύκωνον». Αρχ. W. Weiler, 1838. 33. 



34. Σχέδιο για ένα σχολείο στην Ά ν ω Σύρο. Αρχ. W. Weiler, 1839. 



35. Αλληλοδιδακτικό σχολείο Φούρνων Αργολίδος (περ. 1850), κοινοτικό κτίριο 
χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. 
α ' Δ ιάγραμμα κάτοψης, β' Άποψη από το δρόμο. 



36. Κοινοτικό διδακτήριο στα Ίρ ια Αργολίδος. Κατασκευάστηκε από τους κατοίκους 
του οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο γύρω στο 1905. Περιλαμβάνει και κατοικία 
για τον δάσκαλο. 

37. Δημοτικό σχολείο στα Λαγκάδια, 1867 



ρούς συμβούλους. Είναι γεγονός, άλλωστε, ότι δεν υιοθετήθηκε ποτέ από τους 
πρώσσους παιδαγωγούς, ενώ αυτήν την εποχή αμφισβητείται ακόμη και στη 
Γαλλία1. τα στοιχεία της μεθόδου γύρω από τα οποία αρθρώνεται η κριτική 
είναι αυτά που παλαιότερα συνιστούσαν τις αιτίες αποδοχής της: ο μηχανικός 

και κωδικοποιημένος τρόπος μετάδοσης των γνώσεων και η χρησιμοποίηση 
των πρωτόσχολων που μείωναν κατά πολύ το χρόνο και το κόστος της στοιχει-

ώδους εκπαίδευσης2. Έτσι η επιτροπή που διορίστηκε το 1833 για να επεξερ-
γαστεί σχέδιο οργανισμού της δημόσιας εκπαίδευσης —για την οποία ήδη μι-
λήσαμε— έκρινε τη «Γερμανικήν (συνδιδακτικήν)» μέθοδον ώς την περισσό-
τερο κατάλληλη για τα δημοτικά σχολεία 3. 

Η συνδιδακτική μέθοδος, μια μορφή της οποίας εφάρμοζαν στη Γαλλία 
οι Αδελφοί των Χριστιανικών σχολείων (Frères des Ecoles Chrétiennes) 

ήδη από το 18ο αιώνα, αποκτά πολλούς οπαδούς γύρω στο 1830. Θεωρείται 
περισσότερο κατάλληλη από τη μηχανιστική αλληλοδιδακτική για την Αγωγή 

και την εγχάραξη αξιών, για την καλλιέργεια της κρίσης μάλλον παρά της 
μνήμης, για την ανάπτυξη της έννοιας του καθήκοντος αντί του αυτοματισμού 

της υπακοής4. Η μέθοδος αυτή πραγματοποιεί ένα είδος σύνθεσης της ατο-
μικής μεθόδου, από την οποία δανείζεται τη διδασκαλία που γίνεται άμεσα 

από το δάσκαλο, και της αλληλοδιδακτικής μεθόδου, από την οποία κρατά το 
συλλογικό χαρακτήρα της μετάδοσης της γνώσης. το Ιδεατό σχήμα που βρί-
σκεται στη βάση της μεθόδου είναι ένας δάσκαλος να διδάσκει κατευθείαν, 
χωρίς την παρεμβολή πρωτοσχόλων 5, έναν περιορισμένο αριθμό μαθητών που 

1. Βλ. F. Fure t και J . Ozouf,  Lire et écrire,.., ό.π., σ. 158-159' G. Vincent, L'école 
primaire..., ό.π., σ. 80' A. Querrien, Généalogie..., ό.π., σ. 51-69. 

2. ο Φρ. Τίρς εκφράζεται αρνητικά για την αλληλοδιδακτική το 1833: «[...] αυτός ο 
τρόπος διδασκαλίας δεν είναι τίποτε άλλο από ένας πολύπλοκος μηχανισμός, που έχει επι-
νοηθεί για τη μαζική διδασκαλία. Είναι η τέχνη της κατασκευής με τη βοήθεια μηχανών 

και έχει μεταφερθεί από το βιομηχανικό τομέα στον τομέα της διανοήσεως και η οποία, δί-
καια, αποδοκιμάζεται στη Γερμανία, όπου διαθέτουν μεθόδους πιο ταιριαστές για τον ανθρώ-
πινο νου και πιο ταιριαστές με την πνευματική του ανάπτυξη» (Φρ. Τίρς, η Ελλάδα του 
Καποδίστρια,  μετ. Α. Σπήλιου, Αθήνα, έκδ. Αφών Τολίδη, τ. Β', σ. 110). ο Ο. Gréard 
έγραφε σχετικά για τη Γαλλία: «Αυτό το σύστημα της αλληλοδιδακτικής διδασκαλίας δέ-
χτηκε επιθέσεις στο όνομα της ίδιας της διδασκαλίας, όταν άρχισε να θεωρείται η πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση σαν κάτι διαφορετικό από ένα μέσο μηχανικής εκμάθησης της ανάγνωσης, 

της αριθμητικής και στοιχείων ωδικής και σχεδίου» (αναφέρεται στο G. Vincent, L'école 
primaire..., ό.π., σ. 80). 

3. Ι .Π. Κοκκώνης, Εγχειρίδιον  η οδηγός της  Αλληλοδιδακτικής  μεθόδου Νέος..., 
Αθήνα 31860, σ. δ'. 

4. G. Vincent, L'école  primaire..., ό.π., σ. 80' P. Giolitto, Histoire  de  l'enseigne-
ment primaire au XIXe  siècle, L'organisation  pédagogique, Παρίσι 1983, σ. 21. 

5. «[...] καθ' όσον μόνον ο πεπαιδευμένος δύναται να μορφώση, και όχι αμόρφωτα και 



έχουν όλοι το ίδιο μέσο επίπεδο σε όλα τα μαθήματα. στην πράξη όμως, για 
να μην αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των τάξεων και κατά συνέπεια των δα-

σκάλων, η κάθε τάξη διαιρείται σε τμήματα κατά το δυνατόν ομοιογενή, και 
κατά το διάστημα που ο δάσκαλος διδάσκει σε ένα απ' αυτά, τα άλλα απασχο-
λούνται σιωπηρά1. το πρόβλημα που τίθεται είναι το πώς μπορεί να γίνει η 
κατάταξη σε τμήματα ώστε αφ' ενός να λαμβάνεται υπ' όψιν η ποικιλία του 
επιπέδου γνώσεων των μαθητών και αφ' έτερου ο αριθμός των τμημάτων να 
είναι αρκετά μικρός ώστε καθένα απ' αυτά να επωφελείται κατά το δυνατόν 

από την άμεση επαφή με το δάσκαλο. 
Η συνδιδακτική μέθοδος δεν επιτρέπει στο παιδί να ακολουθεί τον προ-

σωπικό του ρυθμό στη μετάβαση από το ένα επίπεδο γνώσεων στο άλλο και 
στα διάφορα μαθήματα, και αυξάνει έτσι το χρόνο που απαιτείται για την από-

κτηση των στοιχειωδών γνώσεων, η μάλλον για την απόκτηση από όλους ενός 
μέσου επιπέδου γνώσεων. Ωστόσο, αυτό το χαρακτηριστικό της μεθόδου δεν 
αντιτίθεται στον κεντρικό στόχο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι όπως 
διαφαίνεται στο νόμο του 1834, που είναι η διαμόρφωση του παιδιού μέσα από 

τη μακροχρόνια φοίτηση στο σχολείο, διαμόρφωση που τείνει στην ομοιογενοποίηση 
των νοοτροπιών και στο σεβασμό της τάξης και των κατεστημένων 

αξιών και αρχών. τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εφαρμογή της συνδι-
δακτικής στην Ελλάδα είναι διαφορετικού τύπου: η έλλειψη οικονομικών μέ-
σων —πάντα— και το γεγονός ότι όλοι οι δάσκαλοι έχουν εκπαιδευτεί μόνο 

στην αλληλοδιδακτική2. για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή του 1833 «καί-
τοι αναγνωρίζουσα την υπεροχήν της συνδιδακτικής, απεφάνθη, όπως τα παρ' 

ημίν σχολεία του λαού υπάρχωσιν ωργανισμένα και κατά την μίαν και κατά 
την ετέραν μέθοδον αδιακρίτως»3. Απόφαση που οδήγησε βέβαια στην ενίσχυ-

ση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. 
τα δύο πρώτα χρόνια μετά τη δημοσίευση του νόμου του 1834 η εκπαί-

δευση των δασκάλων στο διδασκαλείο οργανώνεται σύμφωνα με τη συνδιδα-
κτική μέθοδο4. Αλλά μπροστά στην αδυναμία να επιβληθεί η μέθοδος αυτή 

σε ολόκληρη τη χώρα, για τους τεχνικοοικονομικούς  λόγους που αναφέραμε πιο 
πριν, και καθώς η λογική του κρατικού ελέγχου της εκπαίδευσης απαιτεί την 

άμαθη παιδία να μορφώσουν άλλα επίσης αμόρφωτα» (Δ.Χ. Μωραΐτης,  Ιστορία  της Παιδα-
γωγικής, Αθήνα 1936, 2η έκδοση, σ. 370). 

1. ο Κοκκώνης δίνει ένα μάλλον λακωνικό ορισμό της μεθόδου: «Συνδιδακτική δε [λέ-
γεται η μέθοδος], όταν απ' ευθείας όλοι οι μαθηταί κατά τάξεις συνενασχολούνται και συν-
διδάσκονται υπ' αυτού του διδασκάλου» (οδηγός...  Νέος,  Η860, σ. 5). 

2. Βλ. Γ.Α.Κ., Οθωνικά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. L'57, ο Γραμ. προς το Βασ., 
26 Μαρτίου 1835. 

3. I. I I . Κοκκώνης, οδηγός... Νέος,  1860, σ. δ'. 
4. Χρ. Λέφας, Ιστορία...,  ό.π., σ. 215. 



Ομοιόμορφη παιδαγωγική οργάνωση των σχολείων, το Β.Δ. 10409 της 19 
Απριλίου/1 Μαΐου 1836 εισάγει έναν συνδυασμό αλληλοδιδακτικής και συνδι-

δακτικής μεθόδου θεσμοθετώντας τη διαίρεση του δημοτικού σχολείου σε δύο 
τμήματα: το «κατώτερο» και το «ανώτερο» τμήμα1. στο πρώτο τα παιδιά 
διδάσκονται σύμφωνα με την αλληλοδιδακτική μέθοδο τις στοιχειώδεις γνώ-
σεις (γραφή, ανάγνωση, αριθμητική, κατήχηση), ενώ στο δεύτερο διδάσκονται 
συμπληρωματικά μαθήματα όπως γεωγραφία, Ιστορία, σχέδιο κλπ. σύμφωνα 

με τη συνδιδακτική. Λυτό το συνδιδακτικό τμήμα μπορεί να χωριστεί σε 2 
η 4 τάξεις. Η νέα αυτή οργάνωση εφαρμόζεται στο διδασκαλείο και κάποια 

κωδικοποίηση της δημοσιεύεται στην επιθεώρησα Ο Παιδαγωγός 1. ΟΙ σχε-
τικές ρυθμίσεις θα περιληφθούν στη δεύτερη έκδοση του οδηγού το 1842. 

Ωστόσο, παρά την πρόβλεψη του συνδιδακτικού τμήματος, η αλληλοδι-
δακτική παραμένει η βάση της παιδαγωγικής οργάνωσης των δημοτικών σχο-
λείων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκδοση του 1850 του οδηγού μόλις 12 
σελίδες αφιερώνονται στο «ανώτερο» τμήμα (συνδιδακτικό) σε ένα σύνολο 300 
σελίδων. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το ίδιο ισχύει και στην πράξη εφόσον 

η οργάνωση του σχολείου σε δύο τμήματα απαιτεί την παρουσία δεύτερου δα-
σκάλου η τουλάχιστον υποδιδασκάλου για να αναλάβει το αλληλοδιδακτικό 
τμήμα3. στην πραγματικότητα τα μεγέθη δάσκαλος/σχολείο  και μαθητές / 
δάσκαλος εμφανίζονται για την αντίστοιχη περίοδο ώς εξής 4 : 

1854: 1,056 δάσκ./σχολείο κχί 77,30 μαθητ./δάσκαλο 
1867: 1,064 δάσκ./σχολείο και 50,25 μαθητ./δάσκαλο 
1879: 1,103 δάσκ./σχολείο και 61,62 μαθητ./δάσκαλο 

τα στατιστικά αυτά μεγέθη, όπως διαμορφώνονται ανά επαρχία (για τις 
χρονιές 1854, 1867)5, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες του αρχειακού υλικού 

1. Βλ. σχετικά Ι .ΙΙ . Κοκκώνης, οδηγός... Νέος, 31860, σ. δ'-ε', ια'. 
2. ο Παιδαγωγός,  αρ. 23-24, Δεκέμ. 1839, σ. 379-382. 
3. ο οδηγός προβλέπει τη λειτουργία συνδιδακτικού τμήματος ακόμη και χωρίς υποδιδάσκαλο, 

αλλά δεν την καθιστά υποχρεωτική, γιατί αυτό σημαίνει ότι ο δάσκαλος χρησι-
μοποιεί για τη διδασκαλία του «ανωτέρου» τμήματος τον κενό χρόνο μεταξύ πρωινής και 

απογευματινής παράδοσης, και βέβαια «υποχρεωτικώς δεν δύναται τις ν' απαιτήση από τους 
διδασκάλους να θυσιάζωσιν εις την διδασκαλίαν και από της αναπαύσεώς των τον καιρόν» 
(Ι.Π. Κοκκώνης, οδηγός... Νέος,  1842, σ. 199-200' 1850, σ. 220-221' 1860, σ. 261-262). 

4. Βλ. αντίστοιχα:  ΙΤίναξ  της  εν Ελλάδι δημοσίας  εκπαιδεύσεως  κατά το έτος  1854, 
μονόφυλλο, (Γ.Α.Κ., Οθωνικά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. L'39)· Εφημερίς  της  Κυβερνή-
σεως,  αρ. 29, 22 Ιουνίου 1868' G. Chassiotis, L'instruction publique..., ό.π.. σ. 496. 

5. το 1854 η αναλογία δάσκαλος ανά σχολείο είναι μεγαλύτερη από μονάδα μόνο στις 
επαρχίες Ναυπλίας, Πατρών, Μαντινείας, Μεσολογγίου, Αττικής, Χαλκίδος, Ξηροχωρίου, 
Τήνου και Σύρου (Πίναξ  της  εν Ελλάδι δημοσίας  εκπαιδεύσεως  κατά το έτος  1854, μονό-



για την περιοχή Ναυπλίου1, μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι παρουσιάζεται 
μια διαφοροποίηση ανάμεσα στα δημοτικά σχολεία της υπαίθρου και των μι-

κρών πόλεων και σ' εκείνα των αστικών κέντρων: τα πρώτα λειτουργούν σχεδόν 
αποκλειστικά με την αλληλοδιδακτική μέθοδο, ενώ τα δεύτερα ευθύς εξαρχής 

περιλαμβάνουν και τα δύο τμήματα. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται βέβαια 
στις διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες, αλλά επίσης και στη διατύπωση 

ενός αιτήματος για περισσότερο ολοκληρωμένη εκπαίδευση στα αστικά κέντρα. 

μονόφυλλο, Γ.Α.Κ., Οθωνικά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. L'39). τα 1867 η ίδια αναλογία δια-
μορφώνεται όπως στον ακόλουθο πίνακα: 

1 2 2/1 1 2 2/1 
Επαρχία αριθ. αρ. δάσκ./ Επαρχία αριθ. αρ. δάσκ./ 

σχολείων δάσκ. σχολείο σχολείων δάσκ./ σχολείο 

Σπετζών 7 11 1,57 Θηβών 20 21 1,05 
Σύρου 12 17 1,42 Οιτύλου 22 23 1,05 
Μαντινείας 21 27 1,29 Ηλείας 34 35 1,03 
Ναυπλίας 11 13 1,18 Λακεδαίμονος 41 42 1,02 
Χαλκίδος 12 14 1,17 Κορινθίας 37 37 1,00 

Αττικής 41 47 1,15 Καλαβρύτων 33 33 1,00 
Ξηροχωρίου 7 8 1,14 Ολυμπίας 13 13 1,00 
Καλαμών 18 20 1,11 Τριφυλίας 14 14 1,00 
Τριχωνίας 10 11 1,10 Πυλίας 17 17 1,00 
Μήλου 10 11 1,10 Γορτυνίας 37 37 1,00 
Καρυστίας 21 23 1,10 Μεγαλουπόλεως 12 12 1,00 
Αιγιαλείας 11 12 1,09 Επιδ. Λιμηράς 16 16 1,00 
Πατρών 22 24 1,09 Ναυπακτίας 14 14 1,00 
Κυνουρίας 22 24 1,09 Βάλτου 6 6 1,00 
Γυθείου 11 12 1,09 Βονίτσης 13 13 1,00 
Παρνασίδος 22 24 1,09 Ευρυτανίας 17 17 1,00 

Ύδρας 12 13 1,08 Λοκρίδος 21 21 1,00 
Μεσολογγίου 12 13 1,08 Δωρίδος 16 16 1,00 
Μεγαρίδος 13 14 1,08 Σκοπέλου 8 8 1,00 
Μεσσήνης 14 15 1,07 Άνδρου 16 16 1,00 
Τήνου 15 16 1,07 Κέας 6 6 1,00 

Άργους 15 16 1,07 Νάξου 14 14 1,00 
Λεβαδίας 16 17 1,06 Θήρας 20 20 1,00 
Φθιώτιδος 34 36 1.06 

1. Ή δ η από το 1837 το σχολείο αρρένων Ναυπλίου διαθέτει και υποδιδάσκαλο, ενώ 
λίγο αργότερα αποκτά βοηθό και η δημοδιδασκάλισσα του σχολείου των κορασιών. Αντί-
θετα, το 1869, το σχολείο της Πρόνοιας —με 162 μαθητές από τους όποιους 40 στο συνδιδα-
κτικό τμήμα— έχει ένα μόνο δάσκαλο όπως και τα σχολεία των χωριών Τζαφέραγα και Κο-
φίνι (βλ. Ιδιαίτερα, Έκθεση της επιθεωρητικής επιτροπής της 30 Οκτ. 1869, Δ.A.N., φάκ. 
0.30/1869). 



β. οι επανεκδόσεις  του οδηγού: «προαιρετικές»  προδιαγραφές 

το γεγονός ότι η αλληλοδιδακτική μέθοδος βρίσκεται ουσιαστικά στη 
βάση της παιδαγωγικής οργάνωσης των δημοτικών σχολείων διαφαίνεται, επί-
σης,  στη διάρθρωση του οδηγού, που εξακολουθεί με συχνές επανεκδόσεις να 
αποτελεί το επίσημο κείμενο  προδιαγραφών για την οργάνωση του σχολικού 
χώρου 1. Στο πρώτο κεφάλαιο, «Περί καταλλήλου διδακτηρίου», της έκδοσης 

του 18422, σχολικό κτίριο και αίθουσα διδασκαλίας συγχέονται ήδη από την 
πρώτη παράγραφο, και η διαρρύθμιση της αίθουσας καταλαμβάνει το μεγαλύ-
τερο τμήμα των σελίδων που είναι αφιερωμένες στο διδακτήριο και τον εξοπλι-
σμό. ΟΙ σχετικές προδιαγραφές παραμένουν ουσιαστικά οι ίδιες με εκείνες της 
έκδοσης του 1830: ίδιο σχήμα, ίδιες διαστάσεις, ίδια διάταξη του εξοπλισμού, 
ίδια κατανομή στο χώρο των προσώπων και των δραστηριοτήτων. Μπορεί ό-
μως κανείς να διακρίνει κάποια μεταβολή στο πνεύμα του έργου η οποία εκφρά-
ζεται κυρίως στο επίπεδο της διατύπωσης, αλλά και σε ορισμένες συγκεκριμέ-
νες διατάξεις. 

Πράγματι, οι προδιαγραφές του χώρου που το 1830 παρουσιάζονται σαν 
αξιώματα που δεν επιδέχονται συζήτηση και επιχειρηματολογία,  τώρα συνοδεύονται 

συστηματικά από επεξηγήσεις και αιτιολογήσεις κυρίως πρακτικής 
και υγιεινιστικής υφής. Έτσι για παράδειγμα, η διάταξη που αφορά τα παρά-

θυρα, αν και παραμένει ίδια με εκείνη του 1830, ωστόσο στις εκδόσεις του 
1842, 1850, 1860 συνοδεύεται από την ακόλουθη αιτιολόγηση: «ούτω δύναται 

να φωτίζηται κάλλιον, και ο αήρ κυκλοφορεί έλευθερώτερα»3. στην ίδια γραμ-

1. Βλ. Β.Δ. 2000/24 Ιουλίου 1841 και Β.Δ. της 23 Ιουλίου 1856. 
2. Ι .Π. Κοκκώνης, οδηγός... Νέος,  1842, σ. 1-8. 
3. στο  ίδιο,  σ. 2. στην έκδοση του 1860 προστίθεται: «και οι μαθηταί προσέτι δεν είναι 

εκτεθειμένοι εις το ρεύμα του κινουμένου αέρος» (σ. 12), ενώ μια παράγραφος ειδικά αφιε-
ρωμένη στην ανανέωση του αέρα κλείνει το κεφάλαιο περί διδακτηρίου: «Εις αιθούσας η δω-
μάτια καλώς περικλεισμένα, όπου ενδιαμένουσι πολλοί άνθρωποι, ο εμπεριεχόμενος Ατμο-
σφαιρικός αήρ φθείρεται διά της αναπνοής και της αδήλου διαπνοής των εκεί διαμενόντων, 
και καθίσταται δηλητήριος. Όθεν εις τα καλώς κτισμένα και περιποιημένα διδακτήρια πρέπει 
να διατηρήται άκρα καθαριότης" να σαρόνεται το έδαφος καθ' εκάστην και να πλύνηται συχνά-
κις, πολλάκις δε της ημέρας (ανοιγομένων των παραθύρων δι' ολίγα λεπτά της ώρας), να ανα-
νεόνηται ο εμπεριεχόμενος ατμοσφαιρικός αήρ" και τούτο πρέπει να γίνεται οσάκις, ο εκ του 
καθαρού αέρος εμβαίνων εις το διδακτήριον αποφοράν ναυτιώδη (χνωτάδα). Εις τα μεγάλα 
σχολεία της Γαλλίας, προς την ομαλήν και διηνεκή ανανέωσιν του εμπεριεχωμένου αέρος, 
έχουσιν ίδιον μηχάνημα, ομοιάζον με τα υπόκαυστα, του οποίου αι σειραί των σιφώνων εξι-
κνούνται έως έξω της σκεπής του διδακτηρίου" απαιτεί δε τούτο δαπάνην 250-450 φρ. προς 
το παρόν ημείς δυνάμεθα να θέτωμεν εις δύο η και πλειότερα αντίθετα παράθυρα, αναλόγως 
της εκτάσεως του διδακτηρίου, στροβιλομύλους, τους όποιους επί πλακός λευκοσιδήρου κα-
τασκευάζουσιν οι φαναροποιοί, και προσηλούσι την πλάκα εις την θέσιν ενός των της ανωτά-
της σειράς παραθυροϋάλων» (σ. 48). 



γραμμή εγγράφονται και ορισμένες νέες διατάξεις που αφορούν κυρίως τεχνικές κα-
τασκευαστικές λεπτομέρειες. για καλύτερη προστασία από την υγρασία και 

το θόρυβο, π.χ., προτείνεται στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει υπόγειο, να 
υπερυψώνεται το δάπεδο της αίθουσας περίπου 0,65 εκ. και το κενό που δημι-
ουργείται ανάμεσα στα πάτερα να γεμίζει με σκουριά σιδήρου και καρβουνό-
σκονη1. Συνιστάται επίσης να σανιδώνεται το δάπεδο της αίθουσας για καλύ-
τερη προφύλαξη από το ψύχος, αλλά και διότι μειώνεται έτσι η σκόνη που ση-
κώνουν με τις συνεχείς μετακινήσεις τους οι μαθητές2. Όμοια για τους τοίχους 

ορίζεται να είναι ασβεστωμένοι και βαμμένοι με γκρίζο χρώμα έως 1,50 μ. 
πάνω από το έδαφος και λευκοί στο υπόλοιπο ύψος3 κ.ά. 

Η ίδια νέα αντίληψη διαφαίνεται και στην παράγραφο που αναφέρεται 
στη θέση του διδακτηρίου. το σχολείο πρέπει πάντα να χτίζεται μακριά από 
τις πολυπληθέστερες γειτονιές, αλλά επιπλέον «είναι ευχής έργον να οικοδομή-

ται [...] όχι επάνω εις τον δρόμον, αλλά να περικυκλόνηται, από προαύλιον και 
κήπον, διά να μη ταράττηται η παράδοσις από τον θόρυβον των διαβαινόντων»4. 
Πρόκειται για διευκρίνιση που δεν περιέχεται στον οδηγό του 1830, αν και 

το πνεύμα της διάταξης παραμένει το ίδιο. Ε ν τούτοις μερικές γραμμές πιο 
κάτω, εμφανίζονται για πρώτη φορά απαιτήσεις υγιεινιστικού χαρακτήρα σχε-
τικά με την επιλογή της θέσης του σχολείου: «εις δε τα χωρία πρέπει κατά 
προτίμησιν να κτίζηται το σχολείον εις ύψωμα προς ανατολάς, η μάλλον ειπείν 

να έρχηται κατά μήκος από βορράν προς νότον, ώστε να μη προσβάλληται πολύ 
το διδακτήριον από τους βορείους άνεμους»5. 
Αυτή ακριβώς η ενίσχυση της υγιεινιστικής άποψης καθώς και η εγκα-

τάλειψη του αξιωματικού ύφους στη διατύπωση συνιστούν τις βασικές καινο-
τομίες της νέας έκδοσης του οδηγού. το δεύτερο στοιχείο μπορεί να εξηγη-
θεί από την εμπειρία που αποκτήθηκε στα δώδεκα χρόνια σχολικής ζωής που 
χωρίζει τις δύο εκδόσεις. Η πραγματικότητα έδειξε τις σημαντικές δυσκολίες 

για την εξασφάλιση κατάλληλων εγκαταστάσεων. Η χρησιμοποίηση παλαιών 
κτιρίων με διαφορετικό αρχικό προορισμό είναι πολύ περισσότερο διαδεδομένη 

απ' όσο η κατασκευή νέων διδακτηρίων και τα οικονομικά δεν επιτρέπουν, η 
τουλάχιστον όχι πάντα, την ακριβή εφαρμογή όλων των προδιαγραφών. Γίνε-
ται, λοιπόν, αναγκαία η αναφορά στο λόγο ύπαρξης κάποιων σημαντικών δια-
τάξεων ώστε να μπορέσουν οι αποδέκτες του κανονισμού να τις προσαρμόσουν 
κατά το δυνατόν στις δυσμενείς συνθήκες. 

1. Ι .Π. Κοκκώνης, οδηγός... Νέος,  1842, σ. 2. 
2. στο  ίδιο,  σ. 3. 
3. στο  ίδιο,  σ. 4. 
4. στο  ίδιο,  σ. !. 
5. στο  Ιδιο,  σ. 2. 



με αυτήν τη λογική, και σαν απάντηση σ' αυτήν την ανάγκη, ένα νέο κε-
φάλαιο προστίθεται στην έκδοση του 1842 με τίτλο: «Τροποποιήσεις εις τα 

του διδακτηρίου και τα της διδασκαλίας ώς εκ της ελλείψεως των αναγκαίων»1. 
«Όλοι οι δήμοι αισθάνονται σήμερον την ανάγκην της συστάσεως τακτικών 
δημοτικών σχολείων [...] αλλ' η ένδεια και η απορία τους εμποδίζει από του 
να συστήσωσι τοιαίτα σχολεία [...] το κτίριον του σχολείου είναι το πολυεξοδώτερον 

και το δυσκολώτερον επομένως  να κατορθωθή εις τα μικροχωρία μά-
λιστα, η εις τους μικρούς και πτωχούς δήμους" αλλ' όταν παρατηρήσωμεν, ότι 

η λαμπρότης του κτιρίου δεν είναι το αναγκαιότατον πράγμα, αλλά το σχήμα 
και η διάταξις των μερών αυτού και των εν αυτώ, τότε καταλαμβάνομεν, ότι 
ευκόλως δυνάμεθα ν' αποφύγωμεν το μεγαλήτερον εμπόδιον της συστάσεως τα-

κτικών σχολείων» 2. με αυτούς τους όρους θέτει το πρόβλημα ο Κοκκώνης και 
στη συνέχεια προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. 

Κατ' αρχήν αναφορικά με το σχήμα της αίθουσας: Δεδομένου ότι μια 
αλληλοδιδακτική αίθουσα πρέπει να είναι μακρόστενη, θα μπορούσε εύκολα να 

χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό μια αγροτική οικία (αφού στη Στερεά Ε λ -
λάδα και στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με τον Κοκκώνη, όλες οι κατοικίες των 
χωρικών έχουν αυτό το σχήμα) η μια αποθήκη η και εκκλησία εγκαταλειμμένη. 

τα κτίσματα αυτά, στην περίπτωση που μπορούν να χωρέσουν 10-12 θρανία 
των 7-8 μαθητών το καθένα, είναι αρκετά για να φιλοξενήσουν το σχολικό 

πληθυσμό ενός χωριού με 1000 κατοίκους, δηλ. 80 μαθητές σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του οδηγού. 

για τις περιπτώσεις οπού η χωρητικότητα του διαθέσιμου κτιρίου δεν 
Ικανοποιεί τις ανάγκες του πληθυσμού, ο Κοκκώνης προτείνει διάφορες εναλ-
λακτικές λύσεις στην τοποθέτηση του εξοπλισμού, που επιτρέπουν να κερδη-
θεί χώρος: 

α. αν το συγκεκριμένο κτίριο έχει αρκετό μήκος αλλά μικρό πλάτος, τα 
θρανία μπορούν να ακουμπήσουν στον ένα τοίχο, αφήνοντας από την άλλη πλευ-
ρά ελεύθερο χώρο για την κυκλοφορία και τις ασκήσεις στα ημικύκλια. πρό-
κειται για τη διάταξη που χρησιμοποίησε ο μηχανικός Δ. Σταυρίδης στη διαρ-
ρύθμιση ενός σπιτιού στην Αδρίτσαινα στα 18303 (εικ. 22 I, II). 

1. στο lòto,  σ. 253-258. 
2. στο  ίδιο,  σ. 253-254. 
3. Βλ. Γ.Α.Κ., Καποδιστριακά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. 30β, Έκθεση Δ. Σταυρίδη, 

προς τον Έκτακτο Επίτροπο Καρυταίνης και Φαναριού, 3 Αυγ. 1830: «[...] συμβιβάζων, 
όσον το δυνατόν, το οικονομικόν με το χρησιμώτατον και αναγκαιότατον της αλληλοδιδακτι-
κής μεθόδου, ενέκρινα την ώς ακολούθως διάθεσιν των θρανίων και τροπολογίαν της σάλας 
αβγδ' του σχεδίου I. το σχέδιο I παριστάνει την οικοδομήν εις την κατάστασιν, εις την οποία 

κατά το παρόν ευρίσκεται. το σχέδιον II παριστάνει την επέκτασιν της σάλας αβγδ' 
μέχρις το εζ'. Συγχρόνως παριστάνει και την διάθεσιν και μέτρα των θρανίων. ' Η σάλα αβγδ' 



β. αν η αίθουσα χωράει τα θρανία που χρειάζονται αλλά δεν υπάρχει 
χώρος για τα απαιτούμενα ημικύκλια είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί,  αν υ-
πάρχει, ένα δωμάτιο συνεχόμενο με την αίθουσα ειδικά για τα ημικύκλια, είτε 

να οργανωθεί διαφορετικά ο χρόνος ώστε να μπορούν συγχρόνως να διδάσκον-
ται οι τέσσερεις τάξεις στα ημικύκλια και οι άλλες τέσσερεις να ασκούνται στα 
θρανία. Γι' αυτήν την κατ' εξαίρεση οργάνωση της διδασκαλίας ο Κοκκώνης 
υποδεικνύει ένα νέο σύνολο «παραγγελμάτων». 

Σ' ό,τι αφορά τα παράθυρα, τα οποία στις κατοικίες παρουσιάζουν το μειο-
νέκτημα, σύμφωνα με τον Κοκκώνη, να είναι μικρά και τοποθετημένα χαμη-
λά, προτείνεται να κλειστούν τα περισσότερα από αυτά και να ανοιχτούν φεγ-
γίτες στη στέγη. στην ίδια λογική προτείνονται επίσης υποκατάστατα, που 
μπορεί κανείς να προμηθευτεί εύκολα ακόμα και στα χωριά, για όλα τα απαραί-
τητα αντικείμενα για την εφαρμογή της αλληλοδιδακτικής. και ο Κοκκώνης 
καταλήγει αποδεχόμενος ότι δεν εξάντλησε όλες τις τροποποιήσεις και προ-
σαρμογές που οι συγκεκριμένες δυσμενείς συνθήκες θα μπορούσαν να απαιτή-
σουν. Αφήνει λοιπόν ένα σημαντικό περιθώριο πρωτοβουλίας στο δάσκαλο, 

ο οποίος «όταν μεν τύχη τακτικού διδακτηρίου και του αναγκαίου υλικού, θέ-
λει έχει όρον απαράβατον την κατά πάντα ακριβή τήρησιν των διατάξεων της 
εγκεκριμένης μεθόδου" όταν δε στερήται των επιτήδειων μέσων, λαμβάνων νύ-

ξιν από τ' ανωτέρω εκτεθέντα, επινοεί κατά τας συμπίπτουσας περιπτώσεις, 
τους καταλλήλους τρόπους εις κατανίκησιν των προσπιπτόντων εμποδίων, στο-

χαζόμενος ότι ο σκοπός είναι αι πρόοδοι των μαθητών»1. 
Η πρώτη αναθεωρημένη έκδοση του οδηγού το 1842 δεν περιέχει κα-
μιά αναφορά για το χώρο διδασκαλίας του «ανώτερου» η «συνδιδακτικού» τμή-

ματος του σχολείου, ενώ στις επανεκδόσεις του 1850 και 1860 προβλέπεται 
στις περιπτώσεις όπου το σχολείο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό μαθητών και 
υπάρχει δεύτερος δάσκαλος η υποδιδάσκαλος μια χωριστή αίθουσα γι' αυτό 

το τμήμα. Η αίθουσα αυτή περιγράφεται ώς «εν δωμάτιον εις μίαν των 
στενωτέρων πλευρών του σχολείου, συνεχόμενον μετ' αυτού και περιέχον τα 

αναγκαία θρανία και γραφεία, πίνακας γεωγραφικούς κ.τ.λ. όσα συντείνουσιν 

έχει πλάτος 6 πηχών. Αφαιρουμένων των τεσσάρων πηχών διά περιστροφήν των παίδων 
μένουν δύω πήχεις διά μήκος των θρανίων ώστε κάθε θρανίον δεν χωρεί παρά τέσσαρα παι-
δία. το όποιον προσκρούει πολύ εις την αλληλοδιδακτικήν μέθοδον απαιτούσαν εις κάθε θρα-
νίον 14 παιδία. και με αυτόν τον τρόπον δεν χωρεί η σάλα αβγδ' παρά 50 παιδία. Διά να 
χωρήση η σάλα αβγδ' περισσότερα παιδία εστοχάσθην να αφήσω τόπον διά ημικύκλια και 
περιστροφήν των παίδων μόνον από τα τρία μέρη καθώς φαίνεται εις το σχέδιον II. Τότε γί-
νονται τα θρανία τέσσαρας πήχεις κατά μήκος και ημπορούν να καθίσουν εις κάθε θρανίον 
οκτώ παιδία και γίνονται 13 θρανία. Όθεν κατ' αυτόν τον τρόπον χωρεί η σάλα αβγδ' 100 
παιδία». 

1. Ι .Π. Κοκκώνης, οδηγός... Νέος, 21850, σ. 318-319. 



εις την διδασκαλίαν των συνδιδακτικών μαθημάτων»1. Καμιά από τις επανεκ-
δόσεις του Οδηγού δεν περιλαμβάνει περισσότερο αναλυτικές προδιαγραφές 
σχετικά με τις διαστάσεις και τη διαρρύθμιση της αίθουσας της συνδιδακτι-
κής. Ωστόσο, οι οδηγίες για τη διαδικασία της διδασκαλίας2 υπαινίσσονται 
ένα χώρο με οργάνωση παραπλήσια εκείνης του χώρου της αλληλοδιδακτι-
κής: βάθρο, θρανία τοποθετημένα σε σειρές απέναντι στο βάθρο, ημικύκλια 
κατά μήκος των τοίχων κλπ. 

στη βάση αυτών των οδηγιών ο δημοδιδάσκαλος Ι. Δραΐκης,  ο ίδιος που 
όπως είδαμε διευθύνει το 1830 την κατασκευή του αλληλοδιδακτικού σχολείου 

στο Μεσολόγγι, προτείνει ένα τυπικό σχέδιο (εικ. 26) «σύνθετου», δηλαδή με 
δύο τμήματα, δημοτικού σχολείου3. η αλληλοδιδακτική αίθουσα για 144 μα-
θητές είναι διαρρυθμισμένη σύμφωνα με το μοντέλλο που ήδη περιγράψαμε. Η 
συνδιδακτική αίθουσα προβλέπεται για 40 μαθητές χωρισμένους σε δύο τά-
ξεις. Oι δύο σειρές θρανία που τοποθετεί ο Δραΐκης μπορούν να χωρέσουν λίγο 
περισσότερο από τους μισούς μαθητές. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η μία 

από τις δύο τάξεις εργάζεται στα ημικύκλια η διδάσκεται συγκεντρωμένη γύρω 
από το βάθρο, ενώ η άλλη τάξη προετοιμάζει τις ασκήσεις της καθισμένη στα 

θρανία. στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου θα χρειαστεί να καθίσουν όλοι οι 
μαθητές χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά κινητά θρανία. 

ο διαχωριστικός τοίχος ανάμεσα στις δύο αίθουσες έχει σχεδιαστεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε μέσα από τα κατάλληλα ανοίγματα να διευκολύνεται η επί-
βλεψη του αλληλοδιδακτικού τμήματος και του υποδιδασκάλου από το δάσκα-
λο που κάθεται στην έδρα. Αυτή η οπτική επικοινωνία μεταξύ των δύο τάξεων 

επιβάλλεται από την Ιεραρχική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους δύο διδά-
σκοντες. Σ' ό,τι αφορά τους υπόλοιπους χώρους του σχολείου —αυλή, αποχωρη-
τήρια, προαύλιο— και τη σχετική τους θέση, το τυπικό σχέδιο του Δραΐκη ακο-
λουθεί ακριβώς τις προδιαγραφές του Οδηγού του 1842 που δεν διαφέρουν 
καθόλου από εκείνες της έκδοσης του 1830. 

για πενήντα λοιπόν χρόνια και μέχρι την επιβολή της συνδιδακτικής με-
θόδου το 1880, που πραγματοποιείται μέσα σ' ένα πλαίσιο γενικότερων μεταρ-
ρυθμίσεων για τις οποίες θα μιλήσουμε στη συνέχεια, το επίσημο πρότυπο του 

1. Ι .Π. Κοκκώνης, Οδηγός... Νέος,  σ. 7,31860, σ. 17. 
2. Ι .Π. Κοκκώνης, Οδηγός... Νέος,  1842, σ. 196-200' 21850, σ. 212-221' 31860, σ. 

252-262. 
3. I. Δραΐκης,  Περί  βελτιώσεως  της  Δημοδιδασκαλίας,  Φυλλάδιον Β'.  Διοργανισμός 

Δημοτικών σχολείων,  Αθήνα 1855. Απ' όσο γνωρίζουμε πρόκειται για το πρώτο και ενώ 
από τα σπάνια σχέδια-τύπους που δημοσιεύτηκαν στην Ελλάδα από Ιδιώτες. Πράγματι η 
πρακτική αυτή, ευρύτατα διαδεδομένη στη Γαλλία, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη στην Ελλά-
δα, ίσως γιατί οι επίσημες, εξαιρετικά λεπτομερείς, προδιαγραφές κατηύθυναν πάντα την 
κατασκευή των σχολικών κτιρίων. 



σχολικού χώρου παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο. Η άλλα βρίσκεται κυ-
ρίως στην εγκατάλειψη του αξιωματικού χαρακτήρα του προτύπου. Μπροστά 

στις δυσκολίες της εφαρμογής ακόμα και ένα επίσημο κείμενο είναι υποχρε-
ωμένο να αποδεχτεί ότι οι προδιαγραφές μπορεί να είναι και προαιρετικές, στοι-
χείο έμπνευσης περισσότερο παρά υποχρεωτικός μηχανισμός. 

4. ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΙΙΟΙΗΣΕΙΣ 

Πώς με βάση αυτές τις προδιαγραφές κατασκευάζονται τα σχολικά κτί-
ρια; Ποιές είναι οι ερμηνείες που δόθηκαν στο αρχικό πρότυπο. Ποιές όψεις 
του υπεισέρχονται στους προβληματισμούς των παραγόντων που παρεμβαί-
νουν στην κατασκευή και των χρηστών, και με ποιό τρόπο; Αυτά είναι μερικά 
σημεία που θα προσεγγίσουμε στη συνέχεια, συμπεριλαμβάνοντας στο σώμα 

των παραδειγμάτων μας και τα κτίρια που παράχθηκαν κατά την καποδιστρια-
κή περίοδο, πράγμα που μας επιτρέπει η συνέχεια των προσώπων που συμμε-
τέχουν (δημόσιοι υπάλληλοι, αρχιτέκτονες-μηχανικοί,  δάσκαλοι), καθώς και η 
συνέχεια των κανονισμών που καθορίζουν το πλαίσιο της δραστηριότητάς τους. 

Η συνειδητοποίηση του σχολικού κτιρίου ώς χώρου κλειστού και προ-
στατευμένου από κάθε δραστηριότητα ηθικά η φυσικά βλαβερή εκδηλώνεται 

με καθαρότητα από την αρχή. θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλαπλά πα-
ραδείγματα. το 1838 ο δάσκαλος της Πρόνοιας στο Ναύπλιο θεωρεί ότι ο πα-
λιός στρατώνας που παραχωρήθηκε από το κράτος στο δήμο και με κάποιες 
μετατροπές χρησιμοποιείται  για αλληλοδιδακτικό σχολείο είναι «αρκετά κα-
τάλληλον ώς προς την τοποθεσίαν [...] ον εις μέρος κεντρικόν μη συνεχόμενον 
μ' άλλας οικίας»1. το 1843 στην Ερμούπολη απαγορεύεται η μετατροπή μιας 
αίθουσας σε χώρο λατρείας διαμαρτυρομένων, γιατί αυτή η αίθουσα γειτνιά-
ζει με ένα σχολείο 2. Ο σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας Π. Παπαδόπου-
λος, στην έκθεση επιθεώρησης των δημοτικών σχολείων της Ερμούπολης με 

ημερομηνία 21 Οκτωβρίου 1863, θεωρεί ότι η γειτνίαση του δημοτικού σχο-
λείου κορασιών και του σχολείου των καθολικών μοναχών είναι «πολλαπλώς 
επιβλαβής» και απ' αυτήν «πηγάζωσι πολυειδώς σκάνδαλα»3. στα 1874 0 δή-
μαρχος του Ναυπλίου αρνείται να νοικιάσει ένα σπίτι στο χωριό Τζαφέραγα 

για να στεγάσει το σχολείο μόνο και μόνο γιατί είναι συνεχόμενο με μια τα-
βέρνα4. και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τις αναφορές. 

1. Δ.A.N., φάκ. 13.33/1838, ο διδάσκαλος προς το δήμαρχο, 10 Ιουνίου 1838. 
2. Ι.Α.Δ.Ε., σειρά ΙΕκπ., φάκ. Ια/ζ, ο δήμαρχος προς το νομάρχη, 10 Μαρτίου 1843. 
3. Ι.Λ.Λ.Ε., σειρά ΙΕκπ., φάκ. 1α/3α. 
4. Δ.Α.Χ., φάκ. 0.30/1874, ο δήμαρχος προς το νομάρχη, 5 Αυγούστου 1874. 



Αυτές οι προφυλάξεις, που αντανακλούν σε κάποιο βαθμό τις προκαταλή-
ψεις του συγκεκριμένου πληθυσμού περνούν ορισμένες φορές σε δεύτερο πλάνο 
κάτω από την πίεση του οικονομικού παράγοντα. Στο Ναύπλιο, για παράδειγ-
μα, το 1836 ο νομάρχης απαγορεύει να κατοικήσει η δασκάλα στο κτίριο που 
στεγάζει το σχολείο των κορασιών, παρόλο που διατίθεται ο σχετικός χώρος, 
γιατί «έχει οικογένειαν και σχέσεις» 1 . το 1849 δεν είναι ανεκτή ούτε η παρου-
σία της οικογένειας ενός ιερέα στο ισόγειο του νοικιαζόμενου σπιτιού που στεγά-
ζει το προηγούμενο σχολείο και αποφασίζεται η εκκένωσή του «διά να χρησιμεύ-
ση αποκλειστικώς το κατάστημα άπαν ώς διδακτήριον»2. Ωστόσο το 1873 ο 
δήμος αποφασίζει την κατασκευή ενός νέου κτιρίου γι' αυτό ακριβώς το σχο-
λείο των κορασιών, σ' ένα οικόπεδο ακριβώς δίπλα στην ψαραγορά, το οποίο 
έχει παραχωρηθεί δωρεάν από το κράτος3 . και οι τοπικές εφημερίδες θρηνούν 

και περιγράφουν με τα σκοτεινότερα χρώματα μελλοντικές σκηνές ανάμεσα 
στα «αθώα κοράσια» και τους «τροφίμους των οινομαγειρίων» που περιβάλλουν 
την άγορά4 . 

Η επιλογή του γηπέδου του σχολείου δεν καθοδηγείται αποκλειστικά 
από τη φροντίδα να προστατευτούν τα παιδιά από τους «πειρασμούς» της ζω-

ής η του δρόμου η ακόμη από εκείνους ενός πραγματικού η υποτιθέμενου θρη-
σκευτικού προσηλυτισμού. Αποτελε ί επίσης αντικείμενο των πολεοδομικών 
προβληματισμών της εποχής, από διπλή σκοπιά: να οργανωθεί καλύτερα η 
λειτουργία αλλά και το θέαμα της πόλης χάρις στην κατάλληλη κατανομή των 
εξοπλιστικών κτιρίων. «Κάθε θέσις δημοσίου κτηρίου, πρέπει να είναι επιτή-
δειος εις τον σκοπόν, διά τον όποιον κτίζεται. το αλληλοδιδακτικον σχολείον 

απαιτεί θέσιν κεντρικήν της πόλεως [. . .] Παρόμοια δημόσια κτήρια πρέπει 
να κτίζονται όσον το δυνατόν εις τα επιφανέστερα μέρη των πόλεων, διά να 

φέρη στολισμόν εις αυτάς και διά να είναι υπ' όψιν του καθ' ενός», γράφουν στα 

1. Δ.Λ.Ν., φάκ. Σ41/1835, ο δήμαρχος προς το νομάρχη, 7 Μαίου 1835, και φάκ. 
Σ41/1836, ο νομάρχης προς το δήμαρχο, 6 Ιουνίου 1836. 

2. Δ.Α.Ν., φάκ. Π/1849, ο δήμαρχος προς το δημ. αστυνόμο, 10 Μαΐου 1849, και 
φάκ. ΠΙ/1851, η επιθεωρητική επιτροπή προς το δήμαρχο, 10 Ιανουαρίου 1851. 

3. Δ.Α.Ν., Πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου, κατάστιχο αρ. 12, Συνεδρίασις της 9 
Μαρτίου 1873. 

4. Ευθύνη, τόμ., Α', αρ. 9, 25 Ιουνίου 1877. Πβ.: «Εάν δε χρειάζηται να διέρχηται η 
μαθήτρια μακράς οδούς και αγυιάς και αγοράν και εργαστήρια, έως φθάση εις το σχολείον, 
και τούτο πολλάκις της ημέρας, τότε τη αληθεία το κακόν αποβαίνει αφόρητον [...] Διότι 
ώς πολλάκις ερρέθη φύσει η γυνή έχει πολλήν την ερεθιστικότητα και την αίσθησιν, και υπό-
κειται πολλώ μάλλον η ο ανήρ εις τας εξωτερικάς εντυπώσεις δι' ων κατ' ολίγον σχηματίζει 
παραστάσεις, εν αις και εμμένει και διαβιοί. Υπό τοιαύτας λοιπόν καθ' ημέραν επαναλαμβα-
νομένας και φαύλως ποικιλλομένας εντυπώσεις εις ποίαν σφαίραν παραστάσεων και εικόνων 
και αισθημάτων θα διάγη η κόρη αυξηθείσα;» (Κ.Σ. Ξανθόπουλος, Πρώτη και μέση  εκπαί-

δευσις και περί  ανατροφής των κορασίων,  Αθήνα 1873, σ. 257). 



1830 ο Κλεάνθης και ο Schaubert, με αφορμή το σχολείο της Υδρας1 . 
το διάταγμα της 3 Απριλίου 1835 «Περί Υγιεινής κατασκευής πόλεων 

και κωμών»2 που αναφέρεται στο σχεδιασμό των νέων οικισμών του Βασιλεί-
ου, εισάγει μια διάκριση μεταξύ πόλεων και χωριών ώς προς τις προδιαγραφές 
χωροθέτησης των δημόσιων κτιρίων: «Θέλει μάλιστα επιτύχει τον προκείμε-
νον σκοπόν η θέσις των κωμών, αν τα δημόσια καταστήματα, οίον η εκκλη-
σία, το σχολείον, το πρεσβυτερείον, το ξενοδοχείον, το δημαρχείον και τα τοι-
αύτα ευρίσκωνται περί το μέσον της κώμης" αι δε οικίαι των χωρικών, πέριξ 
αυτών εις τετραγωνικόν η κυκλοειδές σχήμα» (άρθρ. 10). Η πρόθεση εξωρα-
ϊσμού είναι σ' αυτήν την περίπτωση έντονα διαποτισμένη από μια εκπαιδευ-
τική διάθεση. για τις πόλεις, όπου τα εξοπλιστικά κτίρια είναι περισσότερα, 

ο νόμος αφήνει στους αρχιτέκτονες που θα συντάξουν τα πολεοδομικά σχέδια 
την επιλογή της θέσης τους, ορίζοντας μόνο ότι «τα δημόσια κτίρια θέλουσι 

κατατάττεσθαι αρμοδίως εντός της πόλεως εις όσον ένεστιν ελευθέρους (ανα-
πεπταμένους) τόπους» (άρθρ. 16). 

Βλέπουμε λοιπόν στα πολεοδομικά σχέδια του 19ου αι., πόλεων τόσο δια-
φορετικών μεταξύ τους από άποψη μεγέθους και σημασίας όπως η Κρίσσα 
(εικ. 27), η Ερέτρια (εικ. 28), η Ερμούπολη (εικ. 29), η ο Πειραιάς (εικ. 30), 

το σχολικό κτίριο να τοποθετείται σε κάποια πλατεία, συνήθως κεντρική, είτε 
μόνο του —όπως στην Ερμούπολη—είτε εντεταγμένο σ' ένα ευρύτερο σύνολο 
πολιτιστικών κτιρίων —όπως στην Ερέτρια—, η κοντά σε άλλου τύπου δημό-
σια κτίρια —όπως στην Κρίσσα και στον Πειραιά. 

ο συνδυασμός σχολικό κτίριο/πλατεία δεν προκύπτει μόνο ώς εφαρμογή 
των αισθητικών αρχών οργάνωσης του θεάματος της πόλης. Αυτή η διάταξη, 

όπου η πλατεία γίνεται «χώρος-φραγμός», προφυλάσσει τη διεξαγωγή της 
διδασκαλίας από τους αντιπερισπασμούς της ζωής του δρόμου, επιτρέποντας 
συγχρόνως στο σχολείο να βρίσκεται στο κέντρο του προς εκπαίδευση πληθυ-
σμού3. Ακριβώς λόγω αυτής της διπλής ποιότητάς του, αισθητικής-συμβολι-
κής και λειτουργικής-παιδαγωγικής, ο συνδυασμός αυτός συναντάται συχνά, 

1. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 565, σ. 1233, Έκθεση της 5 Αυγούστου 
1830. 

2. Ε. Μανιτάκης, Εγχειρίδιον,  ό.π., σ. 134 κ.εξ. 
3. Αυτό είναι και το επιχείρημα που προβάλλει ο διοικητής Σύρου υπέρ της θέσης του 

αλληλοδιδακτικού σχολείου που προτείνει το ρυμοτομικό σχέδιο της Ερμούπολης του 1837: 
«Καταλληλοτέρα διά την ανέγερσιν του σχολείου θέσις είναι η προσδιορισθείσα εις το σχέ-
διον αύτη όχι μόνον είναι κεντρικωτέρα, αλλ' έχει και το πλεονέκτημα του να μην κείται εις 
λεωφόρον [...] εις την σπουδήν των μαθημάτων απαιτείται ησυχία [...] να εγκαταλείψωμεν 
ήδη την θέσιν ήτις ενώνει εις το εν και το άλλο πλεονέκτημα, ηθέλαμεν βαδίσει εναντίον του 
ορθού λόγου» (I.A.Δ.Ε., σειρά ΙΕκπ., φάκ. 1α/ιγ, ο διοικητής Σύρου προς Δήμαρχον Ερ-
μουπόλεως, 6 Φεβρουαρίου 1838). 



όχι μόνο στα ρυμοτομικά σχέδια αλλά και στην πραγματικότητα στις πόλεις 
και στα χωριά του 19ου αιώνα. 

για το σχεδιασμό ενός αλληλοδιδακτικού σχολείου, οι αρχιτέκτονες-μη-
χανικοί ακολουθούν τις προδιαγραφές του οδηγού κυρίως σε ό,τι αφορά το 
σχήμα και τις διαστάσεις της αίθουσας διδασκαλίας (βλ, εικ. 20, 21, 23,25, 
32, 33, 34). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα ανοίγματα. Πράγματι το ζήτημα 

του φωτισμού, του ηλιασμού και του αερισμού επανέρχεται συνεχώς στο λόγο 
όλων των συμμετεχόντων. το 1830 οι έφοροι του σχολείου της Μικρομάνης 
θεωρούν ότι δεν μπορούν να φοιτήσουν περισσότερο από 100 παιδιά στο σχο-
λείο, παρόλο που η εκκλησία που χρησιμεύει ώς διδακτήριο μπορεί να χωρέσει 
150. Ο λόγος που προβάλλουν είναι ότι ο σέρας ανανεώνεται δύσκολα επειδή 

τα παράθυρα είναι μικρά, και αυτό μπορεί να απειλήσει την υγεία των παιδιών 
αν αυξηθεί ο αριθμός τους1. στα 1878, μετά από πρόταση του δασκάλου, κό-
βονται τα δύο δέντρα που βρίσκονται μπροστά από το σχολείο των αρρένων 

στο Ναύπλιο, γιατί εμποδίζουν τον φωτισμό της αίθουσας2. στα 1873, το δη-
μοτικό συμβούλιο του Ναυπλίου κρίνει ακατάλληλο το σπίτι που νοικιάζεται 

για σχολείο των κοριτσιών επειδή δεν το βλέπει ήλιος και βλάπτεται έτσι η 
υγεία των μαθητριών που πάσχουν όλες από «αναιμία»3. Έτσι, στις περιπτώ-

σεις όπου το γήπεδο το επιτρέπει, ανοίγονται παράθυρα σε όλες τις πλευρές 
της αίθουσας (βλ. εικ. 20, 21, 25, 34), ακόμα και στον τοίχο που βρίσκεται 

απέναντι από το βάθρο, λύση που έρχεται σε αντίθεση με τη λογική του οδη-
γού, αφού η αντηλιά εμποδίζει την επιτήρηση όλων των μαθητών από το δά-
σκαλο4. 

αν και η διάταξη του οδηγού για την τοποθέτηση των παραθύρων δύο 
μέτρα πάνω από το έδαφος δεν εφαρμόζεται πάντοτε (βλ. εικ. 32, 33, 34), ω-
στόσο η οπτική απομόνωση της αίθουσας από το δρόμο παραμένει σημαντικό 
ζήτημα, κυρίως για τα σχολεία των θηλέων. στο Ναύπλιο, για παράδειγμα, το 
1877, θεωρείται ότι τα παράθυρα του νεόκτιστου δημοτικού διδακτηρίου των 
κορασιών (βλ. εικ. 40) δεν είναι αρκετά υπερυψωμένα, αν και απέχουν δύο μέ-
τρα από το έδαφος, και θεωρείται λάθος, ότι το σχολείο δεν τοποθετήθηκε σε 

1. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 474, σ. 1010-1011. 
2. Δ.A.N., φάκ. 0.30/1878, ο διδάσκαλος προς το δήμαρχο, 18 Νοεμβρίου 1878. 
3. Δ.A.N., Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, κατάστιχο αρ. 12, συνεδρίασις της 9 

Μαρτίου 1873. 
4. ο μηχανικός Λ. Πάγκαλος, που επεξεργάζεται στα 1847 το σχέδιο για ένα σχολείο 

θηλέων στο Ναύπλιο, προτείνει την κατασκευή ενός κτιρίου σε τρία επίπεδα —υπόγειο, υπε-
ρυψωμένο Ισόγειο και όροφο— και τοποθετεί το σχολείο στον όροφο. η λύση αυτή του επι-
τρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο που αποτελεί η μεγάλη κλίση του εδάφους και να έχει μια 
αίθουσα διδασκαλίας με «όλα τα μέτωπα εκτεθειμένα εις την ατμόσφαιραν» (Δ. A.N., φάκ. 
Κ22-28/1848, έκθεση της 26 Ιουνίου 1847). 



όροφο1. ο μηχανικός Πάγκαλος, στο σχέδιο για το σχολείο των θηλέων στο 
οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω, και το οποίο δεν κατασκευάστηκε, τοποθετεί 

τα παράθυρα 1,20 μ. πάνω από το έδαφος και επιπλέον σχεδιάζει κατά μήκος 
της όψης της αίθουσας προς το δρόμο στοά «ήτις θέλει χρησιμεύσει εις το να 

κρύπτει την όρασιν των κορασιών από .τα εξωτερικά αντικείμενα»2. 
το προστώο αποτελεί στοιχείο της αρχιτεκτονικής των σχολικών κτιρί-

ων αρκετά διαδεδομένο (εικ. 24, 31, 32, 33, 34, 39). Χρησιμοποιείται σαν χώ-
ρος μετάβασης στις περιπτώσεις όπου η είσοδος στην αίθουσα γίνεται κατευ-
θείαν από το δρόμο, και συγχρόνως τονίζει την εικόνα του σχολείου ώς δημό-
σιου κτιρίου. 

στη διαμόρφωση αυτής της «επίσημης» εικόνας του σχολείου συνεισφέ-
ρει επίσης η συμμετρία και η επανάληψη που επιδιώκεται στην τοποθέτηση 

των ανοιγμάτων. στο συμβόλαιο για την κατασκευή του σχολείου της Καρύ-
ταινας3 (βλ. εικ. 20) γίνεται ειδική αναφορά σ' αυτό το θέμα. το 1830 ο Κλε-
άνθης και ο Schaubert διαμαρτύρονται γιατί ο μάστορας που είναι υπεύθυνος 

για την κατασκευή του σχολείου της Ύδρας δεν σεβάστηκε τη συμμετρία των 
άνοιγμάτων4, ενώ στα 1838 ο δήμαρχος Ερμουπόλεως ευχαριστεί το νομο-
μηχανικόWeiler για τη «συμμετρίαν και καταλληλότητα» του σχεδίου του για 

το αλληλοδιδακτικό σχολείο 5. 
Παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο, και ο Κοκκώνης ειδικότερα, επιμέ-

νουν στην απλή μορφή που πρέπει να έχει το σχολικό κτίριο6 —στάση που εκ-
φράζει περισσότερο την ανάγκη οικονομίας παρά μια αισθητική αντίληψη—, 

το σχολείο αρχίζει να γίνεται και από την άποψη της μορφολογίας του ένα επί-
σημο κτίριο. στα αστικά κέντρα, και για τα διδακτήρια που σχεδιάζουν διπλω-
ματούχοι αρχιτέκτονες μηχανικοί,  η χρησιμοποίηση των κλασικών ρυθμών 

στη σύνθεση των όψεων γενικεύεται γύρω στα 1880 (εικ. 39, 40). Αντίθετα 
στις κωμοπόλεις και στα χωριά, όπου συνεχίζεται η κατασκευή με τις παρα-

δοσιακές μεθόδους σ' όλη τη διάρκεια του 19ου αι. και όπου δεν υπάρχει πα-
ρέμβαση αρχιτέκτονα, τα σχολικά κτίρια διαιωνίζουν τον τύπο της αγροτικής 
κατοικίας, γυμνής από κάθε διακοσμητικό στοιχείο (βλ. εικ. 35, 36, 37, 41, 
42). 

1. Ευθύνη, τ. Α, αρ. 9, 15 Ιουνίου 187". 
2. Δ.A.N., φάκ. Κ22-28/1848, έκθεση της 20 Ιουνίου 1847. 
3. Χρ. Κωνσταντινόπουλος, Οι παραδοσιακοί  χτίστες...,  ό.π., σ. 180-181. 
4. Α. Δασκαλάκης, Κείμενα...,  ό.π., τεκμ. αρ. 709, σ. 1517-1518. 
5. I.A.Δ.Ε., σειρά ΙΕκπ., φάκ. 1α/ιδ, ο Δήμαρχος Ερμ. προς νομομηχανικόν Κυκλά-

δων, 5 Αυγούστου 1838. 
6. «αι δε νέαι οικοδομαί των δημοτικών σχολείων δεν απαιτείται, ώς και άλλοτε σας 

είπομεν να είναι λαμπραί» (Εγκύκλιος αρ. 11032/26 Μαρτίου 1837, στο Γ. Ζηνόπουλος 
και Θ. Δηλιγιάννης, Ελληνική νομοθεσία...,  ό.π., τ. ΣΤ ' , σ. 445-447). 



ο χωρισμός του δημοτικού σχολείου σε δύο τμήματα δεν φαίνεται να είχε 
άμεσες επιπτώσεις στο σχεδιασμό των σχολικών κτιρίων. Έ ω ς περίπου τα 
1870, η κάτοψή τους οργανώνεται σύμφωνα με τους κανόνες της αλληλοδιδα-
κτικής μεθόδου. στις περιπτώσεις των σχολείων με μεγάλο αριθμό μαθητών 

και υποδιδάσκαλο, προστίθεται ένα μικρότερο δωμάτιο σε επαφή με τη μεγά-
λη αλληλοδιδακτική αίθουσα και του όποιου η σχετική θέση καθορίζεται από 

τις Ιδιομορφίες του γηπέδου1. Μόνο στη δεκαετία 1870-1880 βλέπουμε να 
πολλαπλασιάζονται οι χώροι του διδακτηρίου και να γίνεται περισσότερο σύνθε-
τη η κάτοψη (βλ. εικ. 38, 39, 40, 41, 42). Περισσότερες αίθουσες, γραφείο, διά-
δρομοι: τα στοιχεία μιας νέας οργάνωσης του σχολικού χώρου, κάνουν την εμ-
φάνισή τους πριν ακόμη θεσμοθετηθεί το πρότυπο αυτής της νέας οργάνωσης. 

Τέλος, στα δημοτικά αρχεία βρίσκουμε μεγάλο αριθμό τεκμηρίων —εκ-
θέσεις δασκάλων και επιθεωρητικών επιτροπών, αλληλογραφία τοπικών αρχών 

και Νομάρχη κλπ.—, που θίγουν όλες τις όψεις των υλικών εγκαταστά-
σεων του σχολείου: αιτήσεις για την παράδοση του υλικού και των επίπλων 

που προβλέπει ο Οδηγός, κατασκευή αποχωρητηρίων και παροχή νερού στην 
αυλή του σχολείου, διάνοιξη η κλείσιμο παραθύρων, επισκευή πατωμάτων, 
παρατηρήσεις σχετικά με την καθαριότητα και την υγιεινή θέση του σχολείου 
κλπ. τα επιχειρήματα που προβάλλονται μαρτυρούν, τουλάχιστον από τη με-
ριά των δασκάλων, έντονη συνείδηση ότι η κατάλληλη διευθέτηση του κτιρίου 
είναι απαραίτητη για τη διδασκαλία και ότι το σχολείο είναι πρώτα απ' όλα 
ένας χώρος εξειδικευμένος, κλειστός και προστατευμένος. το 1889 45% των 
σχολείων στεγάζονται σε κτίρια αποκλειστικά αφιερωμένα σ' αυτήν τη χρή-
ση. Αλλά αυτό δεν είναι πια αρκετό. 

1. Βλ. για την επέκταση του αλληλοδιδακτικού αρρένων στο Ναύπλιο το 1843: Δ.Α.Ν., 
φάκ. Ρ36,37/1842 και Ρ36/1843. Φαίνεται ότι οι δύο αίθουσες ήταν συνεχόμενες χωρίς κάν 
διαχωριστικό τοίχο ανάμεσά τους (βλ. Δ.Α.Ν-, φάκ. 056/1855, ο νομάρχης προς το δήμαρ-
χο, 12 Ιαν. 1855, όπου γίνεται σύσταση «να διαφραχθή το ιδιαίτερον δωμάτιον χρησιμεύον 
ήδη ώς συνδιδακτικόν Σχολείον προς διαχωρισμόν τούτου από το Γενικόν Διδακτήριον»). 
για την επέκταση του κεντρικού αλληλοδιδακτικού σχολείου στην Ερμούπολη το 1846 βλ.: 
I.A.Δ.Ε., Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, κατάστιχο Π Ι , συνεδρίασις της 14 Μαρτίου 
1846. 





38. Σχέδιο για ένα δημοτικό σχολείο στην Ερμούπολη, 1869, αρχ. Ν.Ι. Σούτσος, 
α' Κάτοψη ισογείου, β' Κάτοψη ορόφου. 



39. Δημοτικό σχολείο στην Αθήνα, οδός Αδριανού και Φλέσσα, 1876. 
α' Κάτοψη, β ' Ό ψ η προς την οδό Αδριανού. 



40. Δημοτικό σχολείο στο Ναύπλιο, 1877, αρχ. Ν. Πουρνάρας. 
α' Κάτοψη, β ' Κύρια όψη. 



41. Δημοτικό σχολείο στην Πρόνοια (Ναύπλιο), 1878, αρχ. Ν. Πουρνάρας. 



42. Δημοτικό σχολείο Λιμνών Αργολίδος (περ. 1880). 
α ' Κάτοψη, β ' Όψη από την αυλή. 





43. Η οργάνωση του σχολικού κτιρίου σύμφωνα με τον Σπ . Μωραΐτη. 
α' Κάτοψη μονοτάξιου σχολείου, β' Κάτοψη διτάξιου σχολείου, γ ' Κάτοψη τριτάξιου 
σχολείου.  8' Κάτοψη τετρατάξιου σχολείου. 



44. Το συνδιδακτικό σχολείο: Έ π ι π λ α και σκεύη. Σχήμα Ε: Θρανίο 4 
θέσεων. Σχήμα Σ Τ : Αναγνωστήριο. Σχήμα Ζ: Αριθμητήριο. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Αν ληφθούν υπόψη η στάση  της κεντρικής διοίκησης και των τοπικών 
αρχών η κατάσταση των σχολείων όπως περιγράφεται από τους δασκάλους, 

αλλά και το πεδίο στο οποίο εκτείνονται οι αιτήσεις τους· και επίσης τα 296 
κτίρια τα οποία σύμφωνα με τη στατιστική του 1911 κατασκευάστηκαν, διαρ-
ρυθμίστηκαν η απλά τέθηκαν στη διάθεση του σχολείου από τις κοινότητες 
—δηλαδή τους κατοίκους των αγροτικών οικισμών—, θα μπορούσαμε να υπο-
στηρίξουμε ότι κατά τη διάρκεια των 50 χρόνων που ακολουθούν τη δημοσί-
ευση του νόμου που θεμελίωσε το πρωτοβάθμιο εκπαιδευτικό σύστημα, το 
ζήτημα του σχολικού κτιρίου, και η καινοτομία του επίσης, έγκειται στην εξει-
δίκευση ενός τόπου και την απομόνωσή του στα πλαίσια μιας κοινότητας. ' Η 
πρόοδος του σχολικού δικτύου, η διείσδυση του σχολείου σε ολόκληρη τη χώρα, 
η επιρροή του στον πληθυσμό και η αύξηση των σχολικών μεγεθών σχετίζον-
ται επίσης μ' αυτήν την εξειδίκευση. 

Γύρω στο 1880 μια άλλη διάσταση του ζητήματος των σχολικών έγκα-
τα στάσεων έρχεται σε πρώτο πλάνο: η ποιότητά τους. Αυτό που απαιτείται 
πλέον δεν είναι μόνο ένα «μόνιμο»1 σχολικό κτίριο αλλά ένα σχολικό κτίριο 
«κατάλληλο». Η παιδαγωγική λειτουργία του υλικού πλαισίου του σχολείου 
υπογραμμίζεται: «[...] εν τω σχολείω, πολλάς ώρας διατριβών ο παις, κατ' 
Ολίγον δύναται να λάβη ακριβή έννοιαν της καθαριότητος, της τάξεως, της φιλο-
καλίας" μεγάλη δε είνε η μορφωτική δύναμις, ην ασκούσιν επί του ήθους των 
παίδων τα καθ' ημέραν προσπίπτοντα εις την αίσθησίν των αντικείμενα»2. τον 
τονισμό αυτόν της παιδαγωγικής δύναμης του υλικού περιβάλλοντος του σχο-
λείου, θα πρέπει να τον δούμε σε σχέση με μια γενικότερη κίνηση που εκδηλώνεται 

1. «Μόνιμο» η «προσωρινό» είναι μια από τις ερωτήσεις τις σχετικές με το κτίριο 
που περιέχουν τα φύλλα των τριμηνιαίων ελέγχων. οι άλλες αφορούν τον ιδρυτή, την κατά-
σταση, τη χωρητικότητα και την κατάσταση του υλικού. 

2. Εγκύκλιος του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως αρ. 7694/20 Σεπτεμ-
βρίου 1879, «Περί βελτιώσεως των δημοτικών σχολείων», μονόφυλλο, Δ.Α.Ν., φάκ. 0.30/ 
1879. 



νεται την εποχή αυτή υπέρ ενός αναπροσανατολισμού της πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με σύνθημα «για ένα παιδαγωγικό σχολείο». 

1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ (1870-1895) 

Γύρω στη δεκαετία του 1870 ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση και διατυπώ-
νονται έντονες κριτικές για την κατάσταση της δημόσιας εκπαίδευσης. Η κί-
νηση αυτή, που οι πρώτες εκδηλώσεις της σημειώνονται γύρω στο 18501, εγ-
γράφεται στα πλαίσια γενικότερων μεταβολών της νεοελληνικής κοινωνίας. 
Προς το τελευταίο τρίτο του 19ου αι. «κάποιο ρήγμα διανοίχτηκε στις παρα-
δοσιακές οικονομικές και κοινωνικές δομές»2. στις αρχές της δεκαετίας του 
1870 διαπιστώνεται μια ανάπτυξη του αστικού χώρου (βλ. Πίν. XII), ενώ ένας 
αγροτικός πληθυσμός περισσότερο πυκνός και με κανονικότερη κατανομή μπορεί 

να εκμεταλλευτεί καλύτερα τους φυσικούς πόρους της χώρας 3. στην ίδια 
εποχή τοποθετούνται οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα4. στο πο-
λιτικό επίπεδο, το δεύτερο μισό του 19ου αι. χαρακτηρίζεται από ένα μεταρ-
ρυθμιστικό αστικοφιλελεύθερο κίνημα5, που εκτείνεται επίσης στο πολιτιστικό 
και Ιδεολογικό επίπεδο. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τη «διεκδίκη-
ση του αστικού ορθολογισμού, της αιτιοκρατικής σκέψης, διεκδίκηση της δί-
καιης και απροσωπόληπτης πολιτικής εξουσίας, της σωστής λειτουργίας του 
κοινοβουλευτικού συστήματος, διεκδίκηση της οικονομικής ανάπτυξης και γε-
νικά της προόδου»6. 

στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση του λαού κατέχει μια εξαιρετικά σημαντι-
κή θέση τόσο στον επίσημο  λόγο όσο και στο λόγο των φιλελεύθερων διανοου-
μένων. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος: 
« Η Ελλάς σήμερον, ώς πάν έθνος επιθυμούν την αληθή αυτού πρόοδον, οφεί-
λει ν' αποκτήση προ πάντων τέλεια δημοτικά σχολεία, ένθα οι παίδες των πολ-
λών ν' ανατρέφωνται θρησκευτικώς και ηθικώς, να αναπτύσσωνται πνευματι-
κώς και σωματικώς, και να διδάσκωνται ως οίόν τε πρακτικώτερον όλας τας 

1. Βλ. Σ. Παπαδημητρίου, Ιστορία  του δημοτικού μας σχολείου,  ό.π., σ. 81-87. 
2. Χρ. Αγριαντώνη, Οι απαρχές  της  εκβιομηχάνισης  στην  Ελλάδα τον 19ο αιώνα, 

Ιστορικό Αρχείο/Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1986, σ. 347. 
3. στο  ίδιο,  σ. 129-130. 
4. στο ίδιο,  σ. 117. 
5. Βλ. Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση  της  Νεοελληνικής  Ιστορίας,  Αθήνα 1976, σ. 94-97' 

Κ. Τσουκαλάς, Κοινωνική  ανάπτυξη  και Κράτος.  η συγκρότηση  του δημόσιον χώρου στην 
Ελλάδα, Αθήνα 1981, σ. 302 κ.ε. 

6. Α. Φραγκουδάκη, Εκπαιδευτική  μεταρρύθμιση  και φιλελεύθεροι διανοούμενοι, 
Αθήνα 1977, σ. 17-19. 



εις πάντα άνθρωπον αναγκαίας γνώσεις»1. 
Αυτό το «τέλειο» δημοτικό σχολείο, είναι ένα σχολείο με τονισμένο τον 

ηθικοπλαστικό του χαρακτήρα. Η πεποίθηση ότι η ηθική κατάσταση της οικο-
γένειας και του κλήρου δεν τους επιτρέπει να αναλάβουν την αγωγή των παι-
διών εμφανίζεται αρκετά διαδεδομένη2. το καθήκον αυτό ανήκει στο σχολείο: 
«Επτάωρος διατριβή του παιδός εν τω σχολείω μακράν των γονέων του καθί-
στησιν αυτόν ώς μηχανήν τελειοποιουμένην εφ' όσον ο διδάσκαλος είναι δόκι-
μος και ηθικός»3. 

στο σχολείο επίσης ανήκει η αγωγή του πολίτη. δεν πρόκειται για μια 
νέα θέση, αλλά για μια θέση που παίρνει νέα διάσταση μετά τη θέσπιση της 
καθολικής ψηφοφορίας και τις νέες συνθήκες κοινοβουλευτικής ζωής στην Ε λ -
λάδα4. Η εκπαίδευση του λαού θεωρείται βασικός όρος για τη σωστή λειτουρ-
γία ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού καθεστώτος: « Η εκπαίδευσις του 
λαού συμβαδίζει πάντοτε μετά της ελευθερίας" ο θέλων να έχη ελεύθερον πολί-
τευμα, δικαιώματα καθολικής ψηφοφορίας, του συνέρχεσθαι, του νομοθετείν, 

του διοικείν δι' αντιπροσώπων του, πρέπει να έχη και εκπαίδευσιν καθολικήν 
και τελείαν»5. 
Oι «αναγκαίες γνώσεις» αποκτούν επίσης μια νέα διάσταση μέσα στο 

λόγο της εποχής. Πρέπει να παρασχεθούν, στα παιδιά που θα ασκήσουν ένα 
επάγγελμα μετά τις πρωτοβάθμιες σπουδές τους, όλες οι γνώσεις που απαι-
τούνται από την ανάπτυξη των επαγγελμάτων. Η μηχανική διδασκαλία της 

ανάγνωσης, της γραφής και της αριθμητικής δεν θεωρείται αρκετή σε μια εποχή 
όπου «η εφαρμογή των πορισμάτων των φυσικών επιστημών εν τη γεωρ-

γία, τη βιομηχανία και τω εμπορίω και ο εναυτοίς παγκόσμιος ανταγωνισμός 
[...] καθιστά δυστυχείς τους λαούς, τους μη δυναμένους να συμβαδίσωσιν εν τη 

ευρεία ταύτη οδώ του νεωτέρου πολιτισμού δι' έλλειψιν ηθικών και πνευματι-
κών εφοδίων»6. 

1. Περί  κατωτέρας  και μέσης  παιδείας  εν Ελλάδι η ο επί  του θέματος  τούτου  δια-
γωνισμός.  Έκθεσις  της  Αγωνοδίκου  Επιτροπείας  αναγνωσθείσα  εν τω προς Διάδοσιν των 

Ελληνικών Γραμμάτων  Συλλόγω,  Αθήνα 1872, σ. 38. 
2. Βλ. Μ. Βρατσάνος, το δημοτικόν σχολείον  εν Ελλάδι και ο διδάσκαλος  αυτού, Αθή-

να 1874, σ. 3' Εγκύκλιος του Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αριθμός 7694/20 
Σεπτ. 1879 (μονόφυλλο, Δ.Α.Ν., φάκ. 0.30/1879)· Εγκύκλιος αρ. 8207/9 Οκτ. 1878 (μο-
νόφυλλο, Δ.Α.Ν., φάκ. 0.30/1878) κλπ. 

3. Μ. Βρατσάνος, το δημοτικόν σχολείον...,  ό.π., σ. 13. 
4. Βλ. Ν. Καζάζης, Δημοτική εκπαίδευσις  και καθολική ψηφοφορία,  Αθήνα 1879, 

σ. 44-47. 
5. Μ. Βρατσάνος, Το  δημοτικόν σχολείον...,  ό.π., σ. 9. 
6. Εγκύκλιος του Υπουργείου Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αρ. 7876/4 Σεπτ. 1880, στο 

Γ. Βενθύλος, θεσμολόγιον...,  ό.π., τ. Α', σ. 193. Βλ. επίσης Π.Σ . Φωτιάδης, «Περί της 
πρώτης και μέσης εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι», Παρνασσός,  Γ ' (1879), σ. 213-214. την ίδια 



το σχολείο θεωρείται, λοιπόν, παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει στην 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η συμβολή του όμως δεν περιορίζεται στην 
τεχνική και επαγγελματική προετοιμασία των παιδιών του λαού εν όψει του 
παραγωγικού τους ρόλου1, αλλά το σχολείο εξυπηρετεί και έμμεσα στους οικο-
νομικούς στόχους μέσω των άξιων που οφείλει να μεταδώσει στα παιδιά: σε-
βασμός της εξουσίας, όποιο πρόσωπο—οικογένεια, εργοδότης, νόμος, κυβέρ-
νηση— και αν παίρνει. Η γενικευμένη πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί την 

εγγύηση της τάξης και της κοινωνικής ειρήνης που «ενθαρρύνουν την εργασίαν 
και το κεφάλαιον». Έτσι θα ορίσει ο Δ. Πετρίδης, παιδαγωγός, βουλευτής και 

μέλλων υπουργός Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, τη «στενωτάτην σχέσιν» του σχο-
λείου «προς την ανάπτυξιν του δημοσίου πλούτου και του πλούτου του Κρά-
τους»2. τα δημοτικά σχολεία πρέπει λοιπόν να είναι «προ πάντων παιδαγωγι-
κά, είτα δε και ώς οίόν τε πραγματικά»3. 

Παράλληλα με τη διατύπωση αυτών των θέσεων για το πώς πρέπει να 
είναι το σχολείο, διανοούμενοι και κυβέρνηση ομόφωνα διαπιστώνουν την απο-
γοητευτική κατάσταση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ήδη το 1868 ο υ-
πουργός Παιδείας έγραφε στην έκθεσή του προς το βασιλιά: « Η δημοτική 

εκπαίδευσις φαίνεται θάλλουσα και επιδεικτική αριθμητικώς, αλλ' ενδεής πολύ 
εις την προσδοκωμένην καρποφορίαν»4. το 1869 0 Σύλλογος προς διάδοσιν 
των Ελληνικών Γραμμάτων, που Ιδρύθηκε την ίδια χρονιά5, προκηρύσσει 

χρονιά (1879), κατά τη διάρκεια των εργασιών του «Πρώτου Συνεδρίου των Ελληνικών 
Συλλόγων», ο Ι .Π. Χαλικιόπουλος υπέβαλε υπόμνημα «περί μεταρρυθμίσεως του εκπαιδευ-
τικού ημών συστήματος επί το πρακτικόν», το όποιο όμως φαίνεται ότι προκάλεσε τις αντι-
δράσεις των συνέδρων (βλ. σχετικά Κωνσταντίνος Θ. Δημαράς, Κωνσταντίνος  Παπαρρηγό-
πουλος.  η εποχή  του — η ζωή  του — το έργο του, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέ-
ζης, Αθήνα 1986, σ. 353-354, 479). 

1. Εξάλλου η στοιχειώδης εκπαίδευση δεν ανταποκρίθηκε ποτέ πραγματικά και άμεσα 
στις απαιτήσεις της οικονομικής ανάπτυξης. η τεχνική εκπαίδευση που πρόβλεπαν τα διά-
φορα θεσμικά μέτρα που υιοθετήθηκαν από το 1834 ώς τα 1929 έμεινε πάντοτε στα χαρτιά. 

Ακόμη και αργότερα στον 20ό αι. τα σχολικά βιβλία υμνούν την ειρήνη των αγρών και τα 
παραδοσιακά επαγγέλματα (βλ. Α. Φραγκουδάκη, τα αναγνωστικά  βιβλία  τον δημοτικού 
σχολείου.  Ιδεολογικός  πειθαναγκασμός  και παιδαγωγική βία,  Αθήνα 1979, σ. 66-67). 

2. Εφημερίς  των Συζητήσεων  της  Βουλής, περίοδος ΙΑ', σύνοδος Γ ' , συνεδρίασις της 
17 Δεκεμβρίου 1888. 

3. Περί  κατωτέρας  και μέσης  παιδείας...,  ό.π., σ. 75. 
4. (Α. Μαυρομιχάλης),  Έκθεσις...  από τον 1866 άχρι Δεκεμβρίου  1868, ό.π., σ. 8. 
5. Βλ. για τους στόχους και τη δραστηριότητα του συλλόγου ο εν Αθήναις Σύλλογος 

προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων.—Η  δράσις  του Συλλόγου  κατά την εκατοντα-
ετίαν  1869-1969,  Αθήνα 1970' Α. Μανσόλας, Στατιστική  έκθεσις...,  ό.π., σ. 31-33· για 
τον πολιτικό του ρόλο στα πλαίσια της Μεγάλης Ιδέας βλ. Κ.Θ. Δημαράς, Ελληνικός 
Ρωμαντισμός,  Αθήνα, 21985, σ. 400' του ίδιου, Κ. Παπαρρηγόπουλος...,  ό.π., σ. 241-242, 
343, 351-353, 478-479. 



διαγωνισμό για τη σύνταξη μελέτης σχετικά με τις ελλείψεις της πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, τα αίτια και τα κατάλληλα 
βελτιωτικά μέσα. στην παρουσίαση των πέντε συμμετοχών, που γίνεται από 

την επιτροπή του διαγωνισμού1, η κατάσταση περιγράφεται με τα μελανότερα 
χρώματα: 
— το εκπαιδευτικό σύστημα χωλαίνει γιατί η πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 

απογοητευτική · 
— οι ουσιαστικότερες διατάξεις του «εξαιρέτου» νόμου του 1834 δεν εφαρ-
μόστηκαν παρά μόνο σπάνια και επιφανειακά" 
— πριν ακόμα οργανωθεί και διαδοθεί η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα δευ-
τεροβάθμια σχολεία πολλαπλασιάστηκαν χωρίς όμως να ανταποκρίνονται σε 

μια πραγματική ανάγκη. Ο αριθμός των δημοτικών σχολείων αυξήθηκε, αλλά 
διαπιστώνεται μία σημαντική υποβάθμιση των συνθηκών διδασκαλίας σ' 

ό,τι αφορά τις Ικανότητες των δασκάλων, τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο, ακόμα 
και το κτίριο. Ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν μειώνεται αναλογικά" 

— τα παιδιά που τελειώνουν το δημοτικό σχολείο γνωρίζοντας μόνο ανάγνωση 
αναζητούν στα ελληνικά σχολεία τις γνώσεις που τους λείπουν. Όμως τα σχο-

λεία αυτά προετοιμάζουν για το γυμνάσιο, όχι για τη ζωή" 
— η διδασκαλία είναι άγονη και σχολαστική" 
— οι περισσότεροι δήμοι παραμελούν τις υποχρεώσεις τους για την εκπαί-
δευση. Υπερφορτώνουν τον προϋπολογισμό τους με άλλες δαπάνες πραγμα-
τικές η υποθετικές για να δικαιολογήσουν αυτήν την αμέλεια, και μόνο κά-
τω από την πίεση της κεντρικής διοίκησης δέχονται να μισθοδοτούν έναν δά-
σκαλο" 
— από την άλλη μεριά, η κεντρική διοίκηση δρα κάτω από το βάρος δια-
φόρων πολιτικών πιέσεων, οι αποφάσεις της δεν έχουν συνέπεια και δείχνουν 
ολοκληρωτική άγνοια των τοπικών συνθηκών και αναγκών, ενώ η επιθεώρη-

ση και ο έλεγχος λείπουν, παρά τις διατάξεις του νόμου. 
στις επόμενες δεκαετίες οι κριτικές αυτές θα γίνουν κοινός τόπος. τις 

συναντάμε στα επίσημα κείμενα, στις συζητήσεις του κοινοβουλίου, σε διάφορες 
μελέτες, κυρίως δασκάλων και καθηγητών, στις εκδόσεις —περιοδικά, 

1. Περί κατωτέρας  και μέσης  παιδείας..., ό.π. η επιτροπή δεν βράβευσε καμία μελέτη 
αλλά έκρινε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ικανοποιητικά. σαν συμπέρασμα στη σχετι-
κή έκθεση ο εισηγητής Δ. Μαυροκορδάτος, που μερικούς μήνες αργότερα διορίστηκε υπουρ-
γός Παιδείας, διατύπωσε, ξεκινώντας από τις διάφορες παρατηρήσεις και θεωρήσεις των 
συγγραφέων, ένα σύνολο θέσεων που υιοθετήθηκαν από το συμβούλιο του συλλόγου και απε-
τέλεσαν το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα [βλ. Σ. Παπαδημητρίου, Ιστορία...,  ό.π., σ. 89' 
Α. Δημαράς, η μεταρρύθμιση...,  ό.π., τόμ. Α', σ. 212" Θ.Γ. Παπακωνσταντίνου, «Κρίσεις 
και προτάσεις για τη μέση εκπαίδευση. Από ένα Διαγωνισμό με θέμα την εκπαιδευτική κα-
τάσταση στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα», Παρουσία,  Β'(1984), σ. 17-39]. 



πρακτικά συνεδρίων και συνεδριάσεων κλπ.— των διαφόρων εκπαιδευτικών 
συλλόγων που πολλαπλασιάζονται εντυπωσιακέ μεταξύ 1870 και 1880, και οι 

οποίοι συνεισφέρουν σημαντικά τόσο στη διαμόρφωση της ζήτησης όσο και 
στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων1. 
Χωρίς να επιμείνουμε στις αποχρώσεις των διαφόρων θέσεων, θα 

μπορούσαμε να συνοψίσουμε τους άξονες της συζήτησης για τα αίτια της υποβάθμι-
σης του πρωτοβάθμιου εκπαιδευτικού συστήματος και της μη ανταπόκρισής 
του στις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, καθώς και για τα προτεινόμενα 
μέτρα ώς εξής2: 

α. Η χρηματοδότηση: ο προϋπολογισμός της δημόσιας εκπαίδευσης 
δεν είναι αρκετός. Πρέπει να αυξηθούν αφ' ενός οι δημοτικοί φόροι και κατά 

συνέπεια οι σχετικές δαπάνες και αφ' ετέρου η συμμετοχή του κράτους στη 
χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μειώνοντας εν ανάγκη άλλες 
δαπάνες του προϋπολογισμού. 

β. Η γενίκευση της φοίτησης: Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα στην 
εκπαίδευση. Εξάλλου οι φόβοι για έλλειψη εργατικών χεριών που θα προκαλού-

σε η υπερεκπαίδευση δεν δικαιολογούνται3. το Κράτος πρέπει λοιπόν να εφαρ-
μόσει τις διατάξεις τις σχετικές με την υποχρεωτική φοίτηση, να καταδείξει 
«τοις εν κώμαις και χωρίοις μάλιστα γονεύσιν, ότι το σχολείον δεν είναι τόπος 
διατριβής των τέκνων των, όταν σχολάζωσι των κατ' οίκον η κατ' αγρούς ερ-
γασιών αυτών αλλά τόπος εν ω παρασκευάζεται ο παις εις λογικόν βίον και 
διά της αποκτήσεως κοινοφελών γνώσεων και διά μορφώσεως της καρδίας και 

1. Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, Ελληνικός  Ρωμαντισμός,  ό.π., σ. 400-402' Σ. Παπαδημητρίου, 
Ιστορία...,  ό.π., σ. 92-95. 

2. για την παρουσίαση αυτή βασιστήκαμε έκτος από τα έργα και τα επίσημα κείμενα 
που έχουν ήδη αναφερθεί, στα ακόλουθα κείμενα: 

—Εφημερίς  των Συζητήσεων  της  Βουλής. 
Περίοδος Η ' , Σύνοδος Α'-Β' , Παράρτημα σ. υλστ' και εξ. 
Περίοδος Γ, Σύνοδος Α' , Παράρτημα σ. 707 (συνεδρίαση της 8 Ιουλ. 1885). 
Περίοδος ΙΑ', Σύνοδος Γ ' , σ. 398-399, 411-418, 653-654, 1059-1063, 1077-1084. 
Περίοδος ΙΔ' , Σύνοδος Α', σ. 499-544, 862-869, 875-892, 902-922. 

— Πλάτων,  (περιοδικό του Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου), τόμ. Α', σ. 91' τόμ. Β', σ. 
241-256 και 300-306' τόμ. Γ ' , σ. 25. 
— Ι.Γ. Θεοδωρόπουλος, Οι τελευταίοι  λόγοι του αοιδίμου  Πορφυροπούλου  περί  Δημοτικής 

Εκπαιδεύσεως  εν ταις  Συνελεύσεσι  του Ελληνικού Διδασκαλικού  Συλλόγου,  Αθήνα 1878. 
— Α. Βλάσης, Σκέψεις  περί  βελτιώσεως  της  εν Ελλάδι δημοτικής  εκπαιδεύσεως,  Αθήνα 
1880. 
— (Γ. Μιλήσης), Νομοσχέδιον  περί  δημοτικής  και γυμνασιακής  παιδεύσεως,  Αθήνα 1877. 

3. Είναι ο Μ. Βρατσάνος (το δημοτικόν σχολείον...,  ό.π., σ. 10), που αναφέρει αυτούς 
τους φόβους για να τους ανασκευάσει. Θεωρούμε όμως ότι πρόκειται για αναφορά σε προ-

βληματισμούς και αντιρρήσεις που εκφράστηκαν σε άλλες χώρες, περισσότερο, παρά ώς δια-
δεδομένη άποψη στην Ελλάδα. 



του χαρακτήρος αυτού»1. Αλλά για να γίνει δυνατή η γενικευμένη εκπαίδευ-
ση πρέπει επίσης να καταργηθούν τα δίδακτρα και κυρίως να πολλαπλασια-
στούν τα σχολεία. 

γ. Η εκπαίδευση και η θέση των δασκάλων: Οι δάσκαλοι δεν έχουν ούτε 
τις αναγκαίες γνώσεις ούτε συνείδηση της σπουδαιότητας του λειτουργήμα-

τος τους. Μετά την κατάργηση του Διδασκαλείου το 18642, οποιοσδήποτε μπορεί 
να γίνει δάσκαλος αν πετύχει στις εξετάσεις που οργανώνονται από ειδική 

επιτροπή. Πρέπει να επαναλειτουργήσει το Διδασκαλείο και να εισαχθεί σ' 
αυτό η διδασκαλία της παιδαγωγικής, γιατί το δημοτικό σχολείο «δεν είναι 
παιδαγωγικόν, τουτέστιν εργάζεται εις ανάπτυξιν του νοητικού ουχί δε και εις 

ανάπτυξιν του θυμικού»3. 
δ. το περιεχόμενο της διδασκαλίας: Πρέπει να διευρυνθεί η ύλη, αλλά 

σε βάση περισσότερο πραγματιστική. στα αστικά κέντρα πρέπει να οργανω-
θούν πλήρη δημοτικά σχολεία, Ισοδύναμα με τα ελληνικά. Πρότυπο για την 

οργάνωσή τους προτείνονται τα γερμανικά Burgerschulen. Γενικά απορρίπτε-
ται ο προσδιορισμός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις ανάγκες των 
δευτεροβάθμιων σπουδών. 

ε. Η μέθοδος διδασκαλίας: Η υποβάθμιση των δημοτικών σχολείων απο-
δίδεται επίσης στην αλληλοδιδακτική μέθοδο, «πάντη μηχανικήν και της του 
πνεύματος αναπτύξεως κωλυτικήν»4. το Διδασκαλείον, που επαναλειτουργεί 
το 1878, οργανώνεται αποκλειστικά στη βάση της συνδιδακτικής μεθόδου. 
Η εισαγωγή της νέας μεθόδου συνοδεύεται από έναν «επιστημονικό» λόγο, 

που προέρχεται κυρίως από την «επί των διδακτικών επιτροπείαν» του Ε λ -
ληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου της οποίας τα μέλη είναι κυρίως παιδαγωγοί 

με σπουδές στη Γερμανία. τα κύρια επιχειρήματα υπέρ της συνδιδακτικής εί-
ναι αφ' ενός η άμεση επιρροή που ο δάσκαλος ασκεί στα παιδιά και η αδιάλει-
πτη επιτήρηση, και αφ' ετέρου η αποτελεσματικότητα της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στις χώρες που έχουν ήδη εγκαταλείψει την αλληλοδιδακτική μέθοδο, 

όπως η Γαλλία και η Αγγλία, η σ' εκείνες που δεν την υιοθέτησαν ποτέ, 
όπως η Πρωσσία. 

στ. Τέλος, όλοι εμμένουν στην αρχή της ομοιόμορφης παιδαγωγικής 
οργάνωσης των σχολείων της χώρας και στην αναγκαιότητα κεντρικού ελέγχου 

1. (Α. Μαυρομιχάλης),  Έκθεσις...  από του 1866 άχρι Δεκεμβρίου  1868, ό.π., σ. 8. 
2. το Διδασκαλείο δεν έκλεισε με νόμο αλλά με την αφαίρεση της σχετικής πιστώσεως 

από τον κρατικό προϋπολογισμό. Βλ. Α. Δημαράς, η μεταρρύθμιση...,  ό.π., τεκμ. αρ. 50-
50ε, σ. 177-189. 

3. Περί  μέσης  και κατωτέρας  παιδείας...,  ό.π., σ. 73. 
4. Διάταγμα της 3 Σεπτεμβρίου 1880 «Περί μεθόδου διδασκαλίας εν τοις δημοτικοίς 

σχολείοις», στο Γ. Βενθύλος, θεσμολόγιον...,  ό.π., τ. Α', σ. 107-109. 



ώς τα μόνα μέσα «όπως επιτευχθή παρ' έθνει τινί η πνευματική και ηθική ενό-
της»1. 

στην κοινωνική ζήτηση για ένα σχολείο καλύτερα οργανωμένο, γενικευ-
μένο και περισσότερο αποτελεσματικό, θα απαντήσει μια έντονη διοικητική και 
νομοθετική δραστηριότητα. Απαριθμούμε τα βασικά σημεία: 

— 1878: επαναλειτουργία του Διδασκαλείου2. 
— 1880: εισαγωγή της συνδιδακτικής μεθόδου στην οργάνωση της διδασκα-
λίας3. 
— 1881: δημοσίευση του έργου του Δ. Πετρίδη, Στοιχειώδεις  πρακτικοί  οδη-
γίαι  περί  διδασκαλίας  μαθημάτων εν τοις  δημοτικοίς  σχολείοις,  που αποτε-
λεί εγχειρίδιο για την εφαρμογή των θεσμικών μέτρων των σχετικών με τη 
διδακτέα ύλη και τη μέθοδο διδασκαλίας. Oι οδηγίες αυτές, επικυρωμένες από 

το υπουργείο καθίστανται υποχρεωτικές 4. 
— 1885: κατάργηση των διδάκτρων5. 
— 1887: μονιμοποίηση των δασκάλων6. 
— 1888: ίδρυση του Ταμείου Δημοτικής Εκπαιδεύσεως7. Πρόκειται για ει-
δικό ταμείο που τροφοδοτείται κατά μέγα μέρος από κρατικές επιχορηγή-
σεις και δημοτικές συνεισφορές. Μοναδικό του αντικείμενο είναι η χρηματοδότηση 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. το υπουργείο ασκεί άμεσα τη διαχεί-
ριση και οι πληρωμές γίνονται με εντάλματα που εκδίδει διοικούσα επιτροπή 

με μέλη τρεις ανώτερους δημόσιους υπάλληλους. Η συνεισφορά του κάθε δή-
μου καθορίζεται στη βάση των προϋπολογιζομένων εσόδων του από το Υπουρ-
γείο Παιδείας. 
— 1892: δημοσίευση του Νόμου ΒΠΕ' της 12 Αυγούστου 1892 «Περί του 
διοργανισμού των σχολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως»8. Ο νόμος αυτός 

καταργεί το Ταμείο Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, του οποίου οι πόροι εισά-
γονται στο Δημόσιο Ταμείο ώς τακτικά έσοδα του κράτους. τα εν γένει έξοδα 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό 
του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών. Η συνεισφορά των δήμων καθορίζεται 

1. Περί  κατωτέρας  και μέσης  παιδείας...,  ό.π., σ. 18. 
2. Νόμος ΧΘ' της 11 Ιανουαρίου 1878, στο Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον..., ό.π., τ. Α' , 

σ. 35-40. 
3. Διάταγμα της 3 Σεπτεμβρίου 1880 «Περί μεθόδου διδασκαλίας εν τοις δημοτικοίς 

σχολείοις», στο Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον..., ό.π., τ. Α', σ. 107-109. 
4. Υπουργική απόφαση της 28 Φεβρουαρίου 1881, στο Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον..., 

ό.π., τόμ. Α', σ. 195-196. για το κείμενο των οδηγιών... βλ. στο  ίδιο,  τόμ. Β', σ. 123 κ.ε. 
5. Νόμος Α Σ Ξ Γ ' της 26 Ιουλίου 1885, στο  ίδιο,  τ. Β', σ. 26-27. 
6. Νόμος ΑΦΝΗ' της 28 Μαΐου 1887, στο ίδιο,  τ. Γ ' , σ. 1-5. 
7. Νόμος ΑΧΜΑ' της 9 Ιανουαρίου 1888, στο ίδιο,  σ. 24-32. 
8. στο  ίδιο,  σ. 43-48. 



ται από το υπουργείο στη βάση των αναγκών τους σε σχολεία και δασκάλους, 
οι όποιες υπολογίζονται σε σχέση με τον πληθυσμό του δήμου. Η υποχρεωτι-

κή φοίτηση γίνεται τετραετής. 
— Τέλος, όλη αυτή η δραστηριότητα καταλήγει στο Νόμο ΒΤΜΘ' της 27 
Σεπτεμβρίου 18951, που θα διαδεχθεί ώς οργανικός νόμος της δημοτικής 

εκπαίδευσης εκείνον του 1834. 

Ο νόμος του 1895 προβλέπει δύο τύπους δημοτικών σχολείων: τα «πλή-
ρη» και τα «κοινά» στα οποία η ίδια ύλη διδάσκεται περισσότερο η λιγότερο 

εκτενώς (άρθρ. 1, 2). Oι όροι για τη χρηματοδότηση και τη συγκρότηση του 
σχολικού χάρτη είναι ίδιοι με αυτούς που υπήρχαν πριν από το 1888. Η μόνη 
καινοτομία που θεσμοθετεί ο νόμος σε θέματα διοίκησης είναι η δημιουργία 

της θέσης του νομαρχιακού επιθεωρητή, υπαλλήλου του Υπουργείου Παιδεί-
ας. Περιστοιχισμένος από μια τοπική επιτροπή, είναι επιφορτισμένος με την 

επιτήρηση όλων των σχολείων της περιφέρειάς του. Μ' αυτόν τον τρόπο εγκα-
θίσταται ένας μηχανισμός κεντρικού ελέγχου των δημοτικών σχολείων. σε 

ό,τι αφορά την παιδαγωγική οργάνωση, οι διατάξεις της περιόδου 1878-1884 
παραμένουν σε ισχύ. 

Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις, και κυρίως ο νόμος του 1895, δεν συνι-
στούν αλλαγή προσανατολισμού η στόχων αλλά μάλλον έναν εξορθολογισμό της 

οργάνωσης για να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν το 18342. Όμως δεν πρό-
κειται ούτε για οπισθοχώρηση, ούτε για στασιμότητα: Ο νόμος του 1834 

προδιαγράφει ένα κράτος, μια οικονομία, μια κοινωνία, στη δημιουργία των όποι-
ων και ο ίδιος θα συνεισφέρει. Αυτό που πραγματοποιείται σ' αυτά τα δέκα 
χρόνια είναι στην ουσία η ολοκλήρωση του θεσμού της πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. Ωστόσο υπάρχει ένα σημείο στο όποιο ο νόμος του 1895 αποτελεί 
τομή: το ζήτημα του σχολικού κτιρίου. 

2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ: ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΝΈΟΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

α. το συνδιδακτικό σχολείο: οι προδιαγραφές του 1881 

Η επιβολή της συνδιδακτικής μεθόδου στην παιδαγωγική οργάνωση των 
σχολείων το 1880 θα δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο σχολικού χώρου. Ο οδη-
γός δεν αποτελεί πλέον επίσημο κανονισμό. το κείμενο που θα τον αντικατα-
στήσει είναι και αυτό έργο παιδαγωγού. Πρόκειται για τον Σπ. Μοραΐτη,  θερ-

1. Βλ. Η. Πετρούλιας, η νεωτέρα παρ'  ημίν  σχολική  νομοθεσία,  Αθήνα 1898, σ. 3-47. 
2. Βλ. Α. Δημαράς, η μεταρρύθμιση...,  ό.π., σ. κα'-κβ'· του ίδιου, «Η εκπαίδευση», 

Ιστορία  του ελληνικού έθνους, τόμ. ΙΔ' , σ. 490. 



θερμό οπαδό της συνδιδακτικής με σπουδές στην Πρωσσία. και αυτός, όπως και 
ο Κοκκώνης, θα διατελέσει διευθυντής του Διδασκαλείου. το έργο του Διδα-

σκαλική η Σύντομοι οδηγίαι  περί της  χρήσεως  της  νέας μεθόδου διδασκαλίας, 
που εκδίδεται το 1880, θα αποτελέσει τον επίσημο κανονισμό για την οργάνω-

ση των εγκαταστάσεων του σχολείου —χώρος και εξοπλισμός—, βάσει της 
εγκυκλίου αρ. 2017/28 Φεβρ. 1881 και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το 1894. 

με εξαίρεση τον οδηγό, το βιβλίο του Μωραΐτη είναι το πρώτο σύγ-
γραμμα με αντικείμενο τη διδακτική που αφιερώνει τόσες σελίδες στο κτίριο: 
« Η οικοδομή και ο καταρτισμός του διδακτηρίου πρέπει να θεωρήται ώς το 
ήμισυ της όλης επιχειρήσεως της συστάσεως σχολείου τινός. Διό απαιτείται 
μεγάλη επιμέλεια και πρόνοια όπως το οικοδόμημα ανεγερθή σύμφωνον προς 

τα αξιώματα της παιδαγωγικής και επαρκή ου μόνον εις τας παρούσας ανάγκας, 
αλλά και εις τας εν τω μέλλοντι»1. 
Η δομή του βιβλίου θυμίζει αρκετά εκείνη του Οδηγού. στο πρώτο κε-

φάλαιο, «περί του διδακτηρίου», θίγεται καταρχήν το ζήτημα της χωροθέτη-
σης του σχολείου και στη συνέχεια περιγράφεται η διαρρύθμιση της αίθουσας 
διδασκαλίας και η διάταξη της όλης κάτοψης. Κατόπιν προχωρεί στην αναλυ-
τική περιγραφή του εξοπλισμού, ενώ στα επόμενα κεφάλαια, «περί της εν τω 
σχολείω τάξεως» και «περί του διδασκαλικού χαρακτήρος», αναλύεται η σχέ-
ση ανάμεσα στον προδιαγραφόμενο χώρο και τη χρήση του. 

στις προδιαγραφές που αναφέρονται στη χωροθέτηση του σχολείου ξανα-
βρίσκουμε τη θεματολογία του Οδηγού και τους διάφορους προβληματισμούς 

που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. το σχολείο πρέπει να βρίσκε-
ται στο κέντρο του οικισμού, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η απόσταση 

που έχουν να διατρέξουν οι μαθητές. Συγχρόνως όμως είναι απαραίτητο να 
περιβάλλεται από ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο και να είναι μακριά από μέρη 
θορυβώδη και ανθυγιεινά. Ο ηλιασμός και η έλλειψη υγρασίας αναφέρονται 

επίσης ώς κριτήρια. το διδακτήριο πρέπει να έχει αυλή τουλάχιστον διπλάσια 
από την επιφάνεια του κυρίως οικοδομήματος (βλ. εικ. 43α). ο Μωραΐτης προ-

τιμά το σχήμα της να είναι επίμηκες παρά τετράγωνο. για την επιλογή αυτή 
δεν δίνεται καμία αιτιολόγηση, όπως άλλωστε συμβαίνει και με άλλες διατά-

ξεις που ακολουθούν. 
το αξιωματικό ύφος αποτελεί ένα άλλο κοινό σημείο της Διδασκαλικής 

με τον οδηγό, κυρίως στην πρώτη έκδοσή του. Πράγματι το κείμενο του Μω-
ραΐτη και ο χώρος που προδιαγράφει παρουσιάζουν απόλυτα τα γνωρίσματα 
κανονισμού. 

στην περίπτωση που το γήπεδο του σχολείου βρίσκεται σε πολυσύχναστο 

1. Σπ. Μωραΐτης,  Διδασκαλική...,  Αθήνα 1880, σ. '.t. 



δρόμο, τότε το κτίριο κατασκευάζεται στο βάθος της αυλής, η οποία μετατρέ-
πεται έτσι σε φίλτρο για τους θορύβους και προστατεύει τη διεξαγωγή της δι-
δασκαλίας από κάθε παρενόχληση. σε όλες τις περιπτώσεις η αυλή πρέπει να 
περιβάλλεται «υπό περιβόλου ικανώς υψηλού και δυσυπερβλήτου»1 και να 
τοποθετείται ώς προς το κτίριο με τρόπο «ώστε να επιβλέπηται εκ των παραθύ-
ρων αυτού»2. 

Η πρόβλεψη στην αυλή ενός στεγασμένου χώρου προορισμένου για τη 
γυμναστική αποτελεί καινοφανές στοιχείο (βλ. εικ. 43α). Πράγματι, αν και οι 
σωματικές ασκήσεις προβλέπονταν από το νόμο του 1834, ωστόσο στην πράξη 
δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων τουλάχιστον μέχρι 
το 1871. Τότε, και κάτω από την επιρροή της πρωσσικής νίκης, εισάγεται η 
φυσική αγωγή στα σχολεία αλλά με στρατιωτική μορφή. Η γυμναστική θα 

αποτελέσει ουσιαστικά μάθημα στο δημοτικό σχολείο μόνο μετά το 18933. 
Κατ' αρχήν λοιπόν, το διδακτήριο ορίζεται σαν ένας χώρος κλειστός και 

καθαρά διακριτός από τον Ιστό της πόλης, αν και τοποθετημένος στο κέντρο 
της. στη συνέχεια ο συγγραφέας περνά στη λεπτομερή περιγραφή των διαστά-
σεων και της διαρρύθμισης της αίθουσας διδασκαλίας, που αποτελεί την ελά-
χιστη επαναλαμβανόμενη μονάδα στη συγκρότηση του «συνδιδακτικού» σχολι-
κού χώρου. Πράγματι, η αίθουσα διδασκαλίας δεν ταυτίζεται με ολόκληρο το 
σχολικό κτίριο, όπως στην αλληλοδιδακτική μέθοδο, αλλά γίνεται ένας πυρήνας 
που μπορεί" να επαναληφθεί τόσες φορές όσες το απαιτεί ο συνολικός αριθμός 
των μαθητών του σχολείου, δεδομένου ότι «εις διδάσκαλος δεν δύναται να δι-
δάσκη λυσιτελώς υπέρ τους 80 μαθητάς»4. το σχολικό κτίριο γίνεται έτσι ένα 
συνάθροισμα ανεξάρτητων μονάδων-αίθουσών. 

Η χωρητικότητα της αίθουσας ορίζεται για τα χωριά και τις κωμοπό-
λεις σε 80-90 μαθητές, ενώ για τις πόλεις σε 60-70. Η επιφάνειά της υπολο-
γίζεται στη βάση ενός ποσοστού  χώρου ανά μαθητή που ο Μωραΐτης ορίζει 
0,75-1,02 μ.2 για τα χωριά και 1,0-1,25 μ.2 για τις πόλεις. Κάθε αίθουσα λοι-
πόν πρέπει να έχει επιφάνεια 60-90 μ.2 στα χωριά και 50-70 μ.2 στις πό?^εις. 
Δεδομένου ότι η αναλογία μαθητές/δάσκαλος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 
για την ποιότητα της διδασκαλίας θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι αυτήν 
τη διαφοροποίηση στα πρότυπα μεγέθη εισάγει μια διάκριση μεταξύ πόλης-

υπαίθρου και μια πριμοδότηση της πόλης, που για πρώτη φορά εμφανίζονται 
έτσι καθαρά σε επίσημο κείμενο. αλλά θα διστάζαμε να επιμείνουμε περισσότερο 

ί . στο ίδιο,  σ. 2. 
2. στο ίδιο. 
li. Βλ. για ένα σύντομο ιστορικό Κ. Κασβίκης, «Σωματική αγωγή, διδακτική του μαθή-

ματος», Μεγάλη  Παιδαγωγική  Εγκυκλοπαίδεια,  τόμ. 5, σ. 290-303. 
Ι. Σπ. Μωραΐτης,  Διδασκαλική...,  ό.π., σ. 2. 



τερο σ' αυτό το σημείο, γιατί, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν συνιστά χαρα-
κτηριστικό της συνολικής κρατικής πολιτικής στο ζήτημα των σχολικών κτι-
ρίων. 

μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση σε σχέση με τον οδηγό αποτελεί το 
γεγονός ότι η χωρητικότητα της αίθουσας εκτιμάται κατευθείαν στη βάση 

της επιφάνειάς της και όχι στη βάση των διαστάσεών της, όπως συνέβαινε για 
το αλληλοδιδακτικό σχολείο 1. και αυτό παρόλο που στη συνέχεια του κεφα-

λαίου ο Μωραΐτης προσδιορίζει ακριβώς τις διαστάσεις της κατά τους δύο άξο-
νες. Η αιτία αυτής της διαφοροποίησης δεν πρέπει να αναζητηθεί μόνο στην α-
πλοποίηση της εσωτερικής διαρρύθμισης της αίθουσας μετά την κατάργηση 

του σύνθετου μηχανισμού της αλληλοδιδακτικής, που αφήνει μεγαλύτερο περι-
θώριο ευελιξίας στην εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών. Αντίθετα μπορού-
με να συσχετίσουμε αυτό το νέο στοιχείο με μια απαίτηση πρακτικής φύσης 

που προκύπτει από τα ίδια τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου σχολικού χώ-
ρου: Αφού το σχολικό κτίριο αποτελεί πλέον συνάθροισμα αιθουσών, η επι-
φάνεια ανά μαθητή και κατά συνέπεια η επιφάνεια της κάθε αίθουσας είναι τα 
μεγέθη που επιτρέπουν στους υπεύθυνους της κατασκευής να υπολογίσουν τις 

ανάγκες σε χώρο των νέων σχολικών εγκαταστάσεων και να προχωρήσουν στην 
επιλογή του γηπέδου στη βάση αυτών των αναγκών. 
Η υιοθέτηση του μεγέθους επιφάνεια/μαθητή ώς καθοριστικής παραμέτρου 
της σχολικής αρχιτεκτονικής αποτελεί επίσης ένδειξη μιας νέας αντιμετώπι-

σης του χώρου και των αρχών αξιολόγησής του, μιας αντιμετώπισης που θα 
μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «στατιστική». Πράγματι μέσω αυτού του με-
γέθους οι πραγματοποιήσεις γίνονται μετρήσιμες και συγκρίσιμες, και το «πο-
σοτικό» γίνεται δείκτης του «ποιοτικού»: Η σύγκριση των αντίστοιχων τιμών 

αρχίζει να χρησιμοποιείται  για την εγκαθίδρυση μιας κλίμακας «επιτυχίας» 
της εκπαιδευτικής πολιτικής των διαφόρων κρατών2. 

στις επόμενες παραγράφους, ο Σπ. Μωραΐτης καθορίζει τις διαστάσεις 
και την εσωτερική διαρρύθμιση της αίθουσας, ξεκινώντας από τον τύπο των 

θρανίων3. Προβλέπονται τέσσερεις διαφορετικές διευθετήσεις, που αντιστοι-
χούν σε τρεις διαφορετικούς τύπους θρανίων. οι δύο πρώτες αφορούν αγροτικά 

σχολεία και παρουσιάζονται ώς εξής: 

1. στην αναθεωρημένη έκδοση του Οδηγού του 1842 ο Κοκκώνης προσθέτει στο τέλος 
του υποκεφαλαίου «περί των διαστάσεων του διδακτηρίου» μια παράγραφο όπου αναφέρε-

ται στον υπολογισμό της χωρητικότητας με βάση το μέγεθος επιφάνεια/μαθητή όπως αυτός 
εφαρμόζεται στην Αγγλία και στη Γαλλία. 
2. Βλέπε για παράδειγμα τις στατιστικές που παρουσιάζονται στο Γ. Βλάμος, Η  υγι-

εινή του σχολείου,  Αθήνα 1904, σ. 109. 
3. Σπ. Μωραΐτης,  Διδασκαλική...,  ό.π., σ. 3. 



— για μια αίθουσα μεγίστης επιφανείας 75 μ.2 , το πλάτος ορίζεται 6,25-
7,0 μ., ώστε να είναι δυνατόν να τοποθετηθούν δύο στίχοι θρανία τεσσάρων θέ-
σεων και να δημιουργηθούν δύο διάδρομοι κατά μήκος των μακριών πλευρών 

της αίθουσας και ένας στη μέση (εικ. 43α). 
— για μια αίθουσα μεγίστης επιφανείας 90 μ.2 , το πλάτος ορίζεται 7,7-8,0 μ., 

ενώ τοποθετούνται δύο στήλες θρανία των έξι θέσεων μπροστά για τους νεαρό-
τερους μαθητές και δύο στήλες θρανία των τεσσάρων θέσεων για τους μεγαλύ-
τερους πίσω, αφήνοντας πάντα τρεις διαδρόμους. 

για τα αστικά σχολεία και για μια αίθουσα με χωρητικότητα 45 μαθη-
τές προβλέπονται δύο διαφορετικές διατάξεις: μπορεί είτε να της δοθεί σχήμα 
μακρόστενο (5,0-5,5 μ. Ν 8-9 μ.) και να τοποθετηθεί μια σειρά θρανία των 
τεσσάρων θέσεων με τέσσερεις διαδρόμους περιμετρικά και μικρά περάσμα-
τα ανάμεσα στα θρανία, είτε να υιοθετηθεί ένα σχήμα τετράγωνο (6,5-7,0 μ. 
Χ 6,5-7,0 μ.), με δύο στήλες θρανία των τριών θέσεων και τρεις διαδρόμους. 

Κατόπιν ο συγγραφέας ορίζει τις διαστάσεις των διαφόρων διαδρόμων και 
των περασμάτων που αφήνονται μεταξύ των θρανίων «ίνα εξέρχονται οι μαθη-

ταί και ίνα πλησιάζη αυτούς ο διδάσκαλος»1. για το διάδρομο που βρίσκεται 
κατά μήκος του τοίχου στον οποίο έχουν ανοιχτεί τα παράθυρα, ένα πλάτος 
0,40 έως 0,50 εκ. θεωρείται αρκετό. για εκείνον της απέναντι πλευράς προ-
τείνονται 0,75 μ. και για το διάδρομο μεταξύ των δύο στηλών θρανίων ελάχι-
στο 0,90 μ. τα μικρά περάσματα που αφήνονται μεταξύ δύο θρανίων όταν αυ-

τά είναι τοποθετημένα σε μια στήλη δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 0,18-0,20 μ. 
Η απόσταση μεταξύ του βάθρου και του πρώτου θρανίου πρέπει να είναι του-
λάχιστον 0,60 μ., ενώ εκείνη μεταξύ του τελευταίου θρανίου και του τοίχου 

του βάθους περίπου 0,50 μ.2 . 

το ύψος της αίθουσας κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5 μέτρων και πρέπει να 
είναι ανάλογο με τις δύο άλλες διαστάσεις ώστε να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος 

για κάθε μαθητή όγκος αέρα3. Η αίθουσα πρέπει να έχει δύο πόρτες. η μία 
ανοίγεται στον τοίχο όπου βρίσκονται τα παράθυρα και κοντά στο βάθρο, έτσι 

ώστε να επιτρέπει την είσοδο στον ελεύθερο χώρο μεταξύ του πρώτου θρανίου 
και της έδρας, και προορίζεται για το δάσκαλο και τους επισκέπτες. Η άλλη 
ανοίγεται είτε στον τοίχο του βάθους, είτε σε έναν από τους πλευρικούς τοίχους 
και προορίζεται για τους μαθητές (βλ. εικ. 43α, δ). αν υπάρχει ανάγκη να κα-

ταργηθεί η μία από τις δύο πόρτες, καταργείται η δεύτερη4. 
ο Μωραΐτης προτιμά το μονόπλευρο φωτισμό της αίθουσας. τα παρά-

1. στο ίδιο,  σ. 3. 
2. στο  Ιδιο,  σ. 3-4 
3. στο ίδιο,  σ. 4. 
4. στο ίδιο,  σ. 5. 



παράθυρα ανοίγονται λοιπόν στο μακρύ τοίχο που βρίσκεται προς τα αριστερά των 
μαθητών, υπακούοντας στη γενικά αποδεκτή νόρμα της γραφής. Συνιστάται 

ο προσανατολισμός της πλευράς αυτής της αίθουσας προς το νότο, προσανατο-
λισμός που παρέχει έναν Ικανοποιητικό ηλιασμό κατά τη διάρκεια του πρωινού 
χωρίς όμως να δημιουργεί πρόβλημα τους ζεστούς μήνες. αν υπάρχει ανάγκη 

η αν κρίνεται απαραίτητη και άλλη πηγή φωτός, μπορούν να ανοιχτούν παρά-
θυρα στον τοίχο απέναντι από το βάθρο, αλλά σε καμιά περίπτωση σ' αυτόν 

που βρίσκεται πίσω του, διότι «τοιούτον φως είναι ολέθριον εις τους οφθαλ-
μούς»1. για να ενισχυθεί ακόμα η φωτεινότητα, η οροφή της αίθουσας πρέπει 

να είναι οριζόντια, επίπεδη και σε χρώμα λευκό η υπόλευκο2. 
το ύψος των παραθύρων, ζήτημα σημαντικό για το αλληλοδιδακτικό σχο-

λείο, συγκεντρώνει και σ' αυτήν την περίπτωση την προσοχή. Απασχολεί πάν-
τα ο έλεγχος της οπτικής επικοινωνίας με τον εξωτερικό χώρο: «Το κάτω μέ-
ρος των υαλίνων παραθύρων εις ύψος 1,50 μ. τουλάχιστον από του δαπέδου της 
αιθούσης ένδοθεν, και 1,80 μ. τουλάχιστον από του έξωθεν της αιθούσης εδά-
φους, έστω πεφραγμένον, η διά κεχρωματισμένης και αδιαφανούς υάλου, η 
διά παραπετάσματος»3. για το παιδί, λοιπόν, η οπτική επικοινωνία είναι απα-
γορευμένη και προς τις δύο κατευθύνσεις. το ίδιο και για τον ενήλικο που 
βρίσκεται στο εξωτερικό της αίθουσας. Αντίθετα, ο ενήλικος που βρίσκεται 
στο εσωτερικό της αίθουσας, δηλαδή ο δάσκαλος, μπορεί να ελέγχει τον εξω-
τερικό χώρο (αυλή, αποχωρητήρια κλπ.). 

Αυτές οι διατάξεις αποτελούν το ουσιαστικό μέρος των προδιαγραφών 
που αφορούν τη διαρρύθμιση της αίθουσας διδασκαλίας. Ό π ω ς είδαμε, το θρα-

νίο αποτελεί τη βασική μονάδα γύρω από την οποία διατάσσονται τα υπόλοι-
πα στοιχεία. Από το τμήμα του βιβλίου που αναφέρεται στον εξοπλισμό της 
αίθουσας, 11 σελίδες σύνολο, οι 6 είναι αφιερωμένες στο θρανίο4. 

Ό,τι έχει σχέση με το σχήμα και την κατασκευή των θρανίων καθορίζε-
ται με μια πολυτέλεια λεπτομερειών που ξεπερνά κατά πολύ εκείνη των αντί-
στοιχων προδιαγραφών του οδηγού. οι ακριβείς διαστάσεις όλων των τμη-
μάτων του θρανίου —δηλαδή αναλόγια, κάθισμα, «υποπόδιο», «βιβλιοδόχος 
σανίς» και «ανακλισμός» (βλ. εικ. 44)— καθώς και οι μεταξύ τους αποστάσεις 

1. στο ίδιο,  σ. 5. 
2. στο ίδιο, σ. 4. 
3. στο ίδιο,  σ. 6. 
4. στο ίδιο,  σ. 14-19. τα άλλα Αντικείμενα των όποιων αναφέρονται οι προδιαγραφές 

είναι η έδρα του δασκάλου, με διαστάσεις πολύ μικρότερες από αυτές που προέβλεπε ο οδη-
γός, ο μαυροπίνακας, τοποθετημένος στο κέντρο του τοίχου πίσω από την έδρα, το αναγνω-
στήριο για τη διδασκαλία της πρώτης τάξης και το αριθμητήριο για τη διδασκαλία της αριθ-
μητικής στην πρώτη και τη δευτέρα τάξη (βλ. εικ. 44). 



σεις προσδιορίζονται αναλογικά με το ανάστημα των παιδιών ηλικίας 8 έως 
10 ετών, ενώ δίνονται οδηγίες για την προσαρμογή τους στις άλλες ηλικίες. 

αν και τα ανθρωπομετρικά στοιχεία που χρησιμοποιεί ο Μωραΐτης βασίζον-
ται σε μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλα κράτη1, και κατά συνέ-
πεια δεν είναι προσαρμοσμένα στο σώμα του έλληνα μαθητή που θα χρειαστεί 

να προσαρμοστεί αυτός στο θρανίο, ωστόσο μαρτυρούν την επιρροή που αρχί-
ζει να ασκεί η υγιεινή πάνω στην οργάνωση της σχολικής ζωής' υγιεινιστικές 

και Ιατρικές θεωρήσεις που αφορούν τόσο την προστασία της υγείας όσο και 
τον έλεγχο του σώματος του παιδιού. 
Μπορούμε πράγματι να καταλάβουμε καλύτερα τη σημασία που αποδί-

δεται στο θρανίο εάν αναφερθούμε στις «τεχνικές» που προτείνει ο Μωραΐτης 
για την εγχάραξη στο παιδί των εννοιών της τάξης και της πειθαρχίας. στην 

αλληλοδιδακτική μέθοδο, αυτή η εγχάραξη περνούσε μέσα από την οργανωμέ-
νη κίνηση των παιδιών κάτω από τα προστάγματα των πρωτοσχόλων και του 
δασκάλου. Τώρα, στο μηχανισμό της συνδιδακτικής μεθόδου, η τάξη και η πει-
θαρχία ταυτίζονται με τον έλεγχο του σώματος του παιδιού σε κατάσταση από-
λυτης ακινησίας: «Καθήμενοι [οι μαθητές] πρέπει να κρατώσι τον κορμόν των 
ευθύν και όρθιον, ακόμη και όταν γράφωσι, τους δε πόδας να έχωσι παρ' αλλή-
λους επί του υποποδίου, ουδέποτε επ' αλλήλους, ουδέ να κινώσιν αυτούς" τας 

δε χείρας, αν δεν πρέπη να κρατώσι βιβλίον η γραφίδα, η να σημάνωσί τι δι' 
αυτών, πρέπει να έχωσι αείποτε συμπεπλεγμένας έμπροσθέν των επί του γρα-
φείου" να βλέπωσι δε προς τον διδάσκαλον ατενώς»2. 

στον έλεγχο της στάσης του σώματος προστίθεται ο έλεγχος του βλέμ-
ματος. αν και η σιωπή του δασκάλου δεν αποτελεί κανόνα, όπως στην 

αλληλοδιδακτική μέθοδο, αφού τώρα αυτός διδάσκει και επιπλέον χωρίς τη βοήθεια 
πινάκων, σημείων και σφυριγμάτων, το βλέμμα παίζει ένα ρόλο εξίσου σημαν-
τικό στις τεχνικές αποκατάστασης της τάξης: «θα ήτο αντιπαιδαγωγικόν, 
αν ήθελεν ο διδάσκαλος εκάστοτε διά μακρών υπομνήσεων και νουθετήσεων 

να αποκαθιστά την ειρημένην τάξιν. Ως επί το πλείστον αρκεί επίσχεσις και 
προσήλωσις αυστηρού βλέμματος επί τους μήπω ελθόντας εις τάξιν, ίνα φέρη 
πάντας εις ταύτην [...] Ενταύθα έχει ευκαιρίαν ο διδάσκαλος να επιδείξη την 
παιδαγωγικήν δύναμιν του οφθαλμού του»3. Συγκέντρωση λοιπόν των βλεμμάτων 

1. οι πρώτες μετρήσεις αυτού του τύπου έγιναν στην Ελλάδα γύρω στα 1895 από τον 
επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων του νομού Αττικής Θ. Μιχαλόπουλο και το μηχανικό 
του δήμου Πειραιώς Ε. Παπακωνσταντίνου και αφορούσαν ένα δείγμα 1330 μαθητών και 
των δύο φύλων (βλ. Ε. Λαμπαδάριος, Σχολική  υγιεινή, Αθήνα 1928, σ. 23-24). 

2. Σπ . Μωραΐτης,  Διδασκαλική...,  ό.π., σ. 30. στη διάταξη που θέλει τα χέρια των 
μαθητών ορατά ανά πάσα στιγμή Αναγνωρίζουμε την ίδια έμμονη ιδέα του αυνανισμού από 

τον όποιο πρέπει να προστατευτούν τα παιδιά, την οποία,  επισημαναμε ήδη και στον οδηγό. 
3. στο ίδιο,  σ. 30-31. 



μάτων των μαθητών κάτω από την κυριαρχία του βλέμματος του δασκάλου, 
μόνου κάτοχου της εξουσίας μέσα στην τάξη. 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή της συνδιδακτικής μεθόδου που προτείνουν 
ο Μωραΐτης και ο Πετρίδης και υιοθετεί το υπουργείο, προβλέπει το χωρισμό 
των μαθητών σε τέσσερεις τάξεις με ομοιογένεια επιπέδου στην κάθε μία από 

αυτές, που αντιστοιχούν λίγο η πολύ σε τέσσερεις τάξεις ηλικιών1. αν υπάρ-
χουν τέσσερεις αίθουσες και τέσσερεις δάσκαλοι, δηλαδή το σχολείο είναι «κα-
νονικό», τότε ο κάθε δάσκαλος βρίσκεται θεωρητικά μπροστά σ' ένα σύνολο 
μαθητών ομοιογενές από την άποψη των γνώσεων και της ηλικίας. στην περί-
πτωση αυτή ο δάσκαλος αποφασίζει για την κατανομή των μαθητών μέσα στην 
αίθουσα με βάση τα κριτήρια που προτείνει ο Μωραΐτης και τα οποία είναι 
« Η ηλικία, η σωματική και ψυχική κατάστασις, και το ευάγωγον η δυσάγω-
γον των παίδων»2. Έτσι για παράδειγμα, οι νεότεροι καθώς και οι μύωπες και 

οι βαρύκοοι πρέπει να τοποθετηθούν, κοντά στο βάθρο, οι ασθενικοί πρέπει να 
τοποθετηθούν μακριά από την πόρτα κλπ. Όμοια πρέπει να τοποθετούνται 
κοντά στην έδρα «οι εις την αταξίαν επιρρεπείς και διά τούτο μάλλον δεόμενοι 

της επιβλέψεως του διδασκάλου. Αυτοί όμως ούτοι, όταν η αταξία αυτών είναι 
αδιόρθωτος και Ολίγον τους μέλη αν βλέπωνται υπό του διδασκάλου, συμφέρει 
να καθίζωσιν όπισθεν των άλλων, ίνα μη ενοχλώσι τους άλλους ατακτούντες 
η βλάπτωσι διά του κακού παραδείγματος»3. 

στη συνδιδακτική μέθοδο ο χώρος της αίθουσας είναι λοιπόν πολύ περισ-
σότερο ομοιογενής απ' ότι στην αλληλοδιδακτική, και η κατανομή των μαθη-

τών έχει πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα. οι διάφορες θέσεις χάνουν τη συμβο-
λική τους αξία, αφού δεν μπορούν πια να χρησιμοποιηθούν ώς σημεία ανταμοι-
βής η τιμωρίας. Μόνο το βάθρο του δασκάλου ξεχωρίζει και επιβάλλεται ακό-
μα περισσότερο, αφού τώρα γύρω από αυτό διεξάγεται η διδασκαλία, οι ασκή-
σεις, οι εξετάσεις. 

στο λειτουργικό λοιπόν επίπεδο, η διαρρύθμιση της αίθουσας διδασκαλί-
ας απλοποιείται σημαντικά. Αντίθετα αυτό που γίνεται πολύ περισσότερο σύν-
θετο είναι η συνολική οργάνωση του σχολικού κτιρίου. ο Μωραΐτης παραθέ-
τει στο τέλος του βιβλίου του τέσσερα σχέδια-τύπους σχολείων με μία, δύο, 

τρεις η τέσσερεις τάξεις (βλ. εικ. 43). οι αίθουσες σημειώνονται με το γράμ-
μα Α, χωρίς διαφοροποίηση και χωρίς ο συγγραφέας να εγκαθιστά κάποια αν-
τιστοιχία ανάμεσα σε αίθουσες διδασκαλίας και σχολικές τάξεις. Σημειώνει 
μόνο ότι η μεγάλη μακρόστενη αίθουσα, που υπάρχει στο σχολείο με τρεις αί-
θουσες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις περιπτώσεις που απαιτούν τη συγκέντρωση 

1. Βλ. Χ. Λέφας, Ιστορία...,  ό.π., σ. 91 Σπ. Μωραΐτης  Διδασκαλική...,  ό.π., σ. 9. 
2. στο ίδιο,  σ. 27. 

3. στο  ίδιο. 



τρώση περισσότερων τάξεων σ' ένα χώρο —κοινά μαθήματα, κοινή προσευχή, 
τελετές κλπ.1. Σ' όλους τους τύπους σχολείου προβλέπεται ένα Ιδιαίτερο δω-
μάτιο που θα φιλοξενήσει το γραφείο του δασκάλου, για το σχολείο με μια αί-
θουσα, η του διευθυντή για τα σχολεία με δύο, τρεις η τέσσερεις αίθουσες. στις 
δύο τελευταίες περιπτώσεις προστίθεται ένα είδος προθαλάμου, που χρησιμεύ-
ει για την παραμονή του επιστάτη, ιματιοθήκη κλπ. 

Η συνθετική αρχή είναι απλή. με την προϋπόθεση ότι το γήπεδο είναι 
ελεύθερο απ' όλες τις πλευρές, οι αίθουσες και τα γραφεία σχηματίζουν ένα 

τετράγωνο η παραλληλόγραμμο που έχει άξονα συμμετρίας το διάδρομο. Ο 
Μωραΐτης προβλέπει επίσης την πιθανότητα τα γήπεδα να είναι μικρά και να 

μην είναι δυνατόν να διαταχθούν οι τέσσερεις τάξεις στο Ισόγειο. Σ' αυτήν την 
περίπτωση, η διάταξη του σχεδίου β επαναλαμβάνεται στον όροφο, ενώ μια 
σκάλα με δύο σκέλη και πλατύσκαλο καταλαμβάνει το χώρο Β απέναντι από 

την είσοδο του κτιρίου. για το γραφείο υιοθετείται μια λύση όμοια με εκείνη 
των σχεδίων γ και δ2 . σε όλες τις περιπτώσεις, λοιπόν, το γραφείο τοποθετεί-

ται έτσι ώστε ο διευθυντής η ο επιστάτης να μπορούν να ελέγχουν την είσοδο 
του σχολείου, την αυλή, το διάδρομο και τις εισόδους των αιθουσών. 
Η ανάπτυξη του σχολικού κτιρίου σε δύο ορόφους είναι μια αρχιτεκτο-

νική λύση που συναντιέται σπάνια στην προηγούμενη περίοδο. δεν μπορούσε 
βέβαια να εφαρμοστεί στην περίπτωση ενός σχολείου οργανωμένου αποκλει-
στικά σύμφωνα με την αλληλοδιδακτική μέθοδο, αφού η αίθουσα καταλαμβάνει 
όλο το χώρο. Αλλά γενικά αποφεύγεται να τοποθετείται αυτή η αίθουσα σε 

όροφο. στο υλικό που μπορέσαμε να δούμε δεν συναντήσαμε παρά μόνο δύο 
περιπτώσεις οπού προβλέπεται παρόμοια διάταξη. στη μία περίπτωση, ένα 
σχέδιο που δεν πραγματοποιήθηκε για ένα σχολείο θηλέων στο Ναύπλιο το 
1847, η επιλογή αυτή επιβάλλεται κατά κάποιο τρόπο από τη μεγάλη κλίση του 

εδάφους, όπως ήδη αναφέραμε. στη δεύτερη περίπτωση, μία μελέτη για αλλη-
λοδιδακτικό σχολείο στην Ερμούπολη στα 1869, το πρόγραμμα προβλέπει 

την κατασκευή δύο αιθουσών διδασκαλίας, μία για τα κορίτσια και μία για τα 
αγόρια, και είναι οι περιορισμένες διαστάσεις του γηπέδου που επιβάλλουν την 

τοποθέτηση της μιας απ' αυτές σε όροφο (εικ. 38)3 . 
στα δημοτικά σχολεία όπου εφαρμόζεται ο χωρισμός σε δύο τμήματα 

—αλληλοδιδακτικό και συνδιδακτικό— και όπου η αύξηση του αριθμού των 

1. στο ίδιο,  σ. 7-8. 
2. στο  ίδιο,  σ. 8. 
3. το σχολείο αυτό, που βρίσκεται στη συνοικία Νεάπολη, κατασκευάστηκε το 1870-

1 871 σε γήπεδο που δωρήθηκε στο δήμο γι ' αυτόν τον σκοπό (I.A.Δ.Ε., Πρακτικά συνεδριά-
σεων Δημοτικού Συμβουλίου, κατάστιχο αρ. 7, συνεδρίασις 14 Σεπτ. 1866 και κατάστιχο 

αρ. 8, συνεδρίασις 5 Νοεμ. 1870 και 26 Ιουνίου 1872, επίσης φάκ. Τ61.1β και Τ70.4, 
όπου έγγραφα σχετικά με την αποπεράτωση του σχολείου). 



μαθητών απαιτεί την επέκταση του σχολείου, προτιμάται, όπως ήδη αναφέ-
ραμε, η κατασκευή ενός δωματίου συνεχόμενου με την αλληλοδιδακτική αί-
θουσα παρά η προσθήκη ορόφου. τα κριτήρια που αναφέρονται είναι είτε κατα-
σκευαστικά —οι τοίχοι του υπάρχοντος κτιρίου δεν μπορούν συνήθως να ση-
κώσουν το βάρος της νέας κατασκευής—, είτε έχουν σχέση με τη λειτουργία 

του σχολείου —καλύτερη επιτήρηση όλου του σχολείου από το δάσκαλο/διευ-
θυντή1. 

και για το Μωραΐτη η διάταξη σε δύο ορόφους δεν αποτελεί την καλύτε-
ρη εκδοχή. το γεγονός όμως ότι προβλέπεται σ' ένα κείμενο με χαρακτήρα 
κανονισμού, όπως είναι η Διδασκαλική,  δείχνει από τη μια μεριά αύξηση του 
μαθητικού δυναμικού και από την άλλη τη σημασία που τουλάχιστον ο Μωραΐ-
της αποδίδει στο αστικό σχολικό πρότυπο. Εξάλλου το «κανονικό» συνδιδα-
κτικό σχολείο προϋποθέτει για να λειτουργήσει ένα σχολικό πληθυσμό τουλά-
χιστον 280 μαθητών. 

Αυτός ο αστικός χαρακτήρας που προσδίδει στο σχολείο ο Μωραΐτης, 
διαφαίνεται και στην αρχιτεκτονική των σχεδίων-τύπων που παρουσιάζει: 

αρχιτεκτονική που θέλει να είναι επίσημη και που βασίζεται στη συμμετρία 
και στην επανάληψη. Η είσοδος του κτιρίου τοποθετείται στο μέσον της κύ-

ριας όψης και τα παράθυρα ανοίγονται συμμετρικά και με σταθερό ρυθμό επα-
νάληψης, ακόμη και στις πλευρές που οι κανόνες της Οπτικής υγιεινής το απα-
γορεύουν. Αυτά τα τελευταία παράθυρα κατασκευάζονται μεν για να μην κατα-
στραφεί η κανονικότητα των όψεων, αλλά διατηρούνται συνεχώς κλειστά (βλ. 

εικ. 43 β, γ, δ). 
Πρόκειται πράγματι για μια αρχιτεκτονική λύση που αφ' ενός, αντίθετα 
απ' ότι συνέβαινε με το αλληλοδιδακτικό σχολείο, διαφοροποιείται από τους 

τύπους των παραδοσιακών κτιρίων, και αφ' ετέρου θα μπορούσε να χαρακτη-
ριστεί «μινιμαλιστική» από την άποψη της προστιθέμενης σχεδιαστικής άξιας, 

και συγχρόνως ορθολογική: ορθολογισμός που αναφέρεται στη διοικητική δια-
χείριση του δημόσιου έργου που είναι το διδακτήριο. 

στο υλικό που συγκεντρώσαμε δεν περιλαμβάνονται σχολεία κατασκευα-
σμένα σύμφωνα με τα σχέδια-τύπους της Διδασκαλικής. εν τούτοις, το σχέ-
διο του σχολείου των θηλέων στο Ναύπλιο (1877, βλ. εικ. 40), καθώς και εκείνο 

του σχολείου των αρρένων στην Πρόνοια (1878, βλ. εικ. 41), παρουσιάζουν 
σημαντικές ομοιότητες μ' αυτούς τους τύπους. οι ομοιότητες αυτές μπορεί 

1. για το θέμα αυτό βλ. ενδεικτικά: 
Ι.Α.Δ.Ε., σειρά ΙΕκπ., φάκ. 1α/ιστ, ο Νομάρχης στο Δήμαρχο, 5 Αυγ. 1839, φάκ. 

1α/ιγ, ο Νομάρχης στο Δήμαρχο, 26 Αυγ. 1844, φάκ. 1α/ιη, ο Νομάρχης στο Δήμαρχο, 18 
Μαρτίου 1846· σειρά Τδημ. έργα, φάκ. 48.3, ο δάσκαλος errò Δήμαρχο, 30 Σεπτ. 1872. 

Δ.Α.Ν. φάκ. Ρ36, 37/1842, Έκθεση του διδασκάλου, 26 Ιουνίου 1842. 



να πηγάζουν τόσο από την ύπαρξη κοινών προτύπων αναφοράς όσο και από 
μια κοινή σχεδιαστική αντίληψη και μεθοδολογία. 

β. Καταλληλότητα καν Υγιεινή 
«Πρέπει [...] ταύτα να λαμβάνωνται υπ' όψιν υπό της αρχιτεκτονικής, 

πώς, μετά της καλής απόψεως, το κτίριον να είνε στερεόν και αρμόδιον τω 
σκοπώ δι' ον επλάσθη. Διά το τελευταίον όμως τούτο, η υγιεινή μεγάλην έχει 

τη αρχιτεκτονική σχέσιν διότι η αρμοδιότης αύτη αφορώσα εις την δημοτι-
κήν και ατομικήν ανάγκην, αφορά συγχρόνως και εις την διατήρησιν της υγείας 

των όντων εκείνων δι' ά το οιονδήποτε κτίριον οικοδομείται», γράφει ο Γ. 
Βάφας, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών1. 

Είδαμε ότι από την αρχή η αντιμετώπιση του σχολικού χώρου από τους 
παιδαγωγούς περιέχει αρκετά υγιεινιστικά στοιχεία. Από το 1880 όμως και 
μετά μια πληθώρα αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών κανόνων βασισμέ-
νων στις Ιατρικές επιστημονικές θεωρίες κάνει την εμφάνισή της τόσο στα 
έργα των παιδαγωγών όσο και σ' εκείνα των γιατρών. Αυτή η πλήρης προδια-
γραφή όλων των παραμέτρων του σχολικού κτιρίου στη βάση των παρατηρή-
σεων του κλάδου της υγιεινής φαίνεται να συνδέεται με την προοπτική της γε-
νικευμένης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όταν ο στόχος είναι η απομόνωση 

του παιδιού για ολοένα και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα σε ένα εξει-
δικευμένο χώρο, πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε αυτό να μην 
βάζει σε κίνδυνο την υγεία του. Άλλωστε αυτή η προβληματική τροφοδοτεί-
ται από αντίστοιχες θεωρήσεις που την ίδια εποχή κοινοποιούνται ευρύτατα 

στις δυτικές χώρες. Αναφέρουμε ενδεικτικά τη Διεθνή Έκθεση Υγιεινής 
των Βρυξελλών το 1876, στα πλαίσια της οποίας παρουσιάστηκε πρότυπος σχο-

λικός εξοπλισμός, ενώ σχολικά κτίρια και εξοπλισμός παρουσιάζονται και στις 
διεθνείς εκθέσεις του 1867, 1878 και 1889 στο Παρίσι2. το 1882 δημιουργή-
θηκε στη Γαλλία η Επιτροπή Σχολικής Υγιεινής με αποστολή να μελετήσει 

τα ζητήματα του σχολικού εξοπλισμού και του υλικού, και των μεθόδων διδα-
σκαλίας στη σχέση τους με την υγιεινή και η οποία δύο χρόνια αργότερα εξέ-
δωσε τα αποτελέσματα των εργασιών της με τη μορφή υπομνήματος 140 σελί-
δων που αποτέλεσε για μια εικοσαετία περίπου πραγματικό κώδικα σχολικής 
ύγιεινής3. στη Γερμανία ήδη το 1866 γίνονται εκτεταμένες μελέτες σχετικά 

με τις βλάβες που υφίσταται η όραση των παιδιών λόγω του ανθυγιεινού φωτισμού 

1. Γ. Βάφας, Αι Αθήναι από ιατρικήν έποψιν.  Μέρος  Α'.  η πόλις,  Αθήνα 1878, σ. 
149. 

2. Β. Toulier, «L'archi tecture scolaire...», ό.π., σ. 5, 6, 23. στην έκθεση του 1889 
η γαλλική Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρουσίασε το μοντέλλο μιας αίθου-
σας σχεδιασμένης καθαρά από την άποψη των υγιεινολογικών προδιαγραφών (στο ίδιο,  σ. 7). 

3. στο ίδιο,  σ. 5. 



σμού των αιθουσών, των ακατάλληλων θρανίων κλπ. στην ίδια χώρα το 1887 
θεμελιώνεται ο θεσμός του σχολικού γιατρού1. το 1884 στην Αγγλία δημο-
σιεύονται μια σειρά εκθέσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της φοίτησης στην 
πνευματική, ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών που σηματοδοτούν το 

αυξανόμενο ενδιαφέρον των γιατρών γι' αυτό το θέμα2. 
τους προβληματισμούς αυτούς τους συναντήσαμε και στο έργο του 

Μωραΐτη.  Είδαμε ότι προβλέπει την κατασκευή θρανίων των οποίων οι δια-
στάσεις προσαρμόζονται στο ανάστημα των παιδιών —έστω και άλλης χώρας. 
Αλλά και γενικότερα, οι αρχιτεκτονικές διατάξεις και οι κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες που πηγάζουν από τις υγιεινιστικές θεωρίες κατέχουν στο βιβλίο 
του θέση πολύ πιο σημαντική από ότι αντίστοιχα στον οδηγό: τρόπος κατα-
σκευής και μόνωσης του πατώματος, τόσο του ισογείου όσο και του ορόφου3, 
καθορισμός της επιφάνειας των παραθύρων αναλογικά με την επιφάνειά της 
αίθουσας4, ειδικές προδιαγραφές για πετάσματα και παραθυρόφυλλα5, ειδική 

αναφορά στην απομάκρυνση των νερών της βροχής6 κλπ. 
το 1887 η επιθεώρηση Παιδαγωγικόν  Σχολείον,  που διευθύνεται από 

τον Μ. Βρατσάνο, δημοσιεύει σε συνέχειες μια μελέτη με τίτλο «Περί του 
δημοτικού σχολείου»7. Σύμφωνα με τη συνήθεια, το πρώτο μέρος είναι αφιε-
ρωμένο στο σχολικό κτίριο. Η θεματολογία που αναπτύσσεται είναι στο μεγα-
λύτερο μέρος όμοια με ό,τι συναντήσαμε μέχρι τώρα. Αλλά η ίδια η ανάπτυ-
ξη διαφοροποιείται σημαντικά. Κατ' αρχήν δεν πρόκειται για προδιαγραφές, 

αλλά περισσότερο για μια έκθεση αναλυτική και αιτιολογημένη της μεθόδου 
που πρέπει να ακολουθείται κατά την κατασκευή ενός διδακτηρίου. τα διά-

φορα θέματα, που μέχρι τώρα τα είδαμε να θίγονται σε μικρές παραγράφους 
στα πλαίσια ευρύτερων ενοτήτων, τώρα αυτονομούνται και αναπτύσσονται 
σε Ολόκληρα κεφάλαια, ορίζοντας έτσι νέα πεδία θεωρητικής δράσης που θα 

μετατραπούν και σε σχετικά αυτόνομους τομείς διοικητικής παρέμβασης. 
Έτσι το κεφάλαιο Δ' είναι αφιερωμένο στο δημοτικό σχολείο ώς «τόπον 
διδασκαλίας», και ειδικότερα στη θέση του σχολείου8. Ζητήματα όπως η 

απόσταση του σχολείου από τον τόπο κατοικίας, η προστασία του από θορύβους 

1. Εμμ. Ν. Λαμπαδάριος, Σχολική  υγιεινή, 2, Αθήνα 1928, σ. 14. 
2. R.A. Lowe, «The Medical Profession  and School Design in England, 1902 

1914», Poedagogica  Historica, 13(1973), σ. 425. 
3. Σπ. Μωραΐτης,  Διδασκαλική...,  ό.π., σ. 4-5. 
4. στο ίδιο,  σ. 6. 
5. στο  ίδιο,  σ. 6-7. 
6. στο ίδιο,  σ. 7. 
7. Παιδαγωγικόν  σχολείον,  έτος Γ ' , τεύχος I ' , ΙΑ', Όκτ.-Νοέμ. 1887. 
8. στο  ίδιο,  σ. 472-475. 



βους καθώς και τα σχετικά με το μικροκλίμα του γηπέδου —υγρασία του εδά-
φους, αερισμός, προσανατολισμός— αναπτύσσονται λεπτομερώς. το κεφά-
λαιο Ε' αναφέρεται στον τρόπο και στα υλικά κατασκευής του κτιρίου1. Η 
φύση και τα ειδικά χαρακτηριστικά των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στα 
διάφορα μέρη του κτιρίου εξετάζονται σε σχέση τόσο με τις απαιτήσεις της 
υγιεινής όσο και με τις πρακτικές ανάγκες της διδασκαλίας. Έτσι , π.χ., γί-
νεται ειδική αναφορά στα παράσιτα που αναπτύσσονται όταν τα ξύλα της 

οικοδομής δεν είναι εντελώς στεγνά και τα οποία μπορεί να προκαλέσουν αναθυ-
μιάσεις τόσο δυνατές ώστε να παρουσιαστούν συμπτώματα δηλητηρίασης στην 
τάξη. Από την άλλη προτείνεται για την κάλυψη της στέγης η χρήση κερα-
μιδιών η σχιστολίθων, διότι αφ' ενός είναι φτηνότεροι και αφ' ετέρου απορρο-
φούν καλύτερα το θόρυβο της βροχής και έτσι δεν διασαλεύεται η τάξη και η 
ησυχία της παράδοσης. το κεφάλαιο Στ' πραγματεύεται τους χώρους κυκλο-
φορίας (είσοδος, σκάλες, διάδρομοι, είσοδοι αιθουσών), καθώς και την αυλή, 

τις παροχές νερού και τα αποχωρητήρια 2. Σ ' ό,τι αφορά αυτά τα τελευταία, 
γίνεται μόνο μια σύντομη αναφορά σε θεωρήσεις ηθικής τάξης3 για να δοθεί 
περισσότερη έμφαση στις κατασκευαστικές μεθόδους που διευκολύνουν τη δια-
τήρηση της καθαριότητας, τον αερισμό, κλπ. 

το επόμενο κεφάλαιο αφορά το σχήμα και τις διαστάσεις της αίθουσας. 
δεν προτείνονται συγκεκριμένες μέγιστες η ελάχιστες διαστάσεις, αλλά μάλλον 

ένα σύστημα αναλογιών που παίρνει υπόψη τον επιθυμητό αριθμό των μαθητών 
που μπορεί να διδαχτούν από ένα δάσκαλο, τις διαστάσεις των επίπλων και 
των χώρων κυκλοφορίας, τις απαιτήσεις της επιτήρησης καθώς και εκείνες 
της οπτικής και της άκουστικής4. Κατόπιν ακολουθούν κεφάλαια όπως «Περί 
του φωτισμού της αιθούσης των παραδόσεων», «Περί του αέρος εν τη αιθούση 
των παραδόσεων και της ανανεώσεως αυτού», «Περί αερισμού των παραδό-

σεων», «Περί θερμάνσεως της αιθούσης των παραδόσεων», κλπ.5. για την 
ανανέωση του αέρα προτείνεται, έκτος από τις συνηθισμένες αρχιτεκτονικές 
διευθετήσεις —κατάλληλο μέγεθος και θέση των παραθύρων—, η χρησιμοποίηση 

μηχανικών συστημάτων εξαερισμού, όπως σωλήνες εξαερισμού τοπο-
θετημένες στις τέσσερεις γωνίες της αίθουσας. Σχετικά με τη θέρμανση και 

αφού γίνει αναφορά στις κλιματολογικές συνθήκες των διαφόρων περιοχών 

1. στο  ίδιο , σ. 475-47 7. 
2. στο ίδιο,  σ. 477-479. 
3. Συνίσταται ωστόσο η κατασκευή χωριστών Αποχωρητηρίων για κάθε τάξη γιατί 

«διά τούτου του τρόπου οι μαθηταί δεν θα συναντώνται μετά των ηλικιωμένων, οίτινες έχουσι 
πλείονας κακάς έξεις» (στο ίδιο,  σ. 479). 

4. στο ίδιο,  σ. 479-480. 
5. στο  ίδιο,  σ. 513-521. 



της Ελλάδας και στις χρονικές περιόδους που η θέρμανση είναι απαραίτητη, 
προτείνεται αντί για τα παραδοσιακά τζάκια που χρησιμοποιούνται στα σχο-
λεία, να εγκατασταθούν θερμάστρες, και εκτίθενται αναλυτικά τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά και ο τρόπος χρήσης τους. 

στο χώρο των γιατρών το θέμα του σχολικού κτιρίου αντιμετωπίζεται 
σαν τμήμα του ευρύτερου θέματος της υγιεινής των πόλεων και των οικοδο-

μών. ο Γ. Βάφας αφιερώνει ένα κεφάλαιο του βιβλίου του στα δημόσια κτί-
ρια των Αθηνών, και ανάμεσά τους στα σχολεία 1. Διαπιστώνει την έλλειψη 
σχολικών κτιρίων και τα προβλήματα που δημιουργούν στην υγεία των μαθη-

τών τα διάφορα ενοικιαζόμενα σχολεία εξαιτίας της στενότητας χώρου και 
των κακών συνθηκών αερισμού, ηλιασμού και φωτισμού. Αναφέρεται επίσης 
στα άσχημα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα θρανία, που προκαλούν βλάβες 
στην όραση και στην ανάπτυξη του θώρακα των παιδιών. 

την ίδια αντιμετώπιση παρουσιάζει το έργο του Ν. Σαλλίβερου με θέμα 
την υγιεινή των οίκοδομών2. Ο συγγραφέας, γιατρός υγιεινολόγος, συνέταξε 
το 1889 στο Παρίσι μια διδακτορική διατριβή με θέμα την υγιεινή των σχο-

λείων. στο βιβλίο του, αφού παρουσιάσει διά μακρόν τους γενικούς όρους και 
τις διάφορες μεθόδους κατασκευής, αερισμού, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευ-

σης και αποχέτευσης, που έχουν εφαρμογή σε κάθε τύπο κτιρίου, τις εξειδι-
κεύει για τα διάφορα δημόσια κτίρια μεταξύ των οποίων και τα σχολεία. το 
σχετικό κεφάλαιο περιέχει ένα σύνολο προδιαγραφών σχετικά με το οικόπεδο, 

τον προσανατολισμό του κτιρίου, το φωτισμό, τη θέρμανση, τον αερισμό, τα 
αποχωρητήρια, την αυλή κλπ., οι οποίες κινούνται μέσα στα ήδη γνωστά 

πλαίσια, χωρίς όμως άμεση αναφορά σε ζητήματα παιδαγωγικής η διδακτι-
κής3. 

Η υγιεινή, λοιπόν, ώς πρακτική Ιατρική γνώση συμβάλλει στην ανάδειξη 
του ζητήματος του σχολικού κτιρίου και της σχετικής του αυτονομίας απέναντι 
στα άλλα στοιχεία του σχολείου. Από την άλλη μεριά, καθιστά όλο και περισ-

σότερο απαραίτητη, λόγω της εισαγωγής διαφόρων κατασκευαστικών τεχνι-
κών που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραδοσιακή τεχνογνωσία, την παρου-
σία του αρχιτέκτονα-μηχανικού.  το διάταγμα της 17 Μαΐου 1894 «Περί του 
τρόπου της κατασκευής των σχολείων» 4 θα απαντήσει σ' αυτές τις απαιτή-
σεις εγκαθιδρύοντας συγχρόνως την αυτόνομη διατύπωση των προδιαγραφών 

του σχολικού χώρου χωρίς άμεση σύνδεση με παιδαγωγικά κείμενα. 

1. Γ. Βάφας, Aι Αθήναι..., ό.π., σ. 172-175. 
2. Ν. Σαλλίβερος, Υγιεινή  των οικοδομών, ήτοι ανέγερσις,  εξυγίανσις  και συντήρη-

σις  των τε Ιδιωτικών  και δημοσίων  κτιρίων,  Αθήνα 1893. 
3. στο ίδιο,  σ. 336-341. 
4. Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως,  1894, τεύχος Β', 4 Ιουνίου 1894. 



γ. το διάταγμα της 17ης Μαΐου 1894 

το διάταγμα της 17 Μαΐου 1894 είναι το πρώτο κανονιστικό κείμενο 
για το σχολικό χώρο που ο συγγραφέας του Δ. Καλλίας δεν είναι παιδαγωγός 
αλλά μηχανικός 1. «Συγγραφέας» δεν είναι πιθανόν ο ακριβής όρος, αφού πρό-

κειται ξανά για προσαρμογή ενός ξένου προτύπου: του Κανονισμού για την 
κατασκευή και τον εξοπλισμό  των σχολικών  κτιρίων,  που δημοσιεύτηκε στο 
Παρίσι στις 17 Ιουνίου 1880 και φέρει την υπογραφή του Jules Ferry 2 . 

το διάταγμα του 1894, αν και πολύ πι ο περιορισμένο, έχει περίπου την ίδια 
δομή με το γαλλικό κανονισμό. στο μεγαλύτερο μέρος των διατάξεων χρησι-
μοποιούνται οι ίδιες λέξεις ακόμη και η ίδια σύνταξη. τα σχέδια που συνοδεύ-
ουν το διάταγμα (εικ. 45) είναι ακριβείς αντιγραφές των αντίστοιχων του γαλ-
λικού κανονισμού. 

το διάταγμα περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια: «I. Γενικαί διατάξεις, II. 
Τάξις3, III. Αυλή, IV. Αποχωρητήρια, V. Αερισμός των αιθουσών των τά-
ξεων, VI. Σχολεία μονοτάξια και γραμματοσχολεία». το πρώτο άρθρο του 
κεφαλαίου I ορίζει ότι τα σχέδια και ο προϋπολογισμός κάθε σχολικού κτιρίου, 
δημόσιου, δημοτικού η Ιδιωτικού, πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο 

των Εσωτερικών για να θεωρούνται από το Συμβούλιο των Δημοσίων Έ ρ -
γων. Ο κεντρικός έλεγχος στο σχεδιασμό των σχολικών κτιρίων παρουσιά-
ζεται έτσι ενισχυμένος. 

τα επόμενα άρθρα αφορούν τη χωροθέτηση του σχολείου. τα κριτήρια 
επιλογής του γηπέδου είναι αρκετά γενικά και τοποθετούνται στο επίπεδο 

του συνηθισμένου προβληματισμού: κεντρική θέση, με καλό αερισμό, σε από-

1. Πολιτικός μηχανικός, διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας του νομού Αττικής, ο Δ. 
Καλλίας σπούδασε στο πολυτεχνείο της Γάνδης και έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι 

στο Βέλγιο υπάρχει ήδη από 1874 ένα πρότυπο σύστημα ιατρικής και υγιεινολογικής επο-
πτείας του σχολείου (βλ. Εμμ. Ν. Λαμπαδάριος, Σχολική  υγιεινή, ό.π., σ. 15-16). 

2. για μια παρουσίαση των ανάλογων κανονισμών άλλων ευρωπαϊκών χωρών στο τέλος 
του 19ου αι., βλ. Γ. Βλάμος, η υγιεινή του σχολείου,  ό.π., σ. 22 κ.ε. Σύμφωνα με τον Μ. 
Μαντούδη («Les bâ t iments scolaires en Grèce», L'héllenisme  contemporaine, τεύχος 5, 
Μάρτιος 1936, σ. 451-452), ο Δ. Καλλίας είχε ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του γαλ-
λικού και αγγλικού υπουργείου παιδείας διάφορα σχέδια-τύπους σχολικών κτιρίων, για 
να τα χρησιμοποιήσει στη σύνταξη του διατάγματος του 1894, έργο που φαίνεται ότι ανέλα-
βε με δική του πρωτοβουλία. Πάντως την εποχή αυτή ο γαλλικός κανονισμός θεωρείται πρό-
τυπος. Άλλωστε η σύνταξή του οφείλεται στον F. Nar joux , αρχιτέκτονα της πόλης του 
Παρισιού και μαθητή του Viollet-le-Duc, ο όποιος για το σκοπό αυτό συγκέντρωσε υλικό 
απ' όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (βλ. σχετικά Η . Bresler, «Le tableau noir de la classe», 
στο L'école  primaire à Paris 1870-1914, ό.π., σ. 40, 42· Β. Toulier, «L'archi tecture 
scolaire...», ό.π., σ. 9-14, 17-20). 

3. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται  ο όρος «τάξη» με τη σημασία της αίθουσας 
διδασκαλίας. Έκτοτε οι δύο όροι θα χρησιμοποιούνται αδιακρίτως. 



στάση από δραστηριότητες θορυβώδεις, ανθυγιεινές η επικίνδυνες (άρθρο 2). 
το άρθρο 3 ορίζει ότι «το σχολείον μετά των παραρτημάτων αυτού δέον να 

περιβάλληται υπό αυλοτοίχου» συνεχίζοντας έτσι την αρχή της απομόνωσης 
και του ελέγχου του σχολικού χώρου, ενώ το άρθρο 9 προβλέπει ότι στην περί-

πτωση που στο ίδιο γήπεδο κατασκευαστούν περισσότερα από ένα «διαφορε-
τικά» σχολεία —δηλ. αρρένων, θηλέων η νηπιαγωγεία— τότε αυτά θα πρέπει 

να είναι ανεξάρτητα και να έχει το καθένα χωριστή είσοδο. Διατυπώνεται έτσι 
θεσμικά ένα πρόβλημα και μια πρακτική ήδη αρκετά διαδεδομένη που αφορά 

το χωρισμό των φύλων και των ήλικιών1. η επιφάνειά του γηπέδου πρέπει 
να υπολογίζεται στη βάση των 10 μ.2 ανά μαθητή, που είναι το μέγεθος που 

προβλέπει και ο γαλλικός κανονισμός, αλλά «ο όρος ούτος δεν είνε απαραίτητος 
διά τας πόλεις η κώμας, ένθα η άξια του γηπέδου είνε μεγάλη» (άρθρο 4). 
Πρόκειται πράγματι για προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα... 

τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 αφορούν τα υλικά και τις τεχνικές κατασκευής 
—το πάχος των τοίχων από λιθοδομή η τούβλα, τα υλικά της στέγης, τον 
τρόπο κατασκευής του πατώματος—, ενώ στο άρθρο 10 περιγράφεται λεπτο-
μερώς η σκάλα που εξυπηρετεί τις αίθουσες που μπορεί να βρίσκονται σε πρώ-
το όροφο. με μικρές διαφοροποιήσεις στις διαστάσεις ακολουθείται και εδώ 
ο γαλλικός κανονισμός, ο οποίος άλλωστε δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές 

από τις προδιαγραφές που μέχρι τώρα έχουμε συναντήσει. οι προδιαγρα-
φές για τα παράθυρα, τις πόρτες, το δάπεδο κλπ. είναι ακριβείς αντιγραφές 

του γαλλικού κανονισμού. για τον υπολογισμό της επιφάνειας κάθε αίθουσας 
υιοθετείται το μέγεθος 0,90-1,25 μ.2 ανά μαθητή, ενώ ο γαλλικός κανονισμός 

1. ο νόμος του 1834 ορίζει ότι «τα σχολεία των κορασιών, όπου τούτο είναι δυνατόν, 
πρέπει να είναι χωριστά από τα των παιδίων» (άρθρ. 58). το υψηλό όμως κόστος που απαι-
τούσε η εφαρμογή αυτού του άρθρου οδήγησε ουσιαστικά στην καθιέρωση της συνεκπαί-
δευσης μέχρι το 1852, όταν με υπουργική εγκύκλιο Απαγορεύεται ρητά όχι μόνο η συμφοί-
τηση αλλά και η συστέγαση σχολείων των δύο φύλων: «Ουδείς δύναται του λοιπού εν τω 
αυτώ οικήματι να διατηρή διδακτήριον αρρένων και κορασίων, καίπερ αυλιζομένων, δι' ετέ-
ρας εισόδου και διαμενόντων εις διάφορον οροφήν» (εγκύκλιος αρ. 4077/10 Σεπτ. 1852, στο 
Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον..., ό.π., τ. Α' , σ. 199). Βέβαια η συγκατοίκηση των σχολείων συνε-
χίζεται όπως φαίνεται από το παράδειγμα της Ερμούπολης όπου ακόμη και το 1870 κατα-
σκευάζονται δύο δημοτικά σχολεία (αγοριών και κοριτσιών) στο ίδιο γήπεδο, αλλά καταβάλ-
λεται κάθε προσπάθεια για να ρυθμιστεί ο χώρος έτσι ώστε να μην υπάρχει μεταξύ τους καμιά 

επικοινωνία - βλ. σχετικά I.A.Δ.Ε., φάκ. ΙΕκπ/1α/3α,Έκθεση με ημερομηνία 21 Δεκ. 1863 
—όπου συστήνεται να κατασκευαστεί διαχωριστικός τοίχος στο προστώο του σχολείου του 

Weiler (εικ. 32) έτσι ώστε να απομονωθούν τελείως οι δύο είσοδοι- φάκ. Τ.48.3.β, οι δη-
μοτικοί αρχιτέκτονες προς το δήμαρχο, 19 Μαΐου 1876 —όπου εκθέτουν τη διαρρύθμιση που 
προτείνουν ώστε οι αυλές και τα αποχωρητήρια των τριών σχολείων (αρρένων, θηλέων και 
νηπιαγωγείο) που βρίσκονται κτισμένα στο ίδιο οικόπεδο κοντά στο Γυμνάσιο να μην επι-
κοινωνούν μεταξύ τους— κλπ. για τη συνεκπαίδευση γενικά στον 19ο αιώνα βλ. Σ. Ζιώγου-
Καραστεργίου, η μέση εκπαίδευση...,  ό.π., σ. 44-49, 104-107, 282-286. 



προβλέπει 1,25-1,50 μ.2 ανά μαθητή. σε αντίθεση με τη Διδασκαλική, καμία 
διάκριση δεν γίνεται ανάμεσα σε αστικά και αγροτικά σχολεία. το ύψος της 
αίθουσας ορίζεται 4 μ. ενώ η χωρητικότητα προσδιορίζεται από ένα νέο μέγε-
θος: τα κυβικά μέτρα ανά μαθητή (5 μ.3). 

στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προδιαγραφές για το φωτισμό της αί-
θουσας. Προκρίνεται ο μονοπλάγιος φωτισμός όταν ικανοποιούνται οι εξής 
συνθήκες: α) η χωροθέτηση του σχολείου εξασφαλίζει ικανοποιητικό φυσικό 
φωτισμό —άλλωστε το άρθρο 19 ορίζει ότι τα παράθυρα φωτισμού πρέπει 

να απέχουν 8 μ. από τις γειτονικές οικοδομές· β) οι διαστάσεις της αίθουσας 
πληρούν την συνθήκη Η2/3 (λ + ε)—όπου Η είναι το ύψος της αίθουσας, λ 

το πλάτος της, και ε το πάχος των εξωτερικών τοίχων έτσι τα παράθυρα μπορούν 
να έχουν το κατάλληλο ύψος ώστε να φωτίζεται η αίθουσα σε όλο το πλά-

τος της (εικ. 45α, σχήμα 2, 3, 4)· γ) είναι δυνατόν να ανοιχτούν παράθυρα αε-
ρισμού στην αντίθετη πλευρά των παραθύρων φωτισμού έτσι ώστε να εξασφα-
λίζονται τα απαραίτητα ρεύματα για την ανανέωση του αέρα. Τέλος το φως 
πρέπει να έρχεται από τα αριστερά των μαθητών. Όταν οι συνθήκες αυτές δεν 
πληρούνται προκρίνεται ο αμφιπλάγιος φωτισμός. Πάντως σε όλες τις περι-
πτώσεις απαγορεύεται η διάνοιξη παραθύρων απέναντι στην έδρα του δασκά-
λου η στα θρανία των μαθητών, όπως επίσης απαγορεύεται και ο φωτισμός 

από την οροφή. 
στο κείμενο του διατάγματος δεν υπάρχει καμία αναφορά στην εσωτερική 

διαρρύθμιση της αίθουσας και του εξοπλισμού. στους πίνακες όμως που το 
συνοδεύουν αναπαράγονται τα σχέδια του γαλλικού διατάγματος, που παρου-
σιάζουν τις διάφορες δυνατότητες διαρρύθμισης μιας αίθουσας ανάλογα με τον 

αριθμό των μαθητών και τον τύπο του φωτισμού (εικ. 45β). Αλλά στα 
σχέδια αυτά παρουσιάζονται πάντα θρανία δύο η μιας θέσεων, ενώ τα θρανία 
δύο θέσεων προδιαγράφονται και γίνεται υποχρεωτική η χρήση τους στην 
Ελλάδα μόνο το 1898'. Ως τότε τα μόνα θρανία που χρησιμοποιούνται είναι 

εκείνα των 4, 6 η περισσότερων από 6 θέσεων. το διάταγμα είναι λοιπόν σ' 
αυτό το σημείο ανεφάρμοστο, γεγονός που ενισχύει την εντύπωση ότι πρόκει-
ται για κείμενο που απευθύνεται περισσότερο στο σχεδιαστή η στον κατασκευα-

στή παρά στο χρήστη του σχολικού κτιρίου, δηλ. στο δάσκαλο. 
στη συνέχεια τα άρθρα 25-30 καθορίζουν τις διαστάσεις και τη διαρρύθ-

μιση της αυλής, όπου προβλέπεται και στεγασμένο υπόστεγο ώς γυμναστήριο, 

1. με το διάταγμα της 4 Δεκεμβρίου 1898, Εφημερίς  της Κυβερνήσεως,  1899, τόμος 
Α', τεύχος αρ. 10, 20 Ιανουαρίου. για ένα σχολιασμό της προβληματικής του διατάγματος 
βλ.: «τα νέα θρανία των δημοτικών σχολείων»,  Εθνική Αγωγή , τόμος Α', τεύχος 3, 1 Α-
πριλίου 1898, σ. 37-38. ο συντάκτης αυτού του διατάγματος είναι επίσης ο Δ. Καλλίας, 

που δανείζεται πάλι από το γαλλικό κανονισμό του 1880. 



και των αποχωρητηρίων, και γίνεται ειδική αναφορά στις λεπτομέρειες κατα-
σκευής του εδράνου. για τη θέρμανση και τον αερισμό των αιθουσών προβλέπεται 
ένα σύνθετο σύστημα που συνδυάζει καπνοδόχους αερισμού και καπνοσωλήνες 

στις θερμάστρες (άρθρα 31-33). Τέλος, προσαρτώνται στο διάταγμα τα σχέ-
δια δύο τύπων σχολικών κτιρίων μιας αίθουσας, που περιλαμβάνουν και κατοι-
κία για το δάσκαλο (βλ. εικ. 46, 47) και τα οποία προορίζονται για τη στέγαση 

των μικρών μονοτάξιων σχολείων η των γραμματοσχολείων στα χωριά και 
στις μικρές κωμοπόλεις. Παρεμβαίνει έτσι στο επίπεδο του σχεδιασμού εκεί 

όπου η κατάσταση παρουσιάζεται περισσότερο δύσκολη. 
Φαίνεται ότι ελάχιστα δημοτικά σχολεία κατασκευάστηκαν σύμφωνα 
με τα σχέδια η τις προδιαγραφές του διατάγματος του 18941 ! το διάταγμα 

όμως αυτό θα εφαρμοστεί στην ανέγερση ενός σημαντικού αριθμού κρατικών 
σχολικών κτιρίων μετά το 1898, αφού θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση για το 
σχεδιασμό των τύπων του πρώτου κρατικού προγράμματος κατασκευής σχο-
λικών κτιρίων. 

3. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1895: Η «ΕΝΙΑΙΑ» ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

στη δεκαετία 1880-1890 το πρόβλημα των σχολικών εγκαταστάσεων 
αρχίζει να τίθεται με τρόπο οξύ και επιτακτικό: οι παιδαγωγοί υπογραμμίζουν 
την παιδαγωγική λειτουργία του υλικού πλαισίου, οι υγιεινολόγοι εφιστούν 
την προσοχή στους κινδύνους που αντιπροσωπεύει για την υγεία των παιδιών 

ένα ανθυγιεινό και άσχημα σχεδιασμένο σχολικό κτίριο, και αυτό τη στιγμή 
που έξι παιδιά στα δέκα περνούν οκτώ ώρες την ημέρα σ' αυτόν τον ειδικό 

χώρο. Η εισαγωγή της συνδιδακτικής μεθόδου συνεπάγεται ένα πρότυπο χώ-
ρου πολύ περισσότερο σύνθετο από εκείνο του αλληλοδιδακτικού σχολείου και 

επιβάλλει την αναδιοργάνωση όλων των υπαρχόντων διδακτηρίων. Διανοού-
μενοι και κυβέρνηση συμφωνούν ότι η φοίτηση δεν μπορεί να είναι πραγματικά 

υποχρεωτική και γενικευμένη αν δεν αποκατασταθεί ένας σχολικός χάρτης 
σε αντιστοιχία με την κατάσταση του οικιστικού πλέγματος της χώρας. Αλλά 
και σε σχέση με την γενίκευση της φοίτησης Αναγνωρίζεται ώς σημαντικός 

0 ρόλος του κτιρίου: «Αλλ' ίνα έχωμεν στοιχειώδην εκπαίδευσιν αξίαν του 
τίτλου τούτου, ίνα έλκύωμεν το τέκνον του χωρικού προς αυτήν, δέον να τω 
παρέχωμεν οίκημα κατάλληλον, σχολείον ευπρεπές [...] Είναι αληθές, ότι 

η ανέγερσις ευπρεπών δημοτικών σχολείων καθ' άπαν το Κράτος ήθελεν απαι-
τήσει δαπάνην ου σμικράν, [...] αλλ' ελπίζομεν ότι το έθνος, αποβλέπον εις τον 
σκοπόν, δεν θέλει υποχωρήσει προ της δαπάνης ταύτης, αρκεί η ανέγερσις 

1. Χ. Λέφας, Ιστορία..., ό.π., σ. 485. 



των σχολείων τούτων να γίνη καθ' άπαν το Κράτος, ταυτοχρόνως, αμερολή-
πτως και ανεξαρτήτως κομματικών και προσωπικών συμφερόντων». Μ' αύ-

τους τους όρους θα τεθεί το πρόβλημα στη βουλή από την τρικουπική πλειοψη-
φία κατά την απάντησή της στον εναρκτήριο βασιλικό λόγο, τον Οκτώβριο 

του 18881. 
Ο νόμος ΑΧΜΑ' της 9 Ιανουαρίου 1888, εγκαθιδρύοντας τη χρηματοδότηση 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ειδικό ταμείο, προέβλεπε και τη 
χρησιμοποίηση μέρους των πόρων του για την ανέγερση η αγορά οικοδομών 
κατάλληλων για διδακτήρια (άρθρο 1), καθώς και για την πληρωμή των ενοι-
κίων και τη συντήρηση των σχολείων που ήδη υπήρχαν (άρθρο 3). Αποδείχτη-
κε όμως σύντομα ότι οι προβλεπόμενοι πόροι δεν επαρκούσαν ούτε για τη μι-
σθοδοσία των δασκάλων2, ενώ η κακή κατάσταση των σχολικών εγκαταστά-
σεων στο σύνολο τους3, απαιτούσε επιχείρηση μεγάλου εύρους. 

Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου ΑΧΜΑ' η κυβέρνηση Τρικούπη, 
στα πλαίσια μιας πολιτικής διοικητικού συγκεντρωτισμού και εξοπλισμού 
της χώρας με σημαντικά έργα υποδομής, θα υποβάλει στη βουλή το νομοσχέδιο 

«Περί δημοτικών προσόδων, δανείων και βαρών»4, το οποίο μεταξύ άλλων προ-
βλέπει και τη σύναψη δανείου «προοριζομένου αποκλειστικώς εις αγοράν η 

ανέγερσιν ειδικών διδακτηρίων διά τα δημοτικά σχολεία καθ' όλους τους δή-
μους του Κράτους, εν οις δεν υπάρχουσι δημόσια, δημοτικά, εκκλησιαστικά 

η κοινοτικά, και εις κατάλληλον διαρρύθμισιν και επισκευήν τούτων» (άρθρ. 3). 
το δάνειο αυτό που εκτιμάται σε 10000000 δρχ. θα απορροφούσε για την 
εξυπηρέτησή του τμήμα των δημοτικών δασμών που το νομοσχέδιο προέβλεπε 
να εισπράττονται από το δημόσιο ταμείο (άρθρ. 3 και 4). Αλλά το νομοσχέ-

διο δεν ψηφίστηκε. Ωστόσο η αναγκαιότητα μιας συστηματικής κεντρικής 
παρέμβασης στον τομέα των σχολικών εγκαταστάσεων αναγνωρίστηκε από 
όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση, τόσο από την κυβερνητική πλειοψηφία 

1. Εφημερίς  των Συζητήσεων  της  Βουλής, περίοδος ΙΑ', σύνοδος Γ ' , Εναρκτήρια συ-
νεδρίαση, 15 Οκτ. 1888, σ. 8. 

2. Οι απολογισμοί του Ταμείου της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως εμφανίζουν, στα τέσ-
σερα χρόνια της λειτουργίας του, ένα μέσο ετήσιο έλλειμμα της τάξεως των 100000 δρχ. 
(και αυτό αν θεωρήσουμε ότι η προβλεπόμενη κρατική επιχορήγησή του, από 1200000 
δρχ. ετησίως, δίνεται ολόκληρη), βλ. Εφημερίς  των Συζητήσεων  της  Βουλής, περίοδος ΙΓ ' , 
σύνοδος Β', παράρτημα, σ. 171-174, και περίοδος ΙΓ ' , σύνοδος Δ' , συνεδρίαση της 23 Δεκ. 
1894, σ. 664. 

3. Βλ. Εκθέσεις  των κατά  το 1883 προς επιθεώρησιν  των δημοτικών σχολείων  απο-
σταλέντων  εκτάκτων  επιθεωρητών,  ό.π.- καθώς και (Χ. Παπαμάρκος), Παράρτημα...,  ό.π., 
σ. 22. 

4. Εφημερίς  των Συζητήσεων  της  Βουλής, περίοδος ΙΑ', σύνοδος Γ' , παράρτημα, σ. 
150-152. 



φία όσο και από την αντιπολίτευση1. το ζήτημα που παρέμενε ανοιχτό ήταν 
οι όροι της χρηματοδότησης. 
Ο νόμος ΒΠΕ' της 16 Σεπτ. 1892, που συγχωνεύει το Ταμείο της Δη-

μοτικής Εκπαιδεύσεως με το δημόσιο ταμείο και εντάσσει τη διαχείριση του 
στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, προβλέπει ετήσια 

δαπάνη 150000 δρχ. για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων και του 
υλικού των δημοτικών σχολείων (άρθρ. 14). δεν περιλαμβάνει όμως καμία 
διάταξη σχετικά με την ανέγερση η αγορά νέων διδακτηρίων. 

εν τούτοις, οι δύο νόμοι ΑΧΜΑ' και ΒΠΕ', θεσμοθετώντας την κεντρι-
κή διαχείριση των δαπανών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιδρούν σημαν-
τικά στην εξέλιξη του ζητήματος των σχολικών εγκαταστάσεων. Κατ' αρχήν 
θίγουν άμεσα μία από τις σημαντικές πλευρές του ζητήματος: τα νοικιαζόμενα 
διδακτήρια, που την εποχή αυτή αντιπροσωπεύουν το 55% των σχολικών κτι-
ρίων2. Πράγματι, μέχρι το 1888, το Υπουργείο δεν ασκούσε κανέναν έλεγχο 

στις σχετικές αποφάσεις των δημοτικών αρχών, παρόλο που συχνά ενοικιά-
ζονταν ακατάλληλα κτίρια εξυπηρετώντας πολιτικές φιλίες και Ιδιωτικά συμ-
φέροντα, και παρόλο που οι συχνές αλλαγές στέγης εμπόδιζαν την ομαλή λει-
τουργία των σχολείων 3. Η πληρωμή του ενοικίου του σχολείου στη βάση εντάλ-
ματος της διοικούσης επιτροπής του Ταμείου, σύμφωνα με το νόμο του 1888, 

η κατευθείαν από το δημόσιο ταμείο, σύμφωνα με το νόμο του 1892, έχει σαν 
αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση ενός συνεχούς ελέγχου και μιας συστηματικής 

κεντρικής παρέμβασης στο θέμα4, που μπορούμε να υποθέσουμε ότι συμβάλ-
λει στη βελτίωση της κατάστασης αφού περιορίζει τις τοπικές πιέσεις. 

Όμοια, μια συστηματική παρέμβαση εκδηλώνεται σε ό,τι αφορά τις 
επισκευές και τις διαρρυθμίσεις των σχολικών κτιρίων5. Τέλος, πράγμα εξίσου 
σημαντικό, όλη αυτή η δραστηριότητα που συνοδεύεται από ερωτηματολόγια 

και συχνές έκτακτες επιθεωρήσεις6, συμβάλλει στο να αποκτηθεί μια ακριβέ-
στερη γνώση της κατάστασης και να συνειδητοποιηθούν τα σημεία δυσλειτουρ-
γίας του συστήματος: έλλειψη κεφαλαίων, νωθρότητα των δήμων, βραδύτητα 

1. στο  ίδιο , σ. 182, 649, 1082. 
2. Γ. Θεοτόκης, Εκπαιδευτικά  νομοσχέδια...,  ό.π., σ. 65. 
3. Χ. Λέφας, Ιστορία...,  ό.π., σ. 479. 
4. Βλ. Εγκυκλίους αρ. 19566/23 Σεπτ. 1892 και αρ. 16531/23 Ιουλίου 1893 [μονό-

φυλλα, Δ.Α.Ν., φάκ. 0.30(α)/1893]. 
5. Βλ. Δ.Α.Ν., φάκ. 0.30/1890, αλληλογραφία του δημάρχου με τη διοικούσα επιτροπή 

του Ταμείου της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως για τη μεταρρύθμιση του σχολείου θηλέων στο 
Ναύπλιο και την επισκευή του σχολείου θηλέων στην Πρόνοια (Μάιος-Αύγουστος 1890). 

6. Βλ. (Χ. Παπαμάρκος), Παράρτημα...,  ό.π., σ. 57-65, καθώς και την εγκύκλιο αρ. 
1 467 1/20 Οκτ. 1888 με την οποία ζητούνται συγκεκριμένες πληροφορίες για τα σχολικά 
κτίρια (Δ.Α.Ν., φάκ. 0.30/1888). 



της διοικητικής γραφειοκρατίας και του μηχανισμού που είναι υπεύθυνος για 
το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των εργασιών, ανυπαρξία τέλος κανο-

νισμού για την κατασκευή των σχολείων με γνώμονα τις νέες κατακτήσεις της 
υγιεινής και της τεχνικής. 

την τελευταία αυτή έλλειψη έρχεται να καλύψει το διάταγμα του 1894, 
ενώ τα προβλήματα της χρηματοδότησης και του διοικητικού μηχανισμού θα 

αντιμετωπιστούν από τους νόμους ΒΤΕ' και ΒΤΜΘ'. Τοποθετούνται έτσι οι 
βάσεις για μια συστηματική και συνολική κρατική πολιτική στον τομέα των 
σχολικών εγκαταστάσεων. 

ο νόμος ΒΤΕ' της 12 Ιουλίου 18951 επιβάλει στους μαθητές της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης και στους σπουδαστές του πανεπιστημίου τέλη εγγρα-
φής και απόκτησης διπλώματος. Τμήμα αυτών των πόρων προορίζεται σύμ-
φωνα με το άρθρο 4 «εις βελτίωσιν της στοιχειώδους η δημοτικής εκπαιδεύ-
σεως και συμπλήρωσιν αυτής» και ιδιαίτερα «επιτρέπεται να διατίθενται εκ 

του κεφαλαίου τούτου τα απαιτούμενα ποσά, όπως βαθμιδόν οικοδομηθώσι 
τα αναγκαιούντα κτίρια, κατά τους υπό της παιδαγωγικής γενομένης αποδε-

κτούς οικοδομικούς όρους διά τα εν πάσι τοις δήμοις υπάρχοντα δημοτικά σχο-
λεία». Αλλά ούτε το ακριβές ποσό ούτε ο τρόπος διαχείρισης του καθορίζονται. 

τα σημεία αυτά θα διακανονιστούν μερικούς μήνες αργότερα από το νόμο 
ΒΤΜΘ',  που αποτελεί το νέο οργανικό νόμο της δημοτικής εκπαίδευσης. 

Ένα Ολόκληρο κεφάλαιο αυτού του νόμου, το κεφάλαιο Ε', είναι αφιερω-
μένο στα «δημοτικά διδακτήρια». ΟΙ κυριότερες διατάξεις του είναι οι εξής: 

1. Προβλέπεται ο σχεδιασμός δύο τύπων διδακτηρίων, οι οποίοι θα κατα-
τεθούν στα αρχεία του Υπουργείου Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και στα αρχεία 

των νομαρχιακών εποπτικών συμβουλίων (άρθρ. 68, 69, 70). 
2. Η σύνταξη των διδακτηριακών τύπων θα γίνει από αρχιτέκτονες, σύμ-

φωνα με τους κανόνες της σύγχρονης παιδαγωγικής και στη συνέχεια θα εξε-
ταστούν από ειδική επιτροπή που θα οριστεί από το υπουργείο (άρθρ. 69). 

3. οι νομαρχιακοί επιθεωρητές σε συνεργασία με τους αρμόδιους νομομη-
χανικούς θα πρέπει να εξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους τα υφιστάμενα 
σχολικά κτίρια μπορούν να μεταρρυθμιστούν σύμφωνα με τους τύπους τους 

αναγνωρισμένους από το υπουργείο, και παράλληλα να εξετάσουν τη δυνατό-
τητα πώλησης των παλαιών κτιρίων και τη χρησιμοποίηση των ποσών που 

θα προέλθουν από αυτή για την αγορά γηπέδων και την κατασκευή νέων κτι-
ρίων σύμφωνα με τους επίσημους τύπους. Η τελική απόφαση ανήκει στο υπουρ-
γείο (άρθρ. 71). 

4. στις περιπτώσεις μεταρρύθμισης η νέας κατασκευής τα αναγκαία σχέδια 

1. Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως,  1895, τόμ. Α', αρ. 17. 



δια και ο προϋπολογισμός συντάσσονται από το νομομηχανικό, ενώ ο επιθεω-
ρητής διευθύνει τις μειοδοτικές δημοπρασίες και επιβλέπει τις εργασίες ώστε 

τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο σχέδια να εφαρμοστούν ακριβώς (άρθρ. 
40, 72)». 

5. Η επιλογή του γηπέδου ανατίθεται στον επιθεωρητή χωρίς εν τού-
τοις να αναφέρονται κριτήρια Η απόκτηση του γηπέδου κηρύσσεται «δημοσία 

ανάγκη» και συνεπάγεται απαλλοτρίωση (άρθρ. 40, 74)2. 
6. Oι δαπάνες της κατασκευής η της διαρρύθμισης σύμφωνα με τους επί-

σημους τύπους χρηματοδοτούνται από το ειδικό κεφάλαιο που προβλέπει ο 
νόμος ΒΤΕ' «Περί εκπαιδευτικών τελών» (άρθρ. 67). 

7. Η κατασκευή νέων η η μετατροπή των υπαρχόντων σχολικών κτι-
ρίων σύμφωνα με τους επίσημους τύπους θα γίνει πρώτα στις πρωτεύουσες 

και στους οικισμούς των δήμων τρίτης τάξης και μόνο μετά την κάλυψη αυτών 
των αναγκών η δραστηριότητα θα επεκταθεί στους δήμους δευτέρας και πρώ-

της τάξης3 (άρθρ. 76)4. 

1. η εγκύκλιος αρ. 1066/27 Σεπτ. 1895 ορίζει ότι αν υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης 
των σχεδίων-τύπων σε λεπτομέρειες οι νομομηχανικοί πρέπει να τις κάνουν ακολουθώντας 
τις προδιαγραφές του διατάγματος της 17ης Μαΐου 1894. Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο ο 
φάκελος της κατασκευής η της επισκευής πρέπει να περιλαμβάνει μία πλήρη σειρά σχεδίων, 

αναλυτικό προϋπολογισμό και συγγραφή υποχρεώσεων (βλ. Η . Πετρούλιας, η νεωτέρα 
παρ'  ημίν  σχολική  νομοθεσία,  ό.π., σ. 109-111). Μία εικονογράφηση της πλήρους διαδικα-
σίας για την κατασκευή ενός νέου σχολείου βρίσκουμε στο Α.Τ.Υ.Ν.Α., φάκ. «Λιγουριό» 
(διτάξιο σχολείο που κατασκευάστηκε το 1898-1900). 

2. η εγκύκλιος αρ. 11844/15 Σεπτ. 1897 του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών 
«Περί των γηπέδων εφ' ων ιδρυθήσονται τα δημοτικά σχολεία εις τους δήμους τρίτης τά-
ξεως», ορίζει ότι «το προς τούτο γήπεδον πρέπει να ευρίσκηται μακράν σφαγείων, αγοράς, 
παντοπωλείων, και να παράκηται ταις εκκλησίαις, ένθα τούτο είνε δυνατόν, άνευ προφανούς 
παραβάσεως των περί του ευαέρου, και ευηλίου, και ευρυχώρου, και ηρέμου διατάξεων της 
υγιεινής και της παιδαγωγικής» (Η. Πετρούλιας, η νεωτέρα παρ'  ημίν  σχολική  νομοθεσία, 

ό.π., σ. 112). 
3. η κατάταξη αυτή στηρίζεται στον πληθυσμό των δήμων και ώς πρώτης τάξεως 

χαρακτηρίζονται οι πολυπληθέστεροι δήμοι (βλ. «Νόμος περί συστάσεως των δήμων της 27 
Δεκεμβρίου 1833» άρθρο 7, στο Γ. Ζηνόπουλος και Θ. Δηλιγιάννης, Ελληνική νομοθεσία..., 

ό.π., σ. 225-233" «Πίναξ των 443 δήμων του Βασιλείου», Παράρτημα  Α'  της  Εφημερί-
δος της  Κυβερνήσεως,  1884). 

4. Αντίθετα, το νομοσχέδιο προέβλεπε να δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή διδα-
κτηρίων στις πρωτεύουσες των νομών. η διάταξη τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης στη βουλή. τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν αφορούσαν το υψηλό κόστος κα-
τασκευής στις μεγάλες πόλεις που θα είχε σαν συνέπεια την απορρόφηση του συνόλου των 
εσόδων από τα εκπαιδευτικά τέλη για την ανέγερση μικρού αριθμού κτιρίων, καθώς και το 
γεγονός ότι στις μεγάλες πόλεις ένα οικιστικό απόθεμα αρκετά πλούσιο επιτρέπει την ικα-
νοποίηση των αναγκών με ενοικίαση διαφόρων κτιρίων (βλ. Εφημερίς  των Συζητήσεων  της 
Βουλής, περίοδος ΙΔ' , σύνοδος Α', σ. 583-584). 



Πρόκειται λοιπόν για ένα θεσμικό πλαίσιο αρκετά πλήρες ώστε να υπο-
στηρίξει μια συστηματική κρατική δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας. 

στις 27 Σεπτεμβρίου 1895 το υπουργείο στέλνει στα νομαρχιακά εποπτικά 
συμβούλια λιθογραφημένα σχέδια του πρώτου τύπου (εικ. 48). Ο διδακτηρια-
κός αυτός τύπος, σχεδιασμένος από το Δ. Καλλία, αφορά τα μονοτάξια σχο-
λεία. Η αίθουσα έχει χωρητικότητα 80 μαθητές και αμφιπλάγιο φωτισμό. 
Τόσο η διάταξη της κάτοψης όσο και η μορφολογία παρουσιάζουν πολλά κοινά 
σημεία με τα σχέδια-τύπους του διατάγματος του 1894 (βλ. εικ. 46, 47). Η 

εγκύκλιος που συνοδεύει τη λιθογραφία αναφέρει την άμεση αποστολή ενός 
νέου σχεδίου για τον ίδιο τύπο σχολείου αλλά με μονοπλάγιο φωτισμό. σε 
συνεργασία με τους επιθεωρητές, οι νομομηχανικοί πρέπει να διαλέξουν το 
διδακτηριακό τύπο που προσαρμόζεται καλύτερα στο σχήμα και τον προσανα-
τολισμό του γηπέδου1. 

το Φεβρουάριο του 1898 θα συγκροτηθεί η επιτροπή που προβλέπεται 
από το άρθρο 692 . οι προσωπικότητες που συμμετέχουν είναι από τις σημαντι-

κότερες της εποχής σε θέματα παιδαγωγικής και υγιεινής. Εκτός από το Δ. 
Καλλία, το Σπ. Μωραΐτη,  το Γ. Βάφα, συμμετέχει επίσης 0 Π. Οικονόμου, 
παιδαγωγός, μαθητής του J.F. Herbart 3 , που δύο φορές κατέλαβε τη θέση 

του διευθυντή του Διδασκαλείου4. 
Μερικούς μήνες αργότερα το υπουργείο στέλνει στα εποπτικά συμβού-

λια τα λιθογραφημένα σχέδια 4 τύπων διδακτηρίων, που αντιστοιχούν σε 4 
υπάρχοντες τύπους δημοτικών σχολείων: μονοτάξιο, διτάξιο, τετρατάξιο, 

εξατάξιο5 (βλ. εικ. 49-52). Η αίθουσα διδασκαλίας αποτελεί την επαναλαμ-
βανόμενη μονάδα στην οργάνωση της κάτοψης των σχολείων. Η εσωτερική 
της διαρρύθμιση είναι σύμφωνη με τα σχέδια του διατάγματος του 1894. το 

1. Εγκύκλιος αρ. 10666/27 Σεπτ. 1895, στο Η . Πετρούλιας, η νεωτέρα παρ'  ημίν 
σχολική  νομοθεσία,  ό.π., σ. 109-111. 

2. Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως,  τ. Α' , αρ. 20, 6 Φεβρ. 1898. 
3. Δ. Μωραΐτης,  Ιστορία  της  παιδαγωγικής,  ό.π., Αθήνα 1936, σ. 243. 
4. Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον.,., ό.π., σ. δ. 
5. Γ. Βλάμος, η υγιεινή του σχολείου,  ό.π., σ. 50. ο νόμος προέβλεπε κατ' αρχήν 

μόνο δύο τύπους διδακτηρίων: Έναν με έξι αίθουσες για τα «πλήρη» δημοτικά σχολεία που 
ο νόμος όριζε να ιδρυθούν υποχρεωτικά στις πόλεις με περισσότερους από 6000 κατοίκους 

καθώς και στις πρωτεύουσες των επαρχιών και των νομών (άρθρ. 4) και έναν με τέσσερεις 
αίθουσες για να χρησιμοποιηθεί είτε ώς «κοινόν» τετρατάξιο δημοτικό σχολείο είτε ώς 
γραμματοδιδασκαλείο (άρθρ. 68). Αλλά όπως επεσήμανε κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

στη Βουλή ο Α. Ευταξίας, μέλλων υπουργός Παιδείας, η ταξινόμηση αυτή δεν ανταποκρινό-
ταν στη σχολική πραγματικότητα της χώρας. η έλλειψη δασκάλων και ο μικρός αριθμός 

των μαθητών είχε σαν συνέπεια την ύπαρξη, σε πολλούς οικισμούς, σχολείων όπου ένας η δύο 
δάσκαλοι δίδασκαν συγχρόνως δύο η περισσότερες τάξεις μέσα στην ίδια αίθουσα (βλ. Εφημερίς 

των Συζητήσεων  της  Βουλής, περίοδος ΙΔ' , σύνοδος Α', σ. 585). 



νέο στοιχείο που παρουσιάζει σε σχέση με την αίθουσα των προδιαγραφών του 
Μωραΐτη είναι η χρησιμοποίηση θρανίων δύο θέσεων κατανεμημένων σε σει-
ρές και στήλες ανάλογα με το σχήμα της αίθουσας και τον αριθμό των μαθητών. 

οι αίθουσες διαφοροποιούνται ώς προς τις διαστάσεις και τη χωρητικότητά 
τους. στον τύπο του εξατάξιου σχολείου, για παράδειγμα, (βλ. εικ. 52 III) οι 
αίθουσες I και VI έχουν επιφάνεια 60 μ.2 και χωράει η κάθε μία 48 μαθητές, 

ενώ η αίθουσα II με επιφάνεια 86,87 μ.2 προορίζεται για 72 μαθητές, η αίθου-
σα III με 43,8 μ.2 για 30 μαθητές, η αίθουσα IV με 67,5 μ.2 για 58 μαθητές 

και η αίθουσα V με 39 μ.2 για 24 μαθητές. 
Η διαφοροποίηση αυτή, που παρατηρείται και στον τύπο του τετρατά-

ξιου σχολείου αντανακλά μια «ρεαλιστική» αντιμετώπιση που παίρνει υπόψη 
της τις Ιδιαιτερότητες της φοίτησης. Πράγματι 0 νόμος ΒΤΜΘ' ορίζει την 

ελάχιστη διάρκεια φοίτησης σε τέσσερα χρόνια (άρθρ. 7) αλλά η στάση του 
πληθυσμού είναι περισσότερο χαλαρή. Γονείς και παιδιά δεν είναι ακόμη συνη-
θισμένοι σε μια φοίτηση που διαρκεί αρκετά συνεχόμενα χρόνια. οι περιπτώ-
σεις μαθητών οι οποίοι μετά από ένα η δύο χρόνια πρωτοβάθμιων σπουδών 

αφήνουν το σχολείο καθώς και εκείνων που εγκαταλείπουν για ένα διάστημα 
και μετά συνεχίζουν τη φοίτηση συναντώνται συχνά. Δυστυχώς οι στατιστικές 
δεν περιέχουν στοιχεία χρήσιμα για την εξέταση αυτού του ζητήματος. Αλλά 
οι εκθέσεις των δασκάλων και των επιθεωρητών μαρτυρούν αυτήν την κατάστα-

ση. Η Ερμούπολη, πόλη με σημαντικές σχολικές επιδόσεις, μπορεί να θεω-
ρηθεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. το 1884, η κατανομή του μαθητικού δυνα-
μικού στις διάφορες τάξεις των δημοτικών σχολείων της παρουσιάζεται ώς 

εξής: στο Α' Δημοτικό σχολείο αρρένων σε σύνολο 264 μαθητών η Α' τάξη έχει 
115 μαθητές, η Β' τάξη 68, η Γ' τάξη 52 και η Δ' τάξη 29' στο Β' Δημοτικό 
σχολείο αρρένων οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι 170/70, 30, 30, 40" στο Γ' Δη-
μοτικό σχολείο αρρένων είναι 244 / 110, 64, 29, 41. την ίδια εικόνα παρου-
σιάζουν και τα σχολεία των θηλέων1. Αυτή η έλλειψη κανονικότητας στη φοί-
τηση εξηγεί το γεγονός ότι τα σχέδια δεν δηλώνουν καμιά αντιστοιχία ανάμε-
σα σε αίθουσες και τάξεις. 

Ο φωτισμός των αιθουσών είναι μονοπλάγιος. τα μικρά παράθυρα που 
βρίσκονται στα δεξιά των μαθητών ανοίγουν πάντοτε προς τους διαδρόμους 

η το στεγασμένο προαύλιο και χρησιμεύουν για τον αερισμό. Η θέρμανση εξα-
σφαλίζεται από θερμάστρα της οποίας οι σωλήνες συνδυάζονται με τους σωλή-
νες εξαερισμού που βρίσκονται στις τέσσερεις γωνίες της αίθουσας, σύστημα 
όμοιο με αυτό που προέβλεπε το διάταγμα του 1894. 

Εκτός από τις αίθουσες, το κτιριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επί-

1. I.A.Δ.Ε., σειρά ΙΕκπ. φάκ. 1α/3α, έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, 2 Δεκ. 1884. 



45α, β. Ε π ε ξ η γ η μ α τ ι κ ά σχέδια του δ ιατάγματος της 17 Μαΐου 1894. 





46 Σχέδιο μονοτάξιου σχολείου με κατοικία διδασκάλου, τύπος Α' , παράρτημα ΤΟΥ  
διατάγματος της 17 Μαΐου 1894 

47. Σχέδιο μονοτάξιου σχολείου με κατοικία διδασκάλου, τύπος Β ' , παράρτημα του 
δ ιατάγματος της 17 Μαίου 1894 



48. «Τύπος αδιαιρέτου δημοτικού σχολείου δια 80 μαθητάς (φωτισμός αμφιπλάγιος). 
Ο Νομομηχανικός Δ. Καλλίας, Νοέμβριος 1896». 



49. »Τύπος Β'. Δ ιάγραμμα σχολείου μονοτάξιου. Φωτισμός Μονοπλάγιος... Ο Νομο-
μηχανικός Δ. Καλλίας. Εγκρίθηκε. . . 20 Απριλίου 1898». 



50. «Τύπος Γ ' . Δ ιάγραμμα σχολείου διτάξιου. Φωτισμός Μονοπλάγιος... Ο Νομομη-
χανικός Δ. Καλλίας... Εγκρίθηκε.. . 20 Απριλίου 1898». Λιθογραφία. 



51. «Τύπος Δ ' . Δ ιάγραμμα τετραταξίου δημοτικού σχολείου...  Ο Νομομηχανικός Δ . 
Καλλίας... Εγκρίθηκε... 15 Ιουλίου 1898». Λιθογραφία. 



52. Δ ιάγραμμα εξατάξιου δημοτικού σχολείου. 
1. Ό ψ η . II. Γενικό τοπογραφικό. III. Κάτοψη. 



54. Μονοτάξιο δημοτικό σχολείο Ν. Επιδαύρου, (1902). 

53. Μονοτάξιο δημοτικό σχολείο Φθίας. 



55 Δ ι τ ά ξ ι α δ η μ ο τ ι κ ά σχολε ία (αρρένων και θηλέων) στο Λαύριο . Κ α τ α σ κ ε υ ά σ τ η κ α ν 

με δημοτ ική δ α π ά ν η το 1901 

56. Δ ι τ ά ξ ι ο δημοτ ικά σχολείο Α σ π ρ ο π ύ ρ γ ο υ ( 1 9 0 4 ) . Μ ε τ α γ ε ν έ σ τ ε ρ ε ς προσθήκες 

πτερύγων α ' Άποψη από την π λ α τ ε ί α β ' Ό ψ η στην αυλή 



59. Διτάξιο δημοτικό σχολείο Κρανιδίου. 

57. Διτάξιο δημοτικό σχολείο Διδύμων Αργολίδος, 1900. 

58. Διτάξιο δημοτικό σχολείο Μάνεσι Αργολίδος, 1908. 



61. Τετρατάξιο δημοτικό σχολείο Μαρκοπούλου, 1904. 

60. Τετρατάξιο δημοτικό σχολείο Καρύστου, 1905. 



62. Τετρατάξιο δημοτικό σχολείο Βυτίνας, 1900. 



63. Τετρατάξιο δημοτικό σχολείο Λεωνιδίου, 1908. 

64. Εξατάξιο δημοτικό σχολείο Κορωπίου, 1901 



66. Εξατάξιο δημοτικό σχολείο Μεγάρων, 1904. 

65. Ε ξ α τ ά ξ ι ο δημοτικό σχολείο Κύμης, 1902. 



67. Τετρατάξιο δημοτικό σχολείο θηλέων επί της οδού Ηφα ίστου στη συνοικία Βά-
βουλα του Πειραιά. 

69. Διτάξ ιο δημοτικό σχολείο αρρένων επί της οδού Πλούτωνος στη συνοικία Νεά-
πολη του Πειραιά. 

68. Διτάξιο δημοτικό σχολείο θηλέων κοντά στην Δεξαμενή στον Πειραιά. 



σης γραφείο για τους δασκάλους, διαδρόμους και ιματιοθήκες. Η κάτοψη συντί-
θεται από αυτά τα στοιχεία ώς κλειστή ενότητα, χωρίς καμιά ευελιξία που 

να επιτρέπει το πέρασμα από τον ένα τύπο στον άλλο, την προσαρμογή δη-
λαδή του κτιρίου σε πιθανή αλλαγή του καθεστώτος του σχολείου (από μονο-
τάξιο σε διτάξιο κλπ.), αλλαγή παρ' όλα αυτά συχνή, είτε λόγω της αύξησης 

του αριθμού των μαθητών είτε λόγω μεταβολής στη σύνθεση του διδακτικού 
προσωπικού. 

το Ισχυρό στοιχείο της σύνθεσης είναι ο άξονας συμμετρίας που διέρ-
χεται από την κύρια είσοδο του κτιρίου. Ωστόσο η συμμετρία αυτή αθετείται 

για λειτουργικούς λόγους στον τύπο του διτάξιου σχολείου και σ' εκείνον του 
εξατάξιου. Η παραμόρφωση όμως περιορίζεται στην όψη προς τη μεριά της 
αυλής, ενώ το κτίριο συνεχίζει να προσφέρει από την μεριά του δρόμου μια 

άποψη κανονική και συμμετρική. 
Πράγματι, ο Δ. Καλλίας, αποδίδει εξαιρετική σημασία στη μορφολογία 

αυτών των κτιρίων, δηλαδή στη σύνθεση της όψης προς το δρόμο, αφού η 
όψη προς την αυλή παρουσιάζεται πολύ περισσότερο απλή και χωρίς διακοσμη-
τικά στοιχεία. τα στοιχεία του νεοκλασικού λεξιλογίου χρησιμοποιούνται με 

επιτυχία. η όψη του μονοτάξιου σχολείου είναι πλινθόκτιστη και επιχρισμένη, 
με δικλινή στέγη καλυμμένη με κεραμίδια και έχει κύριο διακοσμητικό στοι-

χείο την είσοδο που περιβάλλεται από παραστάδες και επιστεγάζεται από αέ-
τωμα. τα τέσσερα παράθυρα, δύο από κάθε πλευρά της εισόδου, ενοποιούνται 

από ενιαία κορνίζα και διαχωρίζονται από παραστάδες, ενώ μια κορνίζα διακο-
σμημένη με ακροκέραμα διαμορφώνει τη στέψη του κτιρίου. η ίδια σύνθεση 

ακολουθείται και στην όψη του διτάξιου σχολείου. στον τετρατάξιο τύπο ένα 
ανοιχτό προστώο προηγείται της κυρίας εισόδου, το οποίο διακοσμείται από 

τετράγωνους πεσούς και από ψηλό γείσο. οι πτέρυγες επιστεγάζονται από αετώ-
ματα. Τέλος, η όψη του εξατάξιου σχολείου αποτελεί συνδυασμό των δύο προη-
γούμενων λύσεων. Αυτή η νεοκλασική μορφολογία, σημαντικά επηρεασμένη 

από το κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνιστά απάντηση στο ήδη διατυ-
πωμένο αίτημα για ένα σχολικό κτίριο που με την επιβλητική του εμφάνιση 

θα μπορεί να συνεισφέρει στην ενίσχυση της επιβολής του θεσμού. 
Από τα 1898 ώς τα 1911 κατασκευάστηκαν 407 σχολικά κτίρια με χρη-

ματοδότηση από τα εκπαιδευτικά τέλη1. ο ποσοτικός απολογισμός δεν είναι 
εντυπωσιακός. τα κτίρια αυτά δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο το 11,5% των 

σχολείων που λειτουργούν στο τέλος του 1910, ενώ την ίδια αυτή ημερομηνία 

1. Βλ. Δελτίον  του Υπουργείου  των Εκκλησιαστικών  και της  Δημοσίας  εκπαιδεύ-
σεως,  τεύχος 3, Μάρτ. 1919, σ. 13. Συγχρόνως, οι δημοτικές αρχές έχουν μια παράλληλη 
δραστηριότητα ακολουθώντας κατά το μάλλον η ήττον τους επίσημους και τύπους σίγουρα τις 
προδιαγραφές του διατάγματος του 1894 (βλ. εικ. 55, 67-69). 



2178 σχολεία (δηλαδή το 61%) στεγάζονται σε νοικιασμένα κτίρια1. τα κονδύ-
λια που διατίθενται για αυτήν τη δραστηριότητα δεν είναι ικανοποιητικά. Μετα-
ξύ 1895 και 1907 διατίθενται κάθε χρόνο 650000 δραχμές2, ενώ για την ίδια 
περίοδο το κόστος κατασκευής ενός μονοτάξιου σχολείου ανέρχεται κατά μέσο 
όρο σε 14.000 δρχ., ενός διτάξιου σχολείου σε 20000 δρχ., ενός τετρατάξιου σε 
47000 δρχ. και ενός εξατάξιου σε 80000 δρχ. 3. και θα πρέπει επίσης να συνυ-
πολογιστούν τα έξοδα λειτουργίας του μηχανισμού σχεδιασμού και επίβλεψης 
των έργασιών4. 

Αλλά αυτά τα «μικρά πανεπιστήμια», ακριβή αντίγραφα του ίδιου 7tpo-
τύπου (βλ. εικ. 53-66), διασκορπισμένα σε ολόκληρη τη χώρα, σε έντονη αντί-
θεση με το αρχιτεκτονικό τους περιβάλλον —αφού ο νόμος εφαρμόστηκε και 
τα σχολεία αυτά κατασκευάστηκαν κατά προτεραιότητα σε αγροτικούς οικι-
σμούς— έγιναν για μια ολόκληρη εποχή η ίδια η εικόνα του σχολείου, έτσι ώστε 
30 χρόνια αργότερα και ακόμη και σήμερα, κάθε νεοκλασικό σχολείο, οποία 
και αν είναι η ημερομηνία κατασκευής του, να χαρακτηρίζεται σχολείο «τύπου 
Καλλία»5 η σχολείο «Συγγρού»6. 

1. Βλ. Στατιστική  της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  1910-1911, ό.π. 
2. Επετηρίς  του Υπουργείου  των Εκκλησιαστικών...  1907-1908, ό.π. 
3. Δελτίο  ν του Υπουργείου  των Εκκλησιαστικών...,  ό.π. 
4. Σύμφωνα με τους λογαριασμούς που παρουσιάζονται στην Επετηρίδα...  1907-1908, 

τα έξοδα αυτά αντιπροσωπεύουν το 4% του ποσού που δαπανήθηκε το διάστημα 1898-1907 
για το πρόγραμμα κατασκευής σχολικών κτιρίων. η αγορά των γηπέδων απορρόφησε ένα 

4% και η οικοδομή το υπόλοιπο 92%. οι συνολικές δαπάνες της περιόδου είναι 7538967 δρχ. 
5. Βλ. για παράδειγμα την έκθεση του αρχιτέκτονα της τεχνικής υπηρεσίας του Υ-

πουργείου Παιδείας με ημερομηνία 29 Δεκ. 1927, όπου το σχολείο της Πρόνοιας (βλ. εικ. 
41) χαρακτηρίζεται σαν «τύπου Καλλία» (Α.Τ.Υ.Ν.Α., φάκ. Πρόνοια). 

6. Σχετικά με το τελευταίο αυτό σημείο μια παρανόηση δημιουργήθηκε τότε, που δια-
τηρείται και σήμερα, τροφοδοτώντας το μύθο της συνεισφοράς των εθνικών ευεργετών στη 
συγκρότηση του πρωτοβάθμιου σχολικού δικτύου: η ανέγερση αυτών των σχολείων Αποδίδε-
ται συχνά σε δωρεά του Α. Συγγρού. Βλ. ενδεικτικά στη Ναυπλιακή  Ηχώ  του 1927 (σ. 44) 
σχετικά με το σχολείο του Μάνεσι στην Αργολίδα (βλ. εικ. 58), καθώς και επιστολή των 
κατοίκων του Λυγουριού στον Υπουργό Παιδείας στις 10 Μαρτίου 1950 (Α.Τ.Υ.Ν.Α.). και 

στις δύο περιπτώσεις γίνεται λόγος για δωρεά Συγγρού παρόλο που τα συγκεκριμένα σχολι-
κά κτίρια έχουν κατασκευαστεί με δαπάνες από τα εκπαιδευτικά τέλη. για μια πιο πρόσφατη 

ημερομηνία βλ. Δ. Ζήβας, Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, «Σύντομο ιστορικό...», ό.π., σ. 178' F. 
Loyer, Architecture  de  la Grèce contemporaine, Thèse de doctora t , Universi té de Paris, 
Facul té de Letres et Sciences Humaines , Παρίσι 1966, σ. 193 κ.ε. στην πραγματικό-
τητα με τη διαθήκη του που συντάχτηκε το 1896 ο Α. Συγγρός αφήνει στο Κράτος το ποσό 

των 750000 δρχ. με προορισμό την κατασκευή δημοτικών σχολείων σε όλη τη χώρα εκτός 
από την πρωτεύουσα. το κεφάλαιο όμως αυτό, που κατατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος την 1 Ιαν. 1904, παραμένει ακέραιο (κεφάλαιο και τόκοι) το 1926 (βλ. Μητρώον 
των εις την άμεσον διαχείρησιν  και των εις την εποπτείαν  του Υπουργείου  Παιδείας 
και Θρησκευμάτων  υπαγομένων κληροδοτημάτων,  Αθήνα 1929, τόμος Α', σ. 593). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΙΣΜΟΣ 

στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια του 
19ου αιώνα και οι πρώτες δεκαετίες του 20ού χαρακτηρίζονται από διαδοχικές 

απόπειρες εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την προσαρμογή του σχο-
λείου στις ανάγκες και στα Ιδεώδη του αστικού κράτους. το αίτημα της θε-
μελίωσης ενός εκπαιδευτικού συστήματος Ικανού να εξυπηρετήσει τους στό-
χους της εθνικής ολοκλήρωσης, την υπόσχεση της βιομηχανικής ανάπτυξης, 

την ομαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, έχει ήδη τεθεί από 
τη δεκαετία του 1870, και αναφερθήκαμε στα προηγούμενα κεφάλαια στις 

διάφορες νομοπαρασκευαστικές προσπάθειες που τείνουν να το Ικανοποιή-
σουν. τα συγκεκριμένα όμως θεσμικά μέτρα που υιοθετούνται έχουν αποσπα-
σματικό χαρακτήρα και επιπλέον γνωρίζουν σημαντικές περιπέτειες στην ε-
φαρμογή τους. 

Έτσι , τέσσερα χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου ΒΤΜΘ' το ζήτημα 
της μεταρρύθμισης των εκπαιδευτικών πραγμάτων επανέρχεται και μάλιστα 
με μεγαλύτερη ένταση αφού συνδέεται άμεσα με την ήττα του 1897. «Διά 
της μεταρρυθμίσεως του εκπαιδευτικού συστήματος [...] θα κατωρθούτο ν' 

αναδείξη [η Ελλάς] στρατόν ικανόν, ίν' αποτρέψη ποτέ εκ του μετώπου της 
το στίγμα του 1897 [...]. Οφείλομεν να αρξώμεθα του έργου της ανορθώσεως 

διά της μεταρρυθμίσεως των της παιδείας», σημειώνεται στην εισηγητική έκ-
θεση των νομοσχεδίων που καταθέτει το 1899 η κυβέρνηση Θεοτόκη με υ-
πουργό Παιδείας τον Αθ. Εύταξία1. στα νομοσχέδια αυτά, που εγκαινιάζουν 

τη φάση των «φιλελεύθερων» εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων2, και κυρίως 
στις εισηγητικές εκθέσεις που τα συνοδεύουν, διατυπώνονται με πληρότητα 
και συνοχή οι στόχοι της αστικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με έμφαση 

κυρίως στα θέματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: επταετής υποχρεωτική 

1. Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια  I.  Αιτιολογική έκθεσις  και αγορεύσεις  περί  Δημοτικής 
Εκπαιδεύσεως,  Εθνικό Τυπογραφείο, 1899, σ. Β. 

2. Δανειζόμαστε την ορολογία και το σχήμα που προτείνει η Άννα Φραγκουδάκη στο 
Εκπαιδευτική  μεταρρύθμιση  και φιλελεύθεροι διανοούμενοι..., ό.π. 



φοίτηση σε ένα ενιαίο και αυτοτελές δημοτικό σχολείο, «πρακτικός» προσα-
νατολισμός του περιεχομένου της διδασκαλίας, κατάργηση της διδασκαλίας 
των αρχαίων ελληνικών στο δημοτικό, μετάδοση των αρχών λειτουργίας του 
αστικού πολιτεύματος1. τα νομοσχέδια Ευταξία δεν ψηφίστηκαν. Η αντί-
δραση που αντιμετώπισαν, κυρίως στα ζητήματα του επαναπροσανατολισμού 
του περιεχομένου της διδασκαλίας και της σχέσης των εκπαιδευτικών βαθμί-
δων μεταξύ τους, ήταν τόσο έντονη ώστε στην ουσία εγκαταλείφθηκαν από την 
κυβερνητική πλειοψηφία και ο εισηγητής τους παραιτήθηκε2. το αίτημα 
λοιπόν της αστικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης παραμένει. 

Μετά το Κίνημα του 1909 και τη συγκρότηση της πρώτης κυβέρνησης 
Βενιζέλου οι προσπάθειες αυτές συνδέονται περισσότερο άμεσα με μια συγ-
κεκριμένη πολιτική, εκείνη του κόμματος των Φιλελευθέρων, και οι τύχες των 
σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων ακολουθούν από πολύ κοντά τόσο τις ευρύ-
τερες πολιτικές επιλογές συμμαχιών του Βενιζέλου όσο και τις εκλογικές του 
περιπέτειες. Έτσι κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Βενιζέλου (Οκτ. 
1910 - Φεβρ. 1915), και με διαδοχικούς υπουργούς Παιδείας τους Α. Αλε-
ξανδρή και I. Τσιριμώκο, εγκαταλείπονται οι νομοπαρασκευαστικές απόπει-
ρες του 1910 και 1913, ενώ οι μεταρρυθμίσεις του 1917-1920, που αφορούν 
κυρίως την επιβολή της δημοτικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο και τα δι-
δακτικά βιβλία της ίδιας βαθμίδας, αναιρούνται —τουλάχιστον εν μέρει— με 
την εκλογική ήττα του Βενιζέλου το Νοέμβριο του 19203. Η περίοδος αυτή 

οριοθετείται από το νομοθετικό έργο του 1929, «την πρώτη Ολοκληρωμένη 
μεταρρύθμιση στη νεοελληνική εκπαίδευση»4, σταθμό που επιλέξαμε και μεις 
σαν σχηματικό όριο της μελέτης μας. 

σε σχέση με αυτούς τους εκπαιδευτικούς σταθμούς —τους οποίους στα 
πλαίσια αυτής της εργασίας δεν μπορούμε παρά να απαριθμήσουμε5— το ζή-

1. στο  ίδιο,  σ. 23-25. 
2. Α. Δημαράς, η μεταρρύθμιση...,  ό.π., τ. Β', σ. κε' και τεκμ. αρ. 103β, σ. 22. 
3. Α. Δημαράς, «Εισαγωγή», στο: το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο,  (ανατύπωση), Αθή-

να 1976, σ. κγ '-με ' . 
4. Α. Δημαράς, η μεταρρύθμιση...,  ό.π., τ. Β', σ. μς'. 
5. Εκτός από τις μελέτες που ήδη αναφέρθηκαν βλ. σχετικά με τις εκπαιδευτικές με-

ταρρυθμίσεις: Α. Φραγκουδάκη, ο εκπαιδευτικός  δημοτικισμός  και ο γλωσσικός  συμβι-
βασμός  του 1911, Ιωάννινα 1977" Α. Δημαράς, «Εκπαίδευση 1882-1913», * ΙΣΤΟΡΊΑ  ΤΟΥ 

Ελληνικού Έθνους,  τ. ΙΔ' , Αθήνα 1977, σ. 409-413" του ίδιου, «εκπαίδευση 1913-1941», 
Ιστορία  του Ελληνικού Έθνους,  τ. ΙΕ ' , Αθήνα 1978, σ. 489-494' του ίδιου, «Προθέσεις, 

των πρώτων κυβερνήσεων Βενιζέλου (1910-1913) στα εκπαιδευτικά», στο: Μελετήματα 
γύρω από τον Βενιζέλο  και την εποχή  του, Αθήνα 1980, σ. 21-46' Δ. Γληνός, Άπαντα. 
Τόμος  Β'  1910-1914, εκδοτική φροντίδα, εισαγωγή, σημειώσεις Φ. Ηλιού, Αθήνα 1983, 
σ. 544-560. 



ζήτημα των σχολικών εγκαταστάσεων εξελίσσεται σχετικά ανεξάρτητα. το σχο-
λικό κτίριο, έτσι όπως έχει διαγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια, σαν αντι-
κείμενο συγκεκριμένων πρακτικών —διοικητικών, χρηματοδοτικών σχεδια-
στικών, κατασκευαστικών—, έχει από το 1894-1895 αποκτήσει όπως ήδη ανα-
φέραμε μια σχετική αυτονομία σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία του δημο-
τικού σχολείου. Αυτή η σχετική αυτονομία προσδιορίζεται προφανώς από τη 
θέση που του αποδίδεται μέσα στα πλαίσια της συνολικής εκπαιδευτικής αντί-
ληψης και πολιτικής, και τα στοιχεία αυτής της γενικότερης αντίληψης δεν 
μεταβάλλονται στις φιλελεύθερες μεταρρυθμιστικές προτάσεις, τουλάχιστον 
αυτές που στοχεύουν στο θεσμικό πλαίσιο. Αντίθετα: 

1. Ol κρατούσες παιδαγωγικές αρχές και η διδακτική μέθοδος δεν θί-
γονται στο επίπεδο αυτών των νομοπαρασκευαστικών προσπαθειών. Ο ερ-
βαρτιανισμός παραμένει η κυρίαρχη παιδαγωγική θεωρία ενώ διατηρούνται 
όλα τα στοιχεία της κωδικοποιημένης εφαρμογής της συνδιδακτικής που έ-

χουμε ήδη περιγράψει1. Οι αμφισβητήσεις που διατυπώνονται για την aU-
στηρότητα και την ομοιομορφία της σχολικής διαδικασίας δεν γνωρίζουν με-
γάλη απήχηση2 και οπωσδήποτε δεν μεταφράζονται σε καινούργιες απόψεις 

και πρότυπα για το σχολικό χώρο 3. 
2. Διατηρείται, και μάλιστα ενισχύεται σε σχέση με το νόμο ΒΤΜΘ', 

ο συγκεντρωτισμός στη διοίκηση της εκπαίδευσης4 και τονίζεται ακόμη περισσότερο 

1. Βλ. χαρακτηριστικά:  Χρ. Π . Οικονόμου, «η στοιχειώδης εκπαίδευσις κατά την 
τελευταίαν εκατονταετίαν εν Ελλάδι (1830-1930)», Επετηρίς  της  Δημοτικής  Εκπαιδεύ-
σεως,  Αθήνα 1932, σ. 124-125. επίσης Α. Δημαράς, «Εισαγωγή», στο Μ. Κουντουράς, 
Κλείστε  τα σχολειά  (Εκπαιδευτικά  άπαντα),  Αθήνα 1985, τ. Α' , σ. πε ' -πζ ' . 

2. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην  Δημοτική Εκπαίδευση,  περιοδικό που προβάλλει 
συστηματικά το θέμα της βελτίωσης των διδακτηριακών συνθηκών, παράλληλα με θέσεις 
όπως αυτή του Γ. Παπασωτηρίου: «Θηρεύομεν, βλέπετε, παντού την τάξιν, την συμμε-
τρίαν, τον ρυθμόν, την αρμονίαν [...] εφυγαδεύσαμεν δε την φαιδρότητα και την χαράν», δη-
μοσιεύονται και Αποσπάσματα μεταφρασμένα από τα γερμανικά όπου «η εικών καλού σχο-
λείου» ταυτίζεται με την εφαρμογή της απρόσωπης πειθαρχίας όπως ακριβώς περιγρά-
φεται το 1880 από τον Σπ. Μωραΐτη  [Δημοτική  Εκπαίδευσις,  Β' (1902-1903), σ. 54 και 
Γ ' (1903-1904), σ. 194-198, αντίστοιχα], 

3. για παράδειγμα στην εισηγητική έκθεση του Δημ. Σαράτση για την ίδρυση του 
Παρθεναγωγείου Βόλου, οι προδιαγραφές για το κτίριο αφορούν την ύπαρξη ευρύχωρων αι-
θουσών για να διδάσκονται και πρακτικά οι μαθήτριες τα οικοκυρικά και τη ζωγραφική, κα-
θώς και την ανάγκη για αυλή και κήπο «εις τον όποιον υποχρεωτικώς θα ασχολώνται αι μα-
θήτριαι διότι, ώς γνωρίζετε, η κηπευτική και η ανθοκομία συντείνουν ουκ ολίγον εις την εξη-
μέρωσιν των ηθών» (βλ. Χ.Γ. Χαρίτος, «η εισηγητική έκθεση του Δημ. Σαράτση για την 
ίδρυση του Παρθεναγωγείου Βόλου», Θεσσαλική Εστία, τχ. 32, Μάρτης-Απρίλης 1978, 

σ. 333). 
4. ο Α. Ευταξίας στην αιτιολογική έκθεση για τα νομοσχέδια της δημοτικής εκπαί-

δευσης του 1889 θεωρεί ώς βασικό αρνητικό στοιχείο του νόμου ΒΤΜΘ'/1895, τη σχετική 



Αποκέντρωση που θέσπιζε: «Επείσθημεν δι' αυτού [του ΒΤΜΘ'] εν πρώτοις ότι η πλή-
ρης αποκέντρωσις, εις ήν ενασμενίζουσί τίνες εν ημίν, μόνον επί ζημία της Δημοτικής Εκ-
παιδεύσεως δύναται να αποβή παρά λαω διατελούντι, υφ' ας κοινωνικάς και πολιτικάς συν-
θήκας εύρηται την σήμερον ο ελληνικός [...] Εξέλιπεν ούτως ο νους ο διευθύνων αυτήν από 
σχεδίου προδιαγεγραμμένου και προς σκοπόν καθωρισμένον. Εξέλιπεν η ενότης εν τη διοική-
σει αυτής η τόσον απαραίτητος διά λαόν, οίος ο ελληνικός ο οφείλων να επιδιώξη ώς τάχιστα 

την ενιαίαν και ομοιόμορφον αγωγήν και παιδείαν των τέκνων του, δι ής και μόνης δύναται 
να παρασκευάση το μέλλον του αισιώτερον υπό τε κοινωνικήν και υπό πολιτικήν, μάλιστα δε 
υπό εθνικήν έποψιν» (Εκπαιδευτικά  Νομοσχέδια...,  ό.π., σ. 7). Αντιπροτείνει δε την εγκα-

θίδρυση μιας αυστηρής πυραμιδικής ιεραρχίας που οδηγεί από το δάσκαλο και μέσω των 
επιθεωρητών στο Εποπτικό Συμβούλιο και στον Υπουργό. στις 21 Μαρτίου 1911 ο υπουρ-

γός Παιδείας της πρώτης κυβέρνησης Βενιζέλου Αναπτύσσοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
της κυβέρνησης ανακοινώνει την κατάθεση νομοσχεδίου «Περί Κεντρικού Εποπτικού Συμ-

βουλίου Δημοτικής Εκπαιδεύσεως». Στόχος του νομοσχεδίου είναι η μεταρρύθμιση του θε-
σμού των εποπτικών συμβουλίων που είχε εισαχθεί με τον ΒΤΜΘ'/1895: «Δυστυχώς ο θε-
σμός ούτος απέδειξε καταφώρως και παταγωδώς την αποτυχίαν της τοπικής εκπαιδευτικής 
αυτοδιοικήσεως, καθόσον εχρησίμευσε μόνον, όπως εξυπηρετή τον οργιασμόν της μικροπολι-
τικής [...] Άλλως τε [...] η ανάληψις εκ μέρους του Κράτους των εξόδων της στοιχειώδους 

εκπαιδεύσεως φυσικόν ήτο να μεταρρύθμιση τον θεσμόν απομακρύνουσα απ' αυτού την δημο-
τικήν αρχήν, ην η νέα διοικητική διαίρεσις του Κράτους, την οποίαν παρασκευάζει η Κυβέρ-
νησις, καθόλου δεν ευνοεί» (Εφημερίς  των Συζητήσεων  της  Βουλής, Β' Διπλή Αναθεωρητι-
κή Βουλή, σ. 1245). Άλλωστε έχει ήδη ψηφιστεί το άρθρο 16 του συντάγματος του 1911 
σύμφωνα με το οποίο «η εκπαίδευσις διατελούσα υπό την ανωτάτην εποπτείαν του Κρά-
τους, ενεργείται δαπάνη αυτού». Απαλείφεται έτσι κάθε αναφορά σε συμμετοχή των τοπι-
κών αρχών στα θέματα της εκπαίδευσης [βλ. σχετικά: Α. Δημαράς, «Προθέσεις... στα εκ-
παιδευτικά (1910-13)», ό.π., σ. 25-28], Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα διάφορα νομοσχέ-
δια που κατέθεσε η προανήγγειλε την κατάθεσή τους ο Αλεξανδρής την περίοδο 1910-1911, 

και τα οποία φιλοδοξούσαν να απαντήσουν σε όλα τα θέματα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμι-
σης, τελικά έγιναν νόμοι του κράτους τα δύο νομοσχέδια που αφορούσαν την οργάνωση του 
Πανεπιστημίου και αυτά που ρύθμιζαν τα της διοίκησης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

προς μια περισσότερο συγκεντρωτική κατεύθυνση (βλ. σχετικά: στο ίδιο,  σ. 30-33). το ίδιο 
θα συμβεί άλλωστε και το 1913. από τη μεγάλη νομοπαρασκευαστική εργασία που έγινε 
με κύριο υπεύθυνο το Δ. Γληνό λίγα θέματα θα περάσουν το στάδιο του σχεδίου και θα νομο-

θετηθούν. Μεταξύ αυτών το «Περί διοικήσεως της Δημοτικής και Μέσης εκπαιδεύσεως» 
αφού προηγουμένως υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις θα εγκριθεί και θα δημοσιευτεί ώς 

νόμος 240 της 16 Απριλίου 1914 [βλ. σχετικά: Δ. Γληνός, Απαντα . Τόμος  Β'  1910-1911, 
ό.π., σ. 346-364, 558-559" Α. Δημαράς, «Προθέσεις... στα εκπαιδευτικά (1910-13)», ό.π., 

σ. 32-33, 38-39]. στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου η γενική τάση περιγράφεται ώς 
έξης: « Ω ς απολύτρωσις εχαιρετίσθησαν υπό των διδασκάλων οι νόμοι, οι εισαγαγόντες διοί-
κησιν και πρώτοι πατάξαντες την άκρατον αυθαιρεσίαν. Είνε δε ούτοι, ώς γνωστόν, ο ΒΤΜΘ' 
νόμος του 1895 διά την δημοτικήν εκπαίδευσιν και ο Γ^Α' του 1905 δια την Μέσην. Αμφοτέ-
ρων των νόμων τούτων κύριον γνώρισμα και προσόν είνε, ότι εισήγαγον ειδικούς και μονίμους 

επιθεωρητάς των σχολείων κατά περιφερείας, και εξήρτησαν πάσαν απόφασιν περί μεταθε-
σεως, προαγωγής η τιμωρίας των λειτουργών της εκπαιδεύσεως από την κρίσιν και την γνώ-
μην προ παντός των επιθεωρητών τούτων [...] Ότι η πολιτεία οφείλει να έχη την ανωτάτην 
διεύθυνσιν και εποπτείαν της εκπαιδεύσεως ουδείς ημφισβήτησε παρ' ημίν, ώς συνέβη εν άλ-
λαις χώραις. Τουναντίον μάλιστα δύναται να θεωρηθή ώς έλλειψις των ημετέρων κοινωνικών 



σότερο ο χαρακτήρας του ενιαίου δημοτικού σχολείου, με αυστηρά προτυποποιημένα 
όλα του τα στοιχεία 1. Μέσα σ' αυτήν τη λογική ενισχύεται η τάση 

αποδέσμευσης του σχολικού κτιρίου από τις τοπικές αρχές και η ανάθεση της 
λήψης των αποφάσεων και του ελέγχου σε ειδική υπηρεσία του Υπουργείου 
Παιδείας. 

3. Αναγνωρίζεται η σημασία του κτιρίου τόσο σε ό,τι αφορά την απο-
τελεσματικότητα της διδασκαλίας, όσο και σε σχέση με τη γενίκευση της 
φοίτησης2. Αντιμετωπίζεται όμως πάντα σαν ένα «εξωτερικό» χαρακτηρι-
στικό του δημοτικού σχολείου3. 

καθεστώτων, ότι δεν ευρέθησαν και άλλοι παράγοντες αρκετά ανεπτυγμένοι και αρκετά εν-
διαφερόμενοι περί του εκπαιδευτικού έργου, ώστε να θελήσωσι να συμμετάσχωσι και να υπο-
βοηθήσωσιν εν συνειδήσει και μετά σκοπιμότητος την πολιτείαν εις το διοικητικόν έργον της. 
Ένεκα τούτου απέτυχον και περιέπεσαν εις αχρηστίαν αι αποκεντρωτικαί διατάξεις του 
1834 και 1836. Ένεκα τούτου ακόμη και η συμμετοχή των δήμων εις την διοίκησιν της εκ-
παιδεύσεως δεν εγένετο επ' ωφελεία αυτής, ένεκα τούτου και τα επαρχιακά εποπτικά συμβού-
λια, ώς ιδρύθησαν διά του ΒΤΜΘ' νόμου, κατεκρίθησαν ώς αποτυχόντα εις το έργον των 
[...] Αφ' ετέρου όμως ομολογείται, ότι υπάρχει απόλυτος ανάγκη αποκεντρώσεως προς πρό-
ληψιν των αυθαιρεσιών και των άλλων ατοπημάτων, άτινα κατ' ανάγκην συνεπάγεται η μόνον 
διά της κορυφής της εκτελεστικής εξουσίας, δηλονότι διά του Υπουργού των Εκκλησιαστι-
κών, διοίκησις. Διά τούτο ώς μόνη λύσις κατά τους τελευταίους χρόνους ενδείκνυται η δι' 
υπαλλήλων του Κράτους αποκέντρωσις». για μια συνολική παρουσίαση της εξέλιξης του 

ζητήματος της διοίκησης και της εποπτείας της δημοτικής εκπαίδευσης βλ. Γ.Ι . Βασιλειά-
δης, «Ιστορική ανασκόπησις του θεσμού της επιθεωρήσεως των σχολείων της Στοιχειώδους 
Εκπαιδεύσεως», Επετηρίς  της  Δημοτικής  Εκπαιδεύσεως,  1932, σ. 221-246' I. Βλαχα-
βιόλος, «εκπαιδευτικόν συμβούλιον», ό.π., σ. 52-71. 

1. Σημειώνουμε ενδεικτικά τον νόμο ΓΣΑ'/1907, με τον οποίον καθιερώνεται η μονο-
πώληση των διδακτικών βιβλίων από το κράτος και επιβάλλεται το σύστημα του ενός και 
μόνου βιβλίου για κάθε τάξη. 

2. Σύμφωνα με τον Α. Αλεξανδρή «προ παντός πρέπει ν' άρξηται η στοργή της Πο-
λιτείας διά την πραγματικήν εκπαίδευσιν των Ελληνοπαίδων εκ του σχολείου, διότι είναι 
γνωστόν ότι εις τα μικρά προ πάντων μέρη το σχολείον δεν είναι η ο εκπαιδευτικός ναός, ο 
όποιος πρέπει να προσηλύτιση τον άπιστον παίδα, και διά τούτο πρέπει ο παις μεταβαίνων 

από της οικίας του εις το σχολείον να μη ευρίσκη τρώγλην, εν η θα διδαχθή, αλλά να εύρη 
πραγματικόν ναόν, τον όποιον ν' αγαπήση και όστις θα είναι άξιος, όπως τον συγκρατήση 

και τον κάμη ν' αγαπήση περισσότερον το σχολείον και την διδαχήν» (Εφημερίς  των Συζη-
τήσεων  της  Βουλής, Β' Αναθεωρητική Βουλή, Συνεδρ. 28/11/1911, σ. 1052). Όμοια το 
1914 κατά την συζήτηση των νομοσχεδίων Τσιριμώκου θα επισημανθεί η αδυναμία εφαρμο-
γής της υποχρεωτικής εκπαίδευσης λόγω έλλειψης διδακτηρίων (Εφημερίς  των Συζητή-
σεων της  Βουλής, Περ. ΙΘ' , Συν. Γ ' , τ. Α' , σ. 55). 

3. Βλ. χαρακτηριστικά το «Σχέδιο για ένα σύντομο υπόμνημα», στο: Δ. Γληνός, 
Άπαντα.  Τόμος  Β'  1910-1914, ό.π., σ. 549. επίσης στην Αιτιολογική έκθεση του νομο-

σχεδίου για την Δημοτική Εκπαίδευση του 1913 σημειώνεται: «Μολονότι όμως τα ζητή-
ματα της οργανώσεως του προγράμματος, της διοικήσεως, του διδακτικού προσωπικού είναι 

τα προέχοντα εν τη εκπαιδεύσει και περί ταύτα στρέφεται κατ' ανάγκην ιδιαζόντως η προσοχή 



4. Tο θέμα της υγιεινής του σχολείου και ειδικότερα του σχολικού κτι-
ρίου αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σε κεντρικό πρόβλημα. 

5. τα δύο τελευταία σημεία συγκλίνουν στη συγκρότηση μιας «τεχνι-
κής» αντιμετώπισης του σχολικού κτιρίου, γεγονός που επιτρέπει, ακόμη και 
όταν οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις των φιλελεύθερων ναυαγούν (π.χ. νομο-
σχέδια 1910-1911 και 1913), και μένει έκθετη η συνολική εκπαιδευτική σύλλη-
ψη, να προωθούνται τα θέματα τα σχετικά με το σχολικό κτίριο, και ακόμη 

να μην αναιρείται η πορεία από την εναλλαγή των κυβερνήσεων. Άλλωστε 
δημοτικιστές και συντηρητικοί συμφωνούν στη γενική εκτίμηση για τη δυσ-
λειτουργία της εκπαίδευσης1. Η σύγκρουση τοποθετείται στην ανάλυση των 
αιτίων, στα μέτρα που ειδικότερα προτείνονται και κύρια στο γλωσσικό. Από 
αυτές τις διαφοροποιήσεις το σχολικό κτίριο ξεφεύγει ώς «τεχνικό» και «εξω-
τερικό» στοιχείο που γενικά αναγνωρίζεται ότι μειονεκτεί. Διαπιστώνουμε 
λοιπόν μια τάση σταθερή για όλη αυτήν την περίοδο προς την κατεύθυνση του 
εξορθολογισμού στη διαδικασία παραγωγής και συντήρησης των διδακτηρίων 

(μηχανισμός και χρηματοδότηση). Οι διορθωτικές παρεμβάσεις οφείλονται 
—και αυτό διατυπώνεται καθαρά— στα προβλήματα και στις δυσλειτουργίες 

χή ημών κατά την μεταρρύθμισιν, εν τούτοις ώς και εν τη γενική εκθέσει ετονίσαμεν, είναι 
ανάγκη εκ παραλλήλου να ληφθή σύντονος πρόνοια και περί άλλων ουχί επουσιωδών ζητη-

μάτων, εάν θέλωμεν το όλον έργον της εκπαιδεύσεως να ευδοκιμήση. τα ζητήματα του σχο-
λικού κτιρίου, του σχολικού κήπου, και του γυμναστηρίου, των σχολικών επίπλων και οργά-
νων της σχολικής βιβλιοθήκης η ουδαμώς η ατελέστατα έχουσι λυθή μέχρι σήμερον ούτως 
ώστε από την έποψιν ταύτην η χώρα ημών είναι εκ των τα μάλιστα καθυστερουσών» (στο 
ίδιο, σ. 270). 

1. Ο Ν. Εξαρχόπουλος διατυπώνοντας την αρνητική κριτική του για τα νομοσχέδια 
του 1913 αναγνωρίζει ότι: «ο τα νομοσχέδια υποβαλών οξύτατα διείδεν άπαντα τα τρωτά 
του νυν παρ' ημίν λειτουργούντος εκπαιδευτικού συστήματος και περιγράφει ταύτα μετά 

μεγίστης παρρησίας, πειστικότητος και επιστημονικής ακριβείας, ουδέν αποκρύπτων, αλλά 
και κατ' ουδέν υπερβάλλων διά των λεγομένων την πραγματικήν κατάστασιν» (αναφέ-

ρεται στο Δ. Γληνός, Άπαντα.  Τόμος  Β'  1910-1914, ό.π., σ. 554). Αντίστοιχα ο Γ .Ν. 
Χατζιδάκης, αντιτιθέμενος το 1920 στην εισαγωγή της δημοτικής στο δημοτικό σχολείο ση-
μειώνει: «Ουδείς εξ εκείνων, όσοι ασχολούνται πολύ η ολίγον περί τα εκπαιδευτικά ημών 
πράγματα, ευρίσκει αυτά κατά πάντα άρτια και καλώς έχοντα, τουναντίον δε πάντες ομολο-
γούσιν ότι ταύτα έχουν ανάγκην πολλής και επιμελημένης εξετάσεως και διορθώσεως, αλλ' 
ουχί ανατροπής εκ βάθρων [...] Ημείς στερούμεθα διδακτηρίων, στερούμεθα διδασκάλων, 
στερούμεθα διδασκαλείων καταλλήλως ωργανωμένων [...] το πρώτον άρα και κύριον καθή-
κον ημών έπρεπε να είναι να εξετάσωμεν και εξεύρωμεν κατά τινα τρόπον ώς τάχιστα και 
πόρους χρηματικούς θα εξεύρωμεν και διδακτήρια θα οικοδομήσωμεν και διδασκαλεία θα 

οργανώσωμεν και διδασκάλους θα μορφώσωμεν και συλλογάς και πίνακας θα προμηθευ-
θώμεν» (Γ.Ν. Χατζιδάκης, Γεννηθήτω  φως —ο μαλλιαρισμός  εις τα δημοτικά σχολεία, 

Αθήνα 1920— το απόσπασμα στο Α. Δημαράς, η μεταρρύθμιση...,  ό.π., τ. Β', σ. 129). 



του υφιστάμενου κάθε φορά θεσμικού πλαισίου και δεν συνδέονται άμεσα με 
μεταβολές στις γενικότερες εκπαιδευτικές επιλογές. 

1. ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Από την εμπειρία της εφαρμογής του προγράμματος του 1895 ανέκυ-
ψαν νέα προβλήματα. Η προσοχή στρέφεται τώρα σε ζητήματα αποτελεσμα-
τικότητας του μηχανισμού που έχει επιφορτισθεί με την ανέγερση των σχο-
λικών κτιρίων. Ο Γ. Δροσίνης επισημαίνει ήδη από το 1898: «Παρ' ημίν ο 
νόμος ΒΤΜΘ' προνοεί όπως η εκτέλεσις των σχολείων ανατεθή λόγω οικο-
νομίας εις τους κατά νομούς μηχανικούς των δημοσίων έργων [...] Πλήν της 
διά την εκτέλεσιν των σχολείων προβλέψεως ταύτης περί ουδεμιάς άλλης υ-
πηρεσίας προνοεί. Διά την εξέλεγξιν όμως των υποβαλλομένων διά του επι-
θεωρητού των σχολείων εις το υπουργείον της Παιδείας προϋπολογισμών, 
διαγραμμάτων, διά την χορήγησιν τεχνικών, αρχιτεκτονικών και οικοδομικών 

οδηγιών, αίτινες είνε πολλαί και απαραίτητοι κατά την πρόοδον της οικοδομής 
των σχολείων, διά την εν γένει διεύθυνσιν των σχολικών κτιρίων και 

διά την συμπλήρωσιν της τεχνικής νομοθεσίας απαραίτητος ανάγκη είνε η 
ίδρυσις εν τω υπουργείω της Παιδείας ειδικής υπηρεσίας αρχιτεκτονικής των 
σχολικών κτιρίων, ήτις να αποτελήται από αρχιτέκτονας, διαφωτίζοντας τον 
υπουργόν της Παιδείας επί όλων των συναφών ζητημάτων προς τα σχολικά 

κτίρια [...] διότι εν η περιπτώσει άνευ μέτρων αναλόγων [...] επιχειρηθή η 
εκτέλεσις των δημοτικών σχολείων, το ναυάγιον αυτών είνε βέβαιον και προ-

τιμοτέρα η μη κατασκευή αυτών»1. 
Ένα χρόνο αργότερα θα προταθεί, στα πλαίσια των μεταρρυθμιστικών 

νομοσχεδίων της κυβέρνησης Θεοτόκη, η συμπλήρωση της κεντρικής υπηρε-
σίας του Υπουργείου Παιδείας με τμήμα Αρχιτεκτονικής Υπηρεσίας. ΟΙ 
αρμοδιότητες του νέου τμήματος θα καθοριστούν σε σχέση με μια ολοκληρω-
μένη σύλληψη διδακτηριακής πολιτικής2. πιο συγκεκριμένα, για την επίλυ-
ση του ζητήματος των σχολικών εγκαταστάσεων προτείνονται οι παρακάτω 

1. «τα νέα κτίρια των δημοτικών σχολείων», Εθνική Αγωγή, έτος Α', αρ. 2, 13 
Μαρτίου 1898, σ. 18. 

2. Τόσο στην Αιτιολογική Έκθεση περί των νομοσχεδίων της Δημοτικής Εκπαιδεύ-
σεως όσο και στις αγορεύσεις του Ευταξία κατά τη διάρκεια της συζήτησης τους στη βουλή, 
το διδακτηριακό ζήτημα καταλαμβάνει σημαντική θέση (βλ. Εκπαιδευτικά  νομοσχέδια..., 

ό.π., σ. 27-28, 34, 40, 47-50). Άλλωστε, η αρχική πρόθεση ήταν να κατατεθεί ιδιαίτερο 
νομοσχέδιο περί διδακτηρίων Μέσης και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, και σ' αυτό αναφέρον-
ται τόσο οι εκθέσεις όσο και οι πρώτες αγορεύσεις. η συγχώνευση του με το νομοσχέδιο 
περί δημοτικής εκπαιδεύσεως ανακοινώθηκε στις 14 Ιουλίου 1899, και το νέο αυτό νομο-
σχέδιο, του οποίου το Ε' κεφάλαιο άφορα τα διδακτήρια, κατατέθηκε την 1 Νοεμβρίου 1899. 



μεθοδεύσεις που συνιστούν, σχεδόν στο σύνολό τους, απάντηση σε συγκεκρι-
μένες ελλείψεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και σε δυσλειτουργίες της 
εφαρμογής του1: 

1. Διδακτηριακοί τύποι. Ένα από τα κεντρικά σημεία της κριτικής των 
διατάξεων του νόμου ΒΤΜΘ' και της συγκεκριμένης εφαρμογής του είναι η 

αναντιστοιχία που παρατηρείται στις περισσότερες περιπτώσεις των διδακτη-
ρίων που κατασκευάζονται, ανάμεσα στον αριθμό των κατοίκων του οικισμού 
και στο διδακτηριακό τύπο που έχει επιλεγεί (βλ. πίνακα XIV). τα αίτια αυτής 
της κατάστασης που επιβαρύνει σημαντικά τις σχετικές δαπάνες αποδίδονται 
αφ' ενός στην απουσία «ασφαλών κριτηρίων» για τη διαβάθμιση των σχολείων 
σε μονοτάξια, διτάξια, τριτάξια κλπ.2, και αφ' ετέρου στην ύπαρξη μόνον τεσ-

1. στην Αιτιολογική Έκθεση για τα νομοσχέδια της Δημοτικής εκπαίδευσης, και 
στα πλαίσια μιας συνολικής κριτικής του προγενέστερου θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα 
του εν ισχύει νόμου ΒΤΜΘ', σημειώνεται: «Έτερον θετικόν καλόν του Νόμου του 1895 

υπήρξεν η πρόνοια περί ανεγέρσεως διδακτηρίων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, υπέρ ων 
διετέθη μέρος των εκπαιδευτικών τελών. τα διδακτήρια ταύτα δεν ανηγέρθησαν ακόμη, διότι 

και ώς προς ταύτα αι σχετικαί διατάξεις του Νόμου υπήρξαν ελλιπείς. Οπωσδήποτε όμως 
ετέθη δι' αυτού βάσις ασφαλής προς απόκτησιν καταλλήλων διδακτηρίων, την παντελή σπά-

νιν των οποίων από ετών διεξετραγώδουν πάντες οι περί την Δημοτικήν εκπαίδευσιν ασχο-
λούμενοι, πάντες οι γινώσκοντες, οποίαι τρώγλαι ώς επί το πολύ χρησιμεύουσι νυν ώς διδα-
κτήρια, οπόσον δε φθείρεται εν αυτοίς η υγεία και ταπεινούται το φρόνημα τοσούτων απαλών 
υπάρξεων, όποιον δε αίσχος είνε δι' ημάς μετά εβδομηκονταετή περίπου ελεύθερον βίον να 
καθυστερώμεν και εν τούτω άλλων χθεσινών λαών της Ιλλυρικής Χερσονήσου, οίτινες και εν 
τοις τελευταίοις αυτών χωρίοις έχουσι να επιδείξωσιν αληθή μέγαρα της Δημοτικής Ε κ π α ι -
δεύσεως» (στο ίδιο, σ. 13). οι ελλείψεις των διατάξεων του νόμου ΒΤΜΘ' αποδίδονται κύρια 

στην «αποκεντρωτική» λογική, την οποία ο Ευταξίας προσάπτει στο νόμο στο σύνολό του, 
στο βαθμό που αναθέτει διοικητικό έργο σε επιθεωρητές και περιφερειακά εποπτικά συμβού-

λια χωρίς συγχρόνως να εγκαθιστά το πυραμιδωτό ιεραρχικό σχήμα που θα εξασφάλιζε τον 
έλεγχο από τις κεντρικές υπηρεσίες και τον υπεύθυνο υπουργό (στο Ιδιο,  σ. 27). 

2. ο νόμος ΒΤΜΘ' προβλέπει έξι τύπους σχολείων: τα πλήρη που είναι υποχρεωτικά 
εξατάξια, τα κοινά, που μπορεί να είναι μονοτάξια, διτάξια, τριτάξια η τετρατάξια, και τα 

γραμματοδιδασκαλεία. Κριτήριο για την κατάταξη των κοινών σχολείων ορίζεται ο αριθμός 
των μαθητών του σχολείου, χωρίς άλλο προσδιορισμό, και η σχετική απόφαση ανατίθεται 
στο περιφερειακό εποπτικό συμβούλιο μετά από γνωμάτευση του νομαρχιακού επιθεωρητή. 

Σύμφωνα με τον Εύταξία η ρύθμιση αυτή «αφίνει ελεύθερον το στάδιον εις πασαν αυθαιρεσίαν, 
ούτως ώστε προκειμένου περί ανεγέρσεως διδακτηρίων να γνωμοδοτώσιν επιθεωρηταί και 

να εγκρίνη το Υπουργείον τον τύπον κοινών τετραταξίων και πλήρων εξαταξίων σχολείων 
αντί δαπάνης πολλών δεκάδων χιλιάδων δραχμών εκεί, ένθα αρκεί διτάξιον η και μονοτάξιον 

σχολείον να περιλάβη τους μαθητάς» (στο ίδιο,  σ. 13). στα προτεινόμενα νομοσχέδια προ-
βλέπονται επτά τύποι σχολείων ενώ για την ίδρυση και την κατάταξή τους υιοθετείται «ώς 
λογική και ορθή βάσις, ην έχουσιν αποδεχθή ήδη πάσαι σχεδόν αι πεπολιτισμέναι χώραι» 

ο αριθμός των κατοίκων κάθε οικισμού. ο μαθητικός πληθυσμός εκτιμάται ότι αντιπροσω-
πεύει το 8% του συνολικού. Ως κατώτατο όριο για την ίδρυση σχολείου ορίζονται οι 20 μα-
θητές και ώς ανώτατο όριο μαθητών ανά τάξη οι 90 μαθητές. Τέλος για την ίδρυση η την 



τεσσάρων εγκεκριμένων διδακτηριακών τύπων, που δεν επαρκούν για να επι-
τευχθεί μια Ικανοποιητική σχέση ανάμεσα στο μέγεθος του κτιρίου και στο 
μαθητικό πληθυσμό που πρόκειται να φιλοξενήσει. Προτείνεται λοιπόν η σύν-
ταξη εννέα νέων κτιριακών τύπων που να ακολουθούν το σχήμα κατάταξης 

των σχολείων που προβλέπει το νομοσχέδιο. Έτσ ι προβλέπονται τρεις τύποι 
μονοτάξιων σχολείων (ένας για 20-45 μαθητές, δεύτερος για 46-70 και τρί-
τος για 71-90), και από ένας τύπος για τα υπόλοιπα είδη πολυτάξιων σχολείων 
—από το διτάξιο μέχρι το πλήρες επτατάξιο. Η σύνταξη των σχεδίων αυτών 

των τύπων —που όπως σημειώνεται στην εισηγητική έκθεση θα πρέπει να 
είναι «εις κλίμακα εκτελέσεως» αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε «μελέτη 

εφαρμογής»— ανατίθεται στο Αρχιτεκτονικό Τμήμα, ενώ προβλέπεται η έκ-
δοση διατάγματος που να καθορίζει τους «αναγκαίους παιδαγωγικούς και υ-
γιεινολογικούς αυτών όρους». για την έκδοση του διατάγματος προβλέπεται 
συνεργασία του Εποπτικού Συμβουλίου Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, του Αρχι-
τεκτονικού Τμήματος και του καθηγητή της Υγιεινής του Πανεπιστημίου. 
Πάντως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν έχει διατυπωθεί αυτήν την εποχή 

αρνητική κριτική για το διάταγμα του 1894 η τους τύπους Καλλία από την 
άποψη της υγιεινής1. Μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί η διάταξη αυτή του νομο-

σχεδίου σαν ένα τυπικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης σύλληψης για την ανά-
ληψη του ζητήματος των σχολικών εγκαταστάσεων από τον κεντρικό μηχανι-
σμό του Υπουργείου Παιδείας. 

2. Χρηματοδότηση και προγραμματισμός.  την εποχή που υποβάλλονται 
τα νομοσχέδια Ευταξία μόλις έχει αρχίσει η εφαρμογή του «προγράμματος 

Καλλία». Βρίσκονται λοιπόν κατατεθειμένα στην Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας 
ουσιαστικά ανέπαφα τα ποσά που έχουν συγκεντρωθεί από το 1895, που άρ-

χισε να εφαρμόζεται ο νόμος ΒΤΕ' περί εκπαιδευτικών τελών. το ποσό που 
προορίζεται για τις σχολικές εγκαταστάσεις ανέρχεται το 1898 σε 1600000 
δρχ. 2. επίσης στη διάθεση του Υπουργείου βρίσκεται εκείνη την εποχή και 

μετάταξη υφισταμένων σχολείων εκδίδεται Β. Διάταγμα μια φορά το χρόνο, λίγο πριν από 
την σύνταξη του προϋπολογισμού. 

1. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι οι διδακτηριακοί τύποι του 1898 εγκρίθηκαν από 
το Πρώτο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο του 1901 ώς πληρούντες τους κανόνες της υγιεινής, 
ενώ το 1906 τόσο το διάταγμα του 1894 όσο και οι τύποι του 1898 παρουσιάστηκαν στο Πρώ-

το Διεθνές Συνέδριο της Εξυγιάνσεως των Οικοδομών που οργανώθηκε στο Παρίσι, όπου 
και απέσπασαν την «επιδοκιμασίαν πάντων» (βλ. «το εν Παρισίοις Διεθνές Συνέδριον των 

Οικοδομών περί των εν Ελλάδι εφαρμοζομένων μέτρων διά την υγιεινήν των σχολικών κτι-
ρίων», Αρχιμήδης,  2/1906, σ. 13-18). το διάταγμα του 1894 φαίνεται ότι παραμένει σε 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι το 1940 [βλ. Ε. Λαμπαδάριος, Σχολική  Υγιεινή  μετά στοιχείων 
Παιδολογίας,  Αθήνα 1940 (4η έκδοση), σ. 13, 72], 

2. Εκπαιδευτικά  Νομοσχέδια...,  ό.π., σ. 27. 



Π Ι Ν Α Κ Α Σ XIV 

Διδακτήρια  υπό κατασκευή και υπό έγκριση (1899) 

Σχολεία Δαπάνη Κάτοικοι Δήμος Τύπος 

1. Αρφαρά Αίγείρας 13365 534 Γ' τάξεως διτάξιο 
2. Χάλια Αύλίδος 16447 848 Β' τάξεως διτάξιο 
3. Λεβέτσοβα Κροκεών 28500 1789 Β' τάξεως διτάξιο 
4. Λάγεια Λαγείας 19000 618 Β' τάξεως μονοτάξιο 
5. Θεολόγος Σελλασίας 18620 391 Β' τάξεως μονοτάξιο 
6. Φαρακλάτα 17480 1443 Γ' τάξεως διτάξιο 
7. Καρβελά Μαλευρίου 19600 539 Β' τάξεως μονοτάξιο 
8. Μαζέικα Κλειτορίας 9900 1344 Β' τάξεως διτάξιο 
9. Τράπεζα Βουρών 10580 201 Β' τάξεως μονοτάξιο 

10. Σκούταρι Καρυουπόλεως 22050 410 Β' τάξεως μονοτάξιο 
11. Καρδίτσα Ακραιφνίου 12240 484 Γ' τάξεως μονοτάξιο 
12. Κόκκινον Ακραιφνίου 14615 300 Γ' τάξεως μονοτάξιο 
13. Καθολικόν Βουρών 10580 297 Γ' τάξεως μονοτάξιο 
14. Σουδενών 17205 742 Β' τάξεως διτάξιο 
15. Αγ. Βλάσιος Λαπαθών 17760 1415 Β' τάξεως διτάξιο 
16. Ακράτας 14550 863 Γ' τάξεως διτάξιο 

Σύνολο 262492 

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 

1. Κομποτάδες Ήρακλειωτών 11840 756 Β' τάξεως μονοτάξιο 
2. Λιανοκλάδι Παραχελωϊτών 12675 716 Β' τάξεως μονοτάξιο 
3. Στρέβυζα Παίων 63640 1605 Β' τάξεως έξατάξιο 
4. Καλάβρυτα 40890 1395 Β' τάξεως τετρατάξιο 
5. Ανώγεια-Παλαιοπαναγία 

Φάριδος 24180 1776 Β' τάξεως διτάξιο 
Σύνολο 153225 

Πηγή:  Εκπαιδευτικά  Νομοσχέδια...,  ό.π.. 

το κληροδότημα Συγγρού για την κατασκευή διδακτηρίων 1 . το ποσό όμως 
αυτό κρίνεται ανεπαρκές για την ταυτόχρονη κάλυψη των κτιριακών αναγκών 

της πρωτοβάθμιας και της μέσης εκπαίδευσης. Προτείνεται λοιπόν για μια 
ακόμη φορά στη Βουλή η σύναψη δανείου 20000000 δρχ., με εγγύηση τα 
ετήσια έσοδα από τα εκπαιδευτικά τέλη και το ποσό που προϋπολογίζεται ότι 

1. στο ίδιο,  σ. 27. 



θα εξοικονομηθεί από τα ενοίκια των διδακτηρίων. το δάνειο αυτό θα επιτρέ-
ψει, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, την κάλυψη των κτιριακών αναγκών 

σε σύντομο χρονικό διάστημα και με οικονομικότερους όρους, αφού πρόθεση 
είναι, όπως δηλώνεται, να ανατεθεί η κατασκευή των διδακτηρίων «εργο-
λαβικώς εις μεγάλην οικοδομικήν έταιρείαν»1. Στόχος της πρότασης αυτής 
είναι και η άμβλυνση των σημαντικών διαφορών που παρατηρούνται στο κό-
στος κατασκευής όμοιων διδακτηριακών τύπων από τόπο σε τόπο (βλ. πί-
νακα XIV). Ό π ω ς σημειώνεται στην έκθεση οι διαφορές αυτές δεν Οφείλον-
ται «μόνον εις την ολιγωρίαν και την ασυνειδησίαν των αρμοδίων αρχών ούτε 

εις την εκασταχού απαντώσαν διαφοράν της τιμής των οικοδομησίμων υλικών 
κ.λ.π. αλλά και εις τον πολλαχού επερχόμενον συνασπισμόν των μικρών ερ-
γολάβων καθ' ας έχομεν πληροφορίας. τον συνασπισμόν τούτον θα ματαιώ-
σωμεν, αν αφεθή ελεύθερον το καθ' ημάς υπουργείον να εκλέξη μεταξύ εργο-
λαβικής εταιρείας και μικρών έργολάβων»2. Η μεθόδευση αυτή—για την 

οποία δεν παρέχεται κανένα άλλο διευκρινιστικό στοιχείο ούτε για τον τύπο του 
δανείου ούτε για την μορφή και την εθνικότητα της εταιρείας και τους όρους 

της ανάθεσης— είναι και το μόνο σημείο από τα περί διδακτηρίων που αντι-
μετώπισε αντίδραση: στην αγόρευσή του ο Δηλιγιάννης τοποθετείται αρνητι-
κά φέρνοντας σαν αντιπαράδειγμα την οργάνωση της οδοποιίας μετά το 1883 

και την κακή διαχείριση των σχετικών δανείων3. στην τελική μορφή του νο-
μοσχεδίου δεν περιλαμβάνεται καμιά αναφορά στο δάνειο, και ώς μόνος πό-
ρος για τη χρηματοδότηση των σχολικών εγκαταστάσεων εγγράφονται τα 
έσοδα από τα εκπαιδευτικά τέλη. Αντιμετωπίζεται όμως το θέμα του προ-
γραμματισμού και της άσκησης ελέγχου στη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με το 
άρθρο 40, μια φορά το χρόνο (κάθε Αύγουστο) συνεδριάζει το Μικτό Συμβού-
λιο (Εποπτικό Συμβούλιο και Αρχιτεκτονικό τμήμα) το οποίο, με βάση τις 
σχετικές προτάσεις των νομαρχιακών επιθεωρητών και τα ποσά που έχουν 
συγκεντρωθεί από τα εκπαιδευτικά τέλη, αποφασίζει ποια κτίρια θα κατα-
σκευασθούν, θα ανακαινισθούν η θα συντηρηθούν, συντάσσει το σχετικό 

προϋπολογισμό και τον υποβάλλει για έγκριση στη Βουλή. με τον τρόπο αυτό 
εκτιμάται ότι θα αποφευχθούν καταχρήσεις και προνομιακές μεταχειρίσεις 
περιοχών λόγω σχέσεων εκλογικής πελατείας4. 

1. Εκπαιδευτικά  Νομοσχέδια...,  ό.π., σ. 27. 
2. Εκπαιδευτικά  Νομοσχέδια...,  ό.π., σ. 27. 
3. στο  ίδιο,  σ. 51 
4. στο ίδιο,  σ. 28. Όπως φαίνεται στον πίνακα XVI δεν ακολουθείται η διάταξη του 

νόμου ΒΤΜΘ' που ορίζει την κατά αποκλειστική προτεραιότητα ανέγερση διδακτηρίων στους 
δήμους γ ' τάξεως μέχρι την πλήρη κάλυψη των αναγκών τους. Είναι λοιπόν πιθανόν ότι οι 
επιλογές και οι προτεραιότητες υπακούουν σε εκλογικά συμφέροντα. 



3. Κατασκευή.  Από τη στιγμή που θα αποφασιστεί η παρέμβαση, και 
ειδικά όταν πρόκειται για κατασκευή, ενημερώνεται ο δήμαρχος για να παρα-
χωρήσει —στις περιπτώσεις που πρόκειται για δημοτικό κτήμα— η να εξα-
σφαλίσει με τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης το γήπεδο που ο επιθεωρητής 

σε συνεργασία με το νομομηχανικό έχει επιλέξει για την ανέγερση του σχο-
λείου. Κριτήρια για την επιλογή δεν διατυπώνονται στο νομοσχέδιο, ενώ για 

την επιφάνεια του γηπέδου ακολουθούνται τα μεγέθη του διατάγματος του 
1894: 10 τ.μ./μαθητή, που μπορεί να είναι μικρότερο στις πόλεις. Ο φάκε-
λος της κατασκευής —διάγραμμα γηπέδου, συγγραφή υποχρεώσεων και 

προϋπολογισμός «αναλόγως των κρατουσών τιμών μονάδος των εκασταχού οι-
κοδομήσιμων υλών»1— καταρτίζεται από τους κατά τόπους εργοδηγούς και 
μηχανικούς των Δημόσιων έργων και ελέγχεται από το αρχιτεκτονικό τμήμα. 
Η άμεση επίβλεψη του έργου ανατίθεται επίσης στους μηχανικούς των Δη-
μόσιων έργων, ενώ την εποπτεία έχουν οι αρχιτέκτονες της κεντρικής υπηρε-
σίας του Υπουργείου Παιδείας. Η παραλαβή του έργου, για την οποία ο 
νόμος ΒΤΜΘ' δεν περιείχε ειδική πρόβλεψη, γίνεται τώρα από επιτροπή στην 

οποία συμμετέχουν οι υπεύθυνοι για το έργο και ο νομαρχιακός επιθεωρητής. 
Διαγράφεται λοιπόν ένα πλήρες σχήμα προγραμματισμού της παραγωγής 
και της κατανομής των σχολικών εγκαταστάσεων. Η ύπαρξη της αρχιτεκτο-

νικής υπηρεσίας εξασφαλίζει το σχεδιασμό και τον κεντρικό έλεγχο των ε-
φαρμογών και επιτρέπει την κεντρική, και στη βάση προγραμματισμού, δια-
χείριση των κονδυλίων, που το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προορίζει για την 
κατασκευή των σχολείων. το σχήμα αυτό δεν εφαρμόστηκε άμεσα. τα περί 
διδακτηρίων, χωρίς να αντιμετωπίσουν ειδική αντίθεση, ενταγμένα όπως ήταν 

στο νομοσχέδιο για τη δημοτική εκπαίδευση ακολούθησαν την τύχη του. το 
ζήτημα όμως δεν θα εγκαταλειφθεί για πολύ καιρό στο βαθμό που συνδέεται 

με ευρύτερους προβληματισμούς της εποχής. 
θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η συγκρότηση και η επάνδρωση τεχνικών 

υπηρεσιών με αρμοδιότητα τα δημόσια έργα και τα έργα υποδομής που σχε-
τίζονται με διάφορους τομείς της διοίκησης αποτελεί γενικότερη τάση της 

εποχής. Βασικό σταθμό αποτελεί η σύσταση της Υπηρεσίας των Δημοσίων 
Έργων στα πλαίσια του Υπουργείου των Εσωτερικών το 1878, καθώς και 

η ανασυγκρότησή της το 1882 με τη μετάκληση της Γαλλικής Αποστολής. 
Αργότερα δημιουργούνται και ειδικές τεχνικές υπηρεσίες στα πολεμικά υ-

πουργεία2. Μία απ' αυτές τις υπηρεσίες, το τμήμα Φάρων και Φανών του 

1. στο ίδιο,  σ. 28. 
2. Βλ. Α. Οικονόμου, «Συνοπτική ιστορία των Δημοσίων Έργων της Ελλάδος», Τε-

χνική Επετηρίς  της  Ελλάδος,  τ. Α1, Αθήνα 1935, σ. 238-241. Ας αναφέρουμε επίσης ότι 
διευθυντής της Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων χρημάτισε ο Δ. Καλλίας (1913-1917). 



Υπουργείου Ναυτικών, χρησίμευσε ώς υπόδειγμα για τη σύσταση του Αρ-
χιτεκτονικού τμήματος του Υπουργείου Παιδείας1. στις ανάγκες επάνδρω-
σης αυτού του μηχανισμού απαντά και η θεσμική αναβάθμιση του Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου το 18872. την ίδια εποχή άλλωστε πολλαπλασιάζονται οι εκ-
δηλώσεις μιας αντίληψης που πριμοδοτεί τον τεχνικό λόγο σαν φορέα της αντι-
κειμενικής επιστημονικής ανάλυσης της οικονομικής κατάστασης της χώρας 

και φιλοδοξεί να διατυπώσει τεχνικά εφικτές λύσεις για τα προβλήματα που 
απασχολούν τον τόπο. Αναφέρουμε σχετικά την έκδοση του πρώτου ελληνι-

κού τεχνικού περιοδικού, της Μηχανικής Επιθεώρησης το 1887 και την ίδρυ-
ση του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου το 1898 με στόχο «να προαγάγη 

αφ' ενός την επιστήμην και να ευεργετήση αφ' ετέρου τον τόπον»3. το όργα-
νο του Συλλόγου, ο Αρχιμήδης, αποτέλεσε από το 1899 έως το 1925 το βήμα 

του τεχνικού κόσμου της χώρας με σημαντικό βάρος στη δημόσια συζήτηση για 
τα τεχνικοοικονομικά  ζητήματα. 
Παράλληλα ένας άλλος «τεχνικός» λόγος, ο υγιεινιστικός, θέτει περισ-

σότερο άμεσα το θέμα των σχολικών κτιρίων. οι επικρίσεις για την ανθυγι-
εινή κατάσταση τους οξύνονται και πολλαπλασιάζονται στο βαθμό που η ανά-
πτυξη της σχολικής υγιεινής και της παιδολογίας αναδεικνύει τη σημασία της 
υγείας του παιδιού και τη σχέση της με το σχολικό κτίριο. οι γιατροί παί-
ζουν εδώ σημαντικό ρόλο. το 1898 εκδίδεται ένα από τα πρώτα ελληνικά 
βιβλία ειδικά για την υγεία του μαθητή4, ενώ το Πρώτο Πανελλήνιο Ιατρικό 
Συνέδριο του 1901 εγγράφει στα θέματά του και εκείνο της σχολικής υγιει-
νής, και εκδίδει ψήφισμα με την ευχή να συσταθεί ανώτατο κεντρικό εποπτι-
κά συμβούλιο με τη συμμετοχή γιατρών υγιεινολόγων και δικαιοδοσία στα θέ-
ματα της σχολικής υγιεινής, και να προστεθεί ένας γιατρός στη σύνθεση των 
νομαρχιακών εποπτικών συμβουλίων5. στον εκπαιδευτικό χώρο επίσης το θέ-
μα της σχολικής υγιεινής προβάλλεται. στην Εθνική Αγωγή, που εκδίδει ο 
Γ. Δροσίνης, δημοσιεύονται συστηματικά ειδήσεις για τις εξελίξεις του το-
μέα αυτού στην Ευρώπη και σχολιάζεται η ελληνική πραγματικότητα, ενώ 
διατηρείται και Ιδιαίτερη στήλη με τίτλο «Υγιεινή του οίκου και του σχο-
λείου». Η σύσταση, με πρωτοβουλία του ίδιου, του εκπαιδευτικού μουσείου 

για τον εφοδιασμό των σχολείων με τα κατάλληλα διδακτικά όργανα και σκεύη 

1. Εκπαιδευτικά  νομοσχέδια...,  ό.π., σ. 27. 
2. Βλ. Κ. Μπίρης, Ιστορία  του Εθνικού Μετσοβίου  Πολυτεχνείου,  Αθήνα 1957, σ. 

296-299' Α. Οικονόμου, «Συνοπτική Ιστορία...», ό.π., σ. 240-245. 
3. Τεχνική  Επετηρίς  της  Ελλάδος,  τ. ΑΙ , Αθήνα 1935, σ. 3. 
4. Πρόκειται για το έργο του Γ. Καραπαναγιώτου, Υγιεινή  προληπτική  της  μαθητι-

κής μυωπίας,  Αθήνα 1898. 
5. Βλ. Ε. Λαμπαδάριος, Σχολική  Υγιεινή,  Αθήνα 1929 (2η έκδ.), σ. 24. 



συμβάλλει επίσης προς την κατεύθυνση αυτή. τα θέματα της σχολικής Υγι-
εινής προβάλλονται επίσης και από τη Δημοτική Εκπαίδευση του Σπ. Δου-
κάκη είτε με τη μορφή μονογραφιών από ειδικούς, είτε ώς ειδήσεις σχετικά 

με την ευρωπαϊκή εμπειρία, είτε ακόμη μέσα από τις επιστολές των δασκά-
λων ώς μετάδοση της καθημερινής τους εμπειρίας. 

στο «Πρώτον Ελληνικόν Εκπαιδευτικόν Συνέδριον» του 1904, στο οποίο 
«οι διαμαρτυρίες, οι ενέργειες της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, οι δειλές 

κρατικές παρεκκλίσεις από τα καθιερωμένα, βρίσκουν τη δικαίωση τους» και 
στο οποίο εκφράζονται όλες οι τάσεις «που θα μπορούσαν να θεωρηθούν προ-

οδευτικές μέσα στα σχεδόν αμετακίνητα όρια στα οποία κινείται η ελληνική 
εκπαίδευση»1, τα ζητήματα τα σχετικά με το σχολικό κτίριο κατέχουν ση-

μαντική θέση. Θέσεις και προτάσεις διατυπώνονται για τη βελτίωση των σχο-
λικών εγκαταστάσεων ώς βασική προϋπόθεση για την ευρύτερη διάδοση της 
στοιχειώδους εκπαίδευσης2. επίσης, στα πλαίσια του συνεδρίου οργανώνεται 
«Σχολική Έκθεσις» με εκθέματα από διάφορες χώρες, από τα οποία μεγά-
λος αριθμός είναι σχέδια κτιρίων, καθώς και διάλεξη του καθηγητή της Υ -
γιεινής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κ. Σάββα, με θέμα «Νύξεις τινές προς 
βελτίωσιν της σχολικής Υγιεινής εν Ελλάδι» 3. στη διάλεξη αυτή θα παρου-
σιαστούν οι εξελίξεις της σχολικής υγιεινής, θα προβληθεί η σημασία του 
θεσμού του σχολικού γιατρού και θα προταθούν μέτρα όπως η εφαρμογή της 

υπαίθριας διδασκαλίας στα σχολεία 4 και η δημιουργία σχολικών λουτρών. την 

1. Α. Δημαράς, η μεταρρύθμιση...,  τ. Β', ό.π., σ. λα'. 
2. Βλ. τις προτάσεις/ευχές που ψηφίστηκαν από το τμήμα Στοιχειώδους Εκπαιδεύ-

σεως του Συνεδρίου, καθώς και την εισήγηση του Θ.Ι. Μιχαλόπουλου στο ίδιο τμήμα για το 
όποιο είχε ορισθεί ώς ειδικό θέμα. «Ευρυτέρα διάδοσις της στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως και 

ελάττωσιν του αριθμού των αγραμμάτων των υπερβάντων την ηλικίαν της εκ του Νόμου 
υποχρεωτικής φοιτήσεως εις το Δημοτικόν Σχολείον», στο Πρώτον  Πανελλήνιο  Ελληνικόν 
Εκπαιδευτικόν  Συνέδριον.  εν Αθήναις, 31 Μαρτίου-4  Απριλίου  1904, Αθήνα 1904, σ. 
58-82.Από τις προτάσεις που αφορούν τα διδακτήρια υιοθετήθηκαν αργότερα από την πολι-
τεία η πρόταση για οργάνωση «σχολικών κοινοτήτων μετά ειδικών διοικητικών δικαιωμάτων 
και καθηκόντων και ιδίου ταμείου» και η «χάριν του ταχυτέρου πολλαπλασιασμού των δι-
δακτηρίων κατασκευή τούτων κατά τους αυτούς μεν υγιεινούς, παιδαγωγικούς και αρχιτε-
κτονικούς όρους, απλουστέρων όμως και ολιγοδαπανωτέρων» (βλ. εδώ στη συνέχεια). 

3. Βλ. Κ. Σάββας, «Νύξεις τινές προς βελτίωσιν της σχολικής Υγιεινής εν Ελλάδι. 
Διάλεξις γενομένη ενώπιον του Πανελληνίου εκπαιδευτικού Συνεδρίου εν τη Αιθούση του 
Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός τη 1η Απριλίου 1904», Δημοτική Εκπαίδευαις,  αρ. 22, 
23, της 10, 20 Απριλίου 1904, σ. 337-357. 

4. ο Κ. Σάββας προτείνει την κατασκευή ενός μεγάλου υπόστεγου στην αυλή του 
κάθε σχολείου ώστε όταν ο καιρός το επιτρέπει να γίνεται εκεί η διδασκαλία. την διάδοση 
της υπαίθριας διδασκαλίας θα προτείνει το 1912 και ο Δ.Ι. Σαράτσης στην εισήγησή του 
στο Β' ελληνικό συνέδριο κατά της φυματιώσεως, και για το σκοπό αυτό θα προτείνει την κα-



70. Υπόδειγμα κανονικής διατάξεως θρανίων σε σχολική αίθουσα 60 μαθητών με μο-
νοπλάγιο φωτισμό. Τα θρανία είναι του τύπου του Υπουργείου του 1911. 

71. Υπόδειγμα διέδρου θρανίου του Υπουργείου Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 1911. 



72. Υπόδειγμα μονοτάξιου διδακτηρίου, 1911, (σειρά A). 



73. Υπόδειγμα διτάξιου διδακτηρίου, 1911, (σειρά Α). 





74 Υ π ό δ ε ι γ μ α τετρατάξιου διδακτηρίου, 1911, (σειρά Α) 
α ' κάτοψη ορόφου, β' «πρόοψη διαμερίσματος αιθουσών» 
γ ' «πρόοψη διαμερίσματος διαδρόμου» 

75 Υ π ό δ ε ι γ μ α εξατάξιου διδακτηρίου, 1911, (σειρά Α) 
α ' κάτοψη ισογείου β ' κάτοψη ορόφου γ ' κάτοψη θεμελίων 



76. Υπόδειγμα μονοτάξιου διδακτηρίου, 1911, (σειρά Β). 77. Υπόδειγμα διτάξιου διδακτηρίου, 1911, (σειρά Β). 



78. Υπόδειγμα τετρατάξιου διδακτηρίου, 1911, (σειρά Β). 



79. Υπόδειγμα εξατάξιου διδακτηρίου, 1911, (σειρά Β). 



80. Διτάξιο διδακτήριο στη Σπηλιά Τριφυλίας. Αποπεράτωση 1915. 



81. Εξατάξιο δημοτικό σχολείο στο Καζακλάρ Τυρνάβου. 



82. Εγκεκριμένο σχέδιο για την ανέγερση ιδιωτικού κτιρίου με σκοπό να νοικιαστεί 
από το κράτος σαν διδακτήριο. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1917. 



83. Υ π ό δ ε ι γ μ α μονοτάξιου αγροτικού διδακτηρίου, 
α' είσοδος από ανατολών, Οκτώβριος 1921. β' είσοδος από μεσημβρίας, Ιανουάριος 1922. 



85. Μονοτάξιο διδακτήριο, τύπος 12Β. Αρχ. Ν. Μητσάκης, 192. 

84. Υ π ό δ ε ι γ μ α μονοτάξιου αγροτικού διδακτηρίου, είσοδος από μεσημβρίας, Φεβρουά-
ριος 1 922. 



86. Διτάξιο διδακτήριο, τύπος 26Α. Αρχ. Γ. Πάντζαρης, Νοέμβριος 1923. 
α' Δυτική όψη. β' Μεσημβρινή όψη. γ ' Κάτοψη. 



87. Μελέτη διτάξιου διδακτηρίου στον Ασπρόπυργο, Αύγουστος 1921. 



88. Μελέτη τριτάξιου δημοτικού σχολείου στο Ξυλόκαστρο, Απρίλιος 1922. 



89. Μελέτη τριτάξιου διδακτηρίου, τύπος 32. Αρχ. Π. 
Σούρσος, (Ιούλιος) 1926. 

90. Μελέτη τριτάξιου διδακτηρίου, τύπος 33. Αρχ. Π. 
Σούρσος, 1925. 



91. Υπόδειγμα τετρατάξιου διδακτηρίου, 1926. 



92. Μελέτη τετρατάξιου διδακτηρίου Κάμπου Χίου, τύπος 46Α. Αρχ. Γ. Πάντζαρης, 
Μάρτιος 1924. 



93. Μελέτη εξατάξιου διδακτηρίου, τύπος 64. Αρχ. Π. Σούρσος, 192... 



94. Μελέτη εξατάξιου διδακτηρίου, τύπος 66. Αρχ. Π. Σούρσος, (Δεκέμβριος) 
192(6). 



95. Μελέτη μικτού διδακτηρίου Βλαχοκερασιάς,  1921. 



96. Διτάξιο διδακτήριο Λυρκείας (Κάτω Μπέλεσι) Αργολίδος, 
α' Πρόσοψη. β' Κάτοψη, γ ' Ό ψ η από την αυλή. 



97. Δημοτικό σχολείο Στέρνας Αργολίδος 

98. Δημοτικό σχολείο Ασίνης Αργολίδος, 



ίδια χρονιά θα εκδοθεί από τη «Βιβλιοθήκη Μαρασλή» η Υγιεινή  τον σχο-
λείον  του Γ. Βλάμου, ενώ ο Κ. Σάββας θα αναλάβει ώς σχολίατρος Αττικής1. 

Σύντομα λοιπόν επανέρχεται το θέμα της αποτελεσματικότερης κρατι-
κής παρέμβασης στον τομέα της διδακτηριακής πολιτικής με τους ορούς συγ-
κρότησης του κατάλληλου μηχανισμού στο υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με 

την Επετηρίδα της  Δημοτικής  Εκπαιδεύσεως  1907-1908, το 1908 η Κεν-
τρική υπηρεσία του υπουργείου περιλαμβάνει αρχιτεκτονικό γραφείο με αρχιτέκτονα 

τον Αναστάσιο Μεταξά2. την ίδια χρονιά Ιδρύεται και Γραφείο Σχο-
λικής Υγιεινής, του οποίου σκοπός ορίζεται: «α) η από υγιεινής απόψεως 

επιθεώρησις των διδακτηρίων, των διδακτικών οργάνων και σκευών των δη-
μοσίων και Ιδιωτικών σχολείων του Κράτους, β) η από των μεταδοτικών και 
μολυσματικών νόσων προφύλαξις των εις τα σχολεία φοιτώντων. γ) η επί της 
υγείας των μαθητών και της καθόλου σωματικής αναπτύξεως αυτών επαγρύ-
πνησις. δ) η διάδοσις των θεμελιωδών γνώσεων της υγιεινής η επικαίρων υ-
γιεινών παραγγελμάτων διά των διδασκόντων και των διδασκομένων εις τον 
λαόν»3. το Γραφείο αυτό εξοπλίστηκε, σύμφωνα με τα γραφόμενα του εμ-

κατασκευή των αιθουσών των σχολείων έτσι ώστε να μπορεί η μία πλευρά να ανοίγει τελείως 
όταν ο καιρός είναι κατάλληλος (Βλ. Δ.Ι. Σαράτσης, Περί  υπαιθρίων  σχολείων  και υπαιθρί-
ου διδασκαλίας.  Ανάτυπο από τα Πρακτικά  του Β'  ελληνικού συνεδρίου  κατά της  φυματιώ-
σεως,  Βόλος 1913. Επίσης την βιβλιοκριτική του Δ. Γληνού που δημοσιεύτηκε στο Δελτίο 

του εκπαιδευτικού  Ομίλου,  τ. Γ ' , 1913, σ. 279. Αναδημοσιεύεται στο Δ. Γληνός, Άπαν-
τα, τ. Β', ό.π., σ. 373-374). Υπαίθρια σχολεία άρχισαν να λειτουργούν στην Αθήνα από το 
1916, ενώ το σύστημα των ημιυπαίθριων τάξεων μελετήθηκε από το αρχιτεκτονικό τμήμα 

του υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με το γραφείο σχολικής υγιεινής (εικ. 99-101) και 
εφαρμόστηκε μετά το 1930 σε αρκετά σχολεία (βλ. εικ. 104-105). Βλ. σχετικά Ε. Λαμπαδά-

ριος, Σχολική  Υγιεινή,  1919 (2η έκδ.), σ. 316-317, και 1940 (4η έκδ.), σ. 27-33, 378-379. 

1. Ε. Λαμπαδάριος, Σχολική  Υγιεινή,  1929 (2η έκδ.), σ. 24. 
2. ο Αναστάσιος Μεταξάς είχε ακολουθήσει αρχιτεκτονικές σπουδές στη Γερμανία 

κυρίως στο Technische Hochschule της Δρέσδης απ' όπου αποφοίτησε το 1895. Χρημάτισε 
γερουσιαστής το 1932-1935. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Συλλόγου αρχιτεκτόνων του 
όποιου εξελέγη πρόεδρος. Ως ελεύθερος επαγγελματίας ασχολήθηκε με τη μελέτη και την 
επίβλεψη μερικών από τα σημαντικότερα έργα της εποχής: Παναθηναϊκό στάδιο, νοσοκομείο 
Παίδων, Αιγινήτειο, νοσοκομείο Ανδρέα Συγγρού, το κτίριο της Ιωνικής και Λαϊκής Τρα-
πέζης, το μέγαρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, την Σιβιτανίδειο Σχολή (σε συνεργασία 
με τον Ε. Κριεζή), καθώς και πολλών ιδιωτικών κατοικιών. Ηταν από τους τελευταίους 
έλληνες αρχιτέκτονες που χρησιμοποίησε με αυστηρότητα το νεοκλασικό μορφολογικό ιδί-
ωμα στο αρχιτεκτονικό του έργο (βλ. Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική  αρχιτεκτονική,  Αθήνα 
1984, σ. 128-131). για το έργο του στο Υπουργείο Παιδείας δεν διαθέτουμε στοιχεία. Ά λ -
λωστε το 1911 επικεφαλής του Αρχιτεκτονικού Γραφείου βρίσκουμε τον Ν. Μπαλάνο. 

3. Β. Διάταγμα «Περί συστάσεως εν τω Υπουργείς των Εκκλησιαστικών και της 
Δημοτικής Εκπαιδεύσεως γραφείου της Σχολικής Υγιεινής», 17 Σεπτ. 1908, Εφημερίς 

της  Κυβερνήσεως,  αρ. 239, τ. Α', 1908. 



πνευστή του Γ. Δροσίνη «με τα πρωτογνώριστα στην υπηρεσία του Υπουρ-
γείου όργανα μετρήσεως, ζυγίσεως και εν γένει παρακολουθήσεως της υγείας 

των μαθητών»1. Δυο χρόνια αργότερα θα συστηματοποιηθεί η οργάνωση των 
δύο γραφείων με τον καθορισμό του προσωπικού τους και των προσόντων 
του, και θα Ιδρυθεί το πρώτο εργαστήριο παιδολογίας στην Ελλάδα στα πλαί-
σια του Γραφείου Σχολικής Υγιεινής2. 

Τέλος, το θέμα των διδακτηρίων θα ξανατεθεί με συνολικό τρόπο το 1911. 
Ο υπουργός Παιδείας της πρώτης κυβέρνησης Βενιζέλου Α. Αλεξανδρής θα 
καταθέσει την ημέρα της παρουσίασης του εκπαιδευτικού προγράμματος της 
κυβέρνησης νομοσχέδιο «περί διδακτηρίων της δημοτικής εκπαιδεύσεως» το 

οποίο θα αντιμετωπισθεί ώς «υπηρεσιακόν» και με συνοπτική συζήτηση θα 
ψηφιστεί τον Ιούλιο του 1911, πριν ακόμη υποβληθούν στη Βουλή τα μεταρ-
ρυθμιστικά νομοσχέδια για τη μέση και τη δημοτική εκπαίδευση3. το σχήμα 

που εγκαθιδρύεται δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από εκείνο των νομοσχε-
δίων Ευταξία: η δαπάνη κατασκευής, μετασκευής και συντήρησης των διδα-
κτηρίων, τόσο της δημοτικής όσο και της μέσης εκπαίδευσης, επιβαρύνει τα 

εκπαιδευτικά τέλη' κάθε χρόνο συντάσσεται προϋπολογισμός των απαιτούμε-
νων δαπανών ο οποίος υποβάλλεται στη Βουλή ώς παράρτημα του προϋπολο-
γισμού του Υπουργείου" η απόφαση για το ποιά διδακτήρια θα ανεγερθούν 

ανήκει στον Υπουργό μετά από γνωμοδότηση επιτροπής που αποτελείται από 
το νομάρχη η τον ειρηνοδίκη, τον οικείο επιθεωρητή και μηχανικό των Δημο-

σίων Έργων. Κριτήριο είναι το να λειτουργεί δημοτικό σχολείο ήδη για 
μια τριετία και να μην υπάρχουν κτίρια κατάλληλα για ενοικίαση. Προτεραιό-

τητα δίνεται Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο δήμος η η κοινότητα προσφέ-
ρει δωρεάν το γήπεδο και το μεγαλύτερο ποσοστό από την προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη. για τους δήμους με περισσότερους από 20000 κατοίκους η ανέγερση 

των διδακτηρίων γίνεται υποχρεωτικά με δημοτική δαπάνη αλλά σε σχέδια 
και κάτω από την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου' τέλος: 

«η διεξαγωγή της κεντρικής υπηρεσίας προς κατασκευήν, ανακαίνισιν και συν-
τήρησιν των σχολικών κτιρίων [...] εκτελείται υπό του εν τω Υπουργείω 
τούτω Αρχιτεκτονικού γραφείου, όπερ υπάγεται εις ίδιον τμήμα υπό τον 

1. Γ. Δροσίνης, Σκόρπια  φύλλα της  ζωής  μου, τ. Β', Αθήνα 1982, σ. 120. 
2. με το νόμο ΓΨΚΑ' /31 Μαρτίου 1910. Βλ. Νόμοι  περί  οργανισμού κεντρικής  υπη-

ρεσίας  του Υπουργείου  και περί  οργανισμού άλλων υπηρεσιών  αυτού, Αθήνα 1910, σ. 3-11. 
3. Πρόκειται για το νόμο ΓΩΚΖ' της 18 Ιουλίου 1911 «Περί διδακτηρίων εν γένει 

και της οργανώσεως της σχετικής υπηρεσίας», που δημοσιεύτηκε στο φύλλο αρ. 191, τ. Α' 
της Εφημερίδος  της  Κυβερνήσεως  του 1911. Βλ. επίσης για τις διαδοχικές μεταβολές των 

διατάξεων του νόμου Μ. Μαντούδης, Διδακτηριακή  νομοθεσία  από του 1920 έως 1927, Αθή-
να 1927, σ. 6-15. 



τίτλον Γραφείον τεχνικής υπηρεσίας Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και 
της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως»1. 

σε ό,τι αφορά τη μελέτη και την επίβλεψη της κατασκευής των σχολικών 
κτιρίων 0 νόμος ΓΩΚΖ' συνιστά τομή εγκαθιδρύοντας το θεσμικό πλαίσιο 

που θα Ισχύσει με μικρές μεταβολές μέχρι το 1962 και τη δημιουργία του 
οργανισμού Σχολικών Κτιρίων —ακραίο σημείο της συγκέντρωσης και της 

εξειδίκευσης του μηχανισμού παραγωγής των σχολικών εγκαταστάσεων. Συγ-
χρόνως η ύπαρξη κεντρικού σχεδιαστικού μηχανισμού επιδρά άμεσα στη λο-
γική καθορισμού των κτιριολογικών και αρχιτεκτονικών σταθερών του σχολι-
κού κτιρίου με σημαντικές επιπτώσεις στην ίδια την εικόνα του. 

2. Ο ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ 

η νέα αυτή φάση στο ζήτημα των σχολικών κτιρίων εγκαινιάζεται με 
την κατάργηση των τύπων Καλλία. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου ΓΩΚΖ': 

«οι μέχρι τούδε εφαρμοζόμενοι ενιαίοι τύποι των σχολείων καταργούνται». 
το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας η οι κατά 

τόπους μηχανικοί των δημόσιων έργων θα συντάσσουν κάθε φορά ειδική μελέτη 
για το συγκεκριμένο υπό ανέγερση διδακτήριο, ενώ οι γενικοί τεχνικοί και υγιει-

νολογικοί όροι οικοδομής των διδακτηρίων θα καθοριστούν με Βασιλικό Διά-
ταγμα. Εγκαταλείπονται λοιπόν, σύμφωνα με τη διατύπωση του νομοσχεδίου, 
όχι μόνο οι συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές λύσεις που επέλεξε ο Δ. Καλλίας 

αλλά και η ίδια η λογική του ενιαίου τύπου. Σημαντική στροφή στην αντιμε-
τώπιση του σχολικού κτιρίου, για τη συλλογιστική της οποίας όμως η αιτιο-
λογική έκθεση του νομοσχεδίου δεν μας παρέχει ειδικές πληροφορίες2. Ώσ-

1. από το 1923 άρχισε να λειτουργεί και περιφερειακή αρχιτεκτονική υπηρεσία με 
τη δημιουργία θέσεων σχολικών αρχιτεκτόνων στις κυριότερες έδρες των Γενικών Επιθεω-

ρήσεων. στους σχολικούς αρχιτέκτονες ανατίθεται η άμεση επίβλεψη των εκτελούμενων έρ-
γων καθώς και, σε συνεργασία με τους επιθεωρητές, η επιθεώρηση των σχολείων και η σύν-
ταξη εκθέσεων για τη διδακτηριακή κατάσταση των περιοχών (βλ. Ν.Δ. 30/12/1923, «Περί 
τροποποιήσεως διατάξεων τινών του νόμου 2442 περί ιδρύσεως ταμείων Εκπαιδευτικής 
Προνοίας» και Β.Δ. 18/11/1925, «Περί προσόντων, διορισμού, προαγωγής των σχολικών αρχιτεκτόνων, 

έδρας και δικαιοδοσίας αυτών», στο Μ. Μαντούδης, Διδακτηριακή  νομοθεσία..., 
ό.π., σ. 105-111, 229-230). 
2. το πλήρες κείμενο της αιτιολογικής έκθεσης, με ημερομηνία 20 Απριλίου 1911, έχει 

ώς εξής: «Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω εις την Βουλήν σχέδιον νόμου περί διδακτηρίων 
της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως δι' ου, το μεν συμπληρούνται κενά του ήδη υφισταμένου νό-

μου, άτινα δεκαπενταετής πείρα κατέδειξε, το δε καταργείται ο μέχρι τούδε ενιαίος τύπος 
του σχολείου, όστις, καθά έλαβον την τιμήν να αναπτύξω κατά την εν τη Βουλή εισήγησιν 
του νομοσχεδίου, τόσας επήνεγκεν υλικάς και ηθικάς ζημίας εις το Κράτος» [Εφημερίς  των 

Συζητήσεων  της  Βουλής, Β' Διπλή Αναθεωρητική Βουλή (1911), Παράρτημα, τόμος Α ' , 



Ωστόσο, όπως φαίνεται από μεταγενέστερες αναφορές στα πλαίσια των συζητή-
σεων της βουλής, αυτό που κυρίως αμφισβητείται είναι οι συγκεκριμένες λύ-
σεις Καλλία, και μάλιστα στις μορφολογικές τους επιλογές, και η γενικευμένη 

εφαρμογή τους χωρίς διάκριση αστικού και αγροτικού χώρου. Αντίθετα δεν 
διατυπώνονται συγκροτημένα αναλυτικά επιχειρήματα κατά της λογικής του 
ενιαίου διδακτηριακού τύπου καθεαυτής1. 

Συνδέοντας το πρόβλημα του ενιαίου τύπου με τη συγκεκριμένη εκδοχή 
Καλλία, ο Αλεξανδρής θα επιχειρηματολογήσει  για την κατάργηση των τύ-
πων του 1898 κυρίως με όρους τεχνικοοικονομικούς 2. Ως βασικό επιχείρημα 
προβάλλεται ότι οι μορφές και οι κατασκευαστικές τεχνικές που επιβάλλονται 

από τους τύπους «Καλλία» ξεπερνούν την εποχή αυτή το επίπεδο τεχνογνωσί-
ας των μαστόρων που χτίζουν στις αγροτικές περιοχές, όπου κατασκευάζονται 

τα περισσότερα από αυτά τα σχολεία, και αυτό με σημαντικές επιπτώσεις τό-
σο στο κόστος όσο και στην ποιότητα της κατασκευής. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία του υπουργείου Παιδείας, στο τέλος του 1909 η κατάσταση των σχολικών 
κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί το διάστημα 1898-1909 παρουσιάζεται ώς 

εξής: 96 σχολεία είναι σε καλή κατάσταση, 29 έχουν ανάγκη επισκευών, ενώ 
16 είναι ετοιμόρροπα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν3. Η ετήσια δα-

σ. 456]. δεν φαίνεται όμως να έγινε εισηγητική αγόρευση για το νομοσχέδιο η τουλάχιστον 
εμείς δεν την εντοπίσαμε στην Εφημερίδα  των Συζητήσεων  της  Βουλής της αντίστοιχης 
βουλευτικής περιόδου. για την ακαταστασία η οποία χαρακτηρίζει γενικά το νομοπαρασκευα-
στικό έργο του Α. Αλεξανδρή βλ. Α. Δημαράς, «Προθέσεις... στα εκπαιδευτικά (1910-
1913)», ό.π., σ. 30-31. 

1. στη συζήτηση για την ψήφιση του νομοσχεδίου κατ' άρθρο, το μόνο επιχείρημα που 
προβάλλει ο εισηγητής κατά του ενιαίου διδακτηριακού τύπου είναι ότι «εις ουδέν Κράτος 
υπάρχει ωρισμένος τύπος σχολείου» και αυτό ώς επιχείρημα υπέρ της διατάξεως του νομο-
σχεδίου που επιτρέπει την αγορά από το δημόσιο ιδιωτικών οικοδομών για τη στέγαση σχο-
λείων (άρθρ. 6). Αντίστοιχα η αντιπολίτευση δηλώνοντας την αντίθεσή της στο προηγούμενο 
άρθρο θα προβάλλει την ανάγκη του να κατασκευάζονται τα διδακτήρια σε όλη τη χώρα σύμ-
φωνα με ορισμένους τύπους, γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται οι όροι της υγιεινής. 

Αντίθετα στο θέμα της κατάργησης των τύπων Καλλία φαίνεται να υπάρχει απόλυτη συμφω-
νία [βλ. Εφημερίς  των Συζητήσεων  της  Βουλής, Β' Διπλή Αναθεωρητική Βουλή (1911), 
σ. 3353-3355]. 

2. Εφημερίς  των Συζητήσεων  της  Βουλής, Β' Διπλή Αναθεωρητική Βουλή (1911), 
σ. 1051. με παρόμοιους όρους θα διατυπωθεί κριτική κατά των τύπων του 1898 και κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων Τσιριμώκου το 1914, βλ. Εφημερίς 

των Συζητήσεων  της  Βουλής, Περ. ΙΘ' , Συν. Γ ' , τ. Α' , σ. 55. 
3. M. Mantoudis, «Les Bât iments scolaires en Grèce», L'Hellenisme  Contempo-

raine, αρ. 5/1936, σ. 454. θα πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι η «καταστροφική» αυτή 
εικόνα που παρουσιάζουν τα επίσημα στοιχεία για το σύνολο της χώρας διαφοροποιείται ση-
μαντικά στην περίπτωση της περιοχής της Αργολίδας για την οποία διαθέτουμε αναλυτικά 
στοιχεία σχετικά με την τύχη των σχολείων «Καλλία». Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, που 



δαπάνη για τη συντήρηση και τις επισκευές αυτών των σχολείων υπολογίζεται 
το 1911 σε 250000 δρχ., δηλαδή περίπου το 1/5 των εσόδων από τα εκπαιδευ-

τικά τέλη την περίοδο αυτή1. σαν συνέπεια αυτών των διαπιστώσεων προτεί-
νεται ο σχεδιασμός διαφορετικών αρχιτεκτονικών λύσεων για κάθε συγκεκρι-
μένο σχολείο, απλούστερων και οικονομικότερων. 

Η οικονομοτεχνική θεώρηση όμως δεν αποτελεί ούτε τη μοναδική ούτε 
την καθοριστική βάση για τις νέες επιλογές στον τομέα της διδακτηριακής πολι-

τικής. Ήδη από το 1899 έχει διατυπωθεί με σαφήνεια η πρόθεση εξορθολογισμού 

περιέχονται στο τμήμα των αρχείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας 
που βρίσκεται κατατεθειμένο στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Νομαρχίας Αργολίδας, από τα 

16 σχολεία που κατασκευάστηκαν μέχρι το 1911 σύμφωνα με τους τύπους «Καλλία», τα 13 
χρησιμοποιούνται ακόμη το 1951, είτε όπως ήταν αρχικά είτε στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις μετά από μεταρρύθμιση και προσθήκες αιθουσών, για τη στέγαση των σχολείων 

των οικισμών. Πρόκειται για τα διδακτήρια Αλέας (διτάξιο, αποπεράτωση 1905), Αραχναί-
ου (μονοτάξιο, 1907), Αγίας Τριάδος (μονοτάξιο, 1905), Καρυάς (μονοτάξιο, 1905), Κεφα-
λόβρυσο (μονοτάξιο, 1907), Τολού (μονοτάξιο, 1900), Νέας Επιδαύρου (μονοτάξιο, διτάξιο, 
1901), Μάνεση (διτάξιο, 1908), Κρανιδίου (διτάξιο, 1905), Ερμιόνης (διτάξιο, ;), Λυγου-
ριού (διτάξιο, 1899), Διδύμων (διτάξιο, 1900). τα υπόλοιπα τρία, τα μονοτάξια διδακτήρια 
Διδύμων, Παλαιάς Επιδαύρου και Λυγουριού, εκποιήθηκαν η κατεδαφίσθηκαν λόγω κακής 
κατάστασης το 1939-1940. στο διάστημα αυτό τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα δι-
δακτήρια «Καλλία», εκτός από τα λειτουργικά (προσανατολισμός, χωρητικότητα) και τις 
φθορές λόγω συνηθισμένης χρήσης, έτσι όπως εντοπίζονται στις εκθέσεις των σχολικών αρχιτεκτόνων 

και στις αιτήσεις επισκευών, είναι το σάπισμα των ξύλων της στέγης και της ορο-
φής που οφείλεται κυρίως στην κακή συντήρηση (βλ. έκθεση των αρχιτεκτόνων Ν. Μητσά-
κη με ημερομηνία 23.9.1928 και Σ. Σταματίου με ημερομηνία 15.10.1936 για το σχολείο 

της Παλαιάς Επιδαύρου) και οι ρωγμές που εμφανίζονται στην τοιχοποιία και που οφείλον-
ται κυρίως σε κακοτεχνίες στην κατασκευή ευθύς εξαρχής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις γνω-
ματεύσεις των σχολικών αρχιτεκτόνων και μηχανικών παρουσιάζει προβλήματα η θεμελί-
ωση των σχολικών κτιρίων είτε λόγω μικρού πάχους των τοίχων των θεμελίων είτε λόγω 
προβλημάτων στις απαιτούμενες επιχωματώσεις. Αυτό σε συνδυασμό με το μεγάλο ύψος των 
τοίχων των διδακτηρίων Καλλία (5,50μ.) και τα μεγάλα ανοίγματα (τα παράθυρα έχουν πλά-
τος 1,10 και ύψος 3,30 μ.) που διακόπτουν την συνοχή της τοιχοποιίας αφού φαίνεται ότι δεν 
κατασκευάστηκαν ξυλοδεσιές στα περισσότερα απ' αυτά, δημιουργούν κατ' αρχήν τριχοειδή 
ρήγματα που με την πάροδο του χρόνου και δεδομένης επίσης της σεισμοπάθειας της περιο-
χής διευρύνονται, οι τοίχοι αποκλίνουν από την κατακόρυφο και υπάρχει πρόβλημα κατάρ-
ρευσης. 

το πρόβλημα πάντως των κακοτεχνιών με σημαντικές επιπτώσεις στη στερεότητα του 
κτιρίου εμφανίζεται και αργότερα παρά την εφαρμογή απλούστερων τύπων, και αποδίδεται 

από τους σχολικούς αρχιτέκτονες στο ότι για λόγους αριθμητικής ανεπάρκειας του προσωπι-
κού η επίβλεψη της οικοδομής δεν γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό του Υπουργείου 
Παιδείας. Βλ. σχετικά την έκθεση του σχολικού αρχιτέκτονα Σ. Σταματίου με ημερομηνία 
29.3.1938 (Α.Τ.Υ.Ν.Α., φάκ. Αργολίδος Γενικά). 

1. Βλ. Εφημερίς  των Συζητήσεων  της  Βουλής, Β' Διπλή Αναθεωρητική Βουλή (1911), 
σ. 1051. 



σμού της κατασκευής των διδακτηρίων με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρή-
σης με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Ωστόσο οι όροι που το 1911 επιτρέ-
πουν την εν ονόματι της οικονομίας αυστηρή κριτική των «κιονοκράνων» και 

των «αετωμάτων» συνδέονται με τις μεταβολές που σημειώνονται στο χώρο 
της αισθητικής Ιδεολογίας σ' ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική την εποχή αυτή. 

Άλλωστε, αισθητική/Ιδεολογική επιλογή αποτελούσε και η εφαρμογή των τύ-
πων Καλλία. Α ς μην ξεχνάμε ότι οι δύο τύποι μονοτάξιων αγροτικών διδα-
κτηρίων του διατάγματος του 1984 (εικ. 46, 47) καθώς και ο τύπος Α' «α-
διαιρέτου δημοτικού σχολείου» για 80 μαθητές που σχεδίασε ο Καλλίας το 
1896 και ενέκρινε το υπουργείο (εικ. 48) δεν έχουν ούτε «κιονόκρανα» ούτε 
«αετώματα». οι τύποι όμως αυτοί δεν εφαρμόστηκαν, όπως δεν φαίνεται να 

εφαρμόστηκε, έκτος από την περίπτωση του μονοτάξιου σχολείου, και η άρχι-
κή εντολή ανάθεσης στην επιτροπή επεξεργασίας των διδακτηριακών τύπων, 

η οποία προέβλεπε την εκπόνηση «διπλών σχεδίων» για κάθε τύπο σχολείου 
«του μεν πολυτελεστέρου, του δε λιτοτέρου»1. οι τέσσερεις τύποι του 1898 

με την αυστηρή νεοκλασική μορφολόγηση των όψεων προκρίνονται ώς απάν-
τηση στο αίτημα να είναι το δημόσιο σχολείο, είτε στην πόλη βρίσκεται είτε 

στην ύπαιθρο, «το λαμπρότερον οικοδόμημα» και το «περικαλλέστερον», που 
διατυπώνεται ακόμη με έμφαση στα 18982, ώς παράσταση της δημόσιας εικό-
νας, ώς αρχιτεκτονική έκφραση της «κοινωνικής άρμονίας»3 στην οποία τεί-
νει και η γενικευμένη εκπαίδευση, τέλος ώς ένα μέσο πολιτικής διαπαιδαγώγη-
σης των αγροτικών πληθυσμών και μέσα από τη διάδοση των επίσημων 
αρχιτεκτονικών προτύπων του κράτους και της πόλης4. Πρόκειται ωστόσο για 

1. Αναφέρεται στο Εκπαιδευτικά  νομοσχέδια...,  ό.π., σ. 34. 
2. «τα Ελβετικά σχολεία»,  Εθνική Αγωγή, τ. Α' (1898), σ. 28-29. Πρβλ.: «Καλλι-

πρεπή [...] σχολικά κτίρια προέχοντα μεταξύ πάντων των οικοδομημάτων και εν αυτοίς τοις 
χωρίοις διατρανούσι το ενδιαφέρον των πεπολιτισμένων χωρών περί της πλήρους και υγιούς 

εκπαιδεύσεως της νεότητος. Ναός, σχολείον και στρατών είνε τα τρία οικοδομήματα, εφ' 
ων στηρίζει την πραγματικήν της υπόστασιν, το μεγαλείον και την δύναμίν της πάσα αληθώς 

πεπολιτισμένη πολιτεία» [Φ.Δ. Γεωργαντάς, «το Γκαίτειον Γυμνάσιον εν Φραγκφούρτη» 
Εθνική Αγωγή, τ. Α' (1898), σ. 68]. 

3. Σύμφωνα με τη διατύπωση του Α. Τζώνη: «[...] ο ιστορικιστικός τοπικισμός στη 
νεοκλασσική του έκφραση, πρόσφερε στους Έλληνες μια ουτοπία. με τους σχολαστικούς 
του κανόνες αρχιτεκτονικής σύνθεσης, με τις δυσκολίες του στο να πετύχει ακρίβεια στον 
συνδυασμό και τις ευθυγραμμίσεις των διαφόρων στοιχείων, με τη δεξιοτεχνική ρουτίνα 
ρυθμολόγησης, πρόσφερε ένα όραμα ανάτασης πάνω από μικρόψυχες επιδιώξεις και ατομικές 
ανικανότητες, μια συλλογική παράσταση της δημόσιας εικόνας, ένα παράδειγμα κοινωνι-
κής αρμονίας, μια υπόσχεση που έπρεπε να πραγματοποιηθεί» (Α. Τζώνη και L. Le-
faivre, «ο κάνναβος και η πορεία. μια εισαγωγή στο έργο του Δημήτρη και της Σου-
ζάνας Αντωνακάκη, και μερικές προκαταρκτικές σκέψεις γύρω από την Ιστορία της σύγ-
χρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής κουλτούρας», Αρχιτεκτονικά  Θέματα, 15/1981, σ. 165). 

4. την πρόθεση αυτή αποδίδει με έντονη αρνητική διάθεση ο βουλευτής Ν. Βελέντζας 



μια από τις τελευταίες, αν όχι την τελευταία, εμφατική χρησιμοποίηση της 
νεοκλασικής εικονογραφίας για την έκφραση του δημόσιου και του εθνικού 
Ιδεώδους1. 

Ήδη από την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα εμφανίζονται οι πρώτες 
ρωγμές στη μονολιθικότητα της κλασικιστικής μορφολογίας: εισαγωγή νεο-
μπαρόκ και νεοαναγεννησιακών στοιχείων στα δημόσια κτίρια, στις τράπεζες 

η στις κατοικίες των υψηλών εισοδηματικών στρωμάτων" νεορωμανικά και βυ-
ζαντινά στοιχεία στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική" «γραφική αρχιτεκτονι-
κή» για την δεύτερη εξοχική κατοικία των μεγαλοαστών στα προάστια2. Η 
εκλεκτικιστική αυτή αισθητική με την πολλαπλότητα των προτύπων αναπτύσ-

σεται τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα σε ένα νέο αρχιτεκτονικό κώδι-
κα που προβάλλει, στη θέση της «δογματικής ρυθμολογίας» και του προνομίου 

του νεοκλασικισμού να εκφράζει την «αυθεντική ελληνικότητα» επενδύοντας 
όλα τα κτιριολογικά προγράμματα και όλους τους τόπους, τη λογική της δια-
φοροποίησης και της ανάδειξης του Ιδιαίτερου «χαρακτήρα» του κάθε κτιρίου 
μέσα από την κατάλληλη επιλογή του «στυλ». Ιδιαιτερότητα που μπορεί να 
συνδέεται με το κτιριολογικό πρόγραμμα, αλλά επίσης με τον τόπο, την κοινω-
νική θέση του Ιδιοκτήτη η το συγκεκριμένο θεσμό που στεγάζει η ακόμα με την 
οικονομία της κατασκευής. 

τζας κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων I. Τσιριμώκου στη Βουλή το 1914: «Κατε-
σκευάσθησαν εις ορεινούς πληθυσμούς σχολεία με κιονόκρανα και πάσαν μηχανικήν πολυ-
τέλειαν, ην δεν δύναμαι να περιγράψω, προωρισμένα όμως εις την πρώτην καταιγίδα να 
καταρρεύσωσι' κατεσκευάσθησαν εν ενί λόγω σχολεία πολυτελή και άχρηστα, με την δι-
καιολογίαν ότι ανωκοδομήθησαν όπως χρησιμεύσωσιν ώς πρότυπα οικοδομημάτων εις τους 
χωρικούς πληθυσμούς, ωσανεί να επρόκειτο ούτοι να μεταβάλωσι τας καλύβας αυτών εις 
μέγαρα» (Εφημερίς  των Συζητήσεων  της  Βουλής, Περ. ΙΘ' , Συν. Γ ' , τ. Α' , σ. 55). 

1. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια εποχή το αυστηρό νεοκλασικό ιδίωμα ακο-
λουθειται με συνέπεια και σε άλλα δημόσια κτίρια που οικοδομούνται στην ελληνική επαρ-
χία, όπως για παράδειγμα το Δικαστικό Μέγαρο Χαλκίδας και το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Βόλου (βλ. σχετικά Ξ. Σκαρπιά-Χόιπελ, η μορφολογία  του γερμανικού κλασικισμού 
(1789-1848)  και η δημιουργική του αφομοίωση  από την ελληνική αρχιτεκτονική  (1833-
1897), διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 183 και πίν. 59). 

2. Βλ. γενικά για τις τάσεις στη νεοελληνική αρχιτεκτονική του τέλους του 19ου 
και των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, τον εκλεκτικισμό και την ανακάλυψη της πα-

ραδοσιακής αρχιτεκτονική: F. Loyer, Architecture  de  la Grèce contemporaine, ό.π., σ. 
250-252, 311-318, 331-342, 406-408, 421-438' Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική  αρχιτε-
κτονική,  Αθήνα 1984, σ. 112-115, 124-158, 175-180. Ειδικότερα για την εγκατάλειψη 

της αυστηρής νεοκλασικής μορφολογίας και τα εκλεκτικιστικά φαινόμενα στο γύρισμα 
του αιώνα βλ.: Ξ. Σκαρπιά-Χόιπελ, η μορφολογία  του γερμανικού κλασικισμού...,  ό.π., 

κυρίως από σ. 252 κ.ε.' Μ. Μπίρης, «το Αθηναϊκό σπίτι κατά το 19ο και τις αρχές του 
20ού αιώνα», Αθήνα πρωτεύουσα  πόλη, Αθήνα, έκδ. Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο 

Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1985, σ. 114-118. 



Η ελευθερία του εκλεκτικισμού να ανατρέχει σε ετερογενή μορφολογικά 
Ιδιώματα με βασικό κριτήριο τη δυνατότητά τους να εξυπηρετήσουν ένα συγ-
κεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα ανοίγει το δρόμο για την επαναξιολόγηση 

της λαϊκής αρχιτεκτονικής.  Ξεκινώντας σαν προσπάθεια σύνθεσης του πνεύμα-
τος της «γραφικής» αρχιτεκτονικής με στοιχεία της τοπικής παράδοσης1, το 

ρεύμα του τοπικισμού θα προβάλλει τα «μαθήματα» της ανώνυμης λαϊκής 
αρχιτεκτονικής ώς πρόταση για τη δημιουργία μιας «νεωτέρας αγνής ελληνικής 

τέχνης» 2, για την επανάκτηση δηλ. της ρυθμολογικής ενότητας που χάθηκε 
με το τέλος του νεοκλασικισμού3. Η κίνηση αυτή για την «επιστροφή στις 

ρίζες» της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής θα συνδεθεί με ένα ευρύτερο κίνημα δια-
νοουμένων που αναζητά στη μελέτη του πρόσφατου παρελθόντος τις βάσεις 

για την οικοδόμηση ενός εθνικού πολιτισμού4·. ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός 
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκφράσεις αυτού του κινήματος5. 

με τη μεταστροφή λοιπόν των αισθητικών προτύπων, την απόρριψη της 
μνημειακότητας, την ανάδειξη της έννοιας της οικονομίας (οικονομία που κυ-
ρίως νοείται ώς προς τη χρήση των πλαστικών μορφών και δεν ταυτίζεται πάντα 

1. Βλ. σχετικά Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική  αρχιτεκτονική,  ό.π., σ. 134-140. Σχε-
δόν προγραμματική διατύπωση βρίσκουμε στο άρθρο του Ε. Κριεζή, «Δημώδης αρχιτε-
κτονική» [Αρχ ιμήδης ,  ΙΓ ' (1912), σ. 1-8]: «Σήμερον μεταφυτεύονται εις τα χωρία και 
τας εξοχάς τα οικοδομικά υποδείγματα των πόλεων, άτινα εις ουδεμίαν σχέσιν και αρμο-
νίαν ευρισκόμενα με την περιβάλλουσαν ταύτα φύσιν μας αναγκάζουσι να υποφέρωμεν 
τας μεγαλειτέρας αισθητικάς παραφωνίας. οι δε αντιλαμβανόμενοι το τοιούτον και επι-
ζητούντες τύπους οικοδομών περισσότερον αρμόζοντας προς την φύσιν της εξοχής, μετα-
φέρουσι και παρεμβάλλουσι τοιούτους εις την ελληνικήν φύσιν, εξ Ελβετίας, Τυρόλου 
και αναλόγων μερών η εξ Ιταλίας τας βίλλας της αναγεννήσεως, αίτινες ισχύουσιν ώς 

Ελληνικαί. Εν τούτοις εκείνη η εξοχική οικία θα ευρίσκεται εν μεγαλειτέρα αρμονία με 
την περιβάλλουσαν φύσιν και θα φαίνεται ώς ν' ανεφύη από του εδάφους, ήτις θα προκύψη 
δι' εξελίξεως από τα αρχοντόσπιτα των ελληνικών κωμοπόλεων και χωρίων, άτινα είναι 
έργα της Ελληνικής δημώδους τέχνης». η διασύνδεση πάντως «γραφικής» αρχιτεκτονι-
κής και τοπικισμού δεν είναι ιδιαίτερο ελληνικό φαινόμενο (βλ. σχετικά F. Loyer, «Orne-
men t et caractere», Le siècle de  l'eclectisme.  Lille 1830-1930, Παρίσι-Βρυξέλλες 1979, 
σ. 79-94). 

2. Α. Ζάχος, «Ιωάννινα», Ηπειρωτικά  Χρονικά,  Γ ' (1928), σ. 306. 
3. η νέα αυτή ενότητα θα κατακτηθεί όχι όμως μέσα από το λαϊκότροπο τοπι-

κισμό αλλά με την υιοθέτηση της μοντέρνας αρχιτεκτονικής συνδεδεμένης με ένα νέο όρα-
μα βιομηχανικής ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. η σχολική 

αρχιτεκτονική θα αποτελέσει προνομιακό χώρο για την εφαρμογή των αρχών αυτής της 
αρχιτεκτονικής. 
4. Βλ. Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική  αρχιτεκτονική,  ό.π., σ. 105-115, 149-158. 
5. Βλ. Κ.Θ. Δημαράς, «ο τελέσφορος συγκερασμός», Ιστορία  του Ελληνικού 

Έθνους,  τ . ΙΕ ' , Αθήνα 1978, σ. 487. επίσης Α. Δημαράς, «Εισαγωγή», στο: Αλφαβη-
τάρι με τον Ήλιο,  ό.π., σ. κα', λα', λγ ' . 



με τη φτηνότερη κατασκευή1, την ανάδειξη τέλος του τόπου και της παράδο-
σης, μπορεί να συνδεθεί άμεσα τόσο η απόρριψη των διδακτηριακών τύπων του 
1898, όσο και η κατάργηση της ίδιας της πρακτικής του ενιαίου για όλη τη χώ-
ρα διδακτηριακού τύπου. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι το Μάιο του 1912, 

ο Ε. Κριεζής, σε ένα από τα πρώτα κείμενα που δημοσιεύονται για τη σημασία 
της ελληνικής «δημώδους» αρχιτεκτονικής,  θα αναλάβει την κριτική του «προ-

γράμματος Καλλία» από μια σκοπιά λιγότερο τεχνικοοικονομική  και περισ-
σότερο αισθητική/ιδεολογική. Αφού αναφερθεί στις βελτιώσεις που παρατη-
ρούνται από διδακτική και υγιεινή άποψη στα νέα σχολικά κτίρια θα προσθέσει 
«εν τούτοις η αρμόζουσα μορφή ακόμη δεν τοις άπεδόθη»2. και θα συνεχίσει: 
«Αλλ' ώς μεγαλύτερο δυστύχημα δέον να χαρακτηρίσωμεν το ότι διά τους δια-
φόρους τόπους έχουσι συνταχθή και καθιερωθή ωρισμένα σχέδια δημοτικών 
σχολείων άτινα εφαρμόζονται αδιακρίτως εις πάν μέρος της Ελλάδος όπου πα-
ρίσταται ανάγκη. Δύναται βεβαίως διά τας διαφόρους κλάσεις των σχολείων να 

υπάρχωσι τα αυτά οικοδομικά προγράμματα όχι όμως και τα αυτά σχεδια-
γράμματα. Θεμελιώδες αξίωμα της αρχιτεκτονικής είναι το ότι πρώτον πρέ-
πει να καθορίζεται η θέσις της ανεγέρσεως του οικοδομήματος, οιασδήποτε 
σημασίας και αν είναι τούτο, και είτα επί τη βάσει αυτής να συντάσσωνται τα 
σχέδια [...]. ο ικανός αρχιτέκτων δύναται να τα φέρει εις αρμονίαν με τα άλ-
λα υπάρχοντα οικοδομήματα και το εν γένει περιβάλλον και να διατηρήση συγ-
χρόνως τον ιδιαίτερον εις έκαστον ατομικόν χαρακτήρα» 3. 

Η υπεροχή αυτή του «τόπου» πάνω στον «τύπο» στην περίπτωση της 
σχολικής αρχιτεκτονικής ενισχύεται από έναν αναπτυσσόμενο λειτουργισμό που 
τροφοδοτείται από τις εργασίες του νεοσύστατου Γραφείου Σχολικής Υγιεινής, 
ειδικότερα στα θέματα της χωροθέτησης του κτιρίου μέσα στο γήπεδο έτσι 
ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες συνθήκες φωτισμού και ήλιασμού4. Μπορεί 

δε να υιοθετηθεί ώς αρχή για το σχεδιασμό των σχολικών κτιρίων, από τη 

1. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχιτεκτονικού τμήματος το διτάξιο διδακτήριο 
Σπηλιάς Τριφυλίας σχεδιασμένο σύμφωνα με τα νέα απλούστερα υποδείγματα (εικ. 80), 

που η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1915, κόστισε συνολικά 27964 δρχ. την ίδια εποχή 
και στην ίδια περιοχή η δαπάνη κατασκευής ενός διτάξιου σχολείου τύπου Καλλία 

ανέρχεται σε 20000 δρχ. (βλ. «Πίναξ των κατασκευασθέντων διδακτηρίων δαπαναις 
των εκπαιδευτικών τελών», Δελτίον  Υπουργείου  Παιδείας,  3/1919, σ. 13). 

2. ΟΙ παράγοντες που θα καθορίσουν την «αρμόζουσα μορφή» θα πρέπει να αναζη-
τηθούν σύμφωνα με τον Κριεζή «εις τας τοπικάς και κλιματικάς συνθήκας, εις τα έθιμα 
και τας συνήθειας των πληθυσμών, εν τη μεταβολή της αντιλήψεως των αναγκών. εις 
ταύτα προστίθεται ακόμη η θέσις εν η ανεγείρεται και το διαθέσιμον χρηματικόν ποσόν 
ώς σοβαρώς επιρρεάζοντες παράγοντες». 

3. Ε. Κριεζής, «Δημώδης αρχιτεκτονική»,  ό.π,, σ. 7. 
4. Βλ. Ε. Λαμπαδάριος (έκδ.), Κώδιξ  σχολικής  υγιεινής, Αθήνα 1922, σ. 3-16. 



στιγμή που η συγκρότηση του εξειδικευμένου κεντρικού μηχανισμού του υπουρ-
γείου —αρχιτέκτονες και γιατροί—εξασφαλίζει τόσο τον καθορισμό του γενι-
κού προγράμματος των σχολικών κτιρίων στη βάση των «επιστημονικών» κα-
νόνων της υγιεινής και της παιδαγωγικής όσο και την εξειδίκευση αυτού του 
προγράμματος στο συγκεκριμένο κτίριο, ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο οι καθολικοί κανόνες στη συνάντησή τους με τον τόπο. 

Η δραστηριότητα του νέου τμήματος του Υπουργείου Παιδείας θα αρχί-
σει με την επεξεργασία το Νοέμβριο του 1911 δύο σειρών υποδειγμάτων διδα-
κτηρίων (βλ. εικ. 72-79), που αποτελούν την πρώτη έκφραση των νέων αρχών 

της σχολικής αρχιτεκτονικής 1. Γιατί αν η σχολική αρχιτεκτονική αποδεσμεύε-
ται από τον «τύπο» με την έννοια του αυστηρά και μηχανικά επαναλαμβανό-
μενου προτύπου, δεν μπορεί να αποδεσμευτεί από το μοντέλλο/υπόδειγμα, ώς 
πρότυπη σχεδιαστική εκδοχή των γενικών υγιεινών και παιδαγωγικών κανό-
νων, απαραίτητη μεταξύ των άλλων και για τον οικονομικό προγραμματισμό. 

Η λογική συγκρότησης των δύο σειρών είναι όμοια με αυτή των τύπων 
το 1898: κάθε σειρά περιλαμβάνει ένα μονοτάξιο, ένα διτάξιο, ένα τετρατάξιο 
και ένα εξατάξιο διδακτήριο2, που παρουσιάζουν κοινές αρχές οργάνωσης της 

κάτοψης και όμοια πλαστικά στοιχεία στη σύνθεση των όψεων. για τη διαρ-
ρύθμιση της αίθουσας διδασκαλίας ο Ν. Μπαλάνος και ο Γ. Σούλης —στους 

οποίους οφείλονται τα σχέδια3—, υιοθετούν τις διατάξεις του διατάγματος 

1. τα σχέδια των εικ. 72-77 εντοπίσαμε στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Παιδείας σε φάκελο που έφερε την ένδειξη «Διδακτήρια 1911», ενώ τα σχέ-

δια των εικ. 78-79 σε άλλο φάκελο χωρίς ιδιαίτερη ένδειξη, που περιείχε μελέτες διαφό-
ρων διδακτηρίων. Είναι όμως προφανές ότι αποτελούν σειρά με τα υποδείγματα των εικ. 
76-77. Προτείνουμε την ταύτιση των δύο σειρών που δημοσιεύονται εδώ με τα «νεώτερα 
υποδείγματα απλουστέρου τύπου» τα οποία σύμφωνα με τον Ε. Λαμπαδάριο «εξεδόθη-
σαν (Δεκέμβριος 1911) υπό της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας» (Ε. Λα-
μπαδάριος, Σχολική  Υγιεινή,  1928, σ. 23, σημ. 3). με βάση τα υποδείγματα αυτά το αρχιτεκτονικό 

τμήμα προχώρησε σε μία πρώτη εκτίμηση των δαπανών που απαιτούσε η κά-
λυψη των διδακτηριακών αναγκών της χώρας, την οποία έφερε ο Αλεξανδρής στη Βουλή 
ώς ενίσχυση των οικονομικών επιχειρημάτων της μεταρρύθμισης της διδακτηριακής πολι-
τικής [βλ. Εφημερίς  των Συζητήσεων  της  Βουλής, Β' Διπλή Αναθεωρητική Βουλή (1911), 
σ. 1052], τον χαρακτηρισμό σειρά Α' και σειρά Β' τον δίνουμε εμείς για να διευκολυνθεί 
ο σχολιασμός. 

2. Είναι ενδεικτικό για τη σχετικότητα της οικονομικής θεώρησης στη μεταρρύθ-
μιση του 1911, το γεγονός ότι επαναλαμβάνονται αυτοί ακριβώς οι τέσσερεις τύποι διδα-
κτηρίων παρόλο που δεν επαρκούν για να καλύψουν τις διαφοροποιήσεις των σχολείων 
σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών (βλ. τη σχετική επιχειρηματολογία των νομοσχε-
δίων του 1899, εδώ πιο πάνω). 

3. Ε. Λαμπαδάριος, Σχολική  Υγιεινή,  ό.π., σ. 23. ο Ν. Μπαλάνος είναι πολι-
τικός μηχανικός, διπλωματούχος της Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Μεταξύ 
1889 και 1892 διευθύνει τις εργασίες επέκτασης της σιδηροδρομικής γραμμή; Σ .Α.Π. 



του 1894 (βλ. εικ. 70). τα θρανία που χρησιμοποιούνται είναι του νέου διθέ-
σιου τύπου που σχεδίασε τον ίδιο χρόνο η τεχνική υπηρεσία σε συνεργασία με το 
γραφείο σχολικής υγιεινής (βλ. εικ. 71). Ο φωτισμός είναι πάντα μονοπλάγιος 

ενώ η συνολική επιφάνεια των παραθύρων υπολογίζεται, όπως και στο Μω-
ραΐτη στο 1/6 η στο 1/7 της συνολικής επιφάνειας της αίθουσας1. Στο επί-
πεδο λοιπόν της βασικής επαναλαμβανόμενης μονάδας που είναι η αίθουσα δεν 
παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη πε-
ρίοδο2. 

Οι αίθουσες —ενός μόνο τύπου, διαστάσεων 6 x 9 για 60 μαθητές, για τα 

μέχρι την πλατεία Ομονοίας. Από τα 1911 ώς τα 1930 είναι διευθυντής του αρχιτεκτο-
νικού τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, ενώ από τα 1894 διευθύνει τις εργασίες συν-
τηρήσεως και αναστηλώσεως των μνημείων της Ακροπόλεως. ο Γ. Σούλης είναι πολι-
τικός μηχανικός διπλ. Ε.M.Π. σαν νομομηχανικός της υπηρεσίας δημοσίων έργων συμ-
μετέχει στη μελέτη των υδραυλικών έργων Θεσσαλίας και στην κατασκευή των μονίμων 
δεξαμενών Πειραιώς (βλ. σχετικά:  Τεχνική  Επετηρίς  της  Ελλάδος,  τ. Β', έκδ. TEE, 

Αθήνα 1934, τα αντίστοιχα λήμματα). 
1. Ε. Λαμπαδάριος, Σχολική  Υγιεινή,  ό.π., σ. 72. 
2. μια τελείως διαφορετική οργάνωση της αίθουσας απαιτεί το Σχολείο Εργασίας 

που προσπάθησαν να προωθήσουν την περίοδο 1923-1926 οι «δημοτικιστές» χωρίς όμως 
επιτυχία (βλ. σχετικά Α. Δημαράς, «Εισαγωγή», στο Μ. Κουντουράς, Κλείστε  τα σχο-

λειά..., ό.π., σ. π ' -πζ ' ) . Ακόμη και στην πιο στοιχειώδη εφαρμογή του αποκλείονται 
τα θρανία και αντικαθίστανται με τραπέζια και καθίσματα που τοποθετούνται κυκλικά η 
και ασύμμετρα γύρω από το κέντρο της αίθουσας όπου βρίσκεται το γραφείο του δασκά-

λου το όποιο δεν διαφοροποιείται από εκείνα των παιδιών (εικ. 102). Καταργείται λοιπόν 
το βάθρο με την έδρα στην άκρη της τάξης και η τοποθέτηση των θρανίων σε στοίχους· 

Αναγκαία συνέπεια αυτής της διαρρύθμισης είναι η αύξηση του πλάτους της αίθουσας 
και τουλάχιστον αμφιπλάγιος φωτισμός [βλ. Μ. Κουντουράς, «Σχολικό  κτίριο»,  Διδασκα-

λικό Βήμα, τ. Ζ' , τχ. 302 (23 Νοεμβρίου 1930), σ. 2. Αναδημοσιεύεται στο Μ. Κουν-
τουράς, Κλείστε  τα σχολειά...,  ό.π., σ. 61-68]. Μέχρι το 1928 δεν συναντήσαμε ούτε 

σε επίπεδο προδιαγραφών ούτε σε συγκεκριμένη μελέτη αντίστοιχες διατάξεις. Μετά 
το 1930 οι νεότερες εκδόσεις (3η και 4η) της Σχολικής  Υγιεινής  του Ε. Λαμπαδάριου 

περιέχουν ειδική αναφορά στις απαιτήσεις του Σχολείου Εργασίας (εικ. 103), ενώ μ' αυτήν 
τη λογική έχουν μελετηθεί αίθουσες αρκετών από τα σχολεία του προγράμματος Παπαν-

δρέου όπως: διτάξιο δημοτικό σχολείο στο Καλαμάκι (αρχ. ΓΙ. Καραντινός), Δημοτικό σχο-
λείο Κολωνού (αρχ. Ν. Μητσάκης,) Δημοτικό σχολείο οδού Κωλέττη (αρχ. Ν. Μητσάκης), 
Δημοτικό σχολείο Πευκακίων (αρχ. Δ. Πικιώνης) (εικ. 106), Δημοτικό σχολείο Καλλι-
πόλεως Πειραιώς (αρχ. Ν. Μητσάκης) (εικ. 107) κλπ. Είναι όμως αμφισβητήσιμο αν 

οι αίθουσες εξοπλίστηκαν και λειτούργησαν τελικά σύμφωνα με το πνεύμα του Σχολείου 
Εργασίας. Άλλωστε στον Γενικό Κανονισμό Ανεγέρσεως Διδακτηρίων, που εκπονήθηκε 

το 1930 με συνεργασία του Γνωμοδοτικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, του τμήματος 
Σχολικής Υγιεινής και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, οι προδια-
γραφές των αιθουσών διδασκαλίας επαναλαμβάνουν εκείνες του 1911. Βλ. σχετικά Ε. 
Λαμπαδάριος, Σχολική  Υγιεινή  μετά στοιχείων  Παιδολογίας,  Αθήνα 1940 (4η έκδ.), 
σ. 99-113· M. Mantoudis , «Les Bât iments scolaires...», ό.π., σ. 633. 



διδακτήρια της σειράς Α, τριών διαφορετικών εκδοχών (5x8, 6 x 8 και 6x9) 
για τα διδακτήρια της σειράς Β—, οι διάδρομοι/ιματιοθήκες και το γραφείο 

αποτελούν τα στοιχεία της σύνθεσης, ενώ η άρθρωση τους —θα λέγαμε η παρά-
θεση τους— υπακούει καθαρά και αποκλειστικά σε λειτουργικές και υγιεινιστι-
κές επιταγές. Η γενική σύνθεση της κάτοψης του κτιρίου για τα μονοτάξια 

και διτάξια σχολεία καθώς και το τετρατάξιο και εξατάξιο της σειράς Β δεν 
παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές από τις αντίστοιχες λύσεις του Μωραΐτη 

η του Καλλία. Είναι κυρίως στα σχολεία με τέσσερεις και έξι αίθουσες της 
σειράς Α (βλ. εικ. 74-75) που θα εκφραστούν με μεγαλύτερη καθαρότητα 

οι επεξεργασίες του Γραφείου Σχολικής Υγιεινής στα θέματα φωτισμού 
και ηλιασμού. στις περιπτώσεις χύτες  τόσο  η διάταξη σε πτέρυγες των σχο-

λείων Καλλία όσο και το κλειστό σχήμα που πλησιάζει το τετράγωνο με το διά-
δρομο στον άξονα συμμετρίας, το οποίο συναντάται στις συνθέσεις της περιόδου 
1870-1890, εγκαταλείπονται. οι αίθουσες παρατίθενται κατά μήκος έτσι ώστε 

να μπορούν να έχουν τον ίδιο ευνοϊκό προσανατολισμό. Αυτός ο σωστός προσα-
νατολισμός ορίζεται από το γραφείο σχολικής υγιεινής ώς εξής: « Η κυριω-
τέρα πρόσοψις του διδακτηρίου πρέπει να τοποθετήται πάντοτε προς Α η ΝΑ, 

και εις μεν τα βορειότερα μέρη της Ελλάδος ν' αποκλίνη ο τοιούτος προσανα-
τολισμός εφ' όσον είναι δυνατόν μάλλον προς Ν, εις δε τα μεσημβρινώτερα μάλ-
λον προς Β»1 . Η απόκλιση αυτή πρέπει να υπολογίζεται σε κάθε συγκεκρι-
μένη περίπτωση σε σχέση με την κατεύθυνση των ανέμων. οι αίθουσες εξυπη-
ρετούνται από ένα διάδρομο στην άκρη του οποίου βρίσκεται το γραφείο του 
διευθυντή. Η διάταξη αυτή οδηγεί αυτό ματ α στην επέκταση σε όροφο των σχο-
λείων με τέσσερεις η έξι αίθουσες. σε όλες πάντως τις περιπτώσεις η οργάνωση 

της κάτοψης παρουσιάζει το πλεονέκτημα της δυνατότητας επέκτασης όταν 
η αύξηση του μαθητικού δυναμικού και η μετάταξη του σχολείου το απαιτεί 

χωρίς να διασαλευτεί η λειτουργική καθαρότητα. 
Η σημασία της κάτοψης στη σύνθεση του κτιρίου είναι προφανής. Η 

όψη δεν αποτελεί παρά απλή προβολή/συνέπεια των αποφάσεων που λαμβάνον-
ται κατά την επεξεργασία της κάτοψης και υπακούουν σχεδόν αποκλειστικά 
στις επιταγές του γενικού προγράμματος των διδακτηρίων2. η εντύπωση 
αυτής της μινιμαλιστικής αρχιτεκτονικής διασκεδάζεται με τη χρησιμοποίηση 

απλών διακοσμητικών στοιχείων όπως η οριζόντια ταινία που οργανώνει την 

1. Ε. Λαμπαδάριος, Σχολική  Υγιεινή,  ό.π., σ. 38. 
2. θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την πρακτική αυτή ώς μια ολοκληρωμένη 

εφαρμογή της αρχιτεκτονικής του ορθολογισμού έτσι όπως τη δίδαξε ο Durand και την 
ξαναβρίσκουμε αργότερα στον Guadet και στον Choisy, που αποτελούν και τις βασικές 
θεωρητικές αναφορές των μηχανικών που δουλεύουν στην Ελλάδα και επανδρώνουν τον 
κρατικό μηχανισμό την εποχή αυτή. 



όψη σε βάση, κορμό και στέψη, τα τοξωτά υπέρθυρα των παραθύρων στη σει-
ρά Α, όπου η πλινθοδομή συνδυάζεται με το μεγάλο σφηνοειδές πέτρινο κλει-
δί, καθώς και το στέγαστρο της εισόδου, η διαμόρφωση της προεξοχής της στέ-
γης με ξύλινες αντηρίδες στη σειρά Β, προεξοχή που επιβάλλεται για λόγους 

ηλιοπροστασίας σύμφωνα με τις υποδείξεις του γραφείου σχολικής ύγιεινής1, 
η ακόμη η ελάχιστη υποχώρηση του μεσαίου τμήματος του εξατάξιου και τε-

τρατάξιου διδακτηρίου της ίδιας σειράς που δημιουργείται με την αύξηση του 
πάχους των τοίχων των δύο ακραίων αιθουσών. 

Ξεκινώντας απ' αυτές τις βασικές διατάξεις και ακολουθώντας τον ίδιο 
«μηχανισμό» και τις ίδιες Ιεραρχήσεις στη σύνθεση, το αρχιτεκτονικό τμήμα 

του Υπουργείου Παιδείας θα προχωρήσει, κυρίως μετά το 1921, σε μια εντυ-
πωσιακή τουλάχιστον από ποσοτική άποψη, παραγωγή σχεδίων, ανταποκρι-
νόμενο είτε σε παραγγελίες για συγκεκριμένα σχολεία, είτε επεξεργαζόμενο 
διάφορα αφηρημένα υποδείγματα. θα συγκροτηθεί, έτσι, σύντομα ένα σώμα 
παραδειγμάτων το οποίο οι αρχιτέκτονες του Υπουργείου Παιδείας θα χρησι-
μοποιήσουν με διπλό τρόπο: αφ' ενός σαν αναφορά και υπόδειγμα για το σχε-
διασμό ενός νέου κτιρίου —πρακτική ενσωματωμένη στην ίδια την παιδεία του 

αρχιτέκτονα— και αφ' ετέρου ώς «τύπους» με την έννοια του προτύπου που 
προορίζεται για πιστή, μηχανική αναπαραγωγή. Γιατί, παρά τις διατάξεις του 
νόμου ΓΩΚΖ', πάντα σε Ισχύ, η πρακτική του «τύπου» επανέρχεται στην πα-
ραγωγή των σχολικών κτιρίων μέσα στα πλαίσια μιας νέας οικονομίας του σχε-
διασμού. 

Κυρίως μετά το 1920, τόσο οι κατασκευές όσο και οι μεταρρυθμίσεις και 
επισκευές των σχολικών κτιρίων πολλαπλασιάζονται. το αρχιτεκτονικό τμήμα 

του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να επεξεργαστεί η να ελέγξει τα σχετικά 
διαγράμματα και προϋπολογισμούς και να παρακολουθήσει όλες τις φάσεις της 
κατασκευής. Επιπλέον, στις αρμοδιότητες του ίδιου τμήματος υπάγεται από 
το 1916 και η κεντρική υπηρεσία μισθώσεως διδακτηρίων καθώς και ο εξοπλι-
σμός των διδακτηρίων σε έπιπλα και εποπτικό ύλικό2. σαν συνέπεια του φόρτου 

εργασίας και της αριθμητικής ανεπάρκειας του προσωπικού του αρχιτεκτονι-
κού τμήματος, συγκεκριμένες μελέτες συντάσσονται μετά από επιτόπια επίσκε-
ψη των αρχιτεκτόνων μόνο στις περιπτώσεις των πολυτάξιων διδακτηρίων —με-
γαλύτερων από τετρατάξια— με σύνθετο κτιριολογικό πρόγραμμα η όταν το 
γήπεδο παρουσιάζει σημαντικές Ιδιομορφίες. Σ' όλες τις άλλες περιπτώσεις το 

1. Ε. Λαμπαδάριος, Σχολική  Υγιεινή,  ό.π., σ. 39. 
2. Βλ. Β.Δ. της 29 Δεκεμβρίου 1916, Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως,  αρ. 236, 30 

Δεκ. 1916. επίσης εγκύκλιος υπ' αρ. 9248/29 Μαρτίου 1917 «Περί του τρόπου ενερ-
γείας της μισθώσεως των διδακτηρίων», στο Ε. Λαμπαδάριος, Κώδιξ  σχολικής  Υγιει-
νής, ό.π., σ. 169-170. 



αρχιτεκτονικό τμήμα επιλέγει από το υφιστάμενο σώμα των διδακτηριακών 
τύπων, στη βάση των συγκεκριμένων κάθε φορά απαιτήσεων του γηπέδου και 

του προγράμματος, έτσι όπως διατυπώνονται στα διαγράμματα και τις εκθέ-
σεις των επιθεωρητών1. 

Μιλήσαμε για επαναφορά του «τύπου» στη σχολική αρχιτεκτονική.  Ωσ-
τόσο θα πρέπει να τονίσουμε την ουσιαστική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην 
εκδοχή του ενιαίου τύπου της περιόδου 1895-1911 και στη χρησιμοποίηση του 
τύπου από το αρχιτεκτονικό τμήμα του Υπουργείου Παιδείας από το 1920 και 
μετά. στην πρώτη περίπτωση ένας πολύ περιορισμένος αριθμός αρχιτεκτονι-
κών λύσεων, που διαφοροποιούνται μόνο ώς προς τον αριθμό των μαθητών, 
δηλαδή τον τύπο του σχολείου που θα στεγάσουν, διατίθεται σαν απάντηση σε 
όλες τις δυνατές κτιριολογικές ανάγκες. Αντίθετα την περίοδο του 1920, θ 

εντυπωσιακός πολλαπλασιασμός των «τύπων»2 στοχεύει να καλύψει όλες τις 
ειδικές απαιτήσεις που μπορεί να παρουσιάσει τόσο το πρόγραμμα όσο και 

ο «τόπος». Ένα μικρό δείγμα αυτής της δραστηριότητας παρουσιάζουμε στις 
εικόνες 83-98. Πρόκειται, ωστόσο, πάντα για παραλλαγές που εγγράφονται μέσα 

στα αυστηρά όρια που καθορίζουν οι παιδαγωγικές και υγιεινολογικές προδια-
γραφές και απαντούν στην ανάγκη της μεγαλύτερης αποδοτικότητας του κτι-
ρίου από άποψη οικονομίας και χρήσης. με σταθερή την οργάνωση της μο-
νάδας/αίθουσας, με μικρές διαφοροποιήσεις στις διαστάσεις της ώστε να προ-
σαρμόζεται στις ειδικές απαιτήσεις του μαθητικού δυναμικού, και ακολου-
θώντας στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων τη διάταξη των αιθουσών 

εν συνεχεία κατά τη μεγαλύτερη διάστασή τους3, παράγονται πολλές παραλ-
λαγές ώς προς τη σχετική θέση της εισόδου και του διαδρόμου που επιτρέ-
πουν την κατάλληλη κάθε φορά τοποθέτηση του κτιρίου στο γήπεδο έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται ο νότιος προσανατολισμός των αιθουσών και του προαυλίου4 

(εικ. 83, 84). Παράλληλα διάφορες προτάσεις όψεων για την ίδια κάτοψη 

1. την πρακτική αυτή κωδικοποιεί η εγκύκλιος υπ' αρ. 16742/6 Απριλίου 1927, 
«Περί αποστολής οδηγιών αφορωσών την ανέγερσιν κ.λ.π. των διδακτηρίων του Κράτους», 

στο Μ. Μαντούδης (έπ.), Διδακτηριακή  νομοθεσία,  ό.π., σ. 263-273. 
2. Σημειώνουμε χαρακτηριστικά ότι στο Αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Παιδείας εντοπίσαμε 31 τύπους και υποδείγματα διτάξιων διδακτηρίων, 23 
τριτάξιων, 20 τετρατάξιων, 6 πεντατάξιων και 28 εξατάξιων διδακτηρίων, όλα της πε-
ριόδου 1920-1928. 

3. μια διαφορετική εκδοχή συναντάμε σε περιπτώσεις συνθέτων διδακτηρίων όπου το 
διδακτήριο συγκροτείται από δύο όμοια σώματα που συναντώνται υπό γωνία και αρθρώ-
νονται μεταξύ τους με την παρεμβολή πολυγωνικού στοιχείου που φιλοξενεί την κύρια 
είσοδο και τις κοινόχρηστες λειτουργίες. 

4. τον στόχο αυτό εξυπηρετεί και η κατά κανόνα τοποθέτηση του σχολικού κτιρίου 
ελεύθερα μέσα στο γήπεδο, σε αντίθεση με την πρακτική της προηγούμενης περιόδου που 



(εικ. 86-87, 93-94) θέλουν να απαντήσουν στο αίτημα της αισθητικής προσαρ-
μογής και διαφοροποίησης του σχολικού κτιρίου1. 

Είναι αξιοσημείωτο αυτό το παιχνίδι προτυποποίησης και εξατομίκευσης, 
παιχνίδι που φτάνει στον παροξυσμό του αυτήν την περίοδο, όπου ο διάλογος 

ανάμεσα στη διοίκηση, τους αρχιτέκτονες και τους υγιεινολόγους επιτρέπει στον 
καθένα από αυτούς να τολμήσει χωρίς κίνδυνο στο βαθμό που αισθάνεται κα-
λυμμένος από τους δύο άλλους. Πρακτική άλλωστε που όπως θα δούμε στη συ-
νέχεια δεν περιορίζεται μόνο στον τομέα του σχεδιασμού αλλά επεκτείνεται και 

στην εξασφάλιση πόρων για τη βελτίωση της διδακτηριακής κατάστασης. 

3. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

στο επίπεδο της κατασκευής νέων κτιρίων οι πραγματοποιήσεις είναι αυ-
τήν την περίοδο λιγότερο εντυπωσιακές από άποψη αριθμητική. Αμέσως μετά 
την ίδρυση του το αρχιτεκτονικό τμήμα ασχολείται κατά κύριο λόγο με τις επεί-

γουσες επισκευές των σχολείων του προγράμματος του 1895, καθώς επίσης 
και με την ολοκλήρωση της κατασκευής όσων διδακτηρίων η ανέγερση είχε 
εγκριθεί και αρχίσει πριν από το 1911. Έτσι από το 1911 ώς το 1914 με δα-

πάνες των εκπαιδευτικών τελών επισκευάζονται 174 σχολεία 2, ενώ αποπερα-
τώνονται 54 νέα διδακτήρια τύπου «Καλλία» συνολικής δαπάνης 1543053 
δρχ. 3. Μόνο το 1914 θα αρχίσει η κατασκευή σχολικών κτιρίων σχεδιασμένων 

ήθελε την τοποθέτηση του κτιρίου στα όρια του γηπέδου και την είσοδο κατευθείαν από 
το δρόμο τονίζοντας έτσι τον αστικό και επίσημο χαρακτήρα του. 

1. το πρόβλημα της κατάλληλης αρχιτεκτονικής λύσης και κυρίως της μορφολόγησης 
απασχολεί ολοένα και περισσότερο το Υπουργείο. Χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 1928, 
ο Υπουργός Παιδείας Μ. Νικολούδης συνέστησε επιτροπή ακριβώς με στόχο να εξετάσει 
ποιό είναι το καταλληλότερο στυλ για τα σχολικά κτίρια. την επιτροπή αποτελούσαν ο Μ. 
Λούβαρης, τότε γενικός διευθυντής του Υπουργείου, ο Ν. Μπαλάνος επικεφαλής του αρχιτεκτονικού 

τμήματος, ο Α. Ορλάνδος διευθυντής των αναστηλώσεων των αρχαίων μνη-
μείων, ο Μιχαλόπουλος διευθυντής Δημοσίων έργων και ο αρχιτέκτονας Α. Ζάχος. Σύμ-
φωνα με τον Μ. Μαντούδη, η έκθεση που υπέβαλε η επιτροπή διαπιστώνει, αφού εξέτασε 
τα διάφορα σχέδια σχολικών κτιρίων στην Ελλάδα, την αισθητή βελτίωση της μορφολό-
γησης και τη μεγάλη ποικιλία και διαφοροποίηση. Διατυπώνει δε την ευχή να συνταχθεί 
ένα εγχειρίδιο σχολικής αρχιτεκτονικής προς χρήση των ελλήνων αρχιτεκτόνων, να ενημε-
ρωθεί ο πληθυσμός από τους δασκάλους για τη σημασία του στυλ του σχολείου και να υιο-
θετηθούν συγκεκριμένοι κτιριακοί τύποι που να χρησιμεύουν σαν υπόδειγμα και οδηγός 
(Βλ. M. Mantoudis, «Les Bât iments scolaires en Grèce», ό.π., σ. 631-632). 

2. M. Mantoudis, «Les Bât iments scolaires en Grèce», ό.π., σ. 629. 
3. «Πίναξ των κατασκευασθέντων διδακτηρίων δαπάναις των εκπαιδευτικών τελών», 

Δελτίον  του Υπουργείου  της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως,  3/1919, σ. 13. 



στη βάση των νέων προδιαγραφών και μέχρι το 1919 θα έχουν ολοκληρωθεί 
52 από αυτά συνολικής δαπάνης 2088591 δρχ. 1. 

τα χαμηλά αυτά μεγέθη μπορούν να αποδοθούν εν μέρει στους πολέμους 
του 1912 και του 1914 και τη στράτευση του προσωπικού της υπηρεσίας2. 
Κυρίως όμως οφείλονται στο καθεστώς χρηματοδότησης των σχολικών κατα-
σκευών. τα εκπαιδευτικά τέλη, μόνη πηγή προσόδων που προβλέπει ο νόμος, 
δεν επαρκούν. για να εξοφληθούν τα διδακτήρια που έχουν κατασκευαστεί από 
το 1898 και να καλυφθούν και οι αναγκαίες επισκευές, το αρχιτεκτονικό τμήμα 
δεν θα συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του καμία νέα κατασκευή για το διά-
στημα 1911-19143. Μετά το 1912, οι ανάγκες διπλασιάζονται ενώ ο κρατικός 

προϋπολογισμός, δεν μπορεί, και λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, να συμπε-
ριλάβει κάποια ειδική επιχορήγηση. Η Ιδέα της σύναψης ειδικού δανείου για 
την εξυπηρέτηση του διδακτηριακού ζητήματος παρόλο που διατυπώνεται ξα-
νά το 19144 δεν προωθείται. 

Η πολιτική που εγκαινιάζεται το 1911 και θα ακολουθηθεί με συνέπεια 
μέχρι το 1929 στον τομέα της χρηματοδότησης των σχολικών εγκαταστάσεων, 
έχει σαν στόχο την όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση του κρατικού 
προϋπολογισμού και τη βελτίωση των υλικών συνθηκών των σχολικών κτιρίων μέσα 

από την «ορθολογιστική διαχείριση του ήδη υπάρχοντος», τη θεσμική δηλαδή 
κωδικοποίηση, την ορθολογιστικότερη οργάνωση και την υπαγωγή σε κρατικό 
έλεγχο των πρακτικών, μέσα από τις οποίες απαντάται στην πλειοψηφία του το 
ζήτημα της στέγασης των σχολείων και οι οποίες συχνά ξεφεύγουν από τα επί-
σημα σχήματα. 

στα πλαίσια αυτής της λογικής εντάσσεται το άρθρο 6 του νόμου ΓΩΚΖ' 
/1911, που καθορίζει τους όρους της αγοράς από το δημόσιο ιδιωτικών κτισμά-
των για να χρησιμοποιηθούν ώς διδακτήρια. Σύμφωνα με τον εισηγητή του 
νομοσχεδίου το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει τέτοιες αγορές, και ήδη 
έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται η καταλληλότη-
τα των οικημάτων αυτών5. ορίζοντας τη συγκρότηση ειδικής γνωμοδοτικής 

επιτροπής με συμμετοχή τεχνικών και εκπαιδευτικών υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου Παιδείας ο νόμος θέλει να απαντήσει σ' αυτό το πρόβλημα. στη γνωμοδότηση 

της η επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει σχέδια και προϋπολογισμό 
των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων ώστε να προσαρμοστεί το υφιστάμενο οι-

1. στο  ίδιο-  Μ. Mantoudis, «Les Bât iments scolaires en Grèce», υ.π., σ. 629. 
2. στο  ίδιο,  σ. 455. 
3. στο  ίδιο,  σ. 629. 
4. Βλ. Εφημερίς  των Συζητήσεων  της  Βουλής, Περ. ΙΘ', Συν. Γ ' , τ. Α', σ. 55. 
5. Εφημερίς  των Συζητήσεων  της  Βουλής, Β' Διπλή Αναθεωρητική Βουλή (1911), 

σ. 3354. 



99. Διάταξη και προσανατολισμός του διαδρόμου σε σχέση με τις αίθουσες: 
α' Τυπική διάταξη με αίθουσες μεσημβρινού προσανατολισμού και με κλειστό διάδρομο προς βορρά, 

β' Ανοιχτός διάδρομος και αίθουσες με μεσημβρινό προσανατολισμό κατάλληλες για ημιυπαίθρια διδασκαλία. 



101. Ό ψ η ημιυπαίθριας σχολικής αίθουσας κατά το ελληνικό σύστημα. 

100. Τομή ημιυπαίθριας σχολικής αίθουσας κατά το ελληνικό σύστημα. 



102. Ελληνικό υπόδειγμα ημιυπαίθριας αίθουσας με αμφίπλευρο φωτισμό γ ια εφαρ-
μογή του σχολείου εργασίας. 

103. Τραπέζια και καθίσματα σχολείου εργασίας. 



104. Δημοτικό σχολείο επί της οδού Κωλέττη στην Αθήνα. Αρχ. Ν. Μητσάκης 



105. Δημοτικό σχολείο στα Χανιά. Αρχ. Π. Καραντινός. 



106. Δημοτικό σχολείο στον Άγιο Νικόλαο στα Πευκάκια. Αρχ. Δ. Πικιώνης. Μελέ-
τη αίθουσας γ ια εφαρμογή του σχολείου εργασίας και υπαίθρια διδασκαλία. 



107 Εξατάξιο δημοτικό σχολείο Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς. Αρχ Ν. Μητσάκης 



109. Μελέτη τριτάξιου διδακτηρίου, τύπος 36Γ . 

110. Οι τύποι 48Α και 46Γ τετρατάξιων διδακτηρίων. 

108. Οι τύποι 8 Γ και 10Γ μονοτάξιων διδακτηρίων. 



οίκημα στις επίσημες διδακτηριακές προδιαγραφές1. 
το ζήτημα όμως του ελέγχου της καταλληλότητας και των κριτηρίων επι-

λογής υπαρχόντων κτιρίων για τη στέγαση των σχολείων, τίθεται με τη μεγα-
λύτερη ένταση στην περίπτωση της ενοικίασης διδακτηρίων. το 1911, σε 
νοικιασμένα κτίρια στεγάζεται το 45% των δημοτικών σχολείων της χώρας με 
μέσο ετήσιο ενοίκιο 416,80 δρχ., ενώ τα ποσά που διατέθηκαν συνολικά τη χρο-
νιά αυτή για μισθώματα διδακτηρίων αντιπροσωπεύουν το 12% των συνολικών 
δαπανών λειτουργίας της δημοτικής εκπαίδευσης2. Όπως ήδη έχουμε αναφέ-
ρει, για την επιλογή των κτιρίων που νοικιάζονται υπεύθυνες είναι οι δημοτικές 

αρχές. Κάποιες απόπειρες άσκησης κεντρικού ελέγχου που γίνονται μετά την 
ανάληψη της πληρωμής των ενοικίων από το δημόσιο ταμείο δεν αποδίδουν 

σημαντικά αφού δεν διατυπώνονται σαφώς ούτε η διαδικασία ούτε τα κριτήρια 
επιλογής του προς ενοικίαση κτιρίου. προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις θα πα-

ρέμβει η πρώτη κυβέρνηση Βενιζέλου. το 1912 με την εγκύκλιο αρ. 14612/2 
Ιουλίου 1912 του υπουργείου Παιδείας θα διατυπωθούν οι υγιεινοί όροι που 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή του κτιρίου που θα στεγάσει το 
σχολείο «προς ώς οίόν τε αποτελεσματικωτέραν περιστολήν της νοσηρότητος 

των εις τα σχολεία φοιτώντων»3, ενώ με το νόμο 347/1914 «περί μισθώσεως 
Ιδιωτικών οικημάτων ώς διδακτηρίων των σχολείων του Κράτους»4 θα καθοριστεί 

η διαδικασία της ενοικίασης με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό. Ιδιαί-
τερη σημασία δίνεται, όπως εντοπίζεται και στην εισηγητική έκθεση του νομο-
σχεδίου, στη συγκρότηση της επιτροπής που διεξάγει τη δημοπρασία «εκ 

1. το άρθρο αυτό θα καταργηθεί με το νόμο 478/1914 (Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως, 
τ. Α'/1914, αρ. 374). Αργότερα οι ίδιες διατάξεις θα εφαρμοστούν για την αγορά κτι-
ρίων, όχι ιδιωτικών αλλά δημοτικών, κοινοτικών η εκκλησιαστικών από τα Ταμεία Εκ-
παιδευτικής Προνοίας. (Βλ. Νόμος 2442 «Περί ιδρύσεως ταμείων εκπαιδευτικής προνοίας 

προς κατασκευήν διδακτηρίων καθ' άπαν το κράτος και προμήθειαν σχολικών επίπλων 
και διδακτικών οργάνων», Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως,  τ. Α'/1920, αρ. 181, άρθρα 7.3, 

12, 27). 
2. Στατιστική  της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  1910-1011, Αθήνα 1912. 
3. Βλ. Ε. Λαμπαδάριος, Κώδιξ  σχολικής  υγιεινής, ό.π., σ. 166-169. Σύμφωνα με 

την εγκύκλιο αυτή, έργο του γραφείου σχολικής υγιεινής, το κτίριο θα πρέπει να είναι 
ελεύθερο τουλάχιστον από τις τρεις πλευρές για να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος αερι-
σμός, τα παράθυρα του χώρου διδασκαλίας να είναι τα περισσότερα προς τη μεσημβρινή 
πλευρά ώστε να υπάρχει μονοπλάγιος φωτισμός από τα αριστερά, τα μεγέθη των αιθου-
σών να εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο 0,90 τ.μ./μαθητή, τα υλικά του δαπέδου και τα επιχρί-
σματα των τοίχων να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα, τέλος να υπάρχει αυλή, δεξαμενή 
νερού και τα αποχωρητήρια να βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από τους χώρους διδασκα-
λίας. 

4. Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως,  αρ. 325, τ. Α'/1914. το νομοσχέδιο ανήκει στη 
σειρά των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων του 1913. 



προσώπων οικειοτέρων εις το σχολείον και αρμοδιωτέρων εις την εκλογήν δι-
δακτηρίων», όπως είναι ο επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων της περιφέ-
ρειας, ο διευθυντής του σχολείου και ο πρόεδρος της οικείας σχολικής επιτρο-
πής, ο σχολικός γιατρός και ο μηχανικός των δημόσιων έργων1. τα πρακτικά 

της δημοπρασίας μαζί με τη γνωμοδότηση του επιθεωρητή υποβάλλονται στον 
Υπουργό ο οποίος και διατάσσει τη μίσθωση. Η επιτροπή μισθώσεως μπορεί 

επίσης να προτείνει στον υπουργό το κτίριο που κρίνει το περισσότερο κατάλ-
ληλο από παιδαγωγική και υγιεινή άποψη και να διαταχθεί η μίσθωσή του αντί 

για εκείνο του τελευταίου μειοδότη όταν η οικονομική επιβάρυνση δεν είναι ση-
μαντική (μέχρι και 20% πάνω από την προσφορά του τελευταίου μειοδότη). 
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις —όταν το κτίριο 

που στεγάζει το σχολείο πρέπει για κάποιους ειδικούς λόγους να εγκαταλειφθεί 
άμεσα— να παρακάμπτεται η χρονοβόρα διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προσωρινή (μέχρι ένα χρόνο) εγκατάσταση του 
σχολείου σε νοικιαζόμενο κτίριο χωρίς μακρόχρονη διακοπή των μαθημάτων. 
Τέλος, προσδιορίζονται ακριβώς οι περιπτώσεις οπού επιτρέπεται η μονομερής 
διάλυση της μίσθωσης, πάντα με απόφαση υπουργού, ώς μέτρο περιστολής των 
συχνών μετακινήσεων των σχολείων που αποτελούσε και την εποχή αυτή δια-
δεδομένο φαινόμενο με αρνητικές επιπτώσεις στην κανονική λειτουργία των 
σχολείων. 

Η παρέμβαση όμως στον τομέα των μισθωμένων διδακτηρίων δεν περιορίζεται 
μόνο στην εγκαθίδρυση διαδικασιών και κριτηρίων που θα αποτελέσουν 

εχέγγυα για τη σωστότερη επιλογή ανάμεσα στα κτίρια που προσφέρονται. 
Επεκτείνεται και προσπαθεί να επηρεάσει την ίδια την προσφορά. Πρόκειται 

για μια ενδιαφέρουσα «ρεαλιστική» πολιτική. στο βαθμό που, όπως διατυπώ-
νεται σε σχετική εγκύκλιο, «λόγω των περιστάσεων, η υπό του Κράτους ανέ-
γερσις νέων διδακτηρίων θέλει ατυχώς επιβραδυνθή επί τινα χρόνον εισέτι»2, 
όχι μόνον γίνεται αποδεκτή κατ' αρχήν η ενοικίαση ιδιωτικών οικημάτων αλλά 

1. Σύμφωνα με την αρχική διατύπωση του νομοσχέδιου στους μικρότερους οικι-
σμούς η επιτροπή δημοπρασίας περιοριζόταν στο δήμαρχο η στον πρόεδρο της κοινότη-
τας και το διευθυντή του σχολείου και σε δεύτερο βαθμό γνωμοδοτούσε ο επιθεωρητής. 
Τελικά η διάταξη τροποποιήθηκε μετά από παρέμβαση του Κ. Γόντικα. η συμμετοχή 

των τοπικών άρχων θεωρήθηκε ότι ανοίγει το δρόμο σε διάφορες σχέσεις πελατείας: 
«εις τα μικρά χωρία είναι μέγιστον το συμφέρον των 30, 40 και 50 δραχμών διά τα διδα-
κτήρια. μη αφήνετε ποτέ τον Πρόεδρον της Κοινότητος ν' αποφασίση εκείνος περί της 
ενοικιάσεως του διδακτηρίου' είναι το μεγαλύτερον ρουσφέτι,  το οποίον ειμπορεί να πάρη 

εις χωρικός» (βλ. Εφημερίς  των Συζητήσεων  της  Βουλής, Περ. ΙΘ' , Συν. Γ ' , τ. Α' , σ. 
225-226). 

2. Εγκύκλιος αρ. 9248/29 Μαρτίου 1917 «περί του τρόπου ενεργείας της μισθώ-
σεως των διδακτηρίων», στο Ε. Λαμπαδάριος, Κώδιξ  σχολικής  υγιεινής, ό.π., σ. 177. 



ενθαρρύνονται συστηματικά οι Ιδιώτες προς αυτήν την κατεύθυνση, με στόχο 
την «άνευ αμέσου καταβολής μεγάλης δαπάνης απόκτησιν διδακτηρίων ανε-

κτών όπως δήποτε»1. 
Ήδη με το Β.Δ. της 16 Απριλίου 1915, που καθορίζει τις λεπτομέρειες 

της εφαρμογής του προηγούμενου νόμου, παρέχεται η δυνατότητα να συμμετέ-
χουν στη δημοπρασία και Ιδιοκτήτες κτιρίων που αποδέχονται να τα επισκευά-
σουν η να τα μεταρρυθμίσουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής «ίνα 
ούτω, εν εκάστη μισθώσει προκαλήται ώς οίον τε μείζων συναγωνισμός προς 

το συμφέρον του Δημοσίου»2. Πάνω σ' αυτόν τον άξονα θα συμπληρωθεί το 
θεσμικό πλαίσιο με τον νόμο 1068/19173. Σύμφωνα με το άρθρο 3: «Εις δια-
γωνισμόν μισθώσεως διδακτηρίων επιτρέπεται να μετάσχωσι και ιδιοκτήται 
γηπέδου μόνον, προσφερόμενοι ν' ανεγείρωσιν επ' αυτού ειδικόν διά διδακτήριον 
οίκημα, συμφώνως προς υποβαλλόμενον εις τον διαγωνισμόν λεπτομερές διά-
γραμμα. Η κατασκευή τοιούτων οικημάτων υπόκειται εις τον έλεγχον του Υ -
πουργείου»4. για τα διδακτήρια αυτά προβλέπεται δεκαετής μίσθωση, το 
ανώτατο όριο που επιτρέπει ο νόμος, ενώ στους επιθεωρητές δίνονται οδηγίες 

να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχία του μέτρου παρακι-
νώντας τους ιδιώτες που έχουν κατάλληλα οικόπεδα και οικονομική δυνατότη-
τα να επενδύσουν σε «οικήματα προς μίσθωσιν ειδικώς διά διδακτήρια», και 
διευκολύνοντάς τους σε σχέση με την τυπική διαδικασία της δημοπρασίας5. 

το μέτρο φαίνεται ότι απέδωσε στο χώρο που ήταν κυρίως ο στόχος του, δηλ. 
στις μεγάλες πόλεις όπου η διδακτηριακή κατάσταση είναι και η περισσότερο 

1. Εγκύκλιος αρ. 6440/27 Φεβρ. 1918, στο ίδιο,  σ. 182. 
2. Εγκύκλιος αρ. 9248/29 Μαρτίου 1917, ό.π., σ. 175. 
3. Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως,  αρ. 268, 21 Νοεμβρίου 1917. 
4. με το Β. Διάταγμα «περί ενοικιάσεως διδακτηρίων» της 26 Δεκεμβρίου 1917, 

καθορίζεται ότι η αίτηση για συμμετοχή στη δημοπρασία ιδιοκτητών γηπέδων θα πρέπει 
να περιλαμβάνει, εκτός από τα σχέδια της κάτοψης και της όψης του κτιρίου σε κλίμακα 

1/100, και τοπογραφικό διάγραμμα στο όποιο να σημειώνονται η ακριβής θέση του κτι-
ρίου, οι γύρω δρόμοι, ο προσανατολισμός και τα υψόμετρα του γηπέδου καθώς και η θέση 

και τα ύψη των γύρω κτισμάτων (εικ. 82). Επίσης θα πρέπει να υποβάλλεται και τεχνι-
κή έκθεση για τον τρόπο κατασκευής του διδακτηρίου με ειδική αναφορά στα πατώματα, 
κουφώματα, την οροφή, τα αποχωρητήρια κλπ. Επίσης με εγκύκλιο καθορίζεται ότι τα 
παραπάνω σχέδια θα πρέπει να έχουν συνταχθεί από μηχανικό η ειδικό εμπειροτέχνη, ενώ 

απαιτείται και σκαρίφημα της κάτοψης για κάθε συμμετοχή σε δημοπρασία με σχετικά 
υψηλό μίσθωμα. Όλα αυτά τα σχέδια καθώς και οι αναλυτικές περιγραφές, που με βάση 

συγκεκριμένο υπόδειγμα και αυτοψία είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν οι επιθεωρητές, 
υποβάλλονται στο αρχιτεκτονικό τμήμα του υπουργείου, στο όποιο από το 1916 υπάγεται 

η κεντρική υπηρεσία των μισθώσεων των διδακτηρίων. Βλ. σχετικά Ε. Λαμπαδάριος, 
Κώδιξ  σχολικής  υγιεινής, ό.π., σ. 158-, 169, 170, 174, 183. 

5. στο ίδιο,  σ. 182-183. 



προβληματική1. Σύμφωνα με τον Μ. Μαντούδη, Ιδίως στην Αθήνα και στον 
Πειραιά κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο ένας σημαντικός αριθμός διδα-
κτηρίων Ικανοποιητικών από παιδαγωγική και υγιεινή άποψη2. 

για τους μικρούς οικισμούς ακολουθείται μια παρόμοια στη λογική της 
πολιτική με διαφορετικό όμως αποδέκτη: την εκκλησία, στην οποία ανήκει το 
1911 το 18% του συνόλου των σχολικών κτιρίων της χώρας, και από αυτά το 
85% με ενοίκιο3. Στις περιπτώσεις όπου το σχολείο είναι ήδη εγκατεστημένο 

σε κάποιο κτίριο ιδιοκτησία ενοριακού ναού, οι επιθεωρητές προτείνουν στις αρ-
μόδιες εκκλησιαστικές αρχές τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και επισκευές 

και το υπουργείο αναλαμβάνει να αυξήσει ανάλογα το ενοίκιο, χωρίς άλλη τυ-
πική διαδικασία πέρα από την έγκριση των σχετικών σχεδίων από την αρμόδια 
υπηρεσία του υπουργείου. Στις περιπτώσεις των οικισμών που δεν διατίθεται 
κανένα κτίριο κατάλληλο για διδακτήριο παροτρύνεται η μεν εκκλησία να δια-
θέσει το γήπεδο οι δε κάτοικοι να προχωρήσουν στην οικοδομή νέου κτιρίου, 
σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο, και το υπουργείο αναλαμβάνει έκτος από την 
καταβολή Ικανοποιητικού ενοικίου «προς πρόσοδον του Ναού», την συνδρομή 
του στις δαπάνες της κατασκευής4. Πλαισιώνεται λοιπόν μ' αυτόν τον τρόπο 

από τους σύγχρονους κρατικούς μηχανισμούς η παραδοσιακή σχέση των μικρών 
κοινοτήτων με τον ενοριακό ναό και εντάσσεται σ' ένα κεντρικό διαχειριστικό 
σύστημα. και ακριβώς επειδή αντιστοιχούν σε διαδεδομένες αλλά άτυπες πρα-
κτικές οι παροτρύνσεις αυτές φαίνεται ότι βρίσκουν ανταπόκριση τόσο από τη 
μεριά της εκκλησίας όσο και μέσα στον πληθυσμό5. 

1. Είναι χαρακτηριστικό  ότι στην Αθήνα μέχρι το 1926 δεν έχουν κατασκευαστεί 
παρά μόνον τρία δημόσια διδακτήρια για τη δημοτική εκπαίδευση: το Α' δημοτικό σχο-
λείο στην οδό Αθηνάς (εικ. 31), το Β' δημοτικό σχολείο στην οδό Αδριανού (εικ. 39) 

και το δημοτικό σχολείο στον προσφυγικό οικισμό του Βύρωνα [Ε. Λαμπαδάριος, Σχολι-
κή Υγιεινή,  1928 (2η έκδ.), σ. 95-100]. Βλ. επίσης·. K.K.K. , «Εντυπώσεις από τα σχο-
λεία του Δήμου Αθηναίων», Δελτίο  του Εκπαιδευτικού  Ομίλου,  τ. Β' (1912), σ. 176-201. 

2. M. Mantoudis, «Les Bât iments scolaires en Grèce», ό.π., σ. 456. 
3. Στατιστική  της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  1910-1911, Αθήνα 1912. 
4. Βλ. Εγκύκλιος αρ. 9248/29 Μαρτίου 1917 «περί του τρόπου ενεργείας της μι-

σθώσεως των διδακτηρίων», στο Ε. Λαμπαδάριος, Κώδιξ  σχολικής  υγιεινής, ό.π., σ. 177-
178. 

5. για τις ίδιες περιοχές το ποσοστό  των διδακτηρίων που ανήκουν στην εκκλησία 
ανέρχεται το 1918 σε 20,7% —από τα οποία το 83% έχουν παραχωρηθεί στο κράτος έναντι 

ενοικίου—, ενώ το 1929 σε 23% (βλ. αντίστοιχα: «τα διδακτήρια των δημοτικών σχολείων 
του κράτους οία ήσαν κατά Οκτώβριον 1918», Δελτίον  του Υπουργείου  της  Δημοσίας 

Εκπαιδεύσεως,  4/1919, σ. 11' Στατιστική  της  εκπαιδεύσεως  κατά το σχολικόν  έτος  1928-
1929. Μέρος  Α'.  Δημοτική εκπαίδευσις,  Αθήνα 1933, Πίνακας V, σ. 58). στο νομό 

Αργολίδος από τα 18 διδακτήρια που ανεγέρθηκαν την περίοδο 1911-1928 τα πέντε κατα-
σκευάστηκαν σε εκκλησιαστικό γήπεδο με δαπάνες της εκκλησίας και συμμετοχή των 



η ίδια «ρεαλιστική» λογική διακρίνει και τις ρυθμίσεις τις σχετικές 
με τη χρηματοδότηση της κατασκευής, του εξοπλισμού και της συντήρησης 
των μόνιμων δημόσιων διδακτηρίων. Αναζητούνται οι πόροι οι απαραίτητοι 
για τη βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων έξω από τον κρατικό προϋπολο-

γισμό με την ενίσχυση μιας ήδη διαδεδομένης πρακτικής, τη θεσμοθέτηση της 
και την υπαγωγή της στο γενικό διαχειριστικό σχήμα. 

Έχουμε ήδη αναφερθεί στο φαινόμενο των κοινοτικών διδακτηρίων που 
κατασκευάζονται από τους κατοίκους των αγροτικών οικισμών πρωτοβουλιακά 

και έξω από κάθε επίσημο μηχανισμό σχεδιασμού. τα διδακτήρια αυτά αντι-
προσωπεύουν το 1911 το 13% του συνόλου των διδακτηρίων της χώρας 1, ενώ 

το ποσοστό αυτό ανέρχεται το 1918 σε 18%2. τη διαθεσιμότητα αυτή των κα-
τοίκων αξιοποιεί, πλαισιώνει και κατευθύνει η κυβέρνηση Βενιζέλου όταν το 
1914 θεσμοθετεί την ίδρυση των σχολικών ταμείων και των σχολικών επιτρο-
πών3 . στις σχολικές επιτροπές, που αποτελούνται αποκλειστικά από γονείς 

και κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου, ανατίθεται «η επισκευή, η συντήρη-
σις και η επίπλωσις του διδακτηρίου εκάστου σχολείου της δημοτικής Εκπαι-
δεύσεως ώς και των παραρτημάτων αυτού, άτινα είναι ο σχολικός κήπος, το 
γυμναστήριον και η βιβλιοθήκη, η προμήθεια οργάνων διδακτικών και η λήψις 

εν γένει παντός μέτρου προστατεύοντος την υγείαν των μαθητών και διευκολύ-
νοντος την πρόοδον αυτών» (άρθρ. 1). Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από το 
σχολικό ταμείο για το οποίο, έκτος από εράνους, συνεισφορές κλπ. καθορίζον-
ται και σταθεροί πόροι με υποχρεωτικές ετήσιες εισφορές των δήμων και κοι-
νοτήτων και των ενοριακών ναών, ενώ προβλέπεται επίσης η δυνατότητα κρατι-
κής αρωγής. Φυσικά οι επιτροπές αυτές βρίσκονται κάτω από άμεσο κρατικό 

κατοίκων και της κοινότητας και κατόπιν νοικιάστηκαν από το κράτος. Πρόκειται για τα 
διδακτήρια Γυμνού (1917, μονοτάξιο, σε σχέδιο που παραχώρησε ο επιθεωρητής), Στέρ-
νας (1921, μονοτάξιο, χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο, βλ. εικ. 97), Ασίνης (1925-1936, τριτά-
ξιο, βάσει σχεδίου του υπουργείου, βλ. εικ. 98), Δαλαμανάρας (1921, διτάξιο, χωρίς εγκε-
κριμένο σχέδιο), Λυρκείας (1922, διτάξιο, βάσει σχεδίου του υπουργείου, βλ. εικ. 96). 
Γι ' αυτό το τελευταίο σχολείο σημειώνουμε χαρακτηριστικά ότι ανοικοδομήθηκε στη θέση 
παλαιότερου διδακτηρίου, επίσης ιδιοκτησία του ενοριακού ναού, ενώ οι πρώτες σχετικές 
αιτήσεις των κατοίκων το 1914 συναντούν την άρνηση του υπουργείου με την αιτιολογία 
ότι δεν μπορεί να εγκριθεί η οικοδομή διδακτηρίου σε γήπεδο που δεν ανήκει στο δημόσιο. 
Βλ. σχετικά την αλληλογραφία που περιέχεται στους φακέλους των σχολείων στο Αρχείο 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νομού Αργολίδος. 
1. Στατιστική  της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  1910-1911, Αθήνα 1912. 
2. «τα διδακτήρια των δημοτικών σχολείων του κράτους οία ήσαν κατά Οκτώβριον 

1918», Δελτίον  του Υπουργείου  της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως,  4/1919, σ. 11. 
3. Πρόκειται για το νόμο 452 της 7 Νοεμβρίου 1914 «περί συστάσεως σχολικών επι-

τροπών και σχολικών ταμείων», Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως,  αρ. 367, τχ. Α', 9 Δεκεμ-
βρίου 1914. 



έλεγχο στο βαθμό που τα μέλη διορίζονται από το νομάρχη μετά από πρόταση 
του επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων της περιφερείας, και για κάθε δαπά-

νη προαπαιτείται έγγραφη έγκριση του επιθεωρητή. Τέλος οι λογαριασμοί δια-
χειρίσεως ελέγχονται από το νομάρχη. 

μια διεύρυνση ουσιαστικά αυτής της ρύθμισης αποτελεί ο νόμος 2442/1920 
«περί Ιδρύσεως ταμείων εκπαιδευτικής προνοίας προς κατασκευήν διδακτηρίων 
καθ' άπαν το κράτος και προμήθειαν σχολικών επίπλων και διδακτικών οργά-
νων»1 με τον οποίο αποκεντρώνεται η χρηματοδότηση της κατασκευής των 
σχολικών κτιρίων και ενοποιείται το σύστημα διαχειρίσεως όλων των δαπανών 

που αφορούν τις σχολικές εγκαταστάσεις. 
τα Ταμεία Εκπαιδευτικής Προνοίας, νομικά πρόσωπα που μπορούν να 

έχουν περιουσία, Ιδρύονται σε κάθε δήμο η κοινότητα με σκοπό «την απόκτη-
σιν εν τη περιφερεία του δήμου η της κοινότητος διδακτηρίων ευπρεπών, πλη-
ρούντων τους όρους της υγιεινής και παιδαγωγικής και την προμήθειαν εν 
αυτοίς των αναγκαιούντων σχολικών επίπλων και διδακτικών οργάνων». Πό-
ροι των ταμείων είναι τα προϊόντα ειδικής τοπικής φορολογίας η υποχρεωτικών 
εράνων που επιβάλλονται από τις τοπικές αρχές και σε περίπτωση ολιγωρίας 

τους από την κεντρική διοίκηση, σταθερές ετήσιες χορηγίες από τους δήμους 
η τις κοινότητες και τα εκκλησιαστικά ιδρύματα της περιοχής, καθώς επίσης 
και εισφορές των κατοίκων της περιοχής σε υλικά η προσωπική εργασία και 

εκουσίους εράνους. για τη χρησιμοποίηση αυτών των ποσών αποφασίζει η Διοι-
κητική Επιτροπή του ταμείου2 εκτιμώντας τις ανάγκες των σχολείων που 

ανήκουν στη δικαιοδοσία της, κάτω όμως από αυστηρή εποπτεία του Υπουρ-
γείου Παιδείας. Έτσι ο επιθεωρητής έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει έστω 

και χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις της επιτροπής και να εισηγείται θέματα που 
καταγράφονται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη, ενώ 0 υπουργός μπορεί 

να παρέμβει ανατρεπτικά στον προγραμματισμό της διοικητικής επιτροπής και 
οι σχετικές αποφάσεις του είναι υποχρεωτικά εκτελεστές. 

Όταν ο πρώτος πυρήνας κεφαλαίου σχηματιστεί από το ταμείο εκπαι-
δευτικής πρόνοιας και εξασφαλιστεί το γήπεδο, κατά το δυνατόν κοινοτικό, δη-
μοτικό η εκκλησιαστικό, τότε το κράτος έρχεται αρωγός με ποσά που κυμαί-
νονται από τα 3/5 έως το 1/4 της δαπάνης του υπό ανέγερση διδακτηρίου. την 
υλοποίηση του έργου αναλαμβάνει η διοικητική επιτροπή του ταμείου ή η σχο-

1. Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως,  αρ. 181, τχ. Α', 11 Αυγούστου 1920. 
2. Κάθε Ταμείο Εκπαιδευτικής Προνοίας διοικείται από επιτροπή, επταμελή για 

τους δήμους και πενταμελή για τις κοινότητες, της οποίας τρία η δύο μέλη αντίστοιχα εκλέ-
γονται από το δημοτικό η κοινοτικό συμβούλιο, ισάριθμα μέλη από τις σχολικές επιτροπές 

της περιοχής και ώς πέμπτο η έβδομο μέλος διορίζεται από το γενικό επιθεωρητή κάποιος 
εκπαιδευτικός λειτουργός. 



σχολική επιτροπή του συγκεκριμένου σχολείου σε στενή συνεργασία με τον επι-
θεωρητή και το αρχιτεκτονικό τμήμα του Υπουργείου Παιδείας. 

Αυτή η αποκεντρωτική πολιτική στον τομέα της χρηματοδότησης των 
σχολικών κτιρίων είχε σημαντικά αποτελέσματα1 αλλά χωρίς το σχήμα να 

εφαρμοστεί στην αρχική του σύλληψη. τα ταμεία εκπαιδευτικής πρόνοιας ελά-
χιστα λειτούργησαν σαν μηχανισμός προγραμματισμού σε τοπικό επίπεδο. Η 

ανοικοδόμηση διδακτηρίων με τοπικούς πόρους γνώρισε επιτυχία βασικά μόνο 
στην ύπαιθρο, στους μικρούς οικισμούς οπού υπήρχε ήδη η παράδοση της πρω-

τοβουλιακής δράσης των πληθυσμών σε σχέση με το σχολείο, και στους οικι-
σμούς αυτούς η κοινότητα, η σχολική επιτροπή η μόνον ο διευθυντής του σχο-
λείου, αρκετές φορές κάποια ομάδα κατοίκων, αρκεί για να κινήσει τη σχετική 
διαδικασία2. Αντίθετα κεντρικός σ' αυτήν τη διαδικασία είναι ο ρόλος του επι-
θεωρητή, που σε άμεση συνεργασία με το αρχιτεκτονικό τμήμα του υπουργείου 

και τους σχολικούς αρχιτέκτονες εκτιμά τη διδακτηριακή κατάσταση, παροτρύ-
νει τους κατοίκους και προτείνει μεταρρυθμίσεις η νέες κατασκευές, οργανώνει 

τη συνεισφορά σε υλικά και εργασία, και προτείνει μέσα για τη συμπλήρωση 
των αναγκαίων χρηματικών πόρων, ζητά την αρωγή του δημοσίου, επιλέγει το 

γήπεδο και διατυπώνει τους ειδικούς όρους του κτιριολογικού προγράμματος 
για κάθε σχολείο 3. 

με το σύστημα αυτό και με τη χρησιμοποίηση 35000000 δρχ. που προ-
έρχονται από εκπαιδευτικά κληροδοτήματα για την κατασκευή σχολικών κτι-

1. ο Μ. Μαντούδης μιλά για «μια πραγματική σταυροφορία» των κατοίκων της 
επαρχίας που ξεκινά μετά το 1922 με βασικούς υποκινητές δασκάλους και επιθεωρητές. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία μιας πρόχειρης στατιστικής που παραθέτει, μόνο το 1923 άρχι-
σαν εργασίες κατασκευής η επισκευών 400 σχολικών κτιρίων (M. Mantoudis, «Les Bât i -
ments scolaires en Grèce», ό.π., σ. 630). η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τα 
στοιχεία που διαθέτουμε για το νομό Αργολίδος. Από το 1920 έως το 1928 άρχισε η 

ανοικοδόμηση 15 νέων διδακτηρίων και έγιναν σημαντικές επισκευές και επεκτάσεις σε 
άλλα τέσσερα. 

2. στο νομό Αργολίδος τα Ταμεία Εκπαιδευτικής Προνοίας ώς συγκροτημένος 
θεσμός συνδέονται με την κατασκευή μόνον τριών σχολείων: του Κρανιδίου (1920-1927), 

της Ερμιόνης (1920-1929) και του Ηλιοκάστρου Ερμιονίδος (1924-1932). για το τε-
λευταίο αυτό διδακτήριο ας σημειωθεί ότι είχε αρχίσει ήδη να κατασκευάζεται από την 
κοινότητα με το σκοπό να παραχωρηθεί στον ενοριακό ναό, και μόνο το 1927 παραχωρή-
θηκε στο Τ.Ε.Π. Ερμιονίδος με την ελπίδα οικονομικής αρωγής από το Ταμείο και το 
Δημόσιο (βλ. τους αντίστοιχους φακέλους στο Α.Τ.Υ.Ν.Α.). 

3. με μια ενδιαφέρουσα ευελιξία την κατάσταση αυτή θα κωδικοποιήσει η κεντρική 
υπηρεσία του υπουργείου το 1927 εκδίδοντας οδηγίες για τον τρόπο ενεργείας των επι-
θεωρητών σε όλα τα στάδια παρέμβασης στη μεταρρύθμιση, επισκευή η κατασκευή ενός 
σχολικού κτιρίου (βλ. εγκύκλιο υπ' αρ. 16742/6 Απριλίου 1927, «περί αποστολής οδη-
γιών αφορωσών την ανέγερσιν κ.λ.π. των διδακτηρίων του Κράτους», στο Μ. Μαντούδης, 
Διδακτηριακή  νομοθεσία...,  ό.π., σ. 273). 



κτιρίων στις νεοπροσαρτημένες περιοχές1 θα κατασκευαστούν από το 1920 μέχρι 
το 1928 976 νέα σχολεία 2. Παρά λοιπόν την έλλειψη προγραμματισμού με την 
αυστηρή σημασία της λέξης, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα κεντρικής 
χρηματοδότησης, αλλά με την πολιτική της αξιοποίησης του τοπικού παράγοντα και της 

ένταξης μέσα σε ένα ενιαίο διαχειριστικό κεντρικό σύστημα των άτυπων δια-
δεδομένων πρακτικών, η διδακτηριακή κατάσταση βελτιώνεται σημαντικά την 
περίοδο αυτή. το 1930 χωρίς σημαντική αύξηση των ποσοστών των μονίμων 
διδακτηρίων παρουσιάζεται ωστόσο μια σημαντική ανανέωση των κτιρίων που 
χρησιμοποιούνται σαν διδακτήρια3, ενώ το 68,2% απ' αυτά θεωρούνται ανε-
κτά από υγιεινή άποψη4. 

Ό π ω ς όμως ήδη αναφέραμε η επιτυχία της πολιτικής αυτής περιορίζεται 
στον αγροτικό χώρο. στα αστικά κέντρα το μέγεθος των αναγκών, οι υψηλές 

τιμές γης και η έλλειψη δημοτικών γηπέδων, αλλά επίσης και η απουσία συλλο-
γικότητας σε τοπικό επίπεδο αντίστοιχης με εκείνην των μικρών οικισμών κα-
θιστούν αναγκαία την κεντρική χρηματοδότηση5. Σ' αυτά το πρόβλημα θα έρ-
θει να απαντήσει η σύναψη του σουηδικού δανείου από την κυβέρνηση Βενιζέ-
λου το 19306 με το οποίο θα εγκαινιασθεί μια νέα φάση στην Ιστορία του σχο-
λικού κτιρίου, γνωστή σαν «πρόγραμμα Παπανδρέου». Σύμφωνα με τη φρα-
σεολογία της εποχής το πρόγραμμα αυτό συνδέθηκε με μια διπλή «επανάσταση»: 

την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929 και τη θεαματική είσοδο του Κινή-
ματος της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα7. 

1. Βλ. Ν.Δ. 21 Ιουλίου 1925, «περί ανεγέρσεως σχολικών κτιρίων εν ταις Νέαις 
Χώραις εξ εκπαιδευτικών κληροδοτημάτων». 

2. Επετηρίς  της  Δημοτικής  Εκπαιδεύσεως,  Αθήνα 1932, σ. 391. 
3. για τις περιοχές που περιλαμβάνονται στα σύνορα του 1881 η ηλικία των κτι-

ρίων που χρησιμοποιούνται ώς διδακτήρια το 1930 παρουσιάζεται ώς εξής: 12% έχουν 
ανεγερθεί πριν από το 1880, 16,7% την περίοδο 1881-1900, 15,8% την περίοδο 1901-
1910, 7,7% την περίοδο 1911-1920, 18,8% την περίοδο 1920-1930, ενώ τα υπόλοιπα παρα-
μένουν απροσδιόριστα. Από την άποψη της ιδιοκτησίας το 31,7% ανήκουν στα Σχολικά 
Ταμεία, το 21,3% στην εκκλησία και 32,5% σε ιδιώτες (βλ. Στατιστική  της  εκπαιδεύ-
σεως κατά το σχολικόν  έτος  1929-1930. Μέρος  Α'.  Δημοτική εκπαίδευσις,  Αθήνα 1934, 
Πίνακας IV, σ. 16-17). 

4. στο ίδιο. 
5. M. Mantoudis, «Les Bât iments scolaires en Grèce», ό.π., σ. 631. 
6. στο ίδιο. 
7. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που οργανώνονται στην Αθήνα, στα πλαίσια 

του IV Διεθνούς Συνεδρίου Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής (CIAM) τον Αύγουστο 1933, τα 
σχολικά κτίρια κατέχουν σημαντική θέση στη συμμετοχή της ελληνικής ομάδας. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στην ξενάγηση που οργανώνεται για τους ξένους συνέδρους στην Αθή-
να περιλαμβάνεται επίσκεψη στην Ακρόπολη, στη λίμνη του Μαραθώνα, στο εργοστάσιο 
Παπαστράτου και στα νέα σχολικά κτίρια. ενώ ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 



Χωρίς να υποτιμάται το έργο που επιτελέστηκε την περίοδο αυτή —3167 
διδακτήρια ανεγείρονται από τον Αύγουστο του 1928 έως το 1932 άξιας ενά-
μισυ δισεκατομμυρίου δραχμών1— θα πρέπει ωστόσο οι καινοτομίες να σχε-
τικοποιηθούν. με κεντρική παρέμβαση και χρηματοδότηση κατασκευάζονται 
μόνον 330 πολυτάξια διδακτήρια στα αστικά κέντρα. τα υπόλοιπα είναι κοι-
νοτικά διδακτήρια και η ανοικοδόμησή τους εντάσσεται στο σχήμα που περι-
γράψαμε πιο πάνω2. η χρησιμοποίηση των επώνυμων αρχιτεκτόνων και οι 

εντυπωσιακές συνθέσεις της «σύγχρονης αρχιτεκτονικής» περιορίζονται στα 
πολυτάξια αυτά διδακτήρια. για τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται αναθεωρη-
μένοι οι τύποι της περιόδου 1920-1928, κυρίως σε ό,τι αφορά την κατασκευή 
—γενίκευση της χρήσης του οπλισμένου σκυροδέματος— και ώς ένα βαθμό 

τα μορφολογικά στοιχεία (εικ. 108-110). Έκτος από ελάχιστες μεμονωμένες 
εξαιρέσεις, όπου επιχειρείται  μια περισσότερο ευέλικτη και ανοικτή οργάνωση 

σύμφωνα με τις αρχές του σχολείου εργασίας, το διδακτήριο του 1930 δεν 
αποτελεί παρά τελειοποίηση από άποψη υγιεινής και κατασκευαστικού ορθο-

λογισμού της παλιάς γνωστής φόρμας. Ο ίδιος κλειστός ιεραρχημένος χώρος 
«όπου ο δάσκαλος κάθεται στην έδρα του, τα παιδιά στα θρανία, δεσμώτες, 

ακροατές και θεατές του μοναδικού ηθοποιού, του δάσκαλου»3. 

ρίου Ν. Κιτσίκης στην πρόποσή του στη δεξίωση των συνέδρων θα τονίσει: «τα είδωλα 
είχον καταλυθεί ήδη εις την Ελλάδα υπό των πρωτοπόρων της εκπαιδευτικής μεταρρυθμί-
σεως, οίτινες μας έκαμαν ικανούς να δεχθώμεν ως φυσικάς, ως εξαιρετικής ρωμαλεότητος 

τας εξαγγελομένας νέας αρχάς, κατά τας οποίας αι μορφαί δεν είναι δυνατόν ν' αποτελούν 
αποκλειστικόν σκοπόν των αρχιτεκτονικών επιδιώξεων, ανεξάρτητον των κόσμων τους 
οποίους πρόκειται να εγκλείσουν [...] οι Έλληνες αρχιτέκτονες είχον την ευκαιρίαν να δη-

μιουργήσουν εφαρμόζοντες τας νέας επιταγάς εις ένα θαυμάσιον θέμα: το σχολείον [...] το 
χαρακτηριστικόν εν Ελλάδι είναι ότι το επίσημον Κράτος ετόλμησε την Επανάστασιν» 
(Ν. Κιτσίκης, «Πρόποσις κατά την υποδοχήν των μελών του IV CIAM», Τεχνικά  Χρονι-
κά, 15 Οκτωβρίου-15 Νοεμβρίου 1933, σ. 999). 

1. Επετηρίς  της  Δημοτικής  Εκπαιδεύσεως,  Αθήνα 1932, σ. 392-393. 
2. στο ίδιο. 
3. Μ. Κουντουράς, «το σχολικό κτίριο», ό.π. 





ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 
«ΝΕΑ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ» 

το 1928 η σύγχρονη αντίληψη της έννοιας του σχολικού κτιρίου έχει συγ-
κροτηθεί σε όλα της τα στοιχεία. Από τις πρώτες προδιαγραφές του 1830, που 
καθόριζαν τα χαρακτηριστικά ενός χώρου που προοριζόταν να στεγάσει μια 
διακριτή κοινωνική πρακτική —τη μεθοδική εκπαίδευση των παιδιών που ορ-
γανωμένη από το εθνικό αστικό κράτος—, φτάσαμε στη δημιουργία ενός εξει-
δικευμένου μηχανισμού με αποκλειστικό έργο την παραγωγή και την κατανομή 

των σχολικών κτιρίων στο σύνολο της χώρας. 
Πολλοί παράγοντες επηρέασαν αυτήν την εξέλιξη, και πριν απ' όλα η δια-

φοροποίηση της ίδιας της δραστηριότητας που στεγάζουν τα σχολικά κτίρια: 
από διάχυτη πρακτική, το σχολείο γίνεται θεσμός στην υπηρεσία του έθνους και 
οι δάσκαλοι, δημόσιοι υπάλληλοι που πληρώνονται μετά το 1920 από το κρά-

τος. το 1928 το 80% των παιδιών σχολικής ηλικίας περνούν το μεγαλύτερο 
μέρος του χρόνου τους, και για έξι ολόκληρα χρόνια, σε σχολεία ομοιόμορφα 

οργανωμένα, ενώ η κεντρική διοίκηση μπορεί σε κάθε στιγμή να γνωρίζει πόσοι 
μαθητές διαβάζουν τί και σε ποιά βιβλία. 

Η γενίκευση και η ομοιογενοποίηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όρα-
μα των πρώτων εθνοσυνελεύσεων στα χρόνια της Επανάστασης, έχει γίνει 
πραγματικότητα. Η εξειδίκευση και η προτυποποίηση του σχολικού χώρου 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της εξέλιξης. Η κρατική παρέμβαση 
αναπτύσσεται όλο και περισσότερο σ' αυτήν τη λογική. Πρόκειται για τάση που 

εγγράφεται στα πλαίσια των γενικότερων μεταβολών της νεοελληνικής κοινω-
νίας στο τελευταίο τρίτο του 19ου αι. Οι κοινωνικές σχέσεις γίνονται ολοένα 

και πιο περίπλοκες, ενώ η σημασία των δημόσιων υπηρεσιών εντείνεται. Ήδη 
από το 1880 το κράτος παραμερίζει τις τοπικές αρχές και δεν τους επιτρέπει 
να συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες που παίρνει" τις επιβάλλει απλώς και τις 
υποχρεώνει να τις χρηματοδοτήσουν αυξάνοντας έτσι την κυριαρχία του. Ο 

νόμος του 1912, για την οργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμοθετεί την 
κοινότητα ώς διοικητική ενότητα πολύ λιγότερο εκτεταμένη από τους παλαιούς 
δήμους και με σημαντικά λιγότερες αρμοδιότητες. Εξαφανίζονται έτσι τα 
«μικρά κράτη» για τα οποία μιλούσε ο Σπηλιωτάκης. 

την ίδια εποχή άλλωστε το κράτος επιχειρεί την ενοποίηση του εθνικού 



χώρου με θετικές παρεμβάσεις. ο σιδηρόδρομος και το σχολείο είναι τα κυριό-
τερα μέσα αυτής της ενοποίησης. δεν είναι ίσως τυχαίο το γεγονός ότι το 1889, 
όταν συζητούνται τα νομοσχέδια Θεοτόκη —που στοχεύουν μεταξύ άλλων στη 
δημιουργία ενός ορθολογικού και ομοιογενούς σχολικού χάρτη στη βάση της 

αρχής του ελάχιστου πληθυσμού που εξυπηρετείται από το σχολείο—, οι σελί-
δες της Εφημερίδος των Συζητήσεων της Βουλής κατανέμονται ανάμεσα στη 
συζήτηση για τις γραμμές του σιδηροδρόμου, για τα ζητήματα τα σχετικά με 
τη δημόσια εκπαίδευση και για τη δημιουργία μιας εθνικής αστυνομίας. Η ίδια 
εικόνα επαναλαμβάνεται άλλωστε το 1985. και ίσως δεν είναι επίσης τυχαίο 
το γεγονός ότι η πρώτη απόπειρα για τη συγκρότηση κρατικού προγράμματος 
κατασκευής σχολικών κτιρίων συνδέεται με την προσπάθεια κατάργησης των 
τελωνειακών ζωνών των δήμων και την ενοποίηση του τελωνειακού χώρου του 
κράτους. 

Από την άποψη αυτή είναι θεμελιακή η σημασία της περιόδου 1895-1911. 
Όλα αυτά τα νεοκλασικά σχολεία που είναι διασκορπισμένα στο σύνολο του 

εθνικού εδάφους, γίνονται η εικόνα της ομοιογενοποίησής του, της κυριαρχίας 
της κεντρικής εξουσίας, του καινοτομικού χαρακτήρα των μεταβολών που γνω-
ρίζει η νεοελληνική κοινωνία, και αυτό ακόμη και στις περιοχές που δεν φτάνει 
ο σιδηρόδρομος. 

το πρωτοβάθμιο σχολείο αποτελεί λοιπόν το πρώτο —και το μόνο μέχρι 
σήμερα— μεγάλο πρόγραμμα διάδοσης εξοπλιστικών κτιρίων, ομοιόμορφα προ-
τυποποιημένων τόσο στη χρήση όσο και στην αρχιτεκτονική τους. ο μορφολο-
γικός τοπικισμός των ετών 1911-1928 παραμένει ανώδυνος για την ενιαία ει-
κόνα του σχολείου, εφόσον η παραγωγή του προγραμματίζεται και ελέγχεται 
από μια κρατική υπηρεσία, και η τυποποίηση του χώρου και της χρήσης του 
έχει επιτευχθεί, και μέσα από αυτά έχει επιτευχθεί κυρίως η τυποποίηση των 
συμπεριφορών των παιδιών που φοιτούν και διαμορφώνονται μέσα σ' αυτό το 
κτίριο στα περιθώρια του ενεργού βίου. 

Γιατί το στοιχείο που παραμένει σταθερό και αμετάβλητο κατά τη διάρ-
κεια όλης της περιόδου που εποπτεύσαμε είναι η αντίληψη που θέλει το σχολικό 
χώρο στήριγμα και μέσο για την εγχάραξη συμπεριφορών και νοοτροπιών. 

Αλληλοδιδακτικός χώρος που διαμορφώνει μέσα από την κίνηση, συνδιδακτι-
κός χώρος που βασίζεται στην ακινησία και στο βλέμμα, όλα αυτά τα πρότυπα 
και οι κανονισμοί, στην πλειοψηφία τους μεταφράσεις —αλλά καμιά μεταφορά 
δεν είναι δυνατή χωρίς την ύπαρξη στο χώρο υποδοχής μιας κοινωνικής ομά-
δας που να βρίσκει σ' αυτήν το συμφέρον της και να μπορεί να αναλάβει τη δια-
χείριση της— παρουσιάζουν ένα κοινό σημείο: στη λογική τους η μονάδα που 
επαναλαμβάνεται είναι το παιδί. Η εξατομίκευσή του περνά από τη σχετική 
του θέση στην απρόσωπη ιεραρχία που η παιδαγωγική σχέση επιβάλλει και ο 
σχολικός χώρος υλοποιεί. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 





Π Η Γ Ε Σ 

Α. ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Γενικά  Αρχεία  του Κράτους 
—Σειρά All 7 Β: Αρχείον του Αγώνος, Υπουργείον Θρησκείας και Παιδείας, Καποδι-

στρίου, φ. 19, 20, 30, 32. 
—Σειρά L': Αρχείον Όθωνος, Υπουργείον Παιδείας, Δημοτική εκπαίδευσις (1835-1862), 

φ. 40, 41. Οικοδομαί (1836-1872), φ. 57. 

Ιστορικό  Αρχείο  Δήμου Ερμουπόλεως 
(Βλ. Χ. Λούκος—Π. Πολέμη, οδηγός Δημοτικού Αρχείου  Ερμούπολης  1821-1949, Αθή-

να, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 1987). 

I. Δημογεροντία Ερμουπόλεως (1828-1835) 
II. Δήμος Ερμουπόλεως 
Α' Έγγραφα 
—Ι/εκπαίδευση, φ. 1(1-20), 2Γ(1), 4(1-6), 5(1-15), 7(3), 8(7). 
—Τ/Δημοτικά £ργα, φ. 12(2), 14(1), 16(2), 19(6,7,8,11), 22(3), 24(2,6), 28(3), 35(4,5), 

39(1), 46, 48(3), 52(3), 55(2), 61(1), 67(1), 68(4), 70(4), 72(1). 

Β' Κατάστιχα 
—Δ/Β/Προτάσεις του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο 2 (1848-1856). 
—Δ/Β/Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 1-18 (1840-1903). 
—Δ/Β/Ψηφίσματα Δημοτικού Συμβουλίου 1-15 (1846-1901). 
—Ο/Καθολικά Βιβλία εσόδων και εξόδων 1-13 (1865-1899). 
Γ' Σχέδια 

Δημοτικό Αρχείο  Ναυπλίου 
(Βλ. Τ.Ε. Σκλαβενίτης, Ευρετήριο  Δημοτικού Αρχείου  Ναυπλίου  1828-1899, Αθήνα, 

ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1984). 

Α' Έγγραφα 
—1. προϋπολογισμός, φ. Α(2)/1835, Β(3)/1836, 1(1,3), 2(5,6)/1837, 1(1,2)/1838, Α(1) 

/1839-1841, Β(7)/1841, Α(1)/1842-1849, Α/1850-1853, Α(1,3,4)/1854-1855, 
Α(1,3)/1856-1857, Α(1)/1858-1859, Α(1,3)/1860-1899. 

—2. Απολογισμός, φ. Α(1,2)/1835-1836,1(1,3)/1837, 1(2)/1838, 2(3)/1838, Α(2,3)/1839, 
Α(2)/1840-1849, (Α)/1850-1853, Α(2)/1854-1856, Ε(27)/1854-1856, Α(2)/1857-
1899. 

—18. Ετοιμόρροπα και ευθυγραμμία της πόλεως, φ. Κ(22-28)/1848. 



—25. Εκπαίδευση, φ. Σ(40-42)/1835-1836, 18(58-61)/1837, 13(33-34)/1838, Ρ(36-37)/ 
1839-1846, Π/1847-1853, 0(56)/1854-1855, 0(30)/1856-1899. 

—26. Δημοτικά 2ργα, φ. Π(31-32)/1874, 1881. 
Β' Κατάστιχα 
—1. Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, 1-18 (1835-1895). 
—3. προϋπολογισμοί, απολογισμοί, λογαριασμοί, 2 (1837-1845). 

Αρχείο  της Τεχνικής  Υπηρεσίας  του Νομού  Αργολίδος 
—Σχολικά κτίρια: Περιλαμβάνει τους φακέλους των σχολικών κτιρίων 105 οικισμών του 

Νομού. το υλικό (αλληλογραφία, εκθέσεις, συμβόλαια κλπ. και μερικά σχέδια) 
άφορα την περίοδο 1911-1960. το αρχείο αυτό αποτελούσε τμήμα του Αρχείου της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας μέχρι το 1972. 

Υπουργείο  Παιδείας 
—Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας: Περιλαμβάνει σχέδια διδακτη-

ρίων κυρίως της περιόδου 1911-1960. 
—Απογραφή στοιχείων δημοτικής εκπαιδεύσεως 1978: Αδημοσίευτα αναλυτικά δελτία. 

Χρησιμοποιήθηκε σαν βοηθητική πηγή για την χρονολόγηση της κατασκευής διαφό-
ρων σχολικών κτιρίων. 

Β' ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 

1. Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως,  (1833-1929) 
2. Εφημερίς  των Συζητήσεων  της  Βουλής 

—Περίοδος Η', Σύνοδος Α'-Β' (1879-1881) 
—Περίοδος Ι', Σύνοδος Α' (1885) 
—Περίοδος ΙΑ', Σύνοδος Γ' (1888-1889) 
—Περίοδος ΙΓ', Σύνοδος Α' (1892) 
—Περίοδος ΙΓ', Σύνοδος Β' (1892-1893) 
—Περίοδος ΙΓ', Σύνοδος Δ' (1894) 
—Περίοδος ΙΔ', Σύνοδος Α' (1895) 
—Β' Αναθεωρητική Βουλή (1911) 
—Περίοδος ΙΘ', Σύνοδος Γ' (1914) 

3. Νομοσχέδια  (με χρονολογική σειρά) 
(Μιλήσης Γ.), Νομοσχέδιον  περί  Δημοτικής  και Γυμνασιακής  Παιδεύσεως,  Αθήνα 1877. 
(Θεοτόκης Γ.), Εκπαιδευτικά,  Νομοσχέδια  υποβληθέντα  εις την Βουλήν των Ελλήνων 

υπό του επί  των Εκκλησιαστικών  και της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  Υπουργού 
τη 4 Δεκεμβρίου  1889, Αθήνα 1899. 

(Παπαμάρκος Χ.), Παράρτημα  των εκπαιδευτικών  νομοσχεδίων  εκδιδόμενον κατ'  αίτησιν 
της  επ'  αυτώ ειδικής επιτροπής  της]Βονλής  τη επιστασία  του Γενικού  Επιθεωρητού 
των Δημοτικών σχολείων,  Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1890. 

Εκπαιδευτικά  Νομοσχέδια  I.  Αιτιολογική έκθεσις  και αγορεύσεις  περί  Δημοτικής  Εκπαι-
δεύσεως,  Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1899. 



4. Εκθέσεις  Υπουργών  και Επιθεωρητών  (με χρονολογική σειρά) 
(Χριστόπουλος Χ.), Γενική  Έκθεσις  προς την A.M. τον Βασιλέα. Περί  της  καταστάσεως 

της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  κατά το λήξαν  σχολικόν  έτος  1855-56, Αθήνα 1857. 
(Δρόσος Δ.), Προς  την Αυτού Μεγαλειότητα  τον Βασιλέα. Έκθεσις  τον επί  των Εκκλη-

σιαστικών  και της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  Υπουργού,  Αθήνα 1866. 
(Μαυρομιχάλης Α.), Έκθεσις  προς την A.M. τον Βασιλέα περί  της  καταστάσεως  της  εκ-

κλησίας  της  Ελλάδος και περί  της  Δημοσίας  Παιδεύσεως  από του 1866 άχρι Δε-
κεμβρίου  1868, Αθήνα 1869. 

Εκθέσεις  των κατά το 1883 προς επιθεώρησιν  των δημοτικών σχολείων  αποσταλέντων  ε-
κτάκτων  Επιθεωρητών,  έκδ. Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαι-
δεύσεως, Αθήνα 1885. 

5. Στατιστικά  δημοσιεύματα  (με χρονολογική σειρά) 
5.1. Γενικά 
(Σπηλιωτάκης Σ.Α.), Στατιστικαί  πληροφορίαι  περί  Ελλάδος. Μέρος  Α',  Αθήνα, Εθνικό 

Τυπογραφείο, 1859. 
Υπουργείον Εσωτερικών, Στατιστική  της  Ελλάδος. Πληθυσμός  1879, Αθήνα, Εθνικό 
Τυπογραφείο, 1881. 

Υπουργείον Εσωτερικών, Υπηρεσία Απογραφής, Στατιστικά  αποτελέσματα  της  γενικής 
απογραφής του πληθυσμού  κατά την 27 Οκτωβρίου  1907, τ. Α', Αθήνα, Εθνικό 
Τυπογραφείο, 1909. 

Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική  επετηρίς  της  Ελλάδος,  Έτος I, 
Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1930. 

5.2. Εκπαίδευση 
Υπουργείον Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Πίναξ  της  εν τη Ελλάδι δημοσίας  εκπαιδεύσεως 
κατά το έτος  1855, Αθήνα 1855 (μονόφυλλο). 

Ταμείον Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Γενική  κατάστασις  των δημοτικών σχολείων  του Κρά-
τους,  χ.τ., χ.χ.  (άλλα του 1889). 

Υπουργείον Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Επετηρίς  του Υπουργείου  των Εκκλησιαστικών 
και της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  1907-1908, Αθήνα 1909. 
Υπουργείον Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Στατιστική  της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  1910-
1911, Αθήνα 1912. 

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική 
της  Εκπαιδεύσεως  κατά το σχολικόν  έτος  1926-1927,  Μέρος  Α'  : Δημοτική εκπαί-

δευσις,  Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1931. 
Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική 

της  Εκπαιδεύσεως  κατά το σχολικόν  έτος  1927-1928, Μέρος  Α':  Δημοτική εκπαί-
δευσις,  Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1933. 

6. Συλλογές  νόμων, τεκμηρίων  κλπ. 
Αντωνιάδης Σ., τα δημοτικά ήτοι Βιβλίον  περιέχον  τον Δημοτικόν Νόμον  εξηγημένον, 

μετάφρασιν  της  θεωρίας  του Δημοτικού Δικαίου,  τας  επί  Τουρκοκρατίας,  Δημοκρα-
τίας  και επί  Κυβερνήτου  Δημοτικάς  θεσμοθεσίας  και Νόμους,  Διατάγματα  και Εγ-
κυκλίους  αναφερόμενα εις το ενυπάρχον  δημοτικόν σύστημα,  τ. I, Αθήνα 1842. 

Βενθύλος Γ., Θεσμολόγιον της  Δημοτικής  Εκπαιδεύσεως,  τ. 1 (1833-1883), τ. 2 (1883-
1887), τ. 3 (1887-1892), τ. 4. (1893-1898), Αθήνα 1884-1898. 

(Capodistrias J.), Correspondance  du  Comte  J.  Capodistrias , Président  de  la Grèce, 
comprennant les lettres  diplomatiques,  administratives  et particulières  écrites par 



lui du 20 Avril au 9 octobre 1831, publiées par E.A. Betant, 4 τόμοι, Γενεύη-
Παρίσι 1839. 

Δασκαλάκης Α., Κείμενα-Πηγαί  της  Ιστορίας  της  ελληνικής Επαναστάσεως.  Σειρά  τρί-
τη, τα περί  Παιδείας,  μέρη 1-3 (με συνεχή σελιδαρίθμηση και αρίθμηση τεκμη-
ρίων), Αθήνα 1968. 

Δημαράς Α. (επιμ.), η μεταρρύθμιση  που δεν έγινε (Τεκμήρια  Ιστορίας),  Τόμος Α' 1821-
1894, Τόμος Β' 1895-1967, Αθήνα, Ερμής, 1973-1974. 

Ζηνόπουλος Γ. και Δηλιγιάννης Θ., Ελληνική Νομοθεσία  από του 1833, 6 τόμοι, Αθήνα 
1860-1870. 

Κλάδος Π.Ι., Εκκλησιαστικά  και Εκπαιδευτικά,  τόμ. Β', Αθήνα 1869. 
Κρίσπης Α., Εγχειρίδιον  της  δημοτικής  διαχειρίσεως,  Ερμούπολις 1858. 
Λαμπαδάριος Ε. (έκδ.), Κώδιξ  Σχολικής  Υγιεινής,  Αθήνα 1922. 
Μάμουκας Α., τα κατά την αναγέννησιν της  Ελλάδος υπό διαφόρων συνελεύσεων  συντα-

χθέντα  πολιτεύματα,  τ. ΙΑ', Πειραιάς 1852. 
Μανιτάκης Ε., Εγχειρίδιον  του Μηχανικού  Σώματος,  Ήτοι  Συλλογή  Νόμων,  Β. Διαταγ-

μάτων, Υπουργικών  οδηγιών κλπ. περί  της  Διοικητικής  Υπηρεσίας  τον Σώμα-
τος  τούτον,  Αθήνα 1859. 

Μαντούδης Μ., Διδακτηριακή  νομοθεσία  από του 1920 έως 1927, Αθήνα 1927. 
Παππαδόπουλος Γ.Γ., ο περί  δημοτικών σχολείων  νόμος, εκ παραλλήλου κατ'  άρθρον με-

τά των Β. Διαταγμάτων  και υπουργικών εγκυκλίων  εν περιλήψει,  δι'  ων εφηρμόσθη 
και ανεπτύχθη,  και μετά παραπομπών  εις τα παρά του Κ.Π.  Κλάδου  εκδοθέντα  εκ-

παιδευτικά,  Αθήνα 1864. 
Πετρούλιας Η., η νεωτέρα παρ'  ημίν  σχολική  νομοθεσία,  Ικδ. Υπουργείου Εκκλησιαστι-

κών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αρ. 9, Αθήνα 1898. 
Υπουργείον Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Νόμοι  περί  οργανισμού Κεντρικής  Υπηρεσίας  του 

Υπουργείον  και περί  οργανισμού άλλων υπηρεσιών  αυτού, Αθήνα, Εθνικό Τυπο-
γραφείο, 1910. 

Υπουργείον Παιδείας, Μητρώον  των εις την άμεσον διαχείρισιν  και των εις την εποπτείαν 
του Υπουργείου  Παιδείας  και Θρησκευμάτων  υπαγομένων κληροδοτημάτων,  τ. 1ος, 

Αθήνα 1929. 

7. Εφημερίδες—Περιοδικά 
(Σημειώνονται οι τόμοι που χρησιμοποιήθηκαν) 

ΑΙγιναία  (μηνιαία), Αίγινα 1831. 
Αρχιμήδης  (μηνιαία επιθεώρηση, έκδοση του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου), έτος 

Α'-Μ', Αθήνα 1899-1912. 
Γενική  Εφημερίς  της  Ελλάδος,  7 Οκτωβρίου 1825-23 Μαρτίου 1832. 
Δελτίο του Εκπαιδευτικού  Ομίλου,  τ. Α'-Η', Αθήνα 1911-1920. [Βλ. Ευρετήρια  Εκπαι-

δευτικών και Παιδαγωγικών  Περιοδικών  2. Δελτίο  του Εκπαιδευτικού  Ομίλου, 
τ. Α'-ΙΑ'  (1911-1924),  Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και 
Γενικής Παιδείας, 1984], 

Δελτίον  του Υπουργείον  των Εκκλησιαστικών  και της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  (μηνιαίο), 
έτος  Α', Αθήνα 1919. 

Δημοτική εκπαίδευσις,  (παιδαγωγικό περιοδικό Εταιρείας Ελλήνων Διδασκάλων, διευθ. 
Σπ. Δουκάκης), έτος Α'-Δ', Αθήνα 1901-1905. 

Εθνική Αγωγή, (δεκαπενθήμερη επιθεώρηση, διευθ. Γ. Δροσίνης), έτος Α'-Β', Αθήνα 
1898-1899. 



Ερμής υ Λόγιος, (δεκαπενθήμερο), Βιέννη 1811-1821. (Βλ. Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, τα Ελ-
ληνικά Προεπαναστατικά  Περιοδικά.  Ευρετήριο,  Β'  «Ερμής ο Λόγιος» 1811-1821, 
έκδ. ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1976). 

Ευθύνη, (εβδομαδιαία), έτος Α', Ναύπλιο 1877. 
Εφημερίς  των Μαθητών,  (εβδομαδιαία), έτος Α'-Γ', Αθήνα 1852-1855. Από τον αρ. 

117, 24 Μαίου 1855 και έξης ονομάζεται: 
Εφημερίς  των Φιλομαθών, έτος Δ'-Ζ', Αθήνα 1855-1859. 

Journal  de  la Société  de  Statistique  de  Paris, 18 (1875). 
το Παιδαγωγικόν  Σχολείον,  (μηνιαία επιθεώρηση, διευθ. Μ. Βρατσάνος), έτος Α'-Γ', 

Αθήνα 1883-1887. 
ο Παιδαγωγός,  (δεκαπενθήμερη επιθεώρηση, συντ. Η. Χριστοφίδης), έτος Α', Αθήνα/ 

(από τον αρ. 13 και εξής) Πειραιάς 1839. (Βλ. Παπακωνσταντίνου Θ.Γ., «ο Παι-
δαγωγός.», εισαγωγή—παρουσίαση,  ευρετήρια, Αθήνα, Εργαστήριο Πειραματικής 
Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1982). 

Πανδώρα,  (δεκαπενθήμερη επιθεώρηση), τ. 3-9, Αθήνα 1853-1859. 
Πλάτων,  (μηνιαία επιθεώρηση, έκδ. του Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου), τ. Α'-Γ', 

Αθήνα 1879-1881. 



Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 

ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ (προ του 1940) 

Βασιλειάδης Γ.Ι., «Ιστορική ανασκόπησις του θεσμού της επιθεωρήσεως των σχολείων της 
Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως», Επετηρίς  της  Δημοτικής  Εκπαιδεύσεως,  Αθήνα 
1932, σ. 221-246. 

Βάφας Γ., Αι Αθήναι από Ιατρικήν  έποψιν.  Μέρος  Α'.  η πόλις,  Αθήνα 1878. 
Βλάμος Γ., η υγιεινή του σχολείου,  Αθήνα 1904. 
Βλάσης Α., Σκέψεις  περί  βελτιώσεως  της  εν Ελλάδι δημοτικής  εκπαιδεύσεως,  Αθήνα 1880. 
Βλαχαβιόλος I., «Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον», Επετηρίς της  Δημοτικής  Εκπαιδεύσεως, 

Αθήνα 1932, σ. 52-71. 
Βρατσάνος Μ., το δημοτικόν σχολείον  εν Ελλάδι και ο διδάσκαλος  αυτού, Ήτοι  σκέψεις  πε-

ρί  της  ενεστώσης  καταστάσεως  της  δημοτικής  εκπαιδεύσεως  και βελτιώσεως  αυτής, 
Αθήνα 1874. 

Γεδεών Μ.Ι., η πνευματική  κίνησις  του Γένους  κατά τον IH' και ΙΘ'  αιώνα, (συναγωγή 
μελετών), έκδ. φροντίδα Α. Αγγέλου - Φ. Ηλιού, Αθήνα 1976. 

Γεωργαντάς Φ.Δ., «το Γκαίτειον Γυμνάσιον εν Φραγκφούρτη», Εθνική Αγωγή, τ. Α' 
(1898), σ. 68-73. 

Γληνός Δ., Άπαντα.  Τόμος  Β'  1910-1914, Εκδοτική φροντίδα, εισαγωγή, σημειώσεις 
Φ. Ηλιού, Αθήνα, Θεμέλιο, 1983. 

Chassiotis G., L'instruction  publique chez les Grecs, depuis  la prise de  Constantinople 
par les Turcs  jusqu'à nos jours, Παρίσι 1881. 

Coray Α., Mémoire  sur l'état  actuel de  la civilisation dans  la Grèce, Παρίσι 1803 (φω-
τοανατύπωση KNE/EIE, 1983). 

Δουκάκης-Καλότυχος,  ο σύντροφος  του έλληνος διδασκάλου,  Αθήνα 1905. 
Δραγούμης Ν., Ιστορικοί  Αναμνήσεις,  τόμ. Α'-Β', Αθήνα 1973 (5η έκδ.), (1η έκδ. Αθήνα 

1874). 
Δραίκης I., Περί  βελτιώσεως  της  Δημοδιδασκαλίας,  Φυλλάδων Β'.  Διοργανισμός  Δημο-

τικών Σχολείων,  Αθήνα 1855. 
Δροσίνης Γ., Σκόρπια  φύλλα της  ζωής  μου, Φιλολογική επιμέλεια: Γ. Παπακώστας, τ. Β', 

Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1982. 

Dürr J.F., Das Griechische Unterichtswesen,  Λειψία 1910. 
(Dutrône H.A.), Extraits de la correspondance  de  M.  Dutrône avec M.  le President Ca-

podistria,  pour éclairer  la polémique élévèe à l'occasion  des  derniers  événements de 
Grèce, Παρίσι 1831. 



Emerson J. et Pecchio cte de, Tableau de  la Grèce en 1825, μετάφρ. από τα αγγλικά 
J. Cohen, Παρίσι 1826. 

Expédition  Scientifique  de  Morèe.  Section  des  Sciences Physiques, τ. II, Παρίσι 1834. 

Ζάχος Α., «η λαϊκή αρχιτεκτονική»,  Καλλιτέχνης,  1911. 

Firmin-Didot Α., Notes  d'  un voyage en Levant en 1816 et 1817, Παρίσι (1826;). 

Guide  d'enseignement  mutuel,  avec des  gravures  et des  tableaux, Παρίσι, L. Colas, 1818 
(2η έκδ.). 

Guilletiere de la, Athènes ancienne et nouvelle  et Γ  état présent de  V  Empire des  Turcs. 
Παρίσι 1675. 

Θεοδωρόπουλος I.Γ. (έκδ.), οι τελευταίοι  λόγοι του αοιδίμου  Πορφυροπούλου  περί  Δημο-
τικής  Εκπαιδεύσεως  εν ταις  Συνελεύσεσι  του Ελληνικού Διδασκαλικού  Συλλόγου, 

Αθήνα 1878. 

Καζάζης Ν., Δημοτική εκπαίδευσις  και καθολική ψηφοφορία,  Αθήνα 1879. 
Καλλίας Δ.Κ., «το Μαράσλειον Διδασκαλείον», Αρχιμήδης,  11/1906, σ. 103-107. 
Καμπούρογλους Δ., Αι παλαιαί  Αθήναι, Αθήνα 1922. 
Καραπαναγιώτου Γ., Υγιεινή  προληπτική  της  μαθητικής  μυωπίας,  Αθήνα 1898. 
Καταρτζής Δ., τα Ευρισκόμενα,  έκδοτης Κ.Θ. Δημαράς, Αθήνα, Ερμής—ΟΜΕΔ, 1970. 
Κοκκώνης Ι.Π., Περίληψις  της  γενομένης αναφοράς εις την επί  της  Προπαιδείας  Επιτρο-

πήν περί  του Εγχειριδίου  του δια τα Αλληλοδιδακτικά  Σχολεία  της  Γαλλίας  συν-
ταχθέντος  υπό του Κ.  Σαραζίνου  ( SARAZIN) , Αίγινα 1830. 

—. Εγχειρίδιον  δια τα αλληλοδιδακτικά  σχολεία  ή οδηγός της  Αλληλοδιδακτικής  Μεθόδου 
υπό Σαραζίνου,  Αίγινα 1830. 

—, «Αν συμφέρη να στέλλωνται έξω της Ελλάδος προς ανατροφήν και εκπαίδευσιν οι ανή-
λικοι παίδες των Ελλήνων», Αιγιναία,  αρ. Γ', 15 Μαίου 1831, σ. 83-92. 

—, Εγχειρίδιον  η οδηγός της  Αλληλοδιδακτικής  Μεθόδου  Νέος,  τελειοποιημένος  και πλη-
ρέστερος  του μέχρι τούδε εν χρήσει  Οδηγού του Σ.  Εκδοθείς  κατά το υπ'  αρ. 2000 
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195, 196, 198, 204 
Κάμπος Χίου διδακτήριο 92 
Καποδίστριας I. 37, 40, 41, 44, 45, 46, 

47, 50, 80, 84, 85, 91, 115 
Καραντινός Π. 203 
Καραπαναγιώτης Γ. 191 
Καρβελα Μαλευρίου 187 
Καρδίτσα Ακραιφνίου 187 
Καρυά 197 
Καρυστία 118, 124, 132 
Κάρυστος διδακτήριο 60 
Καρύταινα αλληλοδιδακτικό σχολείο 83, 

85, 86, 20- επαρχία 51 
Καταρτζής Δ. 17, 18, 19 
Κάτω Ναχαγιέ βλ. Ναυπλίου και Κάτω 

Ναχαγιέ επαρχία 
Κέα 39' δήμος 118' επαρχία 124, 132 
Κεφαλόβρυσο 197 
Κίμωλος 39 
Κιτσίκης Ν. 217 
Κλεάνθης Στ. 83, 84, 85, 140, 142 
Κλεόβουλος Γ. 28, 29, 30, 33, 44, 45, 47, 

48, 59, 60, 82 
Κόκκινον Ακραιφνίου 187 
Κοκκώνης Ι . Ι Ι . 45, 47, 48, 59, 63, 64, 

65, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 116, 117, 
120, 130, 135, 136, 142, 154, 156 

Κομποτάδες Ηρακλειωτών 187 
Κοραής Α. 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 31, 

32, 40 
Κορινθίας επαρχία 51, 124, 132 
Κόρινθος 81 
Κορκ 43 
Κορωπί διδακτήριο 64 

Κοτυλαίων δήμος 118 
Κούμας Κ. 23, 24, 25, 26, 31, 38, 65 
Κοφίνι (Νέα Τίρυνθα) 123, 132 
Κρανίδι διδακτήρια 197, 215, 23, 59 
Κρήτη 43, 60 
Κριεζής Ε. 7, 193, 200, 201 
Κρίσσα [ Ι τέα] 140, 27 
Κυδωνιές γυμνάσιο 31, 33, 56, 57, 11 
Κυθήρων επαρχία 105, 124 
Κυκλάδες 82 
Κύμη διδακτήριο 65 
Κυνουρίας επαρχία 124, 132 
Κωνσταντάς Γρ. 35, 39, 40, 44, 55, 57 
Κωνσταντινίδης η Κωνσταντίνου Γ. 43, 

60 
Κωνσταντινούπολη Κοινό 19· συντεχνία 

γουναράδων 33' σχολεία 31 

Λάγεια Λαγείας 187 
Λαγκάδια δημοτικό σχολείο  37 
Λακεδαίμονος επαρχία 125, 132 
Λακεδαίμονος και Μονεμβασίας επαρχία 

51 
Λακεδαίμονος και Πραστού επαρχία 80 
Λαμία 127 
Λαμπαδάριος Ε. 202, 203 
Λασσάνης Γ. 31 
Λαύριο διδακτήρια 55 
Λεβαδείας επαρχία 81, 124, 132 
Λεβέτσοβα Κροκεών 187 
Λεοντάριο 83 
Λεπίδι Βάλτου 118 
Λεωνίδιο διδακτήριο 62 
Λέφας Χ. 92 
Λιανοκλάδι Παραχελωιτών 187 
Λίμνες Αργολίδας διδακτήριο 42 
Λόγιος Ερμής  (περ.) 14, 20, 21, 23, 27, 

33, 42, 43, 48 
Λοκρίδος επαρχία 125, 132 
Λονδίνο 43 
Λούβαρης Μ. 207 
Λυγουριό 197 
Λύρκεια Αργολίδος διδακτήριο 213, 98 



Lancaster J . 27, 58 
Lasteyrie Ch. Ph . comte do 27, 58 

Μαζέικα Κλειτορίας 187 
Μάνεσης (και Μάνεσι) 178, 197, 58 
Μανιτάκης Ε. 127 
Μαντινείας επαρχία 124, 131, 132 
Μαντούδης Μ. 207, 212, 215 
Μαρκόπουλο διδακτήριο 61 
Μαυροκορδάτος Δ. 149 
Μεγαλοπόλεως επαρχία 124, 132 
Μέγαρα αλληλοδιδακτικό σχολείο  2Γ  δη-

μοτικό σχολείο  66 
Μεγαρίδος επαρχία 124, 132 
Μεθώνη αλληλοδιδακτικό σχολείο 80, 24 
Μεσολόγγι 55, 82, 127,137' επαρχία 124, 

131, 132- σχολή Παλαμά 55 
Μεσσηνιακών Φρουρίων επαρχία 51 
Μεσσήνης επαρχία 125, 132 
Μεταξάς Αν. 193 
Μηλιές σχολή 55, 57, 8 
Μήλος 39- επαρχία 125, 132 
Μητσάκης Ν. 197, 203 
Μηχανική  Επιθεώρηση  (περ.) 191 
Μικρομάνης επαρχία 51, 141 
Μιχαλόπουλος Θ.Ι. 159, 192 
Μιχαλόπουλος Θ.Σ. 207 
Μοισιόδαξ I. 17, 18 
Μόναχο 92 
Μονεμβασία' βλ. Λακεδαίμονος και Μο-

νεμβασίας επαρχία 
Μουστοξύδης Α. 52 
Μπαλάνος Ν. 193, 202, 207 
Μπελιά Ε. 37 
Μπούας Π . 82 
Μύκονος αλληλοδιδακτικό σχολείο 33 
Μωραΐτης Σπ. 153, 154, 155, 156, 157, 

159, 160, 161, 162, 164, 175, 181, 
203, 204 

Manuel des  écoles élémentaires... 46, 
47, 48, 59, 64, 65, 67, 76, 77' βλ. 

και Sarazin Ch. 
Marcellus M.L. comte de 55 
Maurer G.L. von 91, 92, 97 

Νάξος 39, 54' σχολή Αγίου Γεωργίου 
Γρόττας 54, 3' επαρχία 125, 132 

Νάουσα 60 
Ναυπακτίας επαρχία 124, 132 
Ναυπλίας επαρχία 124 ,131 ,132 
Ναύπλιο 127, 138, 139, 141- δήμος 9, 94, 

122, 123, 128, 132' σχολεία 43, 60, 
117, 123, 127, 132, 143, 161, 162, 
172, 40 

Ναυπλίου και Κάτω Ναχαγιέ επαρχία 51 
Νέα Επίδαυρος 197, 54 
Νέα Καλλίπολη Πειραιώς διδακτήριο 

203, 107 
Νησί 82 
Νικητόπλος Ν. 45, 47, 48, 61 
Νικολούδης Θ. 207 
Νονάκριδος δήμος 118 

Nar joux F. 167 
Nouveau  Système  d'Education  pour les 

Ecoles Primaire... 27· βλ. και Lastey-
rie Ch. 

Ξηροχωρίου επαρχία 124, 131, 132 
Ξυλόκαστρο διδακτήριο 80 

Οδηγός της  αλληλοδιδακτικής  μεθόδου 
(έκδοση 1830) 48, 49, 50, 52, 59-78, 
83, 133, 134, 137, 141, 164· (έκδοση 
1842) 131, 133, 134, 135, 136, 137, 
153, 154, 156, 158, 159' (έκδοση 
1850) 131, 133, 136, 137' (έκδοση 
1860) 133, 136, 137' βλ. και Κοκκώ-
νης Ι .Π. 
Οδησσός 34 

Όθωνας 91 
Οιτύλου επαρχία 125, 132 

Ολυμπίας επαρχία 125, 132 
Οπισινοχώρια Λακεδαίμονος 81 
Ορλάνδος Α. 207 

Πάγκαλος Λ. 141, 142 
Παιδαγωγικόν  Σχολείον  164 
Παιδαγωγός,  ο 131 
Παλαιά Επίδαυρος (Πιάδα) 60, 197 
Παπαδόπουλος II . 138 
Παπακωνσταντίνου Ε. 159 

Παπασωτηρίου Γ. 181 
«Παρατηρήσεις τινές και σημειώσεις πε-

ρί της διδακτικής μεθόδου και της δι-



διορθώσεως των Σχολείων» 21-23' βλ. 
και Δάρβαρης Δ.Ν.' βλ. και Λόγιος  

Ερμής 
Παρίσι 46, 161, 166, 167 

Παρνασσίδος επαρχία 125, 132 
Πάρος 39 

Πάτμος 33, 39 
Πάτρα 80, 82, 113, 127' επαρχία 51, 124, 

J 31, 132 
Πειραιάς 113, 127, 140, 159, 30' διδα-

κτήρια 203, 212, 67,  68, 69 
Πελοπόννησος 39, 43, 51, 52, 55, 80, 135 
«Περί παιδείας και σχολείων» 23-27' βλ. 

και Κούμας Κ.' βλ. και Λόγιος Ερμής 
Πεσταλότζη  19 
Πετρίδης Δ. 148, 152, 160 

Πικιώνης Δ. 203 
Πολίτης Ά 6 . 43, 44 

Πολυζωίδης Κ. 92 
Πολυχρονιάδης Κ. 31 
Πόρος 39, 80' επαρχία 51 
Πουλαντζάς Ν. 48 

Πραστός 85' επαρχία 5Γ βλ. και Λακε-
δαίμονος και Πραστού επαρχία 

Πρόνοια (Ναυπλίου) 95, 123, 132, 138, 
162, 172, 178, 41 

Πρωσσία 20, 151, 154 
Πυλίας επαρχία 125, 132 

Parson 56 
Pecchio comte de 39, 60 

Querrien Anne 70 

Ράχωβα Βοιωτίας 118 

Σάββας Κ. 192, 193 
Σαλλίβερος Ν. 166 
Σαντορίνη 39, 82 
Σαράτσης Δ. 181, 192 
Σβάρτς Δ. αρχοντικό 57, 7 
Σέριφος 39 
Σιβιτανίδειος σχολή 193 
Σίκινος 39 
Σιταίνης δήμος 118 
Σίφνος 39, 54 
Σκιάθος 39 
Σκόπελος 39' επαρχία 124, 132 

Σκουζές Π. 15, 17 
Σκούταρι Καρυουπόλεως 187 
Σκύρος 39 
Σμύρνη γυμνάσιο 31 
Σουδενά 187 
Σούλης Γ. 202, 203 
Σούτσος Α. 92 
Σπάρτης επαρχία 51 
Σπέτσες 39, 83, 85' επαρχία 124, 132 
Σπηλιά Τριφυλίας διδακτήριο 80 
Σταματίου Σ. 197 
Σταυράκη Χ. 57 
Σταυρίδης Δ. 83, 85, 86, 135 
Στεμνίτσα 54 
Στερεά Ελλάδα 39, 43, 83, 85, 86, 135 
Στράτου δήμος 118 
Στρέβυζα Παίων 187 
Στέρνα Αργολίδας διδακτήριο 213, 97 
Συγγρός Α. 178, 188 
Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών 

Γραμμάτων 148 
Σύμη 43 
Συνέσιος Σμυρναίος 43, 61 
Σύρα 43, 122, 140' βλ. και Ερμούπολη 
Σύρου επαρχία 124, 131, 132 
Σχινάς Κ. 92 
Σχολική  Υγιεινή  203' βλ. και Λαμπαδά-

ριος Ε. 

Salle J . -Β. de la 66 
Sarazin Ch. 45, 46, 47, 59, 63, 64, 68, 

72, 76, 77, 82 
Schaubert E. 83, 85, 140, 142 
Société d 'encouragement pour l ' indu-

strie nationale 28 
Société pour Γ instruction élémentaire 

28, 46, 59, 77 

Τζαφέραγα 123, 132, 138' βλ. και Ασίνη 
Τζώνη ς Α. 198 
Τήνου επαρχία 125, 131, 132 
Τίρς Φρ. 129 
Τολό 197 
Τρανό Ζευγολάτιο 81 
Τράπεζα Βουρών 187 
Τρίκκαλα Κορινθίας 16 
Τρίπολη 35, 45, 60, 80, 83, 117 
Τριπολιτσά επαρχία 51 



Τριφυλίας επαρχία 125, 132 
Τριχωνίας επαρχία 124, 132 
Τροιζήνα 79 
Τροιζηνίας επαρχία 124 
Τρύπη Λακωνίας 54 
Τσιριμώκος I. 180, 196, 198 
Τσίτσινα Λακεδαίμονος 118 

Ύδρα 83, 85, 140, 142· επαρχία 51,124, 
132 

Viollet-le-Duc Ε. 167 

Weiler W. 142, 168 

Φαρακλάτα 187 
Φαρμακίδης Θ. 35 
Φθία διδακτήριο 53 

Φθιώτιδος επαρχία 125, 132 
Φιλανθρωπική Εταιρεία 43, 60' βλ. και 

Ναύπλιο 
Φιλόμουσος Εταιρεία 43, 60' βλ. και 

Αθήνα 
Φούρνοι Αργολίδας αλληλοδιδακτικό σχο-

λείο 35 
Φράντζ 92 

Χάλια Αυλίδος 187 
Χαλικιόπουλος Π.Ι . 148 
Χαλκιάνικα Καλύβια 118 
Χαλκίδα δικαστικό μέγαρο 199' επαρχία 

124, 131, 132 
Χανιά διδακτήριο 105 
Χάσια Καλαβρύτων 118 
Χατζιδάκης Γ.Ν. 184 
Χίος γυμνάσιο 31, 33, 55 

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ 

σ. 27: αντί Laysterie διάβαζε Lasteyrie 
σ. 68, 77: αντί Guide de l 'enseignement mutuel διάβαζε Guide d 'enseignement mutuel 
σ. 59, 77: αντί Société d 'enseignement élémentaire διάβαζε Sosieté pour l ' instruction 

élémentaire 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΤΑ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

1. Δάσκαλοι και μαθητές κατά την ώρα της διδασκαλίας. Κοσμήματα-ξυ-
λογραφίες από εκδόσεις της Οκτωήχου. α' Oκτώηχος, Βενετία, τυπο-
γραφία Ν. Γλυκή, 1683. β' Oκτώηχος,  Βενετία, τυπογραφία Ν. Γλυκή, 
1789. Ε δ ώ αναδημοσιεύονται από το: Α. Κουμαριανού, Λ. Δρούλια, 
Ε. Layton, το ελληνικό βιβλίο 1476-1830,  Αθήνα, Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος, 1986. 
2. Παράσταση σχολείου από σελίδα τίτλου Αλφαβηταρίου. Αλφαβητά-

ριον μικρόν προς εύκολον μάθησιν των παιδίων, Βιέννη, τυπογραφία Δ. 
Δαβιδοβίκη, 1820. Αναδημοσιεύεται από το: Α. Κουμαριανού, Λ. Δρού-
λια, Ε. Layton, το ελληνικό βιβλίο 1476-1830,  ό.π. 

3. Η σχολή του Αγίου Γεωργίου της Γρόττας στη Νάξο. Ιδρύθηκε το 
1773. (Ν. Κεφαλληνιάδης, Η μονή Αγίου Γεωργίου  Γρόττας, χ.χ.,  χ.τ., 
σ. 551). 

4. Η σχολή της Δημητσάνας, α' το ελληνικό σχολείο. Οικοδομήθηκε γύρω 
στο 1770. β' το αλληλοδιδακτικό σχολείο. Κατασκευάστηκε το 1828. 

Οι εσωτερικοί διαχωριστικοί  τοίχοι είναι μεταγενέστεροι. (Ανασχεδία-
ση από την Ελένη Καλαφάτη με βάση πρόχειρο σχέδιο αποτύπωσης που 
πραγματοποίησε ο αρχιτέκτονας Ν. Μητσάκης το 1926 και βρίσκεται 

στο Α.Τ.Υ.Υ.Π.). 
ο. το Ελληνομουσείο της Ζαγοράς στο Πήλιο. Κατασκευάστηκε γύρω στα 

1776. α' Γραφική αποκατάσταση του συγκροτήματος, β' Τοπογραφικό. 
με διακεκομμένη γραμμή σημειώνεται η πιθανή διάταξη των τμημά-

των του συγκροτήματος που κατεδαφίστηκαν μεταξύ 1876 και 1886. 
6. Η βιβλιοθήκη (;) του Ελληνομουσείου της Ζαγοράς, α' Ανατολική όψη, 

β' Κάτοψη Ισογείου, γ ' Κάτοψη ορόφου. τα σχέδια των εικόνων 5 και 
6 προέρχονται από το: Ρ. Λεωνιδοπούλου-Στυλιανού, το «Ελληνομου-
σείο» στη Ζαγορά...,  ό.π., σ. 347, 362, 363. 

7. το αρχοντικό Δ. Σβάρτς στα Αμπελάκια της Θεσσαλίας (1803). α' 
Όψη, β' Κάτοψη Ισογείου, γ ' Κάτοψη ορόφου. (Ν. Κ. Μουτσόπουλος, 

τα Θεσσαλικά  Αμπελάκια,  ανάτυπο: Ηώς,  1966, εικ. 32, 33, 37). 
8. το σχολείο των Μηλιών (1814). Η φωτογραφία, των αρχών του αιώ-



αιώνα μας, αναδημοσιεύεται από το: Κ. Μακρής, Η λαϊκή τέχνη...,  ό.π., 
σ. 36. 

9. Σχεδιάγραμμα της περιοχής της Πλάκας στην Αθήνα. με κύκλο ση-
μειώνεται η θέση του σχολείου Ντέκα. (Κ. Μπίρης, Aι Αθήναι από 

του 19ου στον  20ό αιώνα, Αθήνα 1966, σ. 45). 
10. Σχηματική κάτοψη του σχολείου Ντέκα, σύμφωνα με την περιγραφή του 

Γ. Ψύλλα, Απομνημονεύματα..., ό.π., σ. 4-5 (σχέδιο της Ε.Κ.). 
11. Σχηματική κάτοψη της σχολής των Κυδωνιών σύμφωνα με την περι-

γραφή της Χαρ. Σταυράκη, αι Κυδωνιαί  προ του 1821..., ό.π., σ. 
41-44 (σχέδιο της Ε.Κ.). 

Η ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Π Ρ Ο Τ Υ Π Α 

12. Εσωτερικό του αλληλοδιδακτικού σχολείου της οδού Port-Mahon κατά 
την ώρα των ασκήσεων της γραφής. Λιθογραφία του Hippolite Le-

comte, 1818. (M. Foucault, Surveiller  et punir, ό.π., εικ. 10, εκτός 
κειμένου). 

13. Η εκτέλεση των διαφόρων προσταγμάτων της αλληλοδιδακτικής μεθό-
δου. Λιθογραφία. (M. Foucault, Surveiller et punir, ό.π., εικ. 11, έκτος 
κειμένου). 

14. α' Μαθητές και πρωτόσχολοι στο μάθημα της γραφής, β' Μαθητές 
και πρωτόσχολοι κατά τη διόρθωση των ασκήσεων της γραφής. Ol 

πίνακες δημοσιεύονται στον Guide  d'enseignement  mutuel  (ό.π., σ. 
XXIII, XXIV) και συνοδεύονται από το εξής σχόλιο: Ο κύριος Du-
terte είχε την ευχαρίστηση να μου κοινοποιήσει δύο ωραία σχέδια, από 

τα οποία το ένα παριστάνει τα παιδιά να κάθονται και να γράφουν, το 
άλλο δείχνει τους μαθητές στην ίδια στάση αλλά έχοντας γυρίσει τα 

αβάκιά τους για να διορθωθούν από τον πρωτόσχολο που φαίνεται αφιε-
ρωμένος σ' αυτήν την εργασία. στο πρώτο σχέδιο βλέπουμε έναν πρω-
τόσχολο όρθιο να κρατά στο χέρι μία πινακίδα για την υπαγόρευση 

υποδειγμάτων, ενώ πιο μακριά βλέπουμε τον γενικό πρωτόσχολο, πάνω σ' 
ένα βάθρο, να δίνει παραγγέλματα σε όλη την τάξη. Ο ίδιος γενικός πρω-
τόσχολος εμφανίζεται και στη δεύτερη εικόνα. και ο ένας και ο άλλος 
έχουν τα καπέλλα τους κρεμασμένα στους ώμους. Αυτά τα δύο σχέδια 
έχουν ακόμα το πλεονέκτημα να παρουσιάζουν 1, τους πίνακες της ανα-
γνώσεως κρεμασμένους Ολόγυρα στην αίθουσα, 2, τους πινακοστάτες στην 
άκρη των γραφείων, 3, την πινακίδα της υπαγόρευσης που κρέμεται 

απ' αυτούς, 4, τον τηλέγραφο αναρτημένο πάνω σε ράβδο». 
15. Σχέδιο αλληλοδιδακτικού σχολείου χωρητικότητας 64-70 μαθητών. 
16. Σχέδιο αλληλοδιδακτικού σχολείου χωρητικότητας 350 μαθητών. τα 

σχέδια των εικ. 15 και 16 δημοσιεύονται στον Guide  d'enseignement 



mutuel  (ό.π., πίν. 2,3) και συνοδεύονται από το εξής σχόλιο: «Οφεί-
λω στην εξαιρετική φιλοφροσύνη του κ. Jomard δύο σχέδια σχολείων 

που έχει ο ίδιος σχεδιάσει (...) το ένα από αυτά τα σχέδια είναι για 
ένα σχολείο 350 παιδιών. Έχει 70 πόδια μήκος επί 27 πλάτος, περιέχει 
22 θρανία των 16 μαθητών το καθένα. 14 πόδια καταλαμβάνονται, κατά 

την έννοια του μήκους, από τους διαδρόμους και το βάθρο του δασκάλου. 
το άλλο, παριστάνει ένα σχολείο 64-70 μαθητών. Έχει 28,5 πόδια 

μήκος από τα οποία τα 12 διατίθενται για την θέση του δασκάλου και 
τα ημικύκλια. Βλέπουμε 8 θρανία, τα οποία, με συνολικό πλάτος αί-

θουσας 12,5 πόδια, δεν μπορούν να έχουν παρά 9 πόδια και 2 η 3 δα-
κτύλους μήκος, άρα χωρούν μόνο 8 παιδιά το καθένα. Σ ' αυτούς τους 
δύο πίνακες όλες οι λεπτομέρειες σημειώνονται με τέτοια φροντίδα και 

ακρίβεια ώστε ένας αρχιτέκτονας, η ακόμα και ένας ξυλουργός, με λίγες 
γνώσεις, θα μπορούσε χωρίς άλλες πληροφορίες, να εκτελέσει όλες τις 

εργασίες τις απαραίτητες για την διαρρύθμιση μιας αίθουσας». 
17. Σχέδιο αλληλοδιδακτικού σχολείου. Πρώτη δημοσίευση στη Revue Ge-

nerale de  l'  Architecture et des  pravaux Publics, τόμος 9, 1851. 
Ε δ ώ αναδημοσιεύεται από το: L'école  primaire a Paris 1870-1914, 

ό.π., σ. 42. 
18. Αίθουσα αλληλοδιδακτικής διδασκαλίας για 210 παιδιά. το σχέδιο οφεί-

λεται στον Α. Bouillon και δημοσιεύτηκε στο Maison  d'école,  συλ-
λογή σχεδίων, Παρίσι, Hachette, 1834. Ε δ ώ αναδημοσιεύεται από το: 
L'école  primaire à Paris 1870-1914, ό.π., σ. 84. 

19. «Πίναξ των διαστάσεων ενός τινός διδακτηρίου αλληλοδιδακτικού δι' 
οποσουσδήποτε μαθητάς», Οδηγός, 1830, σ. 122. 

ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

20. Σχηματική κάτοψη του αλληλοδιδακτικού σχολείου της Καρύταινας. 
Αρχ. Δ. Σταυρίδης, 1830. Σχέδιο Ε.Κ., σύμφωνα με το συμφωνητικό 

κατασκευής των τοίχων που δημοσιεύει ο Χρ. Γ. Κωνσταντινόπουλος, 
Οι παραδοσιακοί χτίστες της  Πελοποννήσου,  ό.π., σ. 180-181. 

21. το αλληλοδιδακτικό σχολείο των Μεγάρων. Αρχ. Α.Γ. Κάλανδρος, 
1831-1835. Αποτύπωση του 1925 (Α.Τ.Υ.Υ.Π.), (ανασχεδίαση Ε.Κ.). 

22. Μελέτη για τη μετατροπή μιας κατοικίας στην Ανδρίτσαινα σε αίθου-
σα αλληλοδιδακτικής διδασκαλίας. Αρχ. Δ. Σταυρίδης, 1830. 
Πίνακας I, αποτύπωση της υφισταμένης κατάστασης. Πίνακας II, 
πρόταση. 
[Γ.Α.Κ., Καποδιστριακά, Υπουργείο Παιδείας, φάκ. 30β. το συνοδευ-
τικό έγγραφο έχει ημερομηνία 3 Αυγούστου 1830. τα σχέδια έχουν δη-
μοσιευτεί στο Π. Χαραλαμπόπουλος, Αναμνηστικό  ογδοηκονταπενταετίας 



τίας του Γυμνασίου  Ανδριτσαίνης  (1889-90-1975),  Αθήνα 1976]. 
23. Αλληλοδιδακτικό σχολείο στο Κρανίδι. Αρχ. Α.Γ. Κάλανδρος, 1829. 

Σχεδιάγραμμα του 1917 (Α.Τ.Υ.Ν.Α.). 
24. Αλληλοδιδακτικό σχολείο Μεθώνης. Αρχ. Audou (μέλος της γαλλικής 

αποστολής), 1830, (φωτ. I. Δεμοδός). 
25. Αλληλοδιδακτικό σχολείο Άργους. Αρχ. De Vaud, Λ. Ζαβός, 1831. 

α. Κάτοψη. ΟΙ διαχωριστικοί  τοίχοι είναι μεταγενέστεροι. Αποτύπω-
ση 1932, Α.Τ.Υ.Ν.Α., (ανασχεδίαση Ε.Κ.). 
β. Όψη προς την αυλή. Η φωτογραφία δημοσιεύεται στο M. Man-
toudis, «Les Bâtiments scolaires...», ό.π., πίνακας έκτος κειμένου, 
γ. Όψη προς το δρόμο, (φωτ. 1980). 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΝΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

26. «Σχέδιον δημοτικού σχολείου συνθέτου υπό I. Δραΐκη»,  1855. (I. 
Δραΐκης,  Περί βελτιώσεως της Δημοδιδασκαλίας...,  ό.π., πίνακας έκτος 
κειμένου). 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 

27. Σχέδιο της νέας πόλεως Κρίσσας (Ιτέα), 1831, αρχ. Α.Γ. Κάλανδρος. 
Α' Σχολείο. Β' Διοικητήριο. Γ' Έδρα τοπικών αρχών. Δ' Εκκλησία. 
(Σπ. Λουκάτος, « Η ανοικοδόμηση...», ό.π., σ. 116). 

28. Σχέδιον της Ερέτριας, 1834, αρχ. Ed. Schaubert. Ανασχεδίαση I. 
Τραυλός. 
(7) Ναυτικό σχολείο, (8) Αλληλοδιδακτικό σχολείο, (9) Βιβλιοθήκη. 
(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,  τ. ΙΓ', σ. 517). 

29. Τοπογραφικό σχέδιο Ερμούπολης (το αρχικό ρυμοτομικό σχέδιο του 
1837 Οφείλεται στον W. Weiler). 
(α) Κεντρικό αλληλοδιδακτικό σχολείο, 1828, (21) Αλληλοδιδακτικό 
σχολείο της συνοικίας των Ψαριανών, 1838, (βλ. εικ. 32). 
(I. Τραυλός, Α. Κόκκου, Ερμούπολις, Αθήνα 1980, Πίνακας 160). 

30. Σχέδιο του Πειραιά, 1834, αρχ. Στ. Κλεάνθης και Ed. Schaubert. Ανα-
σχεδίαση Ι. Τραυλός. 
(6) Βιβλιοθήκη, (7) Σχολείο, (8) Τράπεζα, (9) Δημαρχείο. (Ιστορία 

του Ελληνικού Έθνους,  τ. ΙΓ', σ. 517). 

ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (1834-1895) 

31. το Α' δημοτικό σχολείο της Αθήνας στην οδό Αθηνάς, 1835-1840. 
(Στατιστική της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως,  1910-11, ό.π., πίνακας εκ-
τός κειμένου). 



32. «Σχέδιο για ένα δημοτικό σχολείο στην Ερμούπολη». Αρχ. W. Weiler, 
1838. (Ι.Α.Δ.Ε., σχέδια. Αναδημοσιεύεται από το I. Τραυλός, Α. Κόκ-
κου, Ερμούπολις,  ό.π., σ. 109). 

33. «Σχέδιον του δημοτικού σχολείου εις Μύκωνον». Αρχ. W. Weiler, 1838. 
Tο σχέδιο, που ανήκει στη «Λαογραφική Συλλογή Μυκόνου», μου υπέ-
δειξε η Κα Ευτυχία Λιάτα. 

34. Σχέδιο για ένα σχολείο στην Ά ν ω Σύρο. Αρχ. W. Weiler, 1839. (Δη-
μοτικό Αρχείο Ά|νω Σύρου). 

35. Αλληλοδιδακτικό σχολείο Φούρνων Αργολίδος (περ. 1850), κοινοτικό 
κτίριο χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. 
α' Διάγραμμα κάτοψης σύμφωνα με σκαρίφημα του 1930, που βρί-
σκεται στο Α.Τ.Υ.Ν.Α., (ανασχεδίαση Ε.Κ.), 
β' Άποψη από το δρόμο, (φωτογραφία 1983). 

36. Κοινοτικό διδακτήριο στα Ίρια Αργολίδος. Κατασκευάστηκε από τους 
κατοίκους του οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο γύρω στα 1905. Πε-
ριλαμβάνει και κατοικία για το δάσκαλο, (φωτ. 1983). 

37. Δημοτικό σχολείο στα Λαγκάδια, 1867, (φωτ. 1983). 
38. Σχέδιο για ένα δημοτικό σχολείο στην Ερμούπολη, 1869, αρχ. Ν. I. 

Σούτσος. 
α' Κάτοψη ισογείου. 
β' Κάτοψη ορόφου. (I.A.Δ.Ε., σχέδια). 

39. Δημοτικό σχολείο στην Αθήνα, οδός Αδριανού και Φλέσσα, 1876. 
α' Κάτοψη (Αρχείο Μορφολογίας ΕΜΠ. Αναδημοσιεύεται από το Δ. 
Ζήβας, Μ. Αδάμη, «Σύντομο Ιστορικό...», ό.π., σ. 179). 
β' Όψη προς την οδό Αδριανού (Φωτογραφικό Αρχείο Εμπορικής 
Τραπέζης Ελλάδος). 

40. Δημοτικό σχολείο στο Ναύπλιο, 1877, αρχ. Ν. Πουρνάρας. 
α' Κάτοψη. Αποκατάσταση σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 1878. 
(Δ.Α.Ν., φάκ. 0.30/1878) και μία αποτύπωση του 1958 (Α.Τ.Υ.Ν.Α.), 
σχέδιο Ε.Κ. 
β' Κύρια όψη (Φωτογραφικό Αρχείο Εμπορικής Τραπέζης Ελλά-
δος). 

41. Δημοτικό σχολείο στην Πρόνοια (Ναύπλιο), 1878, αρχ. Ν. Πουρνάρας. 
α' Κάτοψη. Ανασχεδίαση Ε.Κ. από αποτύπωση του 193... 
(Α.Τ.Υ.Ν.Α.). 
β' Κύρια όψη. Η φωτογραφία δημοσιεύεται στο M. Mantoudis, «Les 
Bâtiments scolaires...», ό.π., σε πίνακα έκτος κειμένου με κεφαλίδα 
«Καποδιστριακή εποχή» και με λεζάντα «Σχολείο Ναυπλίου». Πρόκει-
ται όμως για το σχολείο του 1878. 

42. Δημοτικό σχολείο Λιμνών Αργολίδος (περ. 1880). 



α' Κάτοψη. Ανασχεδίαση Ε.Κ. από σκαρίφημα του 1956 (Α.Τ.Υ.Ν.Α.). 
β' Όψη από την αυλή (φωτ. 1983). 

ΤΟ ΣΥΝΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

43. Η οργάνωση του σχολικού κτιρίου σύμφωνα με τον Σπ. Μωραΐτη. 
α' Κάτοψη μονοτάξιου σχολείου. 
β' Κάτοψη διτάξιου σχολείου, 
γ' Κάτοψη τριτάξιου σχολείου, 
δ' Κάτοψη τετρατάξιου σχολείου. 
(Σπ. Μωραΐτης,  Διδασκαλική...,  ό.π., πίνακες 1-3, έκτος κειμένου). 

44. το συνδιδακτικό σχολείο: Έπιπλα και σκεύη. 
Σχήμα Ε': Θρανίο 4 θέσεων. Σχήμα ΣΤ': Αναγνωστήριο, Σχήμα Ζ': 

αριθμητήριο. (Σπ. Μωραΐτης,  Διδασκαλική...»,  ό.π., πίνακες 3, 4 εκ-
τός κειμένου). 

ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1894 

45 α,β. Επεξηγηματικά σχέδια του διατάγματος της 17 Μαΐου 1894. (Ε-
φημερις της  Κυβερνήσεως,  τ. Β', 4 Ιουνίου 1894). 

46. Σχέδιο μονοτάξιου σχολείου με κατοικία διδασκάλου, τύπος  Α', παράρ-
τημα του διατάγματος της 17 Μαΐου 1894. (στο ίδιο). 

47. Σχέδιο μονοτάξιου σχολείου με κατοικία διδασκάλου, τύπος Β', παράρ-
τημα του διατάγματος της 17 Μαΐου 1894. (στο ίδιο). 

ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1895 

48. «Τύπος αδιαιρέτου δημοτικού σχολείου διά 80 μαθητάς (φωτισμός αμφι-
πλάγιος)... ο Νομομηχανικός Δ. Καλλίας, Νοέμβριος 1896». Λιθο-
γραφία (Α.Τ.Υ.Υ.Π.). 

49. «Τύπος Β'. Διάγραμμα σχολείου μονοτάξιου. Φωτισμός Μονοπλάγιος... 
Ο Νομομηχανικός Δ. Καλλίας... Εγκρίθηκε... 20 Απριλίου 1898». 
Λιθογραφία "(A.T.Y.Υ.Π.). 

50. «Τύπος Γ'. Διάγραμμα σχολείου διταξίου. Φωτισμός Μονοπλάγιος... 
Ο Νομομηχανικός Δ. Καλλίας... Εγκρίθηκε... 20 Απριλίου 1898». Λι-
θογραφία (A.T.Y. Υ. Π.). 

51. «Τύπος Δ'. Διάγραμμα τετραταξίου δημοτικού σχολείου...  Ο Νομο-
μηχανικός Δ. Καλλίας... Εγκρίθηκε... 15 Ιουλίου 1898». Λιθογραφία 
(Α.Τ.Υ.Υ.Π.). 

52. Διάγραμμα εξατάξιου δημοτικού σχολείου. 
I. Όψη. II. Γενικό τοπογραφικό. III. Κάτοψη. 

δεν εντοπίσαμε στο Α.Τ.Υ.Υ.Π. τη λιθογραφία του διαγράμματος του 
εξατάξιου σχολείου που συμπλήρωνε τη σειρά. τα σχέδια που δημο-



δημοσιεύουμε προέρχονται από το Γ. Βλάμος, η υγιεινή του σχολείου,  ό.π., 
σ. 58-60, και αποτελούν ακριβείς ανασχεδιάσεις των αντίστοιχων τμη-
μάτων του λιθογραφημένου πίνακα. 

53. Μονοτάξιο δημοτικό σχολείο Φθίας, (Φωτ. Αρχείο Ε.Τ.Ε.). 
54. Μονοτάξιο δημοτικό σχολείο Ν. Επιδαύρου (1902), (φωτ. 1983). Όψη 

στην αυλή. 
55. Διτάξια δημοτικά σχολεία (αρρένων και θηλέων) στο Λαύριο. Κατα-

σκευάστηκαν με δημοτική δαπάνη το 1901, (φωτ. 1980). 
56. Διτάξιο δημοτικό σχολείο Ασπροπύργου (1904). Μεταγενέστερες προσθή-

κες πτερύγων, (φωτ. 1980). α' Όψη στην πλατεία, β' Όψη στην αυλή. 
57. Διτάξιο δημοτικό σχολείο Διδύμο^ν Αργολίδος, 1900, (φ&>τ. 1983). 
58. Διτάξιο δημοτικό σχολείο Μάνεσι Αργολίδος, 1908, (φωτ. 1983). 
59. Διτάξιο δημοτικό σχολείο Κρανιδίου, (φωτ. 1983). 
60. Τετρατάξιο δημοτικό σχολείο Καρύστου, 1905, (Φωτ. Αρχείο Ε.Τ.Ε.). 
61. Τετρατάξιο δημοτικό σχολείο Μαρκοπούλου, 1904, (φωτ. 1980). 
62. Τετρατάξιο δημοτικό σχολείο Βυτίνας, 1900, (φωτ. 1983). 
63. Τετρατάξιο δημοτικό σχολείο Λεωνιδίου, 1908, (φωτ. 1983). 
64. Εξατάξιο δημοτικό σχολείο Κορωπίου, 1901, (φωτ. 1980). 
65. Εξατάξιο δημοτικό σχολείο Κύμης, 1902, (Φωτ. Αρχ. Ε.Τ.Ε.). 
66. Εξατάξιο δημοτικό σχολείο Μεγάρων, 1904, (φωτ. 1980). 

. . . ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

67. Τετρατάξιο δημοτικό σχολείο θηλέων επί της οδού Ηφαίστου στη συ-
νοικία Βάβουλα του Πειραιά. (Τρ. Μουτσόπουλος, Εκτελεσθέντα και εκ-
τελούμενα δημοτικά,  λιμενικά και φιλανθρωπικά  έργα, δημαρχούντος  Τρ. 
Μουτσόπουλου,  1895-1899). 

68. Διτάξιο δημοτικό σχολείο θηλέων κοντά στην Δεξαμενή στον Πειραιά. 
(στο ίδιο). 

69. Διτάξιο δημοτικό σχολείο αρρένων επί της οδού Πλούτωνος στη συνοι-
κία Νεάπολη του Πειραιά, (στο ίδιο). 

1911: ΤΑ ΝΈΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

70. Υπόδειγμα κανονικής διατάξεως θρανίων σε σχολική αίθουσα 60 μαθη-
τών με μονόπλευρο φωτισμό. τα θρανία είναι του τύπου του Υπουρ-

γείου του 1911. (Δελτίον Υπουργείου...  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως, 
3/1919, σ. 8). 

71. Υπόδειγμα διέδρου θρανίου του Υπουργείου Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 
1911. (Ε. Λαμπαδάριος, Σχολική  Υγιεινή,  ό.π., σ. 91-92). 

72. Υπόδειγμα μονοτάξιου διδακτηρίου, 1911, (σειρά Λ) (A.T.Y.Υ.Π.). 
73. Υπόδειγμα διτάξιου διδακτηρίου, 1911, (σειρά Λ) (Α.T.Υ.Υ.Π.). 



74. Υπόδειγμα τετρατάξιου διδακτηρίου, 1911, (σειρά Α). 
α' Κάτοψη ορόφου, β' «Πρόοψη διαμερίσματος αιθουσών». γ' «Πρόοψη 
διαμερίσματος διαδρόμου» (Α.Τ.Υ.Υ.Π.). 

75. Υπόδειγμα εξατάξιου διδακτηρίου, 1911, (σειρά Α). 
α' Κάτοψη Ισογείου, β' Κάτοψη ορόφου (Α.Τ.Υ.Υ.Π.). 

76. Υπόδειγμα μονοτάξιου διδακτηρίου, 1911, (σειρά Β) (Α.Τ.Υ.Υ.Π.). 
77. Υπόδειγμα διτάξιου διδακτηρίου, 1911, (σειρά Β) (Α.Τ.Υ.Υ.Π.). 
78. Υπόδειγμα τετρατάξιου διδακτηρίου, 1911, (σειρά Β) (Α.Τ.Υ.Υ.Π.). 
79. Υπόδειγμα εξατάξιου διδακτηρίου, 1911, (σειρά Β) (Α.Τ.Υ.Υ.Π.). 

1911-1920: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

80. Διτάξιο διδακτήριο στη Σπηλιά Τριφυλίας. Αποπεράτωση 1915. (Δελ-
τίον  Υπουργείου...  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως,  1/1919, σ. 12-13). 

81. Εξατάξιο δημοτικό σχολείο στο Καζακλάρ Τυρνάβου. (Δελτίον  Υπουρ-
γείου...  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως,  5/1919, σ. 12). 

82. Εγκεκριμένο σχέδιο για την ανέγερση Ιδιωτικού κτιρίου με σκοπό να 
νοικιαστεί από το κράτος ώς διδακτήριο. Συνυπογράφουν ο Γεν. Επι-
θεωρητής, η επί της μισθώσεως επιτροπή και ο Ιδιοκτήτης. Αθήνα, 
2 Φεβρουαρίου 1917 (Α.Τ.Υ.Υ.Π.). 

1921-1928: ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ 

83. Υπόδειγμα μονοτάξιου αγροτικού διδακτηρίου: α' είσοδος από ανατολών, 
Οκτώβριος 1921, β' είσοδος από μεσημβρίας, Ιανουάριος 1922 (Α. 
Τ.Υ.Υ.Π.). 

84. Υπόδειγμα μονοτάξιου αγροτικού διδακτηρίου, είσοδος από μεσημβρίας, 
Φεβρουάριος 1922 (Α.Τ.Υ.Υ.Π.). 

85. Μονοτάξιο διδακτήριο, τύπος 12Β. Αρχ. Ν. Μητσάκης, 192... (Α.Τ. 
Υ.Υ.Π.). 

86. Διτάξιο διδακτήριο, τύπος 26Α. αρχ. Γ. Πάντζαρης, Νοέμβριος 1923 
(Α.Τ.Υ.Υ.Π.). α' Δυτική όψη. β' Μεσημβρινή όψη. γ' Κάτοψη. 
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108. Οι τύποι 8Γ και 10Γ μονοτάξιων διδακτηρίων (Α.Τ.Υ.Υ.Π.). 
109. Μελέτη τριτάξιου διδακτηρίου, τύπος 36Γ (Α.T.Y.Y.Π.). 
110. Oι τύποι 48Α και 46Γ τετρατάξιων διδακτηρίων (Α.T.Y.Y.Π.). 





LES BATIMENTS SCOLAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

1 8 2 1 - 1 9 2 9 

DES PRESCRIPTIONS A LA PLANIFICATION 

ELENI KALAFATI 

R é s u m é 

Le bâtiment scolaire constitue aujourd'hui, un élément de base du 
système d'équipement collectif.  Les établissements scolaires liés à une 
institution d'ordre national appartiennent à ce genre d'établissement 
considéré comme indispensable à la vie de la communauté. Leur pro-
gramme architectural ainsi que leurs normes de construction préoccu-
pent architectes et pedagogues et font  l'objet de réglementations in-
stitutionnelles et administratives. Il existe un organisme d'état qui a 
pour tâche exclusive de les construire ainsi qu'un département du Mi-
nistère de l'Education Nationale qui étudie les besoins et programme 
leur satisfaction  au niveau national. Mais le fait  que ces besoins soient 
difficilement  couverts est considéré comme un problème social. Enfin 
une image «normale» d'édifice  s'est élaborée qui en rend lisible l'usage 
à travers l'espace, et constitue l'un des traits caractéristiques du pay-
sage construit. 

Cependant ces pratiques et ces représentations constituent un 
phénomène assez récent. En 1911, dans un article à caractère program-
matique sur les buts et les tâches de l'architecture néohellénique, E. 
Kriezis constatait que «si l'église et l 'habitat rural ont subi à travers 
les siècles une évolution typologique lente et progressive, l'école occupe 
une place toute autre, en tant que création tout à fait  récente, qui 
a poussé vite à partir de ses premiers germes et s'est développée, surtout 
pendant les dernières décennies, en tant que nouvelle manifestation 
de la vie publique»1 . 

1. E. Kriezis, «L'Archi tecture populaire», Archimede,  vol. 13, Athènes 1912, p. 6. 



Les conditions de l'apparition du bâtiment scolaire en tant qu'es-
pace spécialisé et son élévation au rang de «nouvelle» manifestation 
de la vie publique constitue justement l'objet de cette étude. Pour 
suivre cette évolution il fallait  étendre cette étude sur un siècle tout en 
restant géographiquement parlant dans les limites de l 'Etat grec. 

Le départ chronologique inscrit dans le titre (:1821) ne correspond 
à un événement précis dans le domaine des établissements scolaires; il 
a été choisi cependant car il témoigne, à travers la coupure de la Ré-
volution et de l'instauration d'un état national bourgeois moderne, des 
nouvelles réalités qui prennent forme  dans le domaine aussi bien de 
l'éducation que de l'espace bâti. C'est dans le cadre de ces mutations 
que le bâtiment scolaire prend naissance en tant que bâtiment moderne 
d'équipement. 

Ce phénomène est abordé dans la première partie de cette étude 
où l'on examine comment le problème de l'espace scolaire est formulé 
par rapport à l'instauration d'un système scolaire national et à l'orga-
nisation uniforme  des écoles sur la base d'une méthode d'enseigne-
ment précise; et, d'un autre côté, comment sa solution prend forme  en 
relation avec les nouvelles pratiques et conceptions qui font  de toute 
œuvre d'utilité publique l'objet d'une prévision, d'une évaluation, d'un 
contrôle et d'une programmation de la part de l'administration centra-
le. Mais avant de développer ces questions, certains éléments des prati-
ques scolaires et des conceptions pédagogiques/éducatives d'avant la 
Révolution Nationale sont évoqués; éléments utiles pour évaluer les 
ruptures et les continuités, évaluer l'étendue des dispositions institu-
tionnelles impliquées par la Révolution ainsi que les problèmes de leur 
application. 

Dans la seconde partie du livre l'évolution de la question des éta-
blissements scolaires en Grèce est esquissée à partir du moment où les 
problèmes posés et les réponses données sont déterminés par l'existence 
d'un  modèle institué qui concernait aussi bien les caractéristiques de 
l'espace scolaire que les conditions de sa production et de son emploi. 
Cette évolution est suivie jusqu'en 1929, année qui marque le début 
du grand programme de construction de bâtiments scolaires connu 
comme Programme Papandréou. Pour la réalisation de ce programme 
on aura recours à un cadre institutionnel ainsi qu'à un appareil ad-
ministratif  mis en œuvre graduellement dans les premières décennies 
du XXe siècle. La conception moderne du bâtiment scolaire sera ainsi 
pavachevée. 

Plusieurs facteurs  sont intervenus dans ce processus et avant tout 



les transformations  de la pratique-même que les bâtiments scolaires 
abritent: de pratique diffuse,  l'école est devenue une institution au 
servise de la nation, et les instituteurs des fonctionnaires,  rétribués à 
partir de 1920, par l 'Etat. En 1928, 80% des enfants  d'âge scolaire 
passent la plus grande partie de leur temps, et pour une durée de six 
ans, dans des écoles uniformément  organisées de sorte que l'administra-
tion centrale puisse à tout moment savoir combien d'élèves lisent quoi 
et dans quels livres. 

La généralisation et l'uniformisation  de l'enseignement primaire, 
rêve des premières Assemblées des années de la Révolution, sont donc 
réalisées. La spécialisation et la normalisation de l'espace scolaire sont 
partie intégrante de cette évolution. 

L'intervention de l 'Etat se développe de plus en plus dans cette 
logique et cette tendance s'inscrit dans le cadre des transformations  plus 
générales survenues dans la société hellénique dans le dernier tiers 
du XIXe siècle. La complexité des rapports sociaux s'intensifie,  tandis 
que le poids des services publics se renforce.  Déjà, depuis 1880, l 'Etat 
se défie  des collectivités locales et ne les laisse plus participer aux ini-
tiatives qu'il prend. Il les leur impose simplement et les oblige de les 
financer,  ce qui contribue à asseoir son autorité. La loi de 1912 sur l'orga-
nisation de l'administration locale institue la commune, entité admi-
nistrative beaucoup moins étendue que les anciens dèmes et avec des 
attributions moins développées que celles dont ils jouissaient. 

C'est à la même époque d'ailleurs que l 'Etat accentue ses efforts 
pour l' unification  du territoire national: le chemin de fer  et l'école 
seront des moyens de cette unification.  Le fait  qu'en 1889, alors qu'on 
discute les projets de loi de Théotokis visant entre autres à établir 
une carte scolaire rationnelle et unifiée,  fondée  sur le principe d'un 
quantum de population desservi par l'école, les pages du Journal des 
Débats du Parlement se partagent entre la discussion sur les lignes de 
chemin de fer  à construire, celle sur les questions relatives à l'instruction 
publique, et celle sur la création d'une police nationale n'est pas dû au 
hasard. Ce même phénomène se répétera en 1895. De même qu'il n'est 
certainement pas fortuit  que la première tentative pour établir un pro-
gramme de construction des bâtiments scolaires soit liée à l'effort  de 
suppression des zones douanières locales et d'unification  de l'espace 
douanier de l 'Etat. 

De ce point de vue, l'importance des années 1895-1911 est fonda-
mentale. Toutes les écoles néo-classiques disséminées sur l'ensemble 
du territoire national deviennent l'image de l'uniformisation  de celui-ci, 



de l'emprise du pouvoir central, du caractère novateur des transforma-
tions que connaît la société néohellénique et ceci même là où le chemin 
de fer  n'est pas encore arrivé. 

L'école primaire constitue donc le premier —et le seul, jusqu'à 
nos jours— grand programme de diffusion  d'equipements uniformément 
normalisés aussi bien dans leurs usages et leurs architectures. 

Ainsi le «régionalisme» stylistique des années 1911-1928 demeure 
anodin pour l'image de l'école, puisque sa production est programmée 
et contrôlée par un service d'état, et la normalisation de l'espace et 
de son usage est solidement établie, et à travers eux, la normalisation 
des comportements des enfants  qui la fréquentent  et y sont formés 
en marge de la vie active. 

Car l'élément qui est demeuré stable et invariable pendant toute 
la période étudiée c'est la conception qui veut voir dans l'espace scolai-
re un support et un moyen pour inculquer des comportements et des 
mentalités. Espace d'enseignement mutuel qui forme  à travers le mou-
vement, espace simultané qui se fonde  sur l'immobilité et le regard, 
tous ces modèles et règlements, présentent un point commun: dans leur 
logique, l'unité qui se répète est l'enfant.  Son individualisation passe 
par sa place relative dans la hiérarchie impersonnelle que le rapport 
pédagogique impose et que l'espace scolaire matérialise. 
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