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μελέτες να έχουν αίσιο αποτέλεσμα. 
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διαρκείς παραινέσεις. 

συμβουλές  και 

Επίσης, ευχαριστώ θερμά το προσωπικό της βιβλιοθήκης του Δήμου 

Αθηναίων, του Ιστορικού Αρχείου του Δήμου Αθηναίων και της βιβλιοθήκης 
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αναπτύχθηκε  μεταξύ  μας  ξεπέρασε  τα  καθιερωμένα  και  συνέβαλε  στη 
 

διεύρυνση της έρευνας και των ερωτημάτων. 

Αισθάνομαι την ανάγκη ακόμη να ευχαριστήσω τους διδάκτορες και 
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αλληλοϋποστήριξη   και  την   ανταλλαγή   πληροφοριών.   Θεωρώ  ιδιαίτερα 
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χωρίς  την  εμπιστοσύνη,  τη συμπαράσταση,  την  ανοχή  και την  πίστη στο 

πρόσωπό μου των μελών της οικογένειάς μου. Τους ευχαριστώ όλους από 

καρδιάς για τη συμμετοχή τους στην προσπάθειά μου. Η διατριβή «ανήκει» 
 

και  σε  αυτούς.  Εξάλλου,  όπως  και  σε  όλα  τα  θέματα  της  ζωής  κάθε 

άνθρωπος  μόνος του σπάνια επιτυγχάνει στόχους χωρίς συμπαράσταση 

άμεση ή έμμεση. 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

 

ΕΤΗ 
 

ΕΛΛΑΔΑ 
 

(Ιστορικό πλαίσιο – Εκπαίδευση) 

ΑΘΗΝΑ 
 

(Ιστορικό πλαίσιο – Εκπαίδευση) 

1833 
 

Άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα. 

Διάταγμα καθορίζει τις αρμοδιότητες 

της Γραμματείας των Εκκλησιαστικών 

και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. 

 

1834 
 

Σχηματισμός των Δήμων. 
 

Νόμος περί Δημοτικών Σχολείων. 

Η Αθήνα ορίζεται επίσημα 

πρωτεύουσα του κράτους. 

1835 
 

 •   Συγκροτείται ο Δήμος 
 

Αθηναίων. 
 
 

• Μεταφέρεται από την 

Αίγινα το καποδιστριακό 

Κεντρικό Σχολείο και 

μετονομάζεται σε Α΄ 

Γυμνάσιο Αρρένων. 

 

•   Δήμαρχος ο Αν. Πετράκης. 
 
 

•   Αποφασίζεται η ανέγερση 
 

Δημοτικού Νοσοκομείου. 
 

1836 
 

 • Ίδρυση της 

Φιλεκπαιδευτικής 

Εταιρείας. 

 

•   Θεμελίωση ανακτόρων. 
 

1837 
 

• Ο Όθων νυμφεύεται και η 

Αμαλία εγκαθίσταται στην 

Αθήνα. 

 

• Ιδρύεται το πρώτο 

πανεπιστήμιο. 

 

•   Δήμαρχος ο Δ. 
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 • Β.Δ. περί του κανονισμού των 

Ελληνικών Σχολείων και 

Γυμνασίων. 

 

• Έναρξη λειτουργίας του 

Διδασκαλείου της 

Φιλεκπαιδευτικής Εταρείας. 

 

•   Ίδρυση του Πανεπιστημίου του 
 

Όθωνος. 
 

Καλλιφρονάς. 
 
 

•   Ίδρυση Α΄ Δημοτικού 
 

Σχολείου. 
 

1839 «Ανατολικό ζήτημα»  

1840 
 

 • Στέγαση του Α΄ Δημοτικού 

Σχολείου σε ιδιόκτητο 

διδακτήριο. 

 

• Ίδρυση Νηπιαγωγείου 

Φιλεκπαιδευτικής 

Εταιρείας. 

 

1841  Δήμαρχος ο Αν. Πετράκης. 

1842 
 

 • Επιβάλλονται διόδια στην 

οδό Πειραιώς. 

 

•   Απόφαση για την ανέγερση 
 

Μητροπολίτικού Ναού. 
 

1843 Εξέγερση της 3ης του Σεπτέμβρη.  

1844 Σύνταγμα του 1844.  

1845  Μεγάλη λειψυδρία. 

1846 
 

Σύσταση   Γεωργικού   Σχολείου   στην 
 

Τίρυνθο. 

 

1847  Δήμαρχος ο Σπ. Μπενιζέλος. 
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1848 Διεθνής οικονομική κρίση.  

1849 
 

Δημιουργία κήπων στα Δημοτικά. 

Σχολεία και διανομή γεωργικών 

βιβλίων. 

 

1850 
 

• Αποκλεισμός των ελληνικών 

παραλίων από τον αγγλικό 

στόλο. 

 

• Σοβαρά προβλήματα στο 

εμπόριο. 

 

•   Δήμαρχος ο Ν. Ζαχαρίτσας. 
 
 

•   Συγχώνευση Δήμων 
 

Αθηναίων και Αμαρουσίου. 
 

1852 
 

• Απαγόρευση για συνεκπαίδευση 

των φύλων. 

 

• Σύσταση στους Δήμους για 

ίδρυση σχολείων θηλέων. 

 

Ιδρύεται το Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων. 
 

1853 Έναρξη Κριμαϊκού πολέμου. Δήμαρχος ο Ι. Κόνιαρης. 

1854 
 

Επιδημία χολέρας. 
 

Πολλοί νεκροί στην Αθήνα. 
 

Πολλοί Αθηναίοι απομακρύνονται 

από τις εστίες τους για να 

γλιτώσουν. 

1855  Δήμαρχος ο Κ. Γαλάτης. 

1857  Δήμαρχος ο Γ. Σκούφος. 

1859 
 

 Θεμελιώνεται το κτήριο της 
 

Βουλής στην οδό Σταδίου. 

1862 
 

•   Έξωση του Όθωνα. 
 
 

•   Μετονομασία Πανεπιστημίου. 
 
 

•   Διαχωρισμός Γραμματείας 
 

Εκκλησιαστικών και Δημόσιας 
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13 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Επιλογή θέματος - στοχοθεσία 

Με   τη   διατριβή   επιχειρείται   η   προσέγγιση   της   πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  και  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  και  της  μεταξύ  τους  σχέσης 

στην Αθήνα την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα. Η έρευνα εξετάζει το 

ρόλο  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  και  τη  συμβολή  της  στη  λειτουργία  των 
 

δημοτικών σχολείων. 

Δεδομένης     της ιστορίας της     πόλεως, της συγκυρίας, που 

διαμορφώθηκε με την Αθήνα να γίνεται πρωτεύουσα του κράτους και της 
 

έλλειψης  αντίστοιχου  προηγούμενου  σε  εκπαιδευτικό  και  αυτοδιοικητικό 

επίπεδο   η   μελέτη   επεκτείνεται   στην   ιδιωτική   εκπαίδευση   και   στην 
 

προσχολική αγωγή. 
 

Στη διαμόρφωση του θέματος σε σχέση με τους άξονες μελέτης, τον 

τόπο και το χρόνο βασικοί παράγοντες ήταν: 
 

• Το μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον, που παρουσιάζει το νέο 

ελληνικό κράτος μετά την επανάσταση, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

που  παρουσιάζει  η  πόλη  των  Αθηνών  δεδομένου  ότι  μέχρι 

σήμερα αποτελεί την πρωτεύουσα της χώρας και η 

ιδιαιτερότητα  που  παρατηρείται  στα  εκπαιδευτικά  πράγματα 

της εποχής.1
 

• Το προσωπικό ενδιαφέρον του ερευνητή.2
 

• Η μη συσχέτιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την 

Εκπαίδευση στο συγκεκριμένο τοπικό και χρονικό πλαίσιο από 

άλλους ερευνητές. 

• Η δυνατότητα  μελέτης  όλων των αρχείων  της  περιόδου,  που 
 

διαθέτουν το Εθνικό Τυπογραφείο και τα ΓΑΚ Αθηνών. 

1 
Γ. Λεοντσίνη, Διδακτική της Ιστορίας, γενική-τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, Αθήνα, 

1996, σ. 80-81. 
2 

Ν. Γ. Σβορώνος, Ανάλεκτα Νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, Θεμέλιο, Αθήνα, 1987, σ. 65- 

70. 
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Ο καθορισμός του τόπου έγινε με τα παρακάτω κριτήρια: 
 

• Η  πόλη  των  Αθηνών  υπήρξε  το  κέντρο  των  πολιτικών  και 

οικονομικών εξελίξεων τη συγκεκριμένη περίοδο αλλά και τα 

επόμενα χρόνια έως σήμερα. 

• Η μεγάλη δραστηριότητα των δημοτικών αρχών της περιόδου 
 

δεδομένης   της   μεγάλης   ανάπτυξης   που   παρατηρείται   σε 

συνδυασμό με την έλλειψη υποδομών. 

• Η  παρουσία  στη  συγκεκριμένη  πόλη  προσωπικοτήτων  της 
 

εκπαίδευσης  την  εποχή  εκείνη  καθώς  και  η  εφαρμογή  της 

αλληλοδιδακτικής μεθόδου. 

Ο χρόνος μέσα στον οποίο κινήθηκε η διερεύνηση προέκυψε από τη 

σύνδεση δύο σημαντικών γεγονότων στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Τη 

διάρκεια   της   βασιλείας   του   Όθωνα   και   τον   ορισμό   της   Αθήνας   ως 

πρωτεύουσα του νέου κράτους. Η μελέτη ξεκινά από τον ερχομό του Όθωνα 

στην Αθήνα ταυτόχρονα με τον ορισμό της πόλης ως πρωτεύουσα του νέου 

κράτους και κινείται μέχρι την έξωση του Όθωνα από την Ελλάδα το 1862 και 

την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού με νέο βασιλέα και νέο σύνταγμα3  που 

προβλέπει το πολίτευμα της βασιλευόμενης δημοκρατίας.4   Ο χρόνος μέσα 
 

στον οποίο κινείται η έρευνα χωρίζεται σε δύο περιόδους πριν και μετά το 

Σύνταγμα του 1843. 

Μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο παρατηρούμε την εκπαίδευση να 

συντελείται  από  τις  προσπάθειες  της   τοπικής  αυτοδιοίκησης   αφού  τα 

σχολεία λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου. 

Ο  συσχετισμός  Δήμου  Αθηναίων  και  εξέλιξης  των  εκπαιδευτικών 
 

πραγμάτων γίνεται για πρώτη φορά και προσδίδει στο θέμα πρωτοτυπία. Το 

3 
το Σύνταγμα του 1864. 

4 
Ν. Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Βιβλιογραφικός Οδηγός Σπύρου Αδραχά, 

Θεμέλιο, Αθήνα, 1999, σ. 96. 
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υλικό, που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα αντλήθηκε από το σύνολο των 
 

ΦΕΚ της περιόδου σε συνδυασμό με τα σχετικά αρχεία των ΓΑΚ Αθηνών. Ο 

όγκος του πρωτογενούς αρχειακού υλικού που χρησιμοποιήθηκε συμβάλλει 
 

στην επιστημονική πληρότητα της εργασίας.5 

Στόχοι της εργασίας είναι η διερεύνηση και αποκάλυψη του ρόλου της 

τοπικής  αυτοδιοίκησης   στα  εκπαιδευτικά  πράγματα   της  πρωτοβάθμιας 
 

εκπαίδευσης στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους τα πρώτα χρόνια της 

σύστασης του παράλληλα με τη συνεξέταση του συνόλου των συνθηκών που 
 

παρατηρούνται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

2. Επισκόπηση βιβλιογραφίας 
 

Με   την   οθωνική   περίοδο   έχουν   ασχοληθεί   πολλές   μελέτες. Τα 

κοινωνικά  ζητήματα  όμως  δεν  απασχολούν  ιδιαίτερα  τους  μελετητές της 

περιόδου,  που  εξαντλούν  την  προσπάθειά  τους  στα  πολιτικά  κυρίως και 

διπλωματικά γεγονότα. Η καθιέρωση της ιστορίας και των επιστημών της 

αγωγής  ως  επιστημονικών  κλάδων  δίνει  ώθηση  σε  μελετητές  για την 

καταγραφή των εκπαιδευτικών πραγμάτων. Από τη μελέτη της 

βιβλιογραφίας  προκύπτουν   σημαντικές   εργασίες  σε  τοπικό  επίπεδο  τη 

συγκεκριμένη  χρονική  περίοδο,  προκύπτει  όμως  και  η  πρωτοτυπία  του 

θέματος της εργασίας αφού δεν διαπιστώνεται αντίστοιχος συσχετισμός και 

διερεύνηση ρόλου τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαίδευσης. Με τη έρευνα της 

βιβλιογραφίας αποκτάται ξεκάθαρη εικόνα για τον τομέα της ιστορίας της 

εκπαίδευσης  και της  ιστορίας  των θεσμών όπου  τοποθετείται  η  παρούσα 
 

έρευνα. Εμπεδώνεται επίσης η βεβαιότητα για την πρωτοτυπία της έρευνας 

αφού γίνεται με βάση πρωτογενές υλικό και πρωτογενείς πηγές.6
 

5 
«… ο ιστορικός ενός τόπου σε συγκεκριμένο χρόνο δεν αρκείται σε θεωρητικές γενικεύσεις… 

Γυρεύει στις πηγές του τα γενικά κοινά χαρακτηριστικά αλλά επίσης και κυρίως τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που τυχόν θα βρει και μελετά, αλλιώτικα κινδυνεύει να εξαγγείλει μερικές 

κοινωνιολογικές ή άλλες κοινοτυπίες χωρίς μεγάλη σημασία…» Βλ. Ν. Γ. Σβορώνος, Ανάλεκτα 

Νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, Θεμέλιο, ο.π., σ. 65-70. 
6 

Οι πρωτογενείς πηγές αφορούν τα ΦΕΚ που βρίσκονται στο Εθνικό Τυπογραφείο καθώς επίσης 

αλληλογραφία και έγγραφα ανάμεσα στην κεντρική εξουσία, στο Δήμο Αθηναίων και στους 

εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται στα ΓΑΚ Αθηνών. 
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Ερωτήματα 

Με   τη   μελέτη   της   βιβλιογραφίας   και   των   αρχειακών   πηγών 
 

αναδείχθηκαν σημαντικά ερωτήματα: 

• Πού στόχευε η εκπαιδευτική πολιτική του Όθωνα και με ποιες 

συνθήκες εφαρμόστηκε; 

• Ποιος  ο  ρόλος  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  στην  εξέλιξη  των 

εκπαιδευτικών πραγμάτων; 

• Ποιος   ο   ρόλος   της   τοπικής   κοινωνίας   στα   εκπαιδευτικά 
 

δρώμενα; 

• Ποια η κτιριακή      υποδομή των σχολείων; Πως 

αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα στέγης,      οργάνωσης, 

λειτουργίας; 

• Με  ποιους  εκπαιδευτικούς  στελεχώθηκαν  τα  σχολεία;  Πως 

μισθοδοτούνταν και ποιες οι συνθήκες εργασίας τους; 

• Πώς γινόταν η εποπτεία και η διοίκηση των σχολείων; 

Μεθοδολογία 

Η  επιστήμη  της  ιστορίας  με  τη  συμβολή  των  άλλων  κοινωνικών 

επιστημών  προσπαθεί  να  βοηθήσει  τον  άνθρωπο  στην  κατανόηση  του 
 

κόσμου.7 

Με  μέθοδο  και  αντικειμενικότητα  ο  ιστορικός  ερευνητής  διερευνά 

γεγονότα   και   καταστάσεις   του   παρελθόντος   προκειμένου   να   εξάγει 

συμπεράσματα κατά τρόπο σίγουρο.8  Κατά τη διερεύνηση επεξεργάζεται με 

7 
Απόστολος Παπαϊωάννου, Η διδασκαλία της ιστορίας, Η ιστορία της μακράς διάρκειας, Βιβλιοκρισία, 

Λιβαδιά-Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Εργαστήριο Ιστορίας 

Νεότερης Ελλάδας και Νεοελληνικού Πολιτισμού, 2002, σ. 18. 
8 

Κ. Παπαναστασίου, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Λευκωσία, 1996, σ. 156. 
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μεγάλη προσοχή τις πηγές η αξία των οποίων αναδυκνύεται στην πάροδο 
 

του χρόνου από την ιστορική έρευνα. Οι πηγές που αξιοποιεί ο ερευνητής 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.9
 

1. Πρωτογενείς πηγές που περιλαμβάνουν νόμους, πρακτικά, 
 

επιστολές, εφημερίδες, περιοδικά, διαθήκες κ.α. 

2. Δευτερογενείς   πηγές   που   περιέχουν   πληροφορίες   από 
 

πρωτογενείς πηγές η από άλλες δευτερογενείς πηγές. 

Επιλογή μεθόδου 

Με  την  εργασία  επιχειρείται  η  ανίχνευση  του  ρόλου  της  τοπικής 
 

αυτοδιοίκησης στα εκπαιδευτικά πράγματα σε τοπικό επίπεδο και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων  σε  τοπικό  και  εθνικό  επίπεδο  αφού  το  θεσμικό  πλαίσιο 

αφορούσε  όλες  τις  ελληνικές  περιοχές.  Σύμφωνα  με  τους  στόχους  της 

τοπικής ιστορίας γίνεται προσπάθεια  ανάδειξης των σχέσεων ανάμεσα στα 

τοπικά και τα εθνικά στοιχεία όπως και των διαφοροποιήσεων μεταξύ τους.10
 

Με την έρευνα παρουσιάζεται και ερμηνεύεται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

στην Αθήνα σε συνδυασμό με τις δράσεις της δημοτικής αρχής μέσα από τη 

μελέτη των ιστορικών τεκμηρίων. Περιγράφεται η δομή του εκπαιδευτικού 

συστήματος  και η δραστηριότητα  της  τοπικής αυτοδιοίκησης ως παράγων 

εξέλιξης  των  εκπαιδευτικών  πραγμάτων.  Βασική  αρχειακή  πηγή  ήταν  τα 

Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως11 και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Τα 

αρχεία  προσεγγίστηκαν  με  την  ιστορική  μέθοδο  για  την  ανάδειξη  της 

αλήθειας. Έγινε προσπάθεια όχι μόνο να καταγραφούν τα γεγονότα μέσα 

από τα τεκμήρια αλλά να ερμηνευτούν ώστε να προκύψουν οι παράγοντες 

9 Κ. Παπαναστασίου, ο.π., σ. 159. 
10 

Γ. Λεοντσίνη, Διδακτική της Ιστορίας, γενική-τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, ο.π. σ. 

57. 
11 

Έχουν σημασία ανέκδοτων εγγράφων. Βλ. Α. Δασκαλάκη, Κείμενα – Πηγαί της Ιστορίας της 

Ελληνικής Επαναστάσεως, Σειρά Τρίτη, Τα περί Παιδείας, τ. Α ,́ Αθήνα, 1968, σ. 21. 

 

 



18 

 

εξέλιξης  των  εκπαιδευτικών  πραγμάτων  σύμφωνα  με  το  θέμα  και  με 
 

δεδομένο ότι η εκπαίδευση όπως και κάθε κοινωνικό φαινόμενο σχετίζεται 

με το πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό συγκείμενο.12  Οι πηγές 

αναλύονται με την ερμηνευτική μέθοδο,13  οι αρχές της οποίας εφαρμόστηκαν 

για την αποφυγή υποκειμενισμού. 

Υλικό έρευνας - προβλήματα 
 

Το υλικό της έρευνας συγκεντρώθηκε από την Εθνική Βιβλιοθήκη, τη 
 

Γενάδειο Βιβλιοθήκη, τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, το Εργαστήριο 

Νεότερης   Ελλάδας   και   Νεοελληνικού   Πολιτισμού   του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του 

Πανεπιστημίου   Ιωαννίνων,   που   διευθύνει   ο   καθηγητής κ.   Απόστολος 

Παπαϊωάννου, τη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου, τη Βιβλιοθήκη 

του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  του  Πανεπιστημίου 

12 
Π. Καλογιαννάκη – Χουρδάκη, Συγκριτική Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικά φαινόμενα: Μια Θεωρητική 

– Κριτική Προσέγγιση. Στο Σ. Μπουζάκης, Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ, Θεωρητικά, Μεθοδολογικά 

Προβλήματα και σύγχρονες τάσεις στη διεθνή εκπαίδευση, Guteberg, έκδ. Β ,́ Αθήνα, 2002, σ. 37-55. 
13 

Βασικές αρχές της ερμηνευτικής μεθόδου είναι οι παρακάτω: 

• Η ιστορικότητα των φαινομένων. Το κάθε φαινόμενο έχει μοναδικότητα. Συγκεκριμένο 
πλαίσιο το διαμορφώνει και το επηρρεάζει εντός του οποίου πρέπει να εξετάζεται χωρίς 

στοιχεία παροντισμού. 

Η ταύτιση υποκειμένου – αντικειμένου και η σημασία του χωροχρόνου. Η έρευνα σχετίζεται 

με το χωροχρόνο εξέλιξης του ιστορικού φαινομένου. Ο ερευνητής  προκειμένου να 

κατανοήσει, να αναλύσει και να ερμηνεύσει το φαινόμενο πρέπει να ταυτίζεται με το 

αντικείμενο. 

Η διαλεκτική σχέση Μέρους – Όλου. Επιχειρείται η ερμηνεία του μέρους σε σχέση με το όλο. 
Αποφεύγονται μονόπλευρες προσεγγίσεις στο ένα ή στο άλλο μέρος. 

Ο ερμηνευτικός κύκλος. Γίνεται προσπάθεια να προσεγγιστεί αρχικά το περιεχόμενο 

σύμφωνα με τις γνώσεις και την εμπειρία του ερευνητή. Με αφετηρία τα πρώτα 

αποτελέσματα επαναλαμβάνεται κάθε φορά η διαδικασία και αποκομίζεται επιπλέον γνώση. 

• 

• 

• 

Βλ. Σ. Μπουζάκης, Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836‐2005), τ. Α ,́ Τεκμήρια‐Μελέτες 

Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 20, Αθήνα, Gutenberg, 2006, σ.27 - Ι. Πυργιωτάκης, 

Ερμηνευτική προσέγγιση εκπαιδευτικών νόμων και νομοσχεδίων: μια απόπειρα διαμόρφωσης ενός 

σχεδίου εργασίας, Παιδαγωγική Εταιρία Ελλάδος, (επιμ. Δ. Χατζηδήμου, Ε. Ταρατόρη, Μ. 
ου 

Κουγιουρούκη, Π. Στραβάκου) Ελληνική παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Πρακτικά 4 

Πανελλήνιου Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη, 28‐30 Μαΐου 2004, (σ.73‐86), Θεσσαλονίκη, Κυριακίδη, 

2004 - Ι. Ε. Πυργιωτάκης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική επιστήμη, Έκδοση ζ ,́ Αθήνα, Ελληνικά 
Γράμματα, 2000, σ. 104.- Νικόλαου Ζαχαράκη, Η βασική εκπαίδευση στο Δήμο Ερμούπολης. Τα 

δημοσυντήρητα αλληλοδιδακτικά σχολεία (1829-1862), ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2009. 
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Αθηνών,  τη  Βιβλιοθήκη  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδας  (πρώην 
 

ΚΕΔΚΕ), το Εθνικό Τυπογραφείο και τα ΓΑΚ Αθηνών. 

Η   συγκέντρωση   του   υλικού   ήταν   χρονοβόρα   τόσο   λόγω   της 

πρωτοτυπίας    του   θέματος    όσο   και   για   λόγους   διασταύρωσης    των 

πληροφοριών  και  διασφάλισης  της  εγκυρότητας  των  συμπερασμάτων.  Η 

καταγραφή των δεδομένων έγινε με αντικειμενικότητα  χωρίς παρεμβολές 
 

και προκαταλήψεις. Μετά την ταξινόμηση, οργάνωση και κατηγοριοποίηση 

σύμφωνα με τη χρονολογία και το περιεχόμενο έγινε παρουσίαση διαχρονικά 

των θεσμικών πλαισίων αλλά και του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στη 

δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Αθήνα σύμφωνα με το θέμα και τα 

ερωτήματα, που διατυπώθηκαν. 
 

Σημαντικό πρόβλημα, που παρουσιάστηκε κατά τη συγκέντρωση του 

πρωτογενούς  υλικού  ήταν  η  αδυναμία  πρόσβασης  σε  αρχεία  του  Δήμου 

Αθηναίων σχετικά με τα πρακτικά των Δημοτικών Συμβουλίων της περιόδου. 

Ελπίζουμε στο μέλλον να είναι διαθέσιμα στους ερευνητές. Επίσης υπάρχει 

πιθανότητα να υπάρχει υποκειμενική προσέγγιση σε βιβλιογραφικές πηγές, 

που  συντέθηκαν  την  περίοδο  του  εθνικού  διχασμού.  Θεωρούμε  ότι  τούτο 

αποφεύχθηκε  κατά  το  δυνατό  λόγω  του  πλήθους  των  πηγών  και  της 

διασταύρωσης, που έγινε κατά την προσέγγιση. 

Δομή διατριβής 

Η δομή υπαγορεύτηκε από το υλικό, που συγκεντρώθηκε καθώς και 
 

από   αντίστοιχες   επιστημονικές   εργασίες.   Τα   κεφάλαια   της   διατριβής 

αρθρώνονται σε τέσσερα μέρη: 

Στα  κεφάλαια  του  πρώτου  μέρους  γίνεται  αναφορά  στα  ιστορικά 

γεγονότα  της  περιόδου  καθώς  και στα  γεγονότα  που  σχετίζονται  με  την 

εξέλιξη της πόλεως των Αθηνών. 
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Στα κεφάλαια του δεύτερου μέρους παρουσιάζεται το συνταγματικό και 
 

διοικητικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρουσιάζεται επίσης η δράση 

των δημάρχων και των δημοτικών Συμβουλίων της εποχής. 

Στα κεφάλαια του τρίτου μέρους γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο 

για την εκπαίδευση που ίσχυσε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με έμφαση 

το  νόμο  του  1834  «Περί  Δημοτικών  Σχολείων»  και  τους  νεωτερισμούς  που 
 

επηρέασαν  την  εκπαίδευση  τις  επόμενες  δεκαετίες  όπως  η  εφαρμογή  της 

αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Παρουσιάζονται τα πρώτα (ιδιωτικά) σχολεία που 

ιδρύθηκαν στην Αθήνα για να καλύψουν τις πρώτες ανάγκες του μαθητικού 

πληθυσμού και ανέδειξαν την ανάγκη ίδρυσης των δημοσυντήρητων σχολείων. 

Παράλληλα  γίνεται  αναφορά  στην  πορεία  της  ιδιωτικής  εκπαίδευσης  που 
 

λειτούργησε την ίδια χρονική περίοδο. Παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο 

σχετικά με την  οικοδόμηση  των σχολικών  κτιρίων  και το  υλικό αυτών  και 

εξετάζεται η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων. 

Στα κεφάλαια του τέταρτου μέρους εξετάζεται ο τρόπος διοίκησης και 

εποπτείας των δημοσυντήρητων σχολείων σε τοπικό επίπεδο, οι 

αρμοδιότητες των αρμοδίων οργάνων σε συνδυασμό με το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο, τα πρόσωπα που τα αποτελούσαν και η αποτελεσματικότητά τους. 

Επίσης,  γίνεται  αναφορά  στην   χρηματοδότηση   των  σχολείων  και  των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο και τις δυνατότητες της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η  επανάσταση  των  Ελλήνων  οδήγησε  στη  δημιουργία  ενός  νέου 

κράτους. Το νέο μοναρχικό κράτος με τη μακρά βασιλεία του Όθωνα14  θα 
 

αλλάξει ριζικά την υπάρχουσα κατάσταση. Από το 145315  έως το 1821 είναι η 

χρονική   περίοδος,   όπου   ο   ελληνισμός   βρίσκεται   κάτω   από   την   ξένη 

κατάκτηση, εκείνης     της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η     ελληνική 

επανάσταση16  ήρθε να αλλάξει συνολικά μια κατάσταση και να δώσει την 

ευκαιρία στον ελληνισμό να έχει ένα ανεξάρτητο  κράτος.  Χαρακτηρίζεται 
 

μια εποχή κρίσιμη, γιατί οι Έλληνες καλούνται να οικοδομήσουν ένα μέλλον 

στηριζόμενοι   στα   επιτεύγματα   της   Επανάστασης   και   να   ξεπεράσουν 

δυσκολίες  και προβλήματα  που  είχαν  συσσωρευθεί  κατά  τη  διάρκεια  της 

επαναστατικής περιόδου. 

Η   οργάνωσή   του   νέου   κράτους   όμως   μετά   τη   δολοφονία   του 

Καποδίστρια 17   και την  παρέμβαση  των μεγάλων  δυνάμεων  ανατέθηκε σε 

14 
Η μακρά βασιλεία του Όθωνα διαρκεί από το 1833 έως το 1862. 

15 
Η Κωνσταντινούπολη μετά από δύο μήνες πολιορκίας πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η 

Οθωμανική κυριαρχία έχει όμως ήδη ξεκινήσει πριν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, στα 

χρόνια 1301 και 1337, όπου υποκύπτει όλη η Μ. Ασία στην κυριαρχία τους. Στα χέρια τους πέφτουν τα 

Βαλκάνια και με διαδοχική σειρά καταλαμβάνουν τη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την 

Ήπειρο. Το 1369 κατακτούν την Ανδριανούπολη και την μετατρέπουν σε πρωτεύουσα της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ακολουθεί η άλωση της Κωνσταντινούπολης, η οποία παρουσίαζε 

παρακμή έχοντας πολλά εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία της 

κατάκτησής της από τους Οθωμανούς. Το 1458 κατακτούν και το Ελληνικό Δεσποτάτο. Το ίδιο έτος 

κυριεύουν την Τραπεζούντα. Οι κατακτήσεις των Τούρκων στην Ελλάδα συνεχίζονταν με ρυθμούς 

γοργούς μέχρι τον ιη΄αιώνα. Ως το 1715 οι Τούρκοι είχαν στην κατοχή τους όλες τις ελληνικές χώρες. 

Οι Βενετοί κρατούν μόνο τα Ιόνια νησιά, βλ. Ν.Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, 

1972, σ. 37-38. 
16 

Η επανάσταση ξεσπάει και αναλαμβάνει δράση το 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης που μπήκε στο 

Γιάσι και κήρυξε την επανάσταση στη Βλαχία και τη Μολδαβία. Ο Παπαφλέσσας με άλλα μέλη της 

Εταιρείας κήρυξαν την επανάσταση στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου. 

Την περίοδο από το 1821 έως το 1824 σημειώνονται νίκες του στρατιωτικού ελληνικού στόλου και του 

στρατού με αποκορύφωμα τη νίκη του Κολοκοτρώνη στα στενά των Δερβενακίων. Από το 1825 έως 

το 1827 ο Ιμπραήμ κυριαρχούσε και λεηλατούσε τη χώρα. Η ανεξαρτησία θα έρθει το διάστημα από το 

1827-1832 με τη συνθήκη της Ανδριανούπολης. Το 1829 η Τουρκία νικιέται στις 20 Οκτωβρίου με την 

καταστροφή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου, αρνείται να υποταχτεί στις τρεις δυνάμεις την Αγγλία, τη 

Ρωσία και τη Γαλλία και αναγκάζεται να αποδεχτεί την αυτονομία της Ελλάδας, βλ. Ν.Γ. Σβορώνος, 

Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, 1972, σ. 67-71. 
17 

Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας εξέλεξε κυβερνήτη της Ελλάδας τον Ιωάννη Καποδίστρια, 

παλιό Υπουργό του Τσάρου. Η διακυβέρνηση του Καποδίστρια θεωρείται μια πρώτη, σοβαρή 
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ξένο   ηγεμόνα   και   σε   ξένη   κυβέρνηση.   Στην   οθωνική   περίοδο   είχαν 
 

προσδιορισθεί τα όρια του κράτους, είχε αποφασιστεί η εκλογή του μονάρχη 

και  είχε  επικυρωθεί  με  συνθήκη  η  διεθνής  θέση  του  ελληνικού  κράτους. 

Εκείνο   που   έπρεπε   να   οριοθετηθεί   ήταν   η   εσωτερική   λειτουργία   του 

μοναρχικού   κράτους   και   οι   εσωτερικές   συνθήκες   με   τις   οποίες   θα 

λειτουργούσαν  οι δομές  του.  Ένα νέο  status  quo  αναπτυσσόταν  και κάθε 
 

δράση έχρηζε ιδιαίτερης μελέτης και αποφασιστικής δράσης. 

Κάθε έργο της οθωνικής περιόδου θα πρέπει να συνεξετάζεται με την 
 

κατάσταση που επικρατούσε εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Η εξέλιξη της 
 

Ευρώπης 18    μέσα  σε  αυτά  τα  τριάντα  χρόνια  διακυβέρνησης  του  Όθωνα 

παρουσιάζει μια τεχνολογική πρόοδο σε όλους τους τομείς, τον οικονομικό, 
 

τον κοινωνικό, τον πολιτικό και τον πολιτιστικό. Έτσι επιφέρονται αλλαγές 

που τη μεταμορφώνουν ριζικά. 

Ο βασιλιάς Όθων αναγορεύτηκε «βασιλεύς της Ελλάδος από τις κυρίαρχες 

Ευρωπαϊκές και τη Βαυαρία με τη συνθήκη του Λονδίνου»19, με τη συνθήκη20
 

 

της 7ης Μαΐου του 1832. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις της ελληνικής επικράτειας 

πίστευαν ότι η εγκαθίδρυση της ξένης μοναρχίας θα επέφερε σταθερότητα 

και    θα   έβαζε    τέλος    στις    πολιτικές    διαμάχες    και    τις    έριδες    που 

αναπτύσσονταν, καθώς και ότι θα αποτελούσε μια διέξοδο στο χάος και την 

ανασφάλεια που ήδη υπήρχε. 

απόπειρα διακυβέρνησης του ελληνικού κράτους. Ο Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας και με 
τη στήριξη της Ρωσίας φροντίζει για τη δημόσια εκπαίδευση, αντιμετωπίζει την πειρατεία, οργανώνει 

τις δομές της διοίκησης και προσπαθεί να καταστείλει το πνεύμα αντίστασης που χαρακτηρίζει τους 

πρόκριτους. Με την απογοήτευση των προκρίτων, τη δυσαρέσκεια των λαϊκών μαζών για τη 

φορολογία και την αγροτική πολιτική ακολούθησε η δολοφονία του Καποδίστρια από δύο μέλη της 

πελοποννησιακής οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων το 1831 μπροστά από το εκκλησάκι του Αγίου 

Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, βλ. Ν.Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, 1972, σ. 73. 
18 

«Η δύναμη της Ευρώπης δε στηριζόταν μόνο στην τεχνολογική πρόοδο αλλά και στην οργανωτική 

της δύναμη, στην συγκέντρωση τεράστιου πλούτου καθώς και στον έλεγχο θαλάσσιων δρόμων. Η 

κυριαρχία της αυξανόταν γεγονός που την καθιστούσε σε θέση ηγεμονική σε παγκόσμια κλίμακα». 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τομος ΙΓ ,́ 1977, σ.11. 
19 

Χ. Μπαμπούνης, Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την Οθωνική περίοδο (1833-1862), 2009, σ. 57. 
20 

Η συνθήκη αυτή της 7
ης 

Μαΐου του 1832 έδωσε ένα τέλος στην ανταλλαγή αμέτρητων πρωτοκόλλων 

που υπήρχαν ανάμεσα στις τρεις μεγάλες δυνάμεις, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία και να 

τερματίσουν την ελληνική επανάσταση και να υπάρξει ειρήνη και ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή 

της Μέσης Ανατολής. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τομος ΙΓ ,́ 1977, σ.31. 
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Τα άρθρα της συνθήκης αναγνώριζαν τον Όθωνα της Βαυαρίας «ως 
 

κληρονομικό   μονάρχη   με   τον   τίτλο   του   Βασιλιά   και   καθόριζαν   την 

κληρονομική  διαδοχή  σε  περίπτωση  που  ο  Όθωνας  δεν  άφηνε  άρρενες 

διαδόχους»21. Έπειτα, ο βασιλιάς Λουδοβίκος είχε την ευθύνη να συγκροτήσει 

τριμελή αντιβασιλεία η οποία θα ασκούσε τη βασιλική εξουσία «εξαιτίας της 

ανηλικότητας του Όθωνα»22. Επιπρόσθετα, υπήρχε σχέδιο για την οργάνωση 
 

του  ελληνικού  στρατού  από  Βαυαρούς  αξιωματικούς.  Τέλος,  το  ελληνικό 

βασίλειο έμπαινε κάτω από την προστασία των τριών δυνάμεων και δινόταν 

η δυνατότητα για ξένα δάνεια με την εγγύηση των προστάτιδων δυνάμεων 

με ανώτατο χρηματικό ποσό των 60.000.000 φράγκων. 

Η άφιξη23  του Όθωνα πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1833 
 

στο λιμάνι του Ναυπλίου. Πλήθος λαού, πρόκριτοι και μεγάλοι οπλαρχηγοί 

του Αγώνα συνοδεύουν το νεαρό Βασιλιά, καθώς προχωρεί έφιππος προς το 

κέντρο του Ναυπλίου. 

Όταν ο Όθωνας ήρθε στην Ελλάδα, ήταν ανήλικος24  και γι΄ αυτό τον 
 

συνόδευε ένα συμβούλιο αντιβασιλείας25  με πρόεδρο τον Άρμανσμπεργκ. Το 

νέο  κράτος  περιλάμβανε  την  Πελοπόννησο,  τις  Κυκλάδες  και  τη  Στερεά 

Ελλάδα ως τη γραμμή Άρτας – Βόλου. 

«Η  Αντιβασιλεία  κυβέρνησε  χωρίς  Σύνταγμα 26      με  ένα  αυστηρό 
 

συγκεντρωτικό σύστημα»27  και χωρίς τη συμμετοχή Ελλήνων στην εξουσία 

21 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τομος ΙΓ ,́ 1977, σ.31. 

 
23 

Η άφιξη του Όθωνα έγινε με την αγγλική φρεγάτα «Μαγαδασκάρη». Εορταστικό κλίμα επικρατούσε 

παντού και πλήθη κόσμου συνέρρεαν για να δουν και να παρακολουθήσουν το Βασιλιά Όθωνα. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τομος ΙΓ ,́ 1977, σ.33. 

22 
Χ. Μπαμπούνης, Τοπική αυτοδιοίκηση και ελλαδικός χώρος, Θεσσαλονίκη 2007, σ.48. 

24 
Η προσφορά του στέμματος έγινε στον Όθωνα που ήταν μόλις 17 ετών. Ο Όθωνας ήταν γιος του 

βαυαρού βασιλιά Λουδοβίκου Α .́ 
25 

Επίσημα ονομάστηκαν από τον Βασιλιά Λουδοβίκο Α΄ οι τρεις Αντιβασιλείς. Ο κόμης 

Άρμανσμπεργκ, ορίσθηκε πρόεδρος της Αντιβασιλείας, ο καθηγητής Μάουρερ και ο στρατηγός Έυδεκ. 

Οι αρμοδιότητες των τριών Αντιβασιλέων είχαν καθοριστεί από το Μόναχο. Ο Άρμανσμπεργκ ήταν 

ηγέτης του συνταγματικού κόμματος της Βαυαρίας και είχε χάσει το υπουργείο οικονομικών εξαιτίας 

των διαφωνιών που είχε με τον Λουδοβίκο Α .́ Ο καθηγητής Μάουρερ είχε διατελέσει υπουργός 

Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση της Βαυαρίας. Τέλος, ο Έυδεκ ήταν Βαυαρός φιλέλληνας και ήταν 

γνώστης των ελληνικών πραγμάτων. 
26 

Οι προστάτιδες Δυνάμεις και η Βαυαρία έδωσαν στους Έλληνες την ελπίδα ότι ο Όθωνας και η 

Αντιβασιλείς θα συγκαλούσαν συνέλευση με σκοπό να καταρτίσουν Σύνταγμα που θα το αποδέχονταν 

το στέμμα και το έθνος. Όμως κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε. Το ελληνικό έθνος θα είχε μόνο μια 

ισχυρή βασιλική κυβέρνηση και δε διαφαινόταν καμία διάθεση για συνταγματική τάξη. 
27 

Ν.Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, 1972, σ.78. 
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καθώς οι Έλληνες που συμμετείχαν στην κυβέρνηση δεν είχαν ουσιαστικές 
 

αρμοδιότητες  και  τα  ουσιαστικά  υπουργικά  καθήκοντα  τα  ασκούσαν  οι 

αντιβασιλείς. Η Αντιβασιλεία κυριαρχούσε και η δύναμή της ήταν μεγάλη. 

Ως υπέρτατη αρχή η Αντιβασιλεία ασκούσε εξ ολοκλήρου την εξουσία και το 

υπουργικό συμβούλιο28 ήταν ένα απλό εκτελεστικό όργανο. 

Το   νεοσύστατο   κράτος   σύμφωνα   με   τους   Βαυαρούς   και   την 
 

Αντιβασιλεία χρειαζόταν  τη συμβολή και την παρέμβαση της Δύσεως και 

συγκεκριμένα τις διοικητικές, τις οργανωτικές και τις τεχνικές τους γνώσεις. 

Για   αυτό   το   λόγο   οι   Αντιβασιλείς   ασκούσαν   την   εξουσία   και   είχαν 

διαμορφώσει  μια  ευρωπαϊκή  αντίληψη,  πως  το  κράτος  οργανώνεται  και 

διοικείται. 
 

Η  Βαυαροκρατία  είχε  δύο  στόχους,  από  τη  μία  να  οργανώσει  ένα 

κράτος σύμφωνα με τις δυτικές ευρωπαϊκές αντιλήψεις και από την άλλη να 

ελαττώσει την ισχύ των τριών προστάτιδων δυνάμεων. Το κεντρικό σύστημα 

εξουσίας  στηριζόταν  στον  στρατό 29     και  την  αυλή.  Η  προσπάθεια  ήταν 
 

ανεπιτυχής καθώς ο στρατός οργανώθηκε με ξένους εθελοντές μισθοφόρους. 

Οι Έλληνες στρατιώτες που αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία της Ελλάδας 

απολύθηκαν  και περίπου  δέκα  χιλιάδες  αγωνιστές  έμειναν  χωρίς  πόρους 

ζωής. Μεγάλοι αγωνιστές που ανάλωσαν τη ζωή τους στην εξέγερση του 

Γένους πέρασαν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους ζητιανεύοντας. 

Σκοπός της Βαυαροκρατίας ήταν να ελέγχει τον στρατό ενώ καίριες 

θέσεις του κράτους τις κατείχαν Βαυαροί και όχι Έλληνες. Κύριο μέλημα της 

Αντιβασιλείας ήταν να οργανώσει τακτικό30 στρατό για να μπορεί να έχει μια 
 

ισχυρή βασιλική κυβέρνηση. Για το λόγο αυτό στρατολογήθηκαν 3.500 άνδρες 

μισθοφόροι  από  τα  γερμανικά  κρατίδια.  Επίσης,  ιδρύθηκε  το  σώμα  της 

28 
Το υπουργικό συμβούλιο το συναποτελούσαν επτά υπουργοί. Η Βαυαρία είχε εκλέξει πρόεδρο του 

υπουργικού συμβουλίου, αυτό όμως από μόνο του δε σήμαινε τίποτα καθώς όλες οι αποφάσεις και όλα 

τα ζητήματα του κράτους οικονομικά, νομοθετικά, φορολογία και προϋπολογισμός γνωστοποιούνταν 

στον βασιλιά, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τομος ΙΓ ,́ 1977, σ.36 . 
29 

Το 1834 ο στρατός των Βαυαρών ήταν μεγαλύτερος από τον στρατό των Ελλήνων. Περίπου 5.000 

εθελοντές Βαυαροί υπηρετούσαν τον ελληνικό στρατό ενώ ελάχιστοι ήταν οι Έλληνες. 
30 

Στην ελληνική ύπαιθρο ζούσαν διασκορπισμένοι πολλοί άτακτοι άνδρες σχεδόν 5.000. 
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χωροφυλακής31  και περίπου 1.200 θέσεις δόθηκαν για να απορροφηθούν από 
 

τους αγωνιστές της επανάστασης. 

Τα πρώτα διατάγματα32  της Αντιβασιλείας αφορούσαν τη διάλυση του 

τακτικού  ελληνικού  στρατού και στην  ανασύστασή  του,  τη διάλυση 33   των 

ατάκτων μονάδων και τη δημιουργία δέκα ταγμάτων ακροβολιστών. 

Το   νέο   κράτος   διαιρέθηκε   σε   δέκα   νομαρχίες .   Οι   νομαρχίες 34 

υποδιαιρούνταν   σε σαράντα  επτά  επαρχίες  κι  αυτές  σε  δήμους  που 

διοικούνταν από διορισμένους υπαλλήλους από το βασιλιά. Επικεφαλής της 

νομαρχίας  ήταν  ο  νομάρχης,  επικεφαλής  της  επαρχίας  ο  έπαρχος  και  ο 

δήμαρχος, ενώ τα συμβούλια αποτελούνταν από μέλη εκλεγμένα από το λαό. 

Δημοτικές  ελευθερίες 35    καταστρατηγήθηκαν,  αφού  νομάρχες  και  έπαρχοι 
 

διορίζονταν από το στέμμα. Τα νομαρχιακά και επαρχιακά συμβούλια δεν 

είχαν κανένα κύρος και κατευθύνονταν από το βασιλικό στέμμα. Κοντά στα 

1834 επτά αξιωματούχοι36  είχαν τη εξουσία σε νομαρχιακό επίπεδο. 
 

Βάση της νομοθεσίας ήταν το βυζαντινό, αλλά και το εθιμικό δίκαιο 

και  κατ’  επέκταση  το  ρωμαϊκό  δίκαιο,  όπως  λειτουργούσε  στη  Γερμανία. 

Ιδρύθηκαν δικαστήρια όλων των βαθμίδων. 

Η  εκκλησία  της  Ελλάδας  ανακηρύχθηκε  αυτοκέφαλη 37     και  χωρίς 

καμιά διοικητική εξάρτηση από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Το 

χάος δε χαρακτήριζε μόνο τα οικονομικά της χώρας αλλά και την κατάσταση 

που επικρατούσε στην Εκκλησία. Με την Επανάσταση του 1821 η ελληνική 

εκκλησία αποδυναμώνεται και ο Πατριάρχης χάνει την εξουσία που κατείχε. 

31 
Β.Δ. 20 Μαΐου/ 1 Ιουνίου 1833. 

 
33 Β.Δ. 2/14 Μαρτίου 1833. 
34 Β.Δ. 3/15 Απριλίου 1833. 
35 Ν.Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, 1972, σ. 76. 
36 

Ο νομάρχης, ο έφορος, ο μητροπολίτης, ο δημόσιος ταμίας, ο επικεφαλής της χωροφυλακής και της 

υγειονομικής υπηρεσίας. 

32 
Β.Δ. 25 Φεβρουαρίου/9 Μαρτίου 1833. 

37 
Τα λόγια του Θεόκλητου Φαρμακίδη για την Εκκλησία: «Η αυτονομία και ανεξαρτησία της 

εκκλησίας είναι αχώριστος από της αυτονομίας και ανεξαρτησίας της επικράτειας και πάσα 

κατ΄εκείνης άμεσος ή έμμεσος προσβολή είναι προσβολή κατά αυτής», βλ. Ιστορία του Ελληνικού 

Έθνους, 1977, σ.42. 
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Αξιώματα  ανταλλάσσονταν  με  υποταγή  στην  κοσμική  εξουσία 38 .  Έτσι,  ο 
 

κλήρος  έχανε  το  κύρος  του  και  αναλωνόταν  σε  προσωπικές  έριδες  και 

προσωπικά συμφέροντα. Κατά τη διάρκεια του Αγώνα αλλά και μετά από 

αυτόν  παρατηρήθηκε  εγκατάλειψη  της  μοναστικής  ζωής  και  των  μονών. 

Έτσι αποδυναμώθηκαν αρχιεπισκοπές και επισκοπές. 

Ο  Αντιβασιλέας  Μάουρερ  υπολόγισε  τις  εισηγήσεις  του Θεόκλητου 
 

Φαρμακίδη   και   με   διάταγμα 39  ,   αφού   μελετήθηκαν   τα   εκκλησιαστικά 

πράγματα, πραγματοποιήθηκε η ανακήρυξη της Εκκλησίας ως αυτοκέφαλης 

και  η  αυτόματη   υπαγωγή  της  στην   κρατική   εξουσία.  Η  Αντιβασιλεία 

αποφάσισε   για   το   αυτοκέφαλο   της   Εκκλησίας   χωρίς   να   ερωτηθεί   ο 

Πατριάρχης.  Αυτό  φανέρωνε  την  πολιτική  του  στέμματος  που  ήταν  η 
 

αποφυγή κάθε ανάμειξης στα εκκλησιαστικά πράγματα της Εκκλησίας της 

Ελλάδος. Ο Βασιλιάς ορίστηκε αρχηγός της Εκκλησίας παραγκωνίζοντας τον 

Πατριάρχη.   Το  κράτος  είχε  δικαίωμα  να  επεμβαίνει  στη  διοίκηση  της 

Εκκλησίας δια του Υπουργού της Παιδείας και των Εκκλησιαστικών. 

Η   Αντιβασιλεία   έβαλε   τις   βάσεις   της   δημόσιας   εκπαίδευσης 40  . 

Ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Αθηνών41 και μερικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης. 
 

Έγινε  προσπάθεια  να  οργανωθούν  τα  οικονομικά  του  νέου  κράτους.  Η 

δημοσιονομική κατάσταση στο νεοσύστατο κράτος ήταν απογοητευτική και 

αποκαρδιωτική.  Στοιχεία  απογραφικά  για  τα  οικονομικά  της  χώρας  δεν 

υπήρχαν  είτε γιατί είχαν  καταστραφεί  με την  επανάσταση  είτε γιατί δεν 

είχαν   ποτέ   συγκεντρωθεί.   Το   χάος   στα   οικονομικά   της   χώρας   ήταν 

αδιαμφισβήτητο.  Η  οικονομική  δυσπραγία  με  την  ταυτόχρονη  διοικητική 

38 
Προτεραιότητα στην κοσμική εξουσία δινόταν από τον Αντιβασιλέα Μάουρερ μια και ο ίδιος ως 

προτεστάντης, πίστευε στην υπεροχή της εξουσίας αυτής και στην δύναμη να κατευθύνονται όλοι οι 

θεσμοί από αυτή. 
39 Το διάταγμα της 23 Ιουλίου/ 4 Αυγούστου 1833. 
40 

Στην εποχή της πρώτης Αντιβασιλείας μπήκαν οι βάσεις και εκπονήθηκαν σχέδια για την ίδρυση 

Πανεπιστημιακού ιδρύματος, όμως καθυστέρησε με την απομάκρυνση και του Μάουρερ και του 

Άρμανσμπεργκ. Η πιο σημαντική κίνηση, που αποδίδεται στον αρχηγό του βασιλικού οίκου Ρούντχαρτ, 

ήταν η πραγματοποίηση των σχεδίων για την ίδρυση του Πανεπιστημίου. 
41 

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκε με το διάταγμα της 22
ης 

Απριλίου 1837. Τα 

εγκαίνια του Πανεπιστημίου έγιναν στις 3 Μαΐου το 1837. Τη διοργάνωση του Πανεπιστημίου θα την 

αναλάμβανε ο Μπράντις, καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. 
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ανεπάρκεια καθιστούσε τα πράγματα δύσκολα με αποτέλεσμα να υπάρχει 
 

φοροδιαφυγή και καταχρήσεις φοροεισπρακτικού χαρακτήρα. 

Στην οικονομία επίσης θεσπίστηκε φορολογικό σύστημα που όχι μόνο 

δεν   διέφερε   από   αυτό 
 

αυστηρότερο.  Οι  άμεσοι 

που   ίσχυε   επί   Τουρκοκρατίας 
 

φόροι  ξεπερνούσαν  το  25%  του 

αλλά   ήταν   και 
 

εισοδήματος  και 

εισπράττονταν  σε  είδος στις  περισσότερες  περιπτώσεις. Παρά  τη  βαριά 

φορολογία δεν έγινε κατορθωτό να ισοσκελίζεται ο προϋπολογισμός.  Ακόμα 

και  το  δάνειο 42   που είχε παραχωρηθεί  στην  Ελλάδα με την  εγγύηση των 

Μεγάλων   Δυνάμεων   στο   νέο   κράτος   δεν   συνέβαλε   στην   οικονομική 

ανάπτυξη αλλά κάλυψε τις μεγάλες λειτουργικές ανάγκες της Αντιβασιλείας 

και τους τόκους των τοκοχρεολυσίων. 

Τον   Οκτώβριο   του   1833   λειτούργησε   το   Ελεγκτικό   Συνέδριο.   Η 

δημιουργία του ήταν ανεξάρτητη από Υπουργεία. Έπραττε ως ένα ελεγκτικό 

όργανο  και επόπτευε τα δημόσια οικονομικά. Ο πρόεδρος του Ελεγκτικού 

ήταν ξένος και τις αποφάσεις του οργάνου μπορούσε να τις ανατρέψει μόνο 

το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Υπουργείο Οικονομικών και το Ελεγκτικό 

Συνέδριο δεν κατάφεραν να νοικοκυρέψουν τα οικονομικά της χώρας, που 

βρισκόταν σε μια διαρκή χρεωκοπία43. 

Από  τα  παραπάνω  προκύπτει  ότι  δεν  υπήρχαν  ουσιαστικά  βάσεις 

πάνω στις οποίες η μοναρχία θα έπρεπε να οργανώσει το κράτος. Οι Έλληνες 

όλων των τάξεων απουσίαζαν από τη διαμόρφωση της πολιτικής ιδιαίτερα τα 

πρώτα    χρόνια    της    οθωνικής περιόδου.    Ακόμα    όμως    κι    εκεί    που 

προσπαθούσαν να διεκδικήσουν κάποιο ρόλο, όπως προκύπτει από τις θέσεις 
 

ακόμα  όμως  και  από  το  όνομα  των  κομμάτων  («αγγλικό»,  «γαλλικό», 

«ρωσικό»),  δεν  είχαν  σαφείς  πολιτικές  ιδέες 44 .  Απλά,  αντανακλούσαν  τα 

42 
Τον Ιούλιο του 1833 είχε εγκριθεί το δάνειο των 60 εκ. φράγκων που είχε συναφθεί με τις τρεις 

εγγυήτριες δυνάμεις. 
43 

Ν.Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, 1972, σ. 78. 
44 

«Όπως μπορεί κανείς να κρίνει και μόνο από αυτά τα ονόματα, δεν αντανακλούσαν παρά την 
πολιτική των τριών προστάτιδων δυνάμεων στην Ελλάδα, που είχαν υπό την προστασία τους τα 

κόμματα αυτά με τα οποία και συνδέονταν τα συμφέροντά τους. Οι ραδιουργίες των πρεσβευτών των 

τριών δυνάμεων, όπου αναμιγνύονταν οι αντιβασιλείς και οι αρχηγοί των κομμάτων, σημαδεύουν την 
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συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων, οι οποίες εμπλέκονταν συνεχώς στα 
 

εσωτερικά τόσο  των κομμάτων όσο γενικότερα  στην πολιτική ζωή και τη 

διακυβέρνηση του κράτους, αφού οι πρεσβευτές τω Μεγάλων Δυνάμεων δεν 

εκπροσωπούσαν  μόνο  τις  χώρες  τους  αλλά  κυρίως  ασχολούνταν  με  το 

πολιτικό  παρασκήνιο  της  εποχής.  Εντούτοις,  καθ’  όλο  το  διάστημα  της 

Αντιβασιλείας  υπάρχουν   συνεχείς  διαμαρτυρίες   των   Ελλήνων   για   την 

κυβερνητική   πολιτική χωρίς   όμως   αυτές   οι   διαμαρτυρίες   να   έχουν 45 

συγκεκριμένη πολιτική μορφή. Οι λόγοι ήταν οι εξής: 

1. Η ηγεσία των πολιτικών κομμάτων ήταν αποκλεισμένη από την 
 

εξουσία. 

2. Οι αγρότες (περίπου 60% του πληθυσμού) συνέχιζαν να ζουν στην 
 

ανέχεια, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό δεν είχε καμία ιδιοκτησία. 

Το πρόβλημα της διανομής της εθνικής γης που υπήρχε από την 

εποχή του αγώνα παρέμενε και οι σχετικοί νόμοι που θεσπίστηκαν 

προέβλεπαν την παραχώρηση στους αγρότες πολύ μικρού μέρους 

(λιγότερο από 4% της επικράτειας) των αγροτικών εκτάσεων. 

3. Οι  επαγγελματίες  της  εποχής  ένιωθαν  ότι  το  κράτος  αντί  να 

προσπαθεί να συμβάλει στην ανάπτυξή τους και κατ’ επέκταση 

της   εθνικής   οικονομίας,   εμπόδιζε   και   κάθε   είδους   ατομική 

προσπάθεια με τη βαριά φορολογική πολιτική. 

4. Στα αιτήματα που είχαν σχέση με την οικονομική κατάσταση του 

λαού προστέθηκαν και άλλα που σχετίζονταν με εθνικά θέματα. 
 

Το  θρήσκευμα  του  βασιλιά  και  των  διαδόχων  του  όπως  και  ο 
 

«αντικανονικός»   χωρισμός   της   Ελληνικής   Εκκλησίας   από   το 

Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ήταν ζητήματα της περιόδου 
 

που απασχολούσαν όλες τις κοινωνικές τάξεις της εποχής. 

πολιτική ζωή της Ελλάδας στη διάρκεια των πρώτων χρόνων της Μοναρχίας» βλ. Ν.Γ. Σβορώνος, 
Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, 1972, σ. 79. 
45 

Όλα αυτά δημιουργούσαν ένα εκρηκτικό κλίμα. Οι μάζες βρισκόντουσαν σε συνεχή αναταραχή και 

η τύχη της Μοναρχίας απειλούνταν. 
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5.   Η  αντιβασιλεία  κυβερνούσε  χωρίς  Σύνταγμα  και  δεν  υπήρχαν 
 

κατοχυρωμένες ατομικές και πολιτικές ελευθερίες. 

6.   Η  οργάνωση  του  κράτους  με  τα  βαυαρικά  πρότυπα  έδινε  την 

εντύπωση στους Έλληνες που μόλις είχαν απελευθερωθεί από τον 

τουρκικό ζυγό ότι βρίσκονταν υπό ξένη κατοχή. Έτσι, το αίσθημα 

για  απομάκρυνση  των  Βαυαρών  από  την  Ελλάδα  είχε  από  τα 
 

πρώτα χρόνια ευρύτατη απήχηση. 

Μπροστά  σε  αυτήν  την  κατάσταση  πάρθηκαν  από  την  κυβέρνηση 
 

κάποια  μέτρα,  που  όμως  δεν  ικανοποίησαν  το  λαϊκό  αίσθημα  ούτε  τα 

κόμματα της εποχής, που καλλιεργούσαν τα παραπάνω αιτήματα. Με την 
 

άνοδο του Όθωνα στο βασιλικό θρόνο νέοι θεσμοί εγκαινιάζονται βάσει των 

οποίων   θα   λειτουργεί   το   κράτος.   Ο   πρώτος   θεσμός   ήταν   αυτός   του 

αρχιγραμματέα,        ο   δεύτερος   θεσμός   αφορούσε   στο   σύστημα   μικρής 46 

γαιοκτησίας, ο τρίτος ήταν το Συμβούλιο Επικρατείας, που εφαρμόσθηκε έως 

την παραχώρηση Συντάγματος το Μάρτιο του 1844 και ο τέταρτος θεσμός 

εξασφάλιζε  τη  δημιουργία  ελληνικής  φάλαγγας  αποδίδοντας  τιμές  στους 

οπλαρχηγούς των ατάκτων σωμάτων. 

Καθοριστικό  ρόλο  τα  χρόνια  της  απολυταρχίας  έπαιξαν  τέσσερις 

ευρωπαϊκές δυνάμεις, η Αγγλία, η Ρωσία, η Γαλλία και η Αυστρία. Οι τρεις 

πρώτες δυνάμεις αποτελούσαν τις προστάτιδες δυνάμεις και διαδραμάτισαν 

καθοριστικό ρόλο στις ελληνικές υποθέσεις. Η Αυστρία είχε την εμπιστοσύνη 

του  Όθωνα  ως  δύναμη  που φρόντιζε  και υπεράσπιζε  τα  δικαιώματα  των 
 

δυναστειών. 

Παράλληλα ο Όθων μετά την ενηλικίωσή47  του και την ανάληψη της 
 

βασιλείας   επέλεξε   να   απομακρυνθεί   από   την   επιρροή   του   αγγλικού 

46 
Ο θεσμός του αρχιγραμματέα ή αρχικαγκελλάριου κράτησε λίγο χρονικό διάστημα και η θέση 

καταλείφθηκε από τον Άρμανσμπεργκ. Με την πτώση του αρχικαγκελλάριου το Φεβρουάριο του 1837 

έπαψε να υπάρχει και η συγκεκριμένη θέση. 
47 

Στις 20 Μαΐου/ 1 Ιουνίου 1835 ο Όθωνας ενηλικιώνεται και εορτάζεται η ενθρόνισή του με 

πανηγυρισμούς, κανονιοβολισμούς και φωταγώγηση των κεντρικών δρόμων της Αθήνας. 
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κόμματος και της Αγγλίας, απέλυσε τον αρχικαγκελλάριο Άρμανσμπεργκ 
 

αποφασίζοντας   να   προσεγγίσει   τη   Ρωσία   και   την   Αυστρία.   Με   την 

επιστροφή 48   του  στην  Ελλάδα και το  γάμο  του με την  Αμαλία  υπέγραψε 

τέσσερα διατάγματα49. Αυτά  αφορούσαν στην απόλυση του Άρμανσμπεργκ, 

την κατάργηση της θέσεως του αρχιγραμματέα, το διορισμό του Ρούντχαρτ50 

στη  θέση του  Υπουργού  των  Εξωτερικών και του  αρχηγού  του  βασιλικού 
 

οίκου. 

Ο Ρούντχαρτ έμεινε στην Ελλάδα μόλις δέκα μήνες και προκάλεσε την 

αντίδραση της αγγλικής διπλωματίας εξαιτίας της    απόλυσης του 

Άρμανσμπεργκ  και  παράλληλα  τη  δυσαρέσκεια  από  τη  λαϊκή  μάζα  ότι 

αναλαμβάνει ξανά ένας ξένος αξιωματούχος την τύχη της Ελλάδας. Αυτά 
 

είχαν ως αποτέλεσμα να σχηματιστεί ελληνική κυβέρνηση με πρόεδρο του 

υπουργικού  συμβουλίου τον  ίδιο τον  Όθωνα. Η  προσωπική  μοναρχία  του 

Όθωνα διήρκεσε από το 1838 έως το 1843. 

Την εποχή αυτή διαμορφώθηκε και η «Μεγάλη Ιδέα». Επρόκειτο για 

την  ιδέα της  απελευθέρωσης51   όλων των εδαφών  στα οποία  κατοικούσαν 

Έλληνες και ταυτίζονταν με τα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.  Τα 

πολιτικά κόμματα υποστήριζαν αυτή την εθνική γραμμή που όμως δεν ήταν 

ρεαλιστική αφού προσέκρουε στα συμφέροντα όλων των άλλων βαλκανικών 

λαών, αλλά και στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων της εποχής. 

Η  κατάσταση  στα  Βαλκάνια  εκείνη  την  εποχή  είναι  συγκεχυμένη, 

αφού  και  οι  άλλοι  βαλκανικοί  λαοί  έχουν  υπερβολικές  επιδιώξεις  σε  ότι 

αφορά  τα  εδάφη  που  διεκδικούν  για  την  επικράτειά  τους.  Οι  μεγάλες 
 

δυνάμεις από την πλευρά τους καλλιεργούσαν στους Έλληνες τη «Μεγάλη 

48 
Η επιστροφή του Όθωνα έγινε στις 2 Φεβρουαρίου 1837 και τον συνόδευε η νεαρή σύζυγός του 

Αμαλία. 
49 Τα διατάγματα δημοσιεύτηκαν 3 Φεβρουαρίου 1837. 
50 Ν.Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, 1972, σ. 80. 
51 

Η ιδέα της απελευθέρωσης των υπόδουλων Ελλήνων συγκινούσε τους Έλληνες. Πρόκειται για το 

ανατολικό ζήτημα των ετών 1839-1841. Ένα τμήμα του ελληνικού πληθυσμού υποστήριζε την 

απελευθέρωση των υπόδουλων Ελλήνων και την αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας. Οι 
οπλαρχηγοί του Αγώνα ήταν έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την αποτίναξη του 

τουρκικού ζυγού με τη βοήθεια της Γαλλίας μέσω του γαλλικού κόμματος, που είχε βλέψεις στην 

περιοχή αλλά και την στήριξη του Ιωάννη Κωλέττη. 
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Ιδέα» για να μπορούν κατά περίπτωση να πετυχαίνουν τους σκοπούς τους 
 

εκμεταλλευόμενοι την αστάθεια στην περιοχή. Η Αγγλία και μέσω αυτής το 

αγγλικό  κόμμα  τηρούσε  τη  ρεαλιστικότερη  για  τα  ελληνικά  συμφέροντα 

στάση. Πρότεινε την αναδιοργάνωση του βασιλείου, συνιστούσε αναμονή και 

την   ανάπτυξη    διπλωματικών    δραστηριοτήτων.    Η   τακτική   αυτή   δεν 

ακολουθήθηκε  επειδή  το  αγγλικό  κόμμα  είχε  έλλειμμα  αξιοπιστίας  στην 
 

ελληνική κοινωνία και στους πολιτικούς συνομιλητές. Η Γαλλία ευνοούσε 

κάθε αναταραχή  σε βάρος  της  Τουρκίας  προσπαθώντας  να αποκτήσει εκ 

νέου ερείσματα στην περιοχή. Η «Μεγάλη Ιδέα» ήταν μια σπουδαία ευκαιρία 

ανάμειξης της Γαλλίας στα γεγονότα, αφού κύριος εκφραστής της ήταν ο 

Ιωάννης Κωλέττης,  αρχηγός του  γαλλικού  κόμματος.  Η Ρωσία έβλεπε ως 
 

θετική  εξέλιξη  για  την  ίδια  τη  δημιουργία  μιας  ελληνικής  ορθόδοξης 

αυτοκρατορίας καθώς έτσι θα εξυπηρετούνταν καλύτερα τα συμφέροντά της 

στην περιοχή, δεδομένου ότι με την Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν σε 

διαρκή  αντιπαράθεση. Το  ρωσικό  κόμμα  και  μυστικές  οργανώσεις  της 

εποχής  που  ελέγχονταν   από  το  ρωσικό  κόμμα  κρατούσαν  το  λαό  σε 

εγρήγορση  και  σχεδίαζαν  την  προετοιμασία  εξέγερσης  σε  περιοχές  της 

Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας  που  κατοικούνταν  από  Έλληνες  (Μακεδονία, 

Θεσσαλία, Ήπειρος). 

Σύμφωνα   με   τα   παραπάνω   είναι   σαφές   ότι   η   «Μεγάλη   Ιδέα» 

συμπεριλάμβανε  πραγματικές και νόμιμες εθνικές διεκδικήσεις, που όμως 

δεν  λάμβαναν  υπόψη  την  αντικειμενική  πραγματικότητα.  Επίσης,  σε  μια 

περίοδο με μεγάλα κοινωνικά προβλήματα αποτέλεσε από την πλευρά της 
 

εξουσίας ένα μέσο απόσπασης της προσοχής του λαού. 

Παράλληλα   με   όσα   γίνονταν   στο   εσωτερικό   του   νέου   κράτους 
 

υπήρχαν  πολλά  ζητήματα  που  περίμεναν  το  διακανονισμό  τους  με  την 
 

Οθωμανική Αυτοκρατορία σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις των δύο κρατών 

και  την  κατάσταση  των  Ελλήνων  που  κατοικούσαν  εκτός  Ελλάδας.  Στο 
 

διπλωματικό επίπεδο την περίοδο αυτή η Αγγλία αρνήθηκε να συναινέσει 

στο ελληνικό αίτημα για ένωση της Σάμου με την Ελλάδα και η Κρήτη μετά 
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τον   τουρκοαιγυπτιακό   πόλεμο   (1839-1841)   αποτέλεσε   πάλι   τμήμα   της 
 

επικράτειας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Οι πρεσβευτές της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας ενθάρρυναν 

κάθε  εσωτερική    επαναστατική  δραστηριότητα  που  στρεφόταν  κατά  της 

μοναρχίας. Αυτό συνέβαινε διότι έβλεπαν τη δυσαρέσκεια του λαού για την 

πολιτική της Μοναρχίας και προσπαθούσαν να αποκομίσουν οφέλη από την 
 

όποια  μεταβολή.  Η  Ελλάδα  βρισκόταν  σε  μια  παρατεταμένη  οικονομική 

κρίση και το 1843 η κυβέρνηση της Ελλάδας κήρυξε επίσημα πτώχευση. Οι 
 

μεγάλες δυνάμεις δέχθηκαν να βοηθήσουν αλλά έθεσαν ως προϋπόθεση να 

εξυπηρετούνται οι δόσεις του δανείου από το σύνολο των εθνικών πόρων. 

Αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για την εξέγερση που ξέσπασε την      του 
 

Σεπτέμβρη 1843. Τα πολιτικά κόμματα, ο λαός και ο στρατός στο σύνολό του 

3η
 

σχεδόν την ημέρα της επικύρωσης της οικονομικής σύμβασης που προέβλεπε 

τα παραπάνω περικύκλωσαν το παλάτι και με διακήρυξη ζητούσαν από το 

βασιλιά Σύνταγμα. 

Μπροστά  στη  δυναμική  που  αναπτύχθηκε  ο  Όθων  υποχώρησε  και 

δέχθηκε να συγκληθεί εθνοσυνέλευση που σκοπό θα είχε να συντάξει μαζί 

με  το  βασιλιά  Σύνταγμα.  Η  Εθνοσυνέλευση  το  Μάρτιο  του  1844  ψήφισε 

Σύνταγμα   σύμφωνα   με   το   οποίο   η   νομοθετική   εξουσία   ασκούνταν 

συλλογικά από το βασιλιά, από τη Βουλή που θα εκλεγόταν από το λαό και 

από ένα σώμα Γερουσίας. Η εκτελεστική εξουσία ασκούνταν από το βασιλιά 

διά των υπουργών που διόριζε χωρίς την έγκριση της Βουλής. Διάκριση των 

εξουσιών δεν υπήρχε, αφού και η δικαιοσύνη απόρρεε από το βασιλιά. Στο 
 

Σύνταγμα του 184352 υπήρχε κατοχύρωση ατομικών δικαιωμάτων όπως το ότι 

οι πολίτες ήταν ίσοι μπροστά στο νόμο, ότι υπήρχε εγγύηση της ατομικής 

ελευθερίας, της ελευθερίας του τύπου και του δικαιώματος των πολιτών να 

συνεταιρίζονται.  Σημαντική  ήταν  η  διάταξη  που  δεν  αναγνώριζε  στην 

Ελλάδα τη δουλεία. 

52 
Β.Δ. 18/30 Μαρτίου 1844. 
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Μετά την  παραχώρηση  του  Συντάγματος,  διαλύθηκε η συνεργασία 
 

των   τριών   κομμάτων   και   στις   εκλογές,   που   ακολούθησαν   και   που 

διεξήχθησαν σε  περιβάλλον βίας και τρομοκρατίας, επικράτησε το γαλλικό 
 

κόμμα υπό τον Ιωάννη Κωλέττη.   Κατά τη διακυβέρνησή του, ο Κωλέττης53 

ήταν  συγκεντρωτικός  και  ενθάρρυνε  τις  επεμβάσεις  του  βασιλιά  στην 

πολιτική ζωή. Κανένα σοβαρό μέτρο δεν πήρε για την οικονομική ανάπτυξη 
 

της  χώρας  και  βασικό  του  μέλημα  η  «διάθεση  των  κρατικών  εσόδων  για 

λογαριασμό των φίλων του»54. Με πρόσχημα τη «Μεγάλη Ιδέα» άσκησε την 

εξουσία θεωρώντας ότι όλα τα προβλήματα της Ελλάδας θα 

αντιμετωπίζονταν  με την εδαφική επέκταση της χώρας προς τα ανατολικά. 

Έτσι,   ο   Κωλέττης   εφάρμοζε   μία   πολιτική   τυχοδιωκτισμού   με   κύριο 
 

χαρακτηριστικό αυτής της πολιτικής τη διαφθορά στην άσκηση της πολιτικής 

εξουσίας. Ουσιαστικά το Σύνταγμα είχε καταργηθεί. Μετά το θάνατο του 

Κωλέττη  η μία κυβέρνηση διαδεχόταν την άλλη και όλες ήταν κυβερνήσεις 

εξαρτημένες από τη βασιλική αυλή χωρίς καμία αναφορά στο λαό. Αυτό είχε 

ως άμεση συνέπεια τις συνεχείς και διαρκείς λαϊκές διαμαρτυρίες. 

Η Μεγάλη Ιδέα είχε δύο όψεις, συνδεόταν με το φιλελευθερισμό και 

τον συντηρητισμό. Από τη μια πλευρά η Μεγάλη Ιδέα προπαγανδιζόταν από 

«τη φρόνιμη καιροσκοπική αστική τάξη που βρισκόταν σε επαφή με τη Νέα 

Ευρώπη του Mazzini»55   και από την άλλη η πολιτική τυχοδιωκτισμού  του 
 

Κωλέττη και του Όθωνα που δημιουργούσε πολλά εσωτερικά προβλήματα. Ο 

Κωλέττης ακολουθούσε για τα εθνικά θέματα της Ελλάδας την πολιτική των 

οπλισμένων συμμοριών στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Το μόνο που κατάφερε 
 

ήταν  να προκαλέσει την οργή  των Άγγλων και να προκαλέσει αντίποινα 

στους Έλληνες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Έως το 1848 η Αγγλία και η 

Γαλλία κυριάρχησαν στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας έχοντας 

ανταγωνισμό.  Ο τσάρος άφηνε την Αγγλία να ασκεί την επιρροή της στη 

53 
Οι οπλισμένες συμμορίες του Κωλέττη είχαν ως λεία τους την Ελλάδα και έκαναν τα πάντα με όλα 

τα μέσα που διέθεταν για να αποκτήσουν την πλειοψηφία στη Βουλή. 
54 Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, 1972, σ. 79. 
55

N. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, 1972, σ. 85. 
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Μεσόγειο, την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Όμως, η παρέμβαση της Αγγλίας και 
 

της Ρωσίας στο ανατολικό ζήτημα δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα και τότε ο 

τσάρος αποφάσισε μόνος του αυτή τη φορά να υλοποιήσει τα σχέδιά του για 

την Οθωμανική αυτοκρατορία και ταυτόχρονα να δείξει ενδιαφέρον πάλι για 

την Ελλάδα. 

Ο  Όθωνας  φοβισμένος  από  την  Επανάσταση  του  1848  εξέφραζε 
 

συνεχώς   τη   δυσπιστία   του   και   τη   δυσαρέσκειά   του   απέναντι   στα 

συνταγματικά κόμματα και έτσι ξεκίνησε να έχει επαφή με τη Ρωσία και το 

ρωσικό κόμμα. Ο Πάλμεστρον56  με κίνηση βίαιη και αποφασιστική κατάφερε 

να  επαναφέρει  ξανά  την  αγγλική  επιρροή  στην  Ελλάδα.  «Οι  αξιώσεις 

κάποιου Βρετανού Πατσίφικο, οι διεκδικήσεις του ιστορικού Φίνλεϋ και των 
 

Επτανησίων ναυτών και το πρόβλημα των νησιδίων Λαφονήσι και Σαπιέντζα 

που  τα  απαιτούσε  η  Μεγάλη  Βρετανία  ως  εξαρτήματα  των  νησιών  του 

Ιονίου»57  χρησιμοποιήθηκαν ως πρόσχημα για να αποφασιστεί αποκλεισμός 

της Ελλάδας. Με αυτές τις βίαιες πολιτικές η κοινή γνώμη 

προσανατολίστηκε για ακόμη μία φορά στον Όθωνα κάνοντας τον λαοφιλές 

πρόσωπο και φέρνοντας ξανά στα πολιτικά πράγματα της χώρας τη Ρωσία. 

Ο τσάρος και η Ρωσία επιχειρούν να αποκομίσουν όσα περισσότερα οφέλη 

από τις παραπάνω εξελίξεις και όλος ο ορθόδοξος  κόσμος 58   βρίσκεται σε 
 

ετοιμότητα για να πάρει το μέρος της Ρωσίας στον Κριμαϊκό πόλεμο.  Έτσι, 

μόλις  οι  εχθροπραξίες  ανάμεσα  στη  Ρωσία  και  την  Πύλη  ξεκίνησαν,  η 

Ήπειρος, η Θεσσαλία και η Μακεδονία εξεγέρθηκαν. Οι εξεγέρσεις άμεσα 

αποκρούστηκαν από τις τουρκικές δυνάμεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι 
 

διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών να διακοπούν και η Γαλλία όπως και η 

Αγγλία έχουν στην κατοχή τους τον Πειραιά για να ασκούν επιρροή στην 

56 
Άγγλος πολιτικός στον οποίο το 1830 ανατέθηκε το Υπουργείο των Εξωτερικών και είχε ως κύρια 

μέριμνά του την αύξηση της αγγλικής επιρροής στη Μεσόγειο και στην Εγγύς Ανατολή. 
57 Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, 1972, σ. 85. 
58 

«Ο τσάρος παραιτούνταν από το μέρος που του αντιστοιχούσε στην εξυπηρέτηση του δανείου και 

βοηθούσε την Ελλάδα να διευθετήσει με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης το εκκλησιαστικό 

πρόβλημα. Με τον Τόμο της 20
ης 

Ιανουαρίου 1850 το Πατριαρχείο αναγνώριζε τη διοικητική 

ανεξαρτησία της Ελληνικής Εκκλησίας» στο Ν.Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, 

σ. 86. 
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Ελλάδα και να την έχουν υπό την επιτήρησή τους. Ο Πειραιάς ακόμα και 
 

μετά  τη  λήξη  του  Κριμαϊκού  πολέμου  συνέχισε  να  βρίσκεται  υπό  ξένη 

κατοχή και έλεγχο. 
 

Μετά το τέλος του Κριμαϊκού πολέμου και τη συνθήκη του Παρισιού59 

αυξάνεται η αγγλική και γαλλική επιρροή στις χώρες της Εγγύς Ανατολής, 

στην Αίγυπτο και τα Βαλκάνια, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο μια μεγάλη 
 

οικονομική κίνηση σε όλες αυτές τις χώρες και κάνοντας και τους Έλληνες60 

που  ήταν  εξακτινωμένοι  εκεί  να  συμμετέχουν  σε  αυτή  την  οικονομική 

εκκίνηση. Έτσι, παρατηρείται  μια οικονομική άνοδος του Ελληνισμού που 

βρίσκεται στα Βαλκάνια, στην Αίγυπτο, στην Οθωμανική αυτοκρατορία που 

θα βοηθήσει την εξέλιξη του έθνους και την οικονομική του ανάπτυξη. Η 
 

οικονομική ανάπτυξη του Ελληνισμού, που δε μπορεί σε καμία περίπτωση να 

συγκριθεί  με  εκείνη  των  δυτικών  εθνών,  θα  αποτελέσει  όμως  κινητήριο 

δύναμη για την ενδυνάμωση της αστικής τάξης, η οποία θα απαλλαχτεί από 

τους  πρόκριτους  και  τους  γαιοκτήμονες,  για  να  καταφέρει  να  επιφέρει 
 

αλλαγές νομικού και πολιτικού περιεχομένου στα δεδομένα της Ελλάδας  και 

να τροποποιήσει τα νομικά και πολιτικά πλαίσια της Ελλάδας. Όλα αυτά 

οδήγησαν πέρα από την οικονομική ενότητα των διαφόρων κομματιών του 

Ελληνισμού και στην περαιτέρω πολιτισμική ενότητά τους61. 

59 
Το 1856 πραγματοποιήθηκε Συνέδριο στο Παρίσι στο οποίο η Ελλάδα δε συμμετείχε, γιατί οι 

Σύμμαχοι το αρνήθηκαν και βάσει του οποίου καθορίστηκε συνθήκη ειρήνης. 
60 Στο Δούναβη δύο χιλιάδες πλοία έπλεαν με ελληνική σημαία. 
61 

Η Αθήνα με το Πανεπιστήμιό της γίνεται πολιτισμικό κέντρο όλου του Ελληνισμού και οι 

Φαναριώτες που αποτελούν ένα μεγάλο κύκλο φωτισμένων ανθρώπων δίνουν την εντύπωση ότι η 

Κωνσταντινούπολη είχε μεταφερθεί στην Αθήνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Η  Αθήνα  γίνεται  επίσημα  το  1834  (1  Δεκεμβρίου)  πρωτεύουσα  του 

σύγχρονου  ελληνικού  κράτους.  Με  την  υπογραφή  του  Πρωτοκόλλου  του 

Λονδίνου  (Φεβρουάριος  1830)  είχαν  ξεκινήσει  οι  συζητήσεις  για  τη  νέα 

πρωτεύουσα62  και τελικά με το Βασιλικό Διάταγμα της 30ης Σεπτεμβρίου 1834 

αποφασίστηκε η μεταφορά της πρωτεύουσας από το Ναύπλιο στην Αθήνα. Η 

ιδέα  αυτή  είχε  επικρατήσει  στους  περί  τον  Όθωνα  Βαυαρούς  πριν  καν  ο 
 

Όθων φτάσει στην Ελλάδα. Στο μεσοδιάστημα κάθε πόλη του νέου κράτους 

φιλοδοξούσε να οριστεί πρωτεύουσα. Το Μεσολόγγι, η Πάτρα, το Ναύπλιο, η 
 

Τρίπολη,   τα   Μέγαρα,   το   Άργος   ακόμα   και   ο   ακατοίκητος   Πειραιάς 

φιλοδοξούσαν να γίνουν πρωτεύουσα του νέου κράτους. Κάποιο μέλος της 

αντιβασιλείας πρότεινε να είναι η πρωτεύουσα κινητή έως ότου μεταφερθεί 

οριστικά στην Κωνσταντινούπολη όταν θα γινόταν μέρος της επικράτειας 

του  νέου  κράτους.  Η  άποψη  αυτή  είχε  μεγάλη  απήχηση 63   δεδομένης  της 
 

Μεγάλης Ιδέας που γεννιόταν εκείνα τα χρόνια. Η τελική επικράτηση της 

Αθήνας οφείλεται στο φιλέλληνα και αρχαιολάτρη Λουδοβίκο, πατέρα του 

Όθωνα. Ακόμα οι Γάλλοι στήριζαν την επιλογή της Αθήνας.  Επίσης, στις 

κινήσεις επιφανών Αθηναίων οι οποίοι υποσχέθηκαν την παραχώρηση όσων 

εκτάσεων απαιτούνταν για την ανέγερση παλατιού και άλλων κυβερνητικών 

κτιρίων απαραίτητων για τη λειτουργία του κράτους. 

Στις  30  Σεπτεμβρίου  του  1833  δημοσιεύθηκε  στην  Εφημερίδα  της 

Κυβέρνησης  το  Βασιλικό  Διάταγμα  με  το  οποίο  οριζόταν  η  Αθήνα  ως 

πρωτεύουσα  του  νεοσύστατου  ελληνικού  κράτους.  Αμέσως παρατηρήθηκε 

μεγάλη κινητικότητα των οικονομικών και επιχειρηματικών παραγόντων της 

εποχής, ντόπιων και ξένων, οι οποίοι φρόντισαν πριν γίνει ευρέως γνωστό να 

προβούν   σε   αγοραπωλησίες   γης   σε   πολύ   συμφέρουσες   τιμές.   Είναι 

62 
Δημ. Λαμπίκη, Σελίδες Διπλωματικής Ιστορίας, Αθήνα, 1915, σελ.93. 

63 
Δημ. Λαμπίκη, Τα εκατό χρόνια του Δήμου Αθηναίων, Αθήνα, 1938, ανατύπωση Αθήνα 2000, Δήμος 

Αθηναίων, Πολιτισμικός Οργανισμός, σ. 24. 
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χαρακτηριστικό ότι πολλοί ξένοι επιχειρηματίες έφτασαν μέχρι την Αίγυπτο 
 

για να αγοράσουν από τους Αθηναίους της Αιγύπτου ακίνητα σε πολύ καλές 

τιμές σε σχέση με την αξία που διαμορφώθηκε τα αμέσως επόμενα χρόνια. 

Μόλις  έγινε  γνωστό  ότι  η  Αθήνα  πλέον  θα  ήταν  πρωτεύουσα  του 
 

κράτους άρχισαν να επιστρέφουν πολλοί ξενιτεμένοι Αθηναίοι καθώς και 

πολλοί Έλληνες από διάφορες περιοχές της χώρας αφού πλέον η Αθήνα θα 
 

προσέφερε   πολλές   ευκαιρίες   επαγγελματικής   ανάπτυξης   και   φυσικά 

προοπτικές  για  καλύτερες  συνθήκες  ζωής.  Το  μεγαλύτερο  πλήγμα  της 

μετανάστευσης δέχθηκε το Ναύπλιο από όπου αποχώρησαν πολλοί πολίτες 

με  πρώτη  την  αριστοκρατία  της  εποχής.  Χαρακτηριστική  είναι  η  εικόνα, 

πολλά   χρόνια   αφότου   η   Αθήνα   έγινε   πρωτεύουσα   του   κράτους,   των 
 

οικογενειών   που   αποβιβάζονταν   στον   Πειραιά   και   διέσχιζαν   την   οδό 

Πειραιώς, με κατεύθυνση την Αθήνα. 

Η 1η  Δεκεμβρίου 1834 ήταν μια χειμωνιάτικη ημέρα που δεν εμπόδισε 

όμως τους Αθηναίους να στολίσουν σπίτια και δρόμους για να γιορτάσουν το 

μεγάλο γεγονός. Η υποδοχή του Όθωνα είχε προγραμματιστεί να γίνει στην 

περιοχή του Κεραμεικού και εκεί από τις 10 το πρωί είχαν παραταχθεί οι 
 

αρχές της πόλης και πολίτες. Η βασιλική πομπή θα ερχόταν από την οδό 

Πειραιώς.  Όταν  φάνηκε να πλησιάζει  άρχισαν  κανονιοβολισμοί  αλλά και 

πυροβολισμοί από τα καριοφίλια των Αθηναίων και των χωρικών από τα 

γειτονικά χωριά. 

Ο   νέος   βασιλιάς   συνοδευόταν   από   αγωνιστές,   από   Βαυαρούς 

αξιωματικούς από κάθε ειδικότητας συμβούλους και τεχνίτες απαραίτητους 

για   τη   λειτουργία   της   βασιλικής   οικογένειας   και   του   νέου   κράτους. 

Συνοδευόταν ακόμα από πρέσβεις των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής και 

από πλήθος λαού. Στο καθορισμένο σημείο η πομπή σταμάτησε και το νέο 

βασιλέα υποδέχθηκε με λόγο ο Δημογέροντας Γιαννακός Βλάχος. Μετά το 

λόγο  η  πομπή  μπήκε  στην  πόλη  των  Αθηνών  και  κατευθύνθηκε  στην 
 

πλατεία του Θησείου όπου μετά τη δοξολογία στο ναό του Αγίου Γεωργίου 

έγινε  νέα  υποδοχή  από  μαθητές  σχολείων  που  τραγουδούσαν  εμβατήρια 
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μέσα σε οχλοβοή και πυροβολισμούς. Μετά την υποδοχή ο Όθων οδηγήθηκε 
 

στα ανάκτορα όπου δέχθηκε τους αγωνιστές και τους προξένους. 

Τα πρώτα ανάκτορα ήταν ο οίκος Κοντόσταυλου που βρισκόταν εκεί 

που τώρα βρίσκεται το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Παλαιά Βουλή). Στο οίκημα, 

που  είχε  χτιστεί  με  σύγχρονη  για  την  εποχή  αρχιτεκτονική,  είχαν  γίνει 

διάφορες μετατροπές και διαρρυθμίσεις   για την κάλυψη των αναγκών της 
 

βασιλικής οικογένειας. Για να έχουμε την εικόνα της εποχής αρκεί να πούμε 

ότι  στην  ανατολική  πλευρά  των  ανακτόρων  υπήρχε  ένα  ρέμα  που  οι 

Αθηναίοι το περνούσαν με σανίδες που έπαιζαν το ρόλο γέφυρας. Το ρέμα 
 

αυτό είναι η σημερινή οδός Σταδίου. Υπήρχαν ακόμα χωράφια και λίγα απλά 

σπίτια. 

Αργότερα  τα  ανάκτορα  μεταφέρθηκαν  σε  συνεχόμενες  οικίες  που 

ενοικιάστηκαν από το ελληνικό δημόσιο στη σημερινή πλατεία Κλαυθμώνος. 

Μπροστά από τα ανάκτορα υπήρχαν λίγα δέντρα. Ο χώρος που περιλάμβανε 

τα δέντρα αυτά περιφράχτηκε και εντός του κατασκευάστηκε στέρνα, που 

λειτουργούσε ως ενυδρείο. Έτσι δημιουργήθηκε ο πρώτος βασιλικός κήπος. 

Σήμερα  διασώζεται  ο  κήπος  στην  πλατεία  Εθνικής  Συμφιλίωσης,  πρώην 

πλατεία Κλαυθμώνος ή πλατεία 25ης Μαρτίου. Όταν η βασιλική οικογένεια 

στεγάστηκε στο ανάκτορο που κατασκευάστηκε επί της πλατείας 

Συντάγματος,  ο  κήπος  αυτός  πήρε  από  το  λαό  την  ονομασία  «Κήπος 

Νομισματοκοπείου». Το    όνομα    δόθηκε    από τη    μηχανή που ήταν 

εγκατεστημένη στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών και χρησίμευε για 

την εκτύπωση των χαρτονομισμάτων. 

Η εικόνα της Αθήνας εκείνη την εποχή ήταν τραγική. Πόλη στο όνομα 

μόνο,  με  πληθυσμό  χωρίου 64 ,  με  φτωχικές  καλύβες  στην  πλευρά  της 
 

Ακροπόλεως και βεβηλωμένα αρχαία ερείπια65. Η συνοικία της Πλάκας ήταν 

64
Δημ. Λαμπίκη, Τα εκατό χρόνια του Δήμου Αθηναίων, Αθήνα, 1938, ανατύπωση Αθήνα 2000, Δήμος 

Αθηναίων, Πολιτισμικός Οργανισμός, σ. 31. 
65 

Ο Ραγκαβής σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο το 1862 αναφέρει: «Ότε προ τριακονταετίας περίπου 

επεδήμησα το πρώτον εις τας Αθήνας, εύρον αυτάς άμορφον σωρόν συντριμάτων και μεταξύ ερειπίων 

νέων, βεβηλούντων τα αρχαία ερείπια, πενεχράς τινάς καλύβας ανερπομένας εις της Ακροπόλεως τα 

πλευρά… Εύρον ιπποστάσιον παρά το Θησείον και ασβεστοκάμινο το Ολυμπείον. Εις δε την θέσιν 
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το κέντρο της παλιάς πόλης και δίπλα της το εμπορικό κέντρο με την αγορά 
 

και  το  κτήριο  που  στέγαζε  τη  Δημογεροντία.  Οι  δρόμοι  ήταν  στενοί  και 

ακανόνιστοι. Εκεί βρίσκονταν και αρκετές από τις ιστορικές οικίες όπως η 

οικία Λεβίδη και η οικία Τρίμη. Εκεί βρισκόταν και το κτήριο που στέγαζε 

τους  ιεραποστόλους  Χιλλ  και  Κινγκ.  Στο  κτήριο  αυτό  δόθηκαν  οι  πρώτοι 

βασιλικοί  χοροί  και  ο  νεαρός  αρχηγός  του  κράτους  έκανε  τις  πρώτες 
 

γνωριμίες με τους οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες της πόλης. Σε 

αυτήν  την  περιοχή  κτίσθηκαν  και  οι  νέες  οικίες  της  αριστοκρατίας  της 

εποχής που προερχόταν κυρίως από το Φανάρι. Οι Φαναριώτες αποτέλεσαν 

τον  πυρήνα  της  πρώτης  αριστοκρατίας  που  δημιουργήθηκε  στην  Αθήνα. 

Ήταν ιδιαίτερα αντιπαθείς στους γηγενείς Αθηναίους. Τους αντιμετώπισαν 

με καχυποψία και σε καμία περίπτωση δεν ήθελαν την εμπλοκή τους στα 

δημοτικά πράγματα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Φαναριώτες επέλεξαν 

κατά την οθωνική τουλάχιστον περίοδο την εμπλοκή τους με την κεντρική 

πολιτική σκηνή και όχι με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Οι καινούργιες κατοικίες στην Αθήνα την περίοδο αυτή ήταν περίπου 

200.   σε   αυτές   συνυπολογίσουμε   και   όσες   χωρίς   να   είναι   καινούργιες 

πληρούσαν  κάποιες βασικές προδιαγραφές και διέφεραν από τη συνολική 

εικόνα  που  αντίκριζε  ο επισκέπτης  και που σε καμία  περίπτωση  δεν  του 

θύμιζε την ένδοξη πόλη της αρχαιότητας.66
 

Ανάμεσα   στις   παραπάνω   κατοικίες   ήταν   του   Μπενιζέλου,   του 

Γάσπαρη, του Αναγνώστη Δεληγιάννη στην οδό Κυδαθηναίων, του Άγγελου 

Γέροντα,  του  Μεσαραλιώτη  στην  οδό  Ανδριανού,  του  Κάλκου  και  του 
 

Κονδύλη67  ονομαστών οικογενειών της εποχής. Ξεχώριζε επίσης η οικία ενός 

από  τους  δημογέροντες,  που  είχε  χρησιμοποιηθεί  για  τη  φυλάκιση  των 

ταύτην εφ ης νυν ιστάμεθα (το κτίριο του Πανεπιστημίου, τα σημερινά Προπύλαια) εύρον ρακενδύτην 
Οθωμανόν βόσκοντα τας ισχνάς καμήλους του» βλ. Δημ. Λαμπίκη, Τα εκατό χρόνια του Δήμου 

Αθηναίων, Αθήνα, ο.π. σ. 31. 
66 

Ο Θωμάς Γκρασσέ σχολίασε: « Χρειάζεται μεγάλη δόση καλής θελήσεως  και αυθυποβολής ακόμη 

για να πιστέψει κανείς  ότι το σημερινό πενιχρό  Τουρκοχώρι που λέγεται  Αθήναι, είναι η ένδοξος 

πατρίς του Φειδία, του Περικλέους και του Πλάτωνος. Ευτυχώς που σώζονται μερικά ερείπια 

αρχαίων μνημείων» Βλ. Δημ. Λαμπίκη, Τα εκατό χρόνια του Δήμου Αθηναίων, οπ, σ. 31. 
67 

Από επιγαμία των οικογενειών Κάλκου και Κονδύλη  προήλθε  το επώνυμο Καλκοκονδύλης και 

αργότερα Χαλκοκονδύλης. 
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προκρίτων των Αθηνών από τους Τούρκους όταν ξέσπασε για η επανάσταση. 
 

Ξεχώρισαν ακόμα το σπίτι που στέγαζε το αγγλικό προξενείο, το σπίτι που 

στέγαζε τον Γάλλο Πρόξενο Φωβέλ και το σπίτι του Προξένου της Ρωσίας. 
 

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό για τον όγκο του την εποχή εκείνη ήταν το σπίτι του 
 

Κλεάνθη, που στέγασε το πανεπιστήμιο του Όθωνος. Τέλος στην Πλάκα σε 

μια   πάροδο   της   οδού   Ανδριανού   ήταν   το   σπίτι   του   Μακρή,   όπου 
 

φιλοξενήθηκε ο λόρδος Βύρων και ερωτεύτηκε τη θυγατέρα του. 

Υπήρχαν  όμως και αξιόλογες  οικίες στην  αρχή  της  οδού  Πειραιώς, 

όπως η οικία Μοισίου και η οικία Βλαχούτση στην Πύλη της Ελευσίνας, που 

ήταν η κατοικία του Αντιβασιλέα Άρμανσμπεργκ. 

Στα   χαρακτηριστικά   κτήρια   της   εποχής   δεν   μπορούμε   να   μην 
 

συμπεριλάβουμε   τον   Μενδρεσέ   όπου   επί   Τουρκοκρατίας   γίνονταν   οι 

βασανισμοί  και  οι  εκτελέσεις.  και  μετά  την  απελευθέρωση  όμως  στον 

πλάτανο του Μενδρεσέ γίνονταν οι εκτελέσεις με απαγχονισμό. 

Πολλές ήταν και οι εκκλησίες που λειτουργούσαν τότε στην Αθήνα 

καθώς και αρκετές μικρές σε κάθε γωνιά της πόλης. Πρώτος μητροπολιτικός 

ναός έγινε η Αγία Ειρήνη. Σημαντικές εκκλησίες από εκείνη την εποχή είναι 

ο Άγιος Γεώργιος68, ο Άγιος Ελευθέριος, ο Άγιος Νικόλαος ο Ραγκαβάς, ο 

Άγιος Γεώργιος ο Καρύτσης69 και άλλες. 

Η  ζωή  στην  Αθήνα  έμοιαζε  με  τη  ζωή  ενός  μεγάλου  χωριού  της 

ανατολής. Μικρομάγαζα με τελάληδες απέξω, υπαίθριους πωλητές αρκετοί 

από   τους   οποίους   κάθονταν   σταυροπόδι   και   τη   φουστανέλα   και   το 

κοντοβράκι να κυριαρχεί ως ένδυμα. Στην πόλη άρχισαν να εμφανίζονται 
 

αρκετοί επισκέπτες, άλλοτε με αφορμή διάφορες εκδηλώσεις και άλλοτε για 

να δουν τη νέα πρωτεύουσα, που φορούσαν τη χαρακτηριστική ευρωπαϊκή 

ενδυμασία  που  γινόταν  αντικείμενο  ειρωνείας  από  τους  παραδοσιακούς 

68 Λειτουργούσε στο Θησείο. 
69 

Τότε ονομαζόταν «Καρύκης». 
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Αθηναίους70. Ενώ, εκείνο που έκανε εντύπωση ήταν η απουσία γυναικείου 
 

πληθυσμού από δημόσια κέντρα. 

Χαρακτηριστική της πόλεως την οθωνική περίοδο είναι η εικόνα των 

ταξί της εποχής. Επρόκειτο στην πραγματικότητα για ανθρώπους οι οποίοι 

φορτώνονταν στην πλάτη τους ευγενείς Αθηναίους και ιδίως τις Αθηναίες 

όταν  μετακινούνταν  για  να  συμμετέχουν  σε  κοσμικές  εκδηλώσεις.  Ήταν 
 

αχθοφόροι   από   τη   Μάλτα,   που   βοηθούσαν   τους   Αθηναίους   να   ην 

σκοτάφτουν  και να μη  λερώνουν  τα  ενδύματά  τους  περνώντας  από  τους 
 

λασπωμένους δρόμους. 
 

Στην οδό Ερμού που ήταν μία από τις πρώτες χαραχθείσες οδούς του 

νεοσύστατου  ελληνικού κράτους υπήρχε το «Γκρύνερ Μπάουμ»71   η πρώτη 
 

βαυαρική μπυραρία που σύχναζαν πολλοί αξιωματικοί της Βαυαρίας. Στο 

μαγαζί αυτό σύχναζε και ο βασιλιάς Όθων. 

Επιπλέον, τα χρόνια αυτά παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα στην 

πρωτεύουσα από ανθρώπους που ταξιδεύουν προς την Αθήνα είτε για να τη 

γνωρίσουν είτε για να παραστούν στις εορτές της ενηλικίωσης του πρώτου 

Βασιλιά  της  Ελλάδας.  Άρχισαν  να έρχονται  ακόμα  και διδάσκαλοι  ξένων 

γλωσσών με σκοπό να προσφέρουν υπηρεσίες στην νέα πρωτεύουσα, στην 

νέα ελληνική κοινωνία. 

Στην   Αθήνα   εφαρμόστηκε   το   πολεοδομικό   σχέδιο   του   Βαυαρού 

Κλέντζε, ατυχώς για την σημερινή Αθήνα αφού ο Κλεάνθης, που είχε άλλες 

απόψεις  για  τη  ρυμοτομία  των  Αθηνών  και  μάλιστα  είχε  εκπονήσει  και 

πολεοδομικό  σχέδιο,  αγνοήθηκε.  Η  οδός  Αιόλου 72      ήταν  η  πρώτη  που 
 

χαράχθηκε και αμέσως μετά η οδός Αθηνάς. 

70 
Η εφημερίδα της εποχής «Αθηνά» στο φύλλο 241 γράφει: «Συρροή μεγάλη διαφόρων ατόμων 

εξακολουθεί να γίνεται προ τινών ημερών εις την πόλιν μας, διά να παρευρεθώσιν εις την καθέδραν 

την ημέραν καθ΄ην ο βασιλεύς αναλαμβάνει το πηδάλιον της κυβερνήσεως». 
71 Το Πράσινο Δέντρο. 
72 

Ονομάσθηκε έτσι από τους Αέρηδες (ναός του Αιόλου) επειδή από εκεί άρχιζε. 
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Στην   πρωτεύουσα   του   νέου   κράτους   είχε   συσταθεί   και   Πολεοδομική 
 

Επιτροπή 73 ,  η  οποία  φρόντιζε  για  τα  αρχαία  μνημεία,  τα  οποία  είχαν 

περιέλθει  σε  μια  κατάσταση  οικτρή  και  ήταν  απόλυτα  παραμορφωμένα. 

Χαρακτηριστική  είναι η εικόνα του βράχου της Ακρόπολης όπου υπήρχαν 

αμέτρητα κτίσματα, μάντρες, κατοικίες και κάλυπταν όλη την επιφάνειά του. 

Ο   Παρθενώνας   λειτουργούσε   ως   τζαμί,   με   εμφανή   τα   σημάδια της 
 

επί εγκατάλειψης.    Το    Ερεχθείο κάλυπτε στρατιωτικές ανάγκες 74 

τουρκοκρατίας.  Τα  αρχαία  θέατρα  του  Διονύσου 75    και  του  Ηρώδη 76
 

 

Αττικού σχεδόν καλυμμένα με χώματα και συντρίμμια. 

του 

Στην παραπάνω εικόνα ας προσθέσουμε και την πρόθεση, 

χαρακτηριστική της κουλτούρας της εποχής, της πολεοδομικής επιτροπής να 
 

κατασκευαστούν τα βασιλικά ανάκτορα πάνω στον Ιερό βράχο. Ευτυχώς η 

ιδέα  αυτή  γρήγορα  εγκαταλείφθηκε  και  η  ανθρωπότητα  δεν  έχασε  ένα 

μνημείο  του  παγκόσμιου  πολιτισμού 77 .  Καταλληλότερος  χώρος  για  την 
 

ανέγερση ανακτόρων κρίθηκε τελικά ο λόφος του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος 

προτιμήθηκε ως ασφαλέστερος και ως πιο υγιεινός από τους τέσσερις που 

είχαν προταθεί. Οι άλλες περιοχές για τις οποίες υπήρξε σκέψη να χτιστούν 

τα  ανάκτορα  ήταν  η  περιοχή  του  Θησείου,  η  Πλάκα  και  η  περιοχή  της 

σημερινής πλατείας Ομονοίας. 

Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η Αθήνα και που γινόταν 
 

όλο και μεγαλύτερο όσο η πόλη μεγάλωνε ήταν της έλλειψης νερού. Από την 

αρχαιότητα η αττική γη χαρακτηριζόταν «ξηρά πάσα και ουκ εύυδρος».78 Από 
 

το   κράτος,   το   Δήμο   αλλά   και   από   πολλούς   ιδιώτες   έγιναν   μεγάλες 

73 
«Η Πολεοδομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Αρχαιολόγους Ρός, Πιττάκην, Σουρμελήν, τον 

αρχιτέκτονα Σταμάτιον Κλεάνθην και διάφοροι Βαυαροί αξιωματικοί» βλ. Δημ. Λαμπίκη, Τα εκατό 

χρόνια του Δήμου Αθηναίων, Αθήνα, 1938, ανατύπωση Αθήνα 2000, Δήμος Αθηναίων, Πολιτισμικός 

Οργανισμός, σ. 35. 
74 

Το Ερεχθείο ως πυριτιδαποθήκη. 
75 Εκεί λίμναζαν τα νερά της βροχής. 
76 Οι επάνω αψίδες των τοίχων του καλυμμένοι από χόρτα κομμάτια μαρμάρων. 
77 

Σε επιστολή του ο πατέρας του Όθωνα, φιλέλληνας και φιλότεχνος βασιλιάς Λουδοβίκος έγραφε: 

«Επί της Ακροπόλεως δεν επιτρέπονται οικοδομαί. Τα αθάνατα μνημεία της ενδόξου αρχαιοελληνικής 

εποχής δεν πρέπει καθόλου να αναμιχθούν με νέα κτήρια. Τα ανάκτορά σου πρέπει να αναγείρεις επί 

θέσεως, εις την οποίαν να μην δύνανται να φτάσουν αι από θαλάσσης βολαί. Ο Άρειος Πάγος και η 

Πνύκα πρέπει να μείνουν άθικτα, ο δε Παρθενών να ανορθωθεί όσο το δυνατόν καλύτερον.» 
78 

Δήμος Αθηναίων, Ιστορία του Δήμου Αθηναίων (1835-1971), Αθήναι, 1972, σ. 99. 
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προσπάθειες για να αυξηθούν οι ποσότητες του νερού, που χρειαζόταν  η 
 

πρωτεύουσα. Αφού προσπάθησαν να εξασφαλίσουν νερό από όσα το δυνατό 

περισσότερα πηγάδια, προσπάθησαν στους πρόποδες του Λυκαβηττού, και 

του  Υμηττού  να  βρουν  αρτεσιανές  πηγές.  Ακόμα  και  η  ίδια  η  βασίλισσα 

επιχείρησε να βρει αρτεσιανές πηγές και από ευαισθησία για το πρόβλημα 

της  πόλης  και  των  Αθηναίων  αλλά  και  επειδή  ασχολείτο  η  ίδια  με  την 
 

οργάνωση του βασιλικού κήπου τα φυτά του οποίου για να ευδοκιμήσουν 

χρειάζονταν μεγάλες ποσότητες νερού. Οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. 

Το 1839 ιδρύθηκε στην Αθήνα εταιρία, που προσπαθούσε να να αναλάβει το 

έργο της ύδρευσης της Αθήνας θεωρώντας ότι μπορούσε να αντεπεξέλθει. Η 

κεφαλαιούχοι  της  εταιρίας  πίστευαν  ότι  με  την  επισκευή  του  Αδριάνειου 
 

υδραγωγείου θα πετύχαιναν να φέρουν στην Αθήνα σημαντικές ποσότητες 

νερού από την Πεντέλη μέσω του Χαλανδρίου. Οι προτάσεις που υπέβαλαν 

και   τα   ανταλλάγματα    που   ζήτησαν    απορρίφθηκαν    γιατί   κρίθηκαν 

χαρακτηριστική  περίπτωση  κερδοσκοπίας.  Ο  Διονύσιος  Σουρμελής  επίσης 

ξόδεψε πολύ σημαντικό ποσό για εκείνη την εποχή προκειμένου να ενισχύσει 

τις  ποσότητες  των  υδάτων  της  πόλης.  Όχι  μόνο  δεν  τα  κατάφερε  αλλά 

ενεπλάκη σε πολύχρόνους  δικαστικούς αγώνες με το Δήμο.  Το πρόβλημα 

παρέμενε για πάρα πολλά χρόνια, αφού τα γύρω βουνά ήταν γυμνά και τα 

ποτάμια  της  Αττικής  ξερά  το  καλοκαίρι.  Οι  πολίτες  διψούσαν  και  κάθε 
 

απόγευμα   στις   σχεδόν   στεγνές   βρύσες    γίνονταν    ταραχές    για   την 

εξασφάλιση λιγοστού νερού, ακόμα και συμπλοκές.79  Με τον νόμο ΝΔ΄»περί 
 

χορηγήσεως δανείου εις τον Δήμον Αθηνών διά την αύξησην των υδάτων της 

Πόλεως» ο   δήμος   επισκεύασε   τμηματικά   το   Αδριάνειο   υδραγωγείο, 80 

καθάρισε τις δεξαμενές, συντήρησε τα αυλάκια με τα οποία διοχετεύονταν το 

νερό στην πόλη και πέτυχε να αυξήσει λίγο την ποσότητα του νερού, που 

έφτανε  στις  βρύσες  και  να  αντιμετωπίσει  μερικώς  και  προσωρινώς  το 

πρόβλημα.  Το  δίκτυο  της  ύδρευσης,  όπως  ήταν  φυσικό  χρειαζόταν  πολύ 

79 
Εφημερίς «Αθηνά»,  φύλλο 21

ης 
Ιουλίου 1846. 

80 
ΦΕΚ 13-3-1847 
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μεγάλες  επισκευές και  τα  χρήματα  του  δανείου  δεν ήταν  αρκετά.  Έτσι ο 
 

δήμος με νέο δάνειο81  επιχείρησε να φέρει νερό στην Πόλη κατασκευάζοντας 

δεξαμενές  στις  οποίες  διοχέτευε  το  νερό  μιας  νέας  πηγής 82     μέσω  του 

Αδριάνειου  υδραγωγείου  τμήματα  του  οποίου  συνεχώς  ανακαλύπτονταν 

κατά τις προσπάθειες εξεύρεσης νερού. Με τον τρόπο αυτό της συνεχούς 

επισκευής   του   δικτύου   του   Αδριάνειου   υδραγωγείου,   που   γινόταν   με 
 

μεγάλους  κόπους  και  τρομερές  δαπάνες,  που  καλύπτονταν  με  συνεχείς 

δανεισμούς, επχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα της έλλειψης 

νερού, που όπως είναι προφανές έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην επιδημία 

χολέρας του 1854. 

Η πόλη μεγάλωνε κάθε μέρα. Μεγάλη προσπάθεια καταβλήθηκε και 
 

για  το  φωτισμό  της  πόλης.  Αρχικά  φωτιστικαν  οι  κεντρικές  πλατείες. 

Αργότερα  με  λαδοφάναρα  άρχισαν  σιγά  σιγά  να  φωτίζονται  και  οι  οδοί. 

Σημαντική εξέλιξη προς το τέλος της  οθωνικής περιόδου υπήρξε ο φωτισμός 

της πόλης με φωταέριο. 

Η ιδέα για τη σιδηροδρομική σύνδεση Αθηνών-Πειραιώς αναζητούσε 

εφαρμογή  από  τα  χρόνια  του  Όθωνος.  Αρκετοί  διαγωνισμοί  απέβησαν 

άκαρποι  και  το  έργο  φαινόταν  πολύ  δύσκολο  για  την  εποχή.  Είχε  όμως 

εμπεδωθεί η πεποίθηση στους Αθηναίους και στους Πειραιώτες ότι το έργο 

δεν  θα  αργούσε  να  γίνει  και  θα  βελτίωνε  σημαντικά  τις  συνθήκες  ζωής 
 

καθώς επίσης θα τόνωνε την εθνική αλλά και την τοπική οικονομία. 

Η διαμόρφωση των πλατειών και τα διαρκή έργα οδοποιίας αφενός 

βελτίωναν την εικόνα της πόλης, αφετέρου ήταν απαραίτητα για μια πόλη, 
 

που συνεχώς μεγάλωνε. 

Η  κατασκευή  του  νοσοκομείου  και  του  βρεφοκομείου  ήταν  έργα 

σημαντικά, στα οποία συνέβαλε η δημοτική αρχή με σημαντικά ποσά που 

εξασφάλιζε μέσω της δημοτικής φορολογίας. 

81 Ν. ΡΟΔ΄ 1 Αυγούστου 1850. 
82 

Πρόκειται για την πηγή του Αγίου Δημητρίου στους Αμπελόκηπους. 
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Πολύ σοβαρό έργο υπήρξε η ανέγερση του ναού της μητροπόλεως, η 
 

κατασκευή της οποίας κράτησε είκοσι χρόνια.83 

Συγκρατήθηκε σώμα δημοτικής αστυνομίας, που αντιμετώπιζε όλα τα 

ζητήματα  ασφάλειας,  βεβαίωνε  παραβάσεις  και  εξασφάλιζε  πόρους  στο 

δήμο.    Τα    τελευταία    χρόνια    της    οθωνικής    περιόδου    αφαιρέθηκε    η 

αρμοδιότητα αυτή από τους δήμους και πέρασε στην κεντρική εξουσία. 

Αυτή  ήταν  η  εικόνα της  Αθήνας  που  είχε  γίνει  πρωτεύουσα της 

Ελλάδας μέχρι τη λήξη της 
 

πρώτη  δημαρχιακή  περίοδο 

πρώτης δημαρχιακής περιόδου. Μετά από 
 

ο  Δήμος  των  Αθηνών  άρχισε  να  αποκτά 

την 
 

μια 

αίγλη και να ανακτά κάτι από την παλιά αρχαία δύναμή του. 

Όλο αυτό το διάστημα οι δημοτικές αρχές εργάστηκαν αόκνως για την 
 

πρόοδο της πόλης. Πολλοί Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι αλλά και πολίτες 

διέθεσαν σημαντικά  χρηματικά  ποσά ή τμήματα  της ακίνητης  περιουσίας 

τους υπέρ της πόλης. Δυστυχώς οι προσπάθειες των δημοτικών αρχών δεν 

ήταν  σε  αντιστοιχία  με τις προσπάθειες  της  κεντρικής  εξουσίας,  η αποία 

αντιμετώπιζε    ανταγωνιστικά τους    αυτοδιοικητικούς παράγοντες και 

προσπαθούσε να επωφεληθεί από ότι δημοφιλές επιτύγχαναν οι Δήμοι. Ας 

μην λησμονούμε    όμως    ότι    βρισκόμαστε    σε    μία    εποχή, που    όλα 

συγκροτούνταν εκ του μηδενός, το μέσο οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό 

επίπεδο  καμία  σχέση  δεν  είχε  με  το  αντίστοιχο  σημερινό  και  έπρεπε  να 

περάσει   χρόνος για   να   διαμορφωθούν   τυπικά   και   άτυπα   κώδικες, 

δεοντολογίες και συμπεριφορές. 

83 
Εγκαινιάστηκε το Μάιο του 1862. Ο ίδιος ο Οθων αποφάσισε και την αφιέρωσε στον Ευαγγελισμό 

της Θεοτόκου. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ 

Η  τοπική  αυτοδιοίκηση  είναι  θεσμός  που  έχει  βαθιές  ρίζες.  Τον 
 

συναντάμε στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Σπάρτη, στην αρχαία Αθήνα 

μέχρι τον Θησέα, στον Δράκοντα και τον Σόλωνα, στα χρόνια του Κλεισθένη 

και στην  κλασική εποχή  του  Περικλή,  στη βυζαντινή  αυτοκρατορία,  στην 

περίοδο της τουρκοκρατίας, στην Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, στη Β΄ 

Εθνοσυνέλευση  του  Άστρους,  στην Γ΄  Εθνοσυνέλευση  της  Τροιζήνας,  στα 
 

χρόνια του Καποδίστρια, στην περίοδο της Αντιβασιλείας με το νόμο του 1833, 

στο Σύνταγμα του 1844, στο Σύνταγμα του 1864 και το Σύνταγμα του 1911. 

Στην  αρχαία  Σπάρτη  οι  Λακεδαιμόνιοι  οργανώθηκαν  χάρη  στον 

Λυκούργο, τον οποίο παρομοίαζαν με θεό. Ο Λυκούργος   εισήγαγε πολλές 

καινοτομίες στη νομοθεσία. Εισήγαγε θεσμούς, όπως τη Γερουσία την οποία 

αποτελούσαν  28 άτομα  πάνω από 60 ετών. Η Γερουσία μαζί με τους δύο 

βασιλείς αποτελούσαν ένα ενιαίο σώμα που αποφάσιζε για την πρόοδο της 

πόλης  αλλά  και  τη  διαμόρφωση  του  Πολιτεύματος 84 .  Με  τη  νομοθετική 
 

παρέμβαση του Λυκούργου η έννοια του Δήμου δεν ταυτίζεται με την έννοια 

της   πόλης.   Η   πολιτειακή   εξουσία   του   Δήμου   της   αρχαίας   Σπάρτης 

κληροδότησε  στην  τοπική  αυτοδιοίκηση  έννοιες  όπως  Γερουσία,  Σύνοδος 

Γερόντων, Συμβούλιο Γερόντων, Αγορά του Δήμου, Συνέλευσις του Δήμου 
 

και δημότες. 

Στη μέχρι Θησέως εποχή στην αρχαία Αθήνα οι άρχοντες του τόπου 

προέρχονταν   από  αριστοκρατικές  οικογένειες  και  τάξεις,  που  διέθεταν 

μεγάλο πλούτο. Η εκλογή τους γίνονταν αρχικά ισόβια και αργότερα μόνο 

για μία δεκαετία. «Οι Αθηναίοι ανέκαθεν ήταν διηρημένοι σε 4 φυλές κάθε 
 

μία από τις οποίες διαιρείτο, πολιτικώς και διοικητικώς σε 3 τριττύες και 12 

84 
Χ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήναι 1977, σελ.34. 
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τοπικές  περιφέρειες,  καλούμενες  ναυκραρίες» 85 .  Την  εποχή  του  Θησέα 86
 

 

γίνεται  διαχωρισμός  των  πολιτών  σε  τρεις  τάξεις,  στους  ευγενείς,  στους 

γεωργούς   και   τους    τεχνίτες.   Ο   Θησέας   καθιέρωσε   ένα   πολίτευμα 
 

καταργώντας τη μοναρχία και το μοναρχικό τρόπο διακυβέρνησης . 
 

Ο Δράκοντας σύνταξε νόμους με σκοπό να περιορίσει την αυθαιρεσία 

των  ευγενών  που  ήταν  η  άρχουσα  τάξη.  Έτσι,  συστήθηκε  Βουλή  με  401 
 

πολίτες,   που   είχαν   δικαίωμα   του   εκλέγεσθαι   και   θεσπίστηκαν   νόμοι 

ιδιαίτερα  αυστηροί  για  να  την  τιμωρία  εγκλημάτων.  Με  τα  μέτρα  του 

Δράκοντα   το   πολίτευμα   πήρε  τη  μορφή  του   τιμοκρατικού 87  .  Ο  λαός 

επαναστάτησε  ενάντια  στην κυριαρχία  των πλουσίων  και στην πόλη των 

Αθηνών επικράτησε αναστάτωση και αναταραχή. 
 

Τον  Δράκοντα  διαδέχτηκε  ο  Σόλωνας  στον  οποίο  ανατέθηκε  το 

δύσκολο έργο της δίκαιης επίλυσης των διαφορών μεταξύ των πολιτών. Το 

πρώτο  μέτρο  του  Σόλωνα  ήταν  η  σεισάχθεια 88 .  Για  τα  αξιώματα  των 
 

αρχόντων εκλέγονταν πολίτες που ανήκαν μόνο στις τρεις πρώτες τάξεις. 

Την εποχή του Σόλωνα η διοικητική τάξη δεν άλλαξε σε τίποτα. 

Ο Κλεισθένης, ο Αθηναίος πολιτικός του 6ου αιώνα π.Χ., έπεισε, για να 
 

πετύχει  την  εκλογή  του,  τους  Αθηναίους  ότι  θα  κάνει  το  πολίτευμα  της 

Αθήνας πιο δημοκρατικό και ότι θα αποδώσει τη διοίκηση της πολιτείας στον 

λαό. Ο λαός αντιδρούσε διαρκώς και εξέφραζε συχνά την αντίθεσή του στην 

κατοχή  της  εξουσίας  και  όλων  των  αξιωμάτων  από  τους  πλούσιους.  Ο 

Κλεισθένης έγινε ο θεμελιωτής της δημοκρατίας και καθιέρωσε την τοπική 

διοίκηση, πρότυπο διοίκησης που ισχύει μέχρι τις μέρες μας. Κατάταξε όλους 
 

τους   κατοίκους   της   Αττικής   σε   δέκα   φυλές,   σύστησε   τη   Βουλή   των 

Πεντακοσίων και οργάνωσε τους Δήμους. Την εποχή του Κλεισθένη η Αττική 

85 
Κ. Παπαρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδ. στ ,́ Τομ. Α ,́ σελ.229. 

86 
Ο Θησέας υπήρξε ένας από τους βασιλιάδες της Αθήνας και η φήμη του συνδέεται με την ένωση 

των Δήμων της Αττικής για αυτό το λόγο προς ανάμνηση αυτού του γεγονότος οι Αθηναίοι γιόρταζαν 

τα Συνοίκια ή Συνοικέσια τον πρώτο μήνα του Αττικού Ημερολογίου, δηλαδή το χρονικό διάστημα 

από 23 Ιουνίου μέχρι 23 Ιουλίου. 
87 

Χ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήναι 1977, σελ.39. 
88 

Με το νόμο της σεισάχθειας καταργήθηκαν τα χρέη, διαγράφηκαν και οι δούλοι απελευθερώθηκαν. 
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διαιρείτο σε Δήμους και σε τριάντα μέρη. Τα τριάντα αυτά μέρη τα χώρισε 
 

ανά δέκα και δημιούργησε τρία μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα. Τα τρία 

γεωγραφικά διαμερίσματα ήταν το Άστυ, η Παραλία και η Μεσογαία89. Στην 

οργάνωση των δήμων ο Δήμαρχος ήταν επικεφαλής. Ο Δήμαρχος εκλεγόταν 

από  τους  δημότες  με  θητεία  ενός  έτους 90 .  Ο  Δήμαρχος  ορκιζόταν  με την 

ανάληψη των καθηκόντων του και στο τέλος της θητείας του λογοδοτούσε 
 

στον  άρχοντα.  Τα καθήκοντα  του Δημάρχου  ήταν  αρκετά.  Ένα από αυτά 

ήταν  να  προεδρεύει  στη  συνέλευση  της  Αγοράς  του  Δήμου.  Επίσης,  ο 

δήμαρχος  ήταν  υπεύθυνος  για  την  περιουσία  του  δήμου  που  έπρεπε  να 

προστατεύει και να επιτηρεί. Ο ίδιος είχε την εποπτεία της καθαριότητας του 

δήμου  και  των  εισφορών  των  δημοτών.  Ο  Δήμαρχος  αγρυπνούσε  για  ότι 
 

συνέβαινε στο δήμο, προέδρευε της Εκκλησίας του Δήμου και εκτελούσε τις 

αποφάσεις  της.  «Ο  Δήμαρχος,  προϊστάμενος  του  Δήμου,  πλείστας  όσας 

παρείχε τοις Άρχουσι της πόλεως υπηρεσίας»91. Τις δημοτικές υπηρεσίες τις 
 

παρείχαν οι αστυνόμοι του Δήμου, οι αγορανόμοι, οι λογιστές, οι λειτουργοί, 

οι σιτοφύλακες,  οι οδοποιοί,  ο Γραμματεύς  του  Δήμου  και οι κοπρολόγοι. 

«Δημότες καθίσταντο οι εγγραφόμενοι στο ληξιαρχικόν γραμμάτειον»92. Για 
 

να είναι δημότες του Δήμου θα έπρεπε να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους και οι γονείς τους να είναι γηγενείς, να έχουν γεννηθεί από 

γονείς που γεννήθηκαν στο Δήμο. Η εγγραφή στους δημοτικούς καταλόγους 

χρειαζόταν την έγκριση της Βουλής. 

Στην  κλασική εποχή,  την  εποχή  του  χρυσού  αιώνα  του Περικλή,  η 

Αθήνα γνώρισε μεγάλη ακμή. Οι Δήμοι συνέχισαν την Κλεισθένεια τοπική 
 

διοίκηση.   Δεν   καθιερώθηκε   νέο   σύστημα   στη   λειτουργία   της   τοπικής 

αυτοδιοίκησης   ούτε   υπήρξε   κάποια   καινούρια   μεταρρύθμιση   που   να 
 

πραγματοποίησε ο Περικλής. 

89 
Χ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήναι 1977, σελ.42. 

 
91 

Τιμ. Φιλήμων, Ο Δήμαρχος, 1893, σελ.15. 

90 
Σπ. Λάμπρου, Ιστορία της Ελλάδος, 1886, Τόμος Α ,́ σελ. 217. 

 
92 

Τιμ. Φιλήμων, Ο Δήμαρχος, 1893, σελ.16. 
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Μετέπειτα  στη  βυζαντινή  αυτοκρατορία  υιοθετήθηκαν  τύποι  του 
 

αρχαίου   ρωμαϊκού   πολιτεύματος   όπως   «Ύπατος,   Σύγκλητος,   Πραίτωρ, 

Δήμαρχοι» 93 .  Ο  Ηράκλειος  εφαρμόζει  σημαντική  μεταρρύθμιση  αυτή  του 

χωρισμού του κράτους σε θέματα. Ο χωρισμός του κράτους σε μικρότερες 

περιφέρειες θα ισχυροποιούσε αυτές απέναντι σε καθετί εχθρικό. Τα θέματα, 

όταν   αυτοκράτορας   του  Βυζαντίου  ήταν   ο  Κωνσταντίνος,   ήταν   29,  17 
 

Ασιατικά και 12 Ευρωπαϊκά94. Οι Δήμοι και οι ιπποδρομίες ήταν οι μοναδικές 

ελευθερίες  τις  οποίες  εξέφραζε  και  υποστήριζε  ο  λαός.  Οι  Δήμοι  δεν 
 

προάσπιζαν   πολιτικές   και   θρησκευτικές   αντιλήψεις   αλλά   και   ταξικά 

συμφέροντα .   Το   επαρχείο   της   Κωνσταντινούπολης   αναλάμβανε   να 95 

καταγράψει  τους  δημότες  σε  καταλόγους,  ενώ  κάθε  δήμος  είχε  δικό  του 
 

Δήμαρχο.   Ο  Δήμος  των  Βένετων  είχε  1500  δημότες  αντίθετα  με  τους 

πράσινους  που  είχαν  900.  Η  εκλογή  των  Δημάρχων  πραγματοποιούνταν 

ενώπιον  των  δημοτών  και  αφού  οι  υποψήφιοι  Δήμαρχοι  παρουσίαζαν  το 

πρόγραμμά τους. Στην Κωνσταντινούπολη εκτός από Δήμους υπήρχαν και 

Δημαρχίες. Υπάρχει διορισμός Δημάρχου γειτονίας και ενορίας 

Κωνσταντινουπόλεως96. «Καθήκοντα τούτω αναγράφονται, το φροντίζειν και 
 

επιμελείσθαι της ασφάλειας και περιποιήσεως και αποβιγλίσεως και πάσης 

άλλης…εκάστου  κάστρου  του  εκείσε  μέρους,  έτι  δε  και  της  ευνομίας  και 

ισότητος και δικαιοπραγίας των εκείσε ευρισκομένων και κατοικούντων, ως 

αν διαφυλασσηται καλώς»97. Οι Δημαρχίες ήταν αρχές περίπου ταυτόσημες 

με αυτές των δήμων και οι αρμοδιότητές τους άγγιζαν εκτός από τις περιοχές 

γύρω από το κέντρο και τις συνοικίες. 

93 
Χ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήναι 1977, σελ.90. 

94 
Ασιατικά θέματα: Ανατολικού, Αρμενικού, Θρακησίων, Οψικίου, Οπτιμάτου, Βουκελλαρίων, 

Παφλαγόνων, Χαλδίας, Μεσοποταμίας, Κολωνείας, Σεβαστείας, Λυκανδού, Σελευκείας, 

Κιβυρραιωτών, Κύπρου, Σάμου και Αιγαίου Πελάγους. Ευρωπαϊκά θέματα: Θράκης, Μακεδονίας, 

Στρυμόνος, Θεσσαλονίκης, Ελλάδος, Πελοποννήσου, Κεφαλληνίας, Νικοπόλεως, Δυρραχίου, Σικελίας, 
Λογγοβαρδίας και Χερσώνος, Χ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήναι 1977, σελ.91. 
95 

Α. Α. Vasiliev, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Εκδ. Β ,́ σελ. 198. 
96 

Χ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήναι 1977, σελ.102. 
97 

Τιμ. Φιλήμων, Ο Δήμαρχος, 1893, σελ.20. 
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Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας   συναντάμε το θεσμό με τη μορφή 
 

των   ελληνικών   κοινοτήτων.   Οι   Τούρκοι   για   δική   τους   διευκόλυνση 

ενθάρρυναν   τη  λειτουργία   τους,  αφού  έτσι  εξασφάλιζαν  καλύτερα  τα 

φορολογικά τους έσοδα.98  Πολλές από τις ελληνικές κοινότητες την περίοδο 

αυτή  συνέβαλαν,  ώστε  ελληνικές  περιοχές  να  αναδειχθούν  σε  σπουδαία 

οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα. Τη διοίκηση τα χρόνια της τουρκοκρατίας 

ασκούσαν   προεστοί   που   εκλέγονταν   (αιρετοί)   αλλά   που   όμως   είχαν 

εξάρτηση από τις τουρκικές αρχές και τις περισσότερες φορές βρίσκονταν σε 

άμεση σχέση μαζί τους. Βασική αποστολή των προεστών ήταν η συλλογή 

των φόρων  για το τουρκικό κράτος,  η λειτουργία  των εκκλησιών και των 

σχολείων  όπως  αυτή  υπάκουγε  τις  σχετικές  οδηγίες  και  αποφάσεις  των 
 

Σουλτάνων.99 

Όταν δημιουργήθηκε το νέο ελληνικό κράτος δεν υπήρξε πρόβλεψη 

για  τον  αυτοδιοικητικό  θεσμό  των  κοινοτήτων,  γιατί  συνδεόταν  με  την 

περίοδο της τουρκοκρατίας τόσο στην οργανωτική δομή του όσο και διότι οι 

προεστοί  σε  αρκετές  περιπτώσεις  βρίσκονταν  σε  ευθεία  σύνδεση  με  το 

Οθωμανικό  κράτος.  Έτσι,  στα  επαναστατικά  συντάγματα  δεν  υπάρχουν 

διατάξεις  για  την  τοπική  αυτοδιοίκηση.  Συγκεκριμένα  στην  Α΄  Εθνική 

Συνέλευση   της   Επιδαύρου   η   οργάνωση   της   διοίκησης   στηρίχτηκε   στη 

διάκριση των εξουσιών. Έτσι, το δικαστικό σώμα είναι ανεξάρτητο από τα 

αλλά  δύο,  το  βουλευτικό  και  το  εκτελεστικό.  Επίσης,  στην  Α΄  Εθνική 

Συνέλευση της Επιδαύρου καταργήθηκαν οι κοινότητες και το Σύνταγμα που 

ψηφίστηκε δεν περιλάμβανε διατάξεις    για    το θεσμό της    τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Η   κατάργηση έγινε   με   το   σκεπτικό   ότι   έπρεπε   να 

αντιμετωπιστεί 
 

κοινότητες  και 

το  τοπικιστικό πνεύμα  που  υπήρχε  σε  πολλές  από  τις 

που  οδηγούσε  σε  εσωτερικές  διαμάχες  και  διασπαστικές 

τάσεις την περίοδο του Αγώνα.  Ενώ,  όμως  δεν υπήρξε πρόβλεψη  για την 

αυτοδιοίκηση στο πρώτο Σύνταγμα, υπήρξε με το νόμο 12 της 30ης  Απριλίου 

98 
Θ. Θεοδώρου, Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση, τομ. πρώτος, Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση 

κατά την Τουρκοκρατία και την Επανάσταση του 1821, Αθήνα 1996. 
99 

Ν. Μοσχοβάκης, Το εν Ελλάδι Δημόσιον Δίκαιον επί Τουρκοκρατίας,1882. 
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1822. Ο νόμος πρόβλεπε τη διαίρεση της χώρας σε επαρχίες, των επαρχιών σε 
 

αντεπαρχίες και των αντεπαρχιών σε κοινότητες. Τις επαρχίες διοικούσαν οι 

έπαρχοι  και  τις  αντεπαρχίες  οι  αντέπαρχοι.  Ήταν  διορισμένοι  από  την 

κυβέρνηση και οι αντέπαρχοι υπάγονταν στον έλεγχο και τις διαταγές των 
 

επάρχων. Οι κοινότητες διοικούνταν από δημογέροντες που εκλέγονταν όχι 

από το σύνολο του πληθυσμού αλλά από τους επιφανέστερους κατοίκους 
 

των κοινοτήτων. Ο νόμος δεν πρόβλεπε τη διαδικασία εκλογής τους100,  ενώ ο 

αριθμός των δημογερόντων ήταν ανάλογος του πληθυσμού της κοινότητας. 

Πρόεδρος  της  κοινότητας  διοριζόταν  ένας  από  τους  δημογέροντες  που 

υπαγόταν στον αντέπαρχο. 

Στη Β΄ Εθνική Συνέλευση του Άστρους το 1823 ψηφίστηκε ο Νόμος της 
 

Επιδαύρου, όπως ονομάστηκε το νέο Σύνταγμα. Σε παράρτημα ψηφίστηκε ο 

Οργανισμός   των   Ελληνικών   Επαρχιών   που   προέβλεπε   νέα   διοικητική 

διαίρεση  σε  επαρχίες,  πόλεις,  κωμοπόλεις,  και  χωριά.  Αφού  η  ελληνική 

επικράτεια διαιρέθηκε σε ελληνικές επαρχίες, οι επαρχίες υποδιαιρούνταν σε 

κωμοπόλεις   και   χωριά.   Κάθε   επαρχία   είχε   έναν   έπαρχο,   ένα   γενικό 

γραμματέα, έναν επιστάτη για τα έσοδα, έναν επιστάτη για τα έξοδα, έναν 

αστυνόμο, κάθε χωριό είχε και έναν δημογέροντα όπως και κάθε κωμόπολη. 

Στη  νέα  διοικητική  δομή  εκλέγονταν  δημογέροντες 101   με  αναλογία 

ένας δημογέροντας ανά εκατό οικογένειες. Τα καθήκοντά τους σύμφωνα με 

τον    Οργανισμό ήταν    διοικητικά,    δικαστικά    και    δημοσιονομικά    και 

υπάγονταν   όπως   και   στον   προηγούμενο   νόμο   στον   έλεγχο   και   την 

καθοδήγηση των επάρχων. Ο Οργανισμός αυτός είχε γενική εφαρμογή σε 
 

αντίθεση με τον προηγούμενο νόμο που ίσχυσε μόνο στα νησιά του Αιγαίου 

εκτός από την Ύδρα, τις Σπέτσες και τα Ψαρά που και σε αυτή τη φάση 

εξαιρέθηκαν της γενικής εφαρμογής. Πρέπει να επισημανθεί ότι εκείνη την 

περίοδο υπήρχε ανάγκη πολιτικής ενότητας λόγω του αγώνα κι έτσι υπήρχε 

100 
Μιχ. Α. Δένδιας, Διοικητικόν Δίκαιον, Τόμος Β ,́ 1966, σ. 164. 

101 
Οι δημογέροντες χαρακτηρίζονται ως απλά εκτελεστικά όργανα των διαταγών των επάρχων, Χ. 

Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήναι 1977, σελ.282. 
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συγκεντρωτισμός   από  την   πλευρά  της  κυβέρνησης.   Κατά   συνέπεια  οι 
 

δημογέροντες ήταν εκτελεστικά όργανα των έπαρχων.102 

Το  Σύνταγμα  αυτό  θα  αποτελούσε  το  πιο  οργανωμένο  και  το  πιο 
 

δημοκρατικό από όλα τα άλλα. Το Πολιτικόν Σύνταγμα την       Μαΐου του 
 

1827 ρύθμιζε ότι η ελληνική επικράτεια είναι μία και αδιαίρετη, ότι σύγκειται 

1η
 

από   επαρχίες,   ότι   επαρχίες   είναι   μόνο   όσες   πιάσουν   τα   όπλα   και 
 

εναντιωθούν στον τουρκικό ζυγό και ότι η Βουλή είναι η μόνη που ρυθμίζει 

με νόμο τα όρια των επαρχιών, ώστε να συνάδουν με τα συμφέροντα των 

πολιτών103. Το Σύνταγμα  αυτό δίνει ώθηση στην τοπική αυτοδιοίκηση και 

αναγνωρίζει   ως  βάση  του   πολιτεύματος   τη   λαϊκή   βούληση,   τη   λαϊκή 

κυριαρχία.  Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το 1827 με ψήφισμα όριζε τον 
 

ίδιο   τρόπο   αυτοδιοίκησης.   Σχετικά   με   την   εκλογή   των   δημογερόντων 

προέβλεπε την  ίδια  διαδικασία και θέσπιζε ρητά τον  κρατικό έλεγχο  των 

ενεργειών τους. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση την περίοδο της Επανάστασης δεν είχε καμιά 

ουσιαστική  αρμοδιότητα. Αυτό  συνέβη  διότι  «η  ανάγκη  εμπέδωσης  των 

θεσμών καθώς και της κοινωνικής ενοποίησης στο υπό κυοφορία ελληνικό 

κράτος    δεν    ήταν    δυνατόν    να    προχωρήσει    με    τη    συνύπαρξη    και 

συλλειτουργία  των τοπικών  οργανισμών  αλλά  με  την  οργάνωση  της 

περιφερειακής διοίκησης στη βάση της γραφειοκρατικής θεμελίωσης κράτους 

δικαίου και σε κατεύθυνση συγκεντρωτική».104   Οι δημογέροντες και γενικά 

όσοι είχαν τοπικά κοινωνική επιρροή αντιδρούσαν στις ρυθμίσεις αυτές, γιατί 

έτσι  αποδυναμωνόταν   η  τοπική  τους  επιβολή  και  παρουσιάζονταν   ως 
 

θιασώτες της αποκέντρωσης και αντίθετοι στον κρατικό συγκεντρωτισμό.105 

102 
Χ. Μπαμπούνης, Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την Οθωνική Περίοδο (1833-1862), Θεσμικό 

Πλαίσιο, Οργάνωση και Λειτουργία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 2009, σ. 45. 
103 

Χ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήναι 1977, σελ.287. 
104 

Χ. Μπαμπούνης, Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την Οθωνική Περίοδο (1833-1862)….ό.π., σ. 45. 
105 

Ν. Κ. Χλέπας, Η Τοπική Διοίκηση στην Ελλάδα, σσ. 90-95. 
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Ο Ιωάννης Καποδίστριας106   είχε ως κύριο μέλημά του την οργάνωση 
 

της τοπικής αυτοδιοίκησης και έτσι προσπάθησε να οργανώσει συστηματικά 

την  τοπική  αυτοδιοίκηση.  Με  δύο  ψηφίσματα  (16  Ιανουαρίου  1828  και  1 
 

Ιανουαρίου 1830) οργάνωσε τις κοινότητες ομοιόμορφα, χωρίς εξαιρέσεις και 

καθόρισε  τον  τρόπο  εκλογής  των  αιρετών οργάνων  της  αυτοδιοίκησης. 

Σύμφωνα  με  τα  ψηφίσματα   η  επικράτεια διαιρέθηκε  σε  τμήματα.   Τα 

τμήματα αυτά τα διοικούσαν    έκτακτοι διορισμένοι επίτροποι. Η 

Πελοπόννησος διαιρέθηκε σε επτά τμήματα, τα νησιά σε έξι και η Στερεά 

Ελλάδα σε δύο. Κάθε τμήμα διαιρούνταν σε επαρχίες και κάθε επαρχία σε 

πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά. Όπως και στον Οργανισμό των Ελληνικών 

Επαρχιών που ψηφίστηκε από την Εθνοσυνέλευση του Άστρους κάθε πόλη, 
 

κωμόπολη  και  χωριό  ανάλογα  με  τον  αριθμό  των  οικογενειών  που  είχε 

εξέλεγε από έναν ως τέσσερις δημογέροντες. Οι δημογέροντες ήταν αιρετοί. 

Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι όμως δεν το είχαν όλοι οι πολίτες. Η εκλογή 

τους  γινόταν  από  έναν  κατάλογο  που  καταρτιζόταν  από  τον  έκτακτο 

επίτροπο και τους πρώην δημογέροντες. Για να εκλεγεί κάποιος έπρεπε να 

είναι τριάντα πέντε ετών και για να έχει το δικαίωμα του εκλέγειν έπρεπε να 

έχει συμπληρώσει τα είκοσι πέντε χρόνια.  Με το ψήφισμα της 1ης Ιανουαρίου 

του  1830  αντικαταστάθηκαν  οι  έκτακτοι  επίτροποι  από  τους  διοικητές.  Ο 

αριθμός    των    υποψηφίων    έγινε   τετραπλάσιος    και   τους    υποψήφιους 

υποδείκνυαν  εξίσου  η  γερουσία  και  οι  τοπικές  αρχές.  Ο  Καποδίστριας 

κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να οργανώσει γρήγορα το κράτος. Πολλοί 

πρόκριτοι   δυσαρεστήθηκαν   καθώς   η   νέα   διοικητική   δομή   αφαιρούσε 
 

σημαντικό μέρος της εξουσίας που είχαν από την περίοδο της τουρκοκρατίας. 

Μετά  τη  δολοφονία  του  κυβερνήτη  η  κατάσταση  στο  νέο  κράτος  δεν 

επέτρεψε  την  εξέλιξη  του  θεσμού  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  και  την 

εφαρμογή των μέτρων που είχαν σχεδιαστεί. 

106 
Ο Καποδίστριας χαρακτηρίζεται ως σοφός οργανωτής. 
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Με το Σύνταγμα της Ε΄ Εθνοσυνέλευσης του Άργους το 1832, που δεν 
 

ίσχυσε ποτέ,  διατηρήθηκε το προηγούμενο σύστημα διοικητικής διαίρεσης σε 

τμήματα, επαρχίες και κοινότητες. 

Την  περίοδο  της  βαυαρικής  αντιβασιλείας  γίνεται  προσπάθεια  να 

οργανωθεί η τοπική αυτοδιοίκηση σύμφωνα με όσα ισχύουν στις ευρωπαϊκές 

χώρες. Το σύστημα που ίσχυε την περίοδο της τουρκοκρατίας εγκαταλείπεται 
 

και   υιοθετείται   το   γαλλικό   αυτοδιοικητικό   σύστημα   με   τις   αναγκαίες 

τροποποιήσεις που απαιτούσε η ελληνική πραγματικότητα της εποχής. Με το 

νόμο της 27ης Δεκεμβρίου 1833 έγιναν μεγάλες τομές στο διοικητικό σύστημα 

της χώρας. Δημιουργήθηκαν οι 440 περίπου Δήμοι107 τριών κατηγοριών: 

1. Αυτοί που είχαν πάνω από 10.000 κατοίκους. 

2. Αυτοί που είχαν πάνω από 2.000 κατοίκους. 

3. Αυτοί που είχαν κάτω από 2.000 κατοίκους. Οι περισσότεροι δήμοι 

ανήκαν σε αυτήν την κατηγορία. 

Προϋπόθεση για το σχηματισμό δήμου ήταν μια περιοχή να έχει 300 
 

κατοίκους. Χωριά ή οικισμοί με λιγότερους κατοίκους συνενώνονταν μεταξύ 

τους ή με μεγαλύτερα γειτονικά χωριά που είχαν τον απαραίτητο  αριθμό 

κατοίκων για το σχηματισμό δήμου. 

Ο δήμος σύμφωνα με το νόμο ήταν η μικρότερη μονάδα του κράτους 

και υπήρχαν σημαντικές τομές σε ότι αφορούσε τη θεσμική οργάνωση των 
 

δήμων   και  το  εκλογικό   σύστημα   που  θέσπισε   για  την   ανάδειξη   των 

δημοτικών αρχών.108      Το δημοτικό συμβούλιο εκλεγόταν από τους δημότες 
 

που είχαν δικαίωμα ψήφου, οι υποψήφιοι Δήμαρχοι από το «Δημαιρεσιακό 
 

Συμβούλιο». Το συμβούλιο αυτό ήταν ένα συμβούλιο που αποτελούνταν από 

τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και από ίσο αριθμό δημοτών από τους 
 

«μάλλον  φορολογούμενους».  Το  «δημαιρεσιακό  συμβούλιο»  εξέλεγε  τρεις 

107 
Ο αριθμός των Δήμων την περίοδο αυτή δεν ήταν σταθερός. Βλ. Χ. Μπαμπούνης, Τοπική 

αυτοδιοίκηση και ελλαδικός χώρος, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 53. 
108 

Ευρυδ. Μπέσιλα-Βήκα, Το συνταγματικό πλαίσιο του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκδ. 

«Σάκκουλας», Αθήνα, 1994, σ. 192. 
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υποψήφιους  για  τη  θέση  του  Δημάρχου.  Από  αυτούς  τους  υποψηφίους 
 

ανάλογα με την κατηγορία του Δήμου διοριζόταν ο Δήμαρχος από το Βασιλιά 

ή από το Νομάρχη. Σε αντιστοιχία με την κεντρική κυβέρνηση ο Δήμαρχος 

δεν εκλεγόταν καν έμμεσα καθώς η ανάδειξη του στο δημαρχιακό αξίωμα 

αποτελούσε κεντρική επιλογή. 

Με τα άρθρα 16 και 20 του νόμου γινόταν  ρύθμιση των δημοτικών 
 

εσόδων  καθώς  και  της  δημοτικής  περιουσίας.  Ρητά  αναφερόταν  ότι  η 

περιουσία του Δήμου ήταν «ιδιοκτησία της ολομέλειας των δημοτών». 

Τις ενέργειες των δημοτικών αρχών έλεγχαν οι Νομάρχες. Ο έλεγχος 
 

μπορούσε να είναι και προληπτικός.109  Προσφυγή κατά των αποφάσεων του 

νομάρχη που ακύρωνε τις αποφάσεις των δημοτικών αρχών μπορούσε να 
 

γίνει στον Υπουργό Εσωτερικών. 

Με το νόμο του 1833, που με ορισμένες τροποποιήσεις ίσχυσε μέχρι το 

1912  δημιουργήθηκε  η  τάση  για  τη  συγκρότηση  μεγάλων  δήμων  με  τη 

συνένωση   μικρών   χωριών   ή   με   τη   συνένωση   χωριών   με   πόλεις   και 

κωμοπόλεις. Οι λόγοι ήταν κυρίως οικονομικοί, αφού υπήρχε ανάγκη όσο το 

δυνατό καλύτερης διαχείρισης των μικρών πόρων, καθώς και πολιτικοί, για 

να προσαρμόζεται η πολιτική των δήμων στην πολιτική της κυβέρνησης.110
 

Οι Δήμοι που προέκυψαν είχαν αρμοδιότητες που σχετίζονταν με τα 

απαιτούμενα έργα στην περιοχή ευθύνης τους όπως έργα οδοποιίας, γέφυρες 

κ.α., είχαν την ευθύνη της διοίκησης της τοπικής και αγροτικής αστυνομίας, 

την ίδρυση και συντήρηση των δημοτικών σχολείων, την ίδρυση, συντήρηση 

και ενίσχυση των ιδρυμάτων κοινωνικής περίθαλψης καθώς επίσης και για 
 

καθετί που είχε σχέση με την κοινωνική τους αποστολή. 

Συνταγματικά  ο θεσμός  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  αναγνωρίστηκε 
 

για πρώτη φορά έμμεσα με το σύνταγμα του 1844 σύμφωνα με το οποίο ο 
 

Δήμος  αποτέλεσε  μονάδα  τοπικής  αυτοδιοίκησης.  Μετά  το  σύνταγμα  του 

109 
Ευρυδ. Μπέσιλα-Βήκα, Το συνταγματικό πλαίσιο του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο.π, σ. 194. 

110 
Γ. Κατρούγκαλου, Τοπική διοίκηση και κοινωνία στη μετεπαναστατική Ελλάδα, «Επιθεώρηση 

Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου», τεύχ.4, 1981, σ. 519. 
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1844 ο Κωλέττης ανέλαβε να οργανώσει τη διοικητική διαίρεση της χώρας, 
 

ώστε   να   διορθώσει   τις   αρνητικές   συνέπειες   που   είχε   το   επαρχιακό 

συγκεντρωτικό  σύστημα.  Έτσι,  δημιούργησε  σχέδιο  νόμου  με  το  οποίο 

επανέφερε το νομαρχιακό σύστημα. Δεν έγινε καμία βελτίωση στις διατάξεις 

του  προηγούμενου  συστήματος  τοπικής  αυτοδιοίκησης.  Το  Σύνταγμα  του 

1844 δεν έλυσε τα προβλήματα  της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εκλογή των 
 

δημοτικών αρχών γινόταν από το δημαιρεσιακό συμβούλιο και όχι από τους 

δημότες, κάτι που ίσχυε με το νόμο του 1833 και μέχρι το 1864. Εγκύκλιος111
 

του  κράτους  πληροφορεί  ότι  κάποιοι  Δήμοι  της  ελληνικής  επικράτειας 
 

εκλέγουν υποψήφιους  που δεν  έχουν  το  ανάλογο μορφωτικό  επίπεδο και 

εκλέγουν Δήμαρχο αγράμματο. Άλλη εγκύκλιος112   βεβαίωνε ότι η έλλειψη 
 

παιδείας  από  την  πλευρά  του  Δημάρχου  δε  συνάδει  με  τα  υπηρεσιακά 

καθήκοντα μιας δημοτικής επιχείρησης. Μέχρι το 1856 ο Δήμαρχος δεν είχε 

καμία απολύτως ευθύνη για τη διαχείριση του δημοτικού χρήματος. Ο ρόλος 

του Δημάρχου ήταν διττός. «Ο Δήμαρχος διττόν φέρει χαρακτήρα, τον του 

δημοτικού κυρίως Άρχοντος και, εφ όσον καλείται όπως συμμετέχη εις την 

εκτέλεσιν πράξεων, αναγόμενων εις την εν γένει κυβέρνησιν του Κράτους, 

τον του δημοσίου ή κυβερνητικού υπαλλήλου, αλλά και τούτου, ως ιδιοφυής 

δημόσιος  υπάλληλος,  ιδίαν  αποτελών  τάξιν,  μη  συγχεόμενος  τοις  κυρίως 

δημοσίοις υπαλλήλοις, υπό την ακριβήν έννοιαν αυτών»113. Ο Δήμαρχος είναι 

μια πολυσχιδής προσωπικότητα  που εγκλείει και τον ρόλο  του δημοτικού 

άρχοντα και του κυβερνητικού υπαλλήλου, πρόκειται για μια 

προσωπικότητα 
 

χωρίζονται   σε 

που 
 

δύο 

διαθέτει   ιδιοφυία.   Τα   καθήκοντα 
 

κατηγορίες.   Η   πρώτη   κατηγορία 

του δημάρχου 

αφορούσε   την 

ενασχόληση   με δημοτικές   υποθέσεις,   με   το   διορισμό των   δημοτικών 

υπαλλήλων, την πληρωμή των δαπανών. Η δεύτερη κατηγορία σχετιζόταν 
 

με τη στρατολογία, τις στρατιωτικές εισφορές, με τη βεβαίωση των φόρων 

111 
Η υπ΄αρ. 9 της 8 Φεβρουαρίου 1851. 

 
113 

Τιμ. Φιλήμων, Ο Δήμαρχος, 1893, σελ.48-49. 

112 
Η υπ΄αρ. 19 της 7 Μαρτίου 1852. 
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του δημοσίου114. Ο Δήμαρχος και το αξίωμα του Δημάρχου συνδεόταν με ένα 
 

αξίωμα τιμής και όχι με χρήματα και μισθούς. Η μόνη παροχή που μπορεί να 

είχε  ήταν  η  αμοιβή  του  προσωπικού  που  είχε  στο  γραφείο  του  και  οι 
 

υπόλοιπες  ανάγκες  που  απέρρεαν  από  αυτό.  Υπήρχαν  βέβαια  πολλοί 
 

Δήμαρχοι, οι οποίοι δώριζαν την αντιμισθία τους στο δήμο, μνημονεύονται 

αρκετοί δήμαρχοι όπως ο Κ. Κουντουριώτης, Δήμαρχος Ύδρας115 . Τέλος, η 
 

απόλυση των δημάρχων πραγματοποιούνταν μόνο με απόφαση του Βασιλιά 

ή  τίθονταν    σε  προσωρινή  παύση με  απόφαση  του  Νομάρχη.  Εκείνο  που 

κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι η παύση τους και απόλυση τους χωρίς όμως 

να εξηγούνται οι λόγοι που γίνεται αυτό. 

Ρητή συνταγματική κατοχύρωση έγινε με το Σύνταγμα του 1864. Με 
 

το   άρθρο   105   θεσπίστηκε   η   άμεση   εκλογή   των   δημοτικών   αρχών 

συμπεριλαμβανομένου   και  του  δημάρχου.   Το  συγκεκριμένο  άρθρο  που 

ψηφίστηκε ομόφωνα πρόβλεπε ότι «η εκλογή των δημοτικών αρχών θέλει 

γίνεσθαι  διαμέσου  καθολικής  και  μυστικής  διά  σφαιριδίων  ψηφοφορίας». 

Επίσης,  σημαντική  είναι  η  θέσπιση  της  καθολικότητας  της  ψηφοφορίας 

δεδομένου ότι μέχρι τότε οι πολίτες διακρίνονταν σε «μάλλον 

φορολογούμενους» και μη και η διάκρισή τους αυτή προσδιόριζε σαφώς και 

τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 

Οι συνενώσεις που προέβλεπε ο νόμος δυστυχώς δεν έγιναν με κάποιο 

οργανωμένο   σχέδιο.  Έτσι,  οι  Δήμαρχοι   που  εκλέχτηκαν   κλήθηκαν   να 

αντιμετωπίσουν   πολλά  προβλήματα,   καθώς  σε  αρκετές   περιπτώσεις  η 

περιφέρεια  ήταν  πολύ  μεγάλη  και  οι  τοπικές  ανάγκες  ήταν  αδύνατο  να 
 

αντιμετωπιστούν με τις δυνατότητες που είχαν οι αρχές. 

Το  Σύνταγμα  το  1864  υπήρξε  το  πρώτο  ελληνικό  Σύνταγμα  που 

αναγνώρισε στους Δήμους το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης116  και με το 

άρθρο   105  η   εκλογή   των   δημοτικών   αρχών   θα   γίνεται   «δια   αμέσου, 

114 
Χ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήναι 1977, σελ.389. 

 
116 

Ευρυδ. Μπέσιλα-Βήκα, Το συνταγματικό πλαίσιο του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο.π, σ. 195. 

115 
Τιμ. Φιλήμων, Ο Δήμαρχος, 1893, σελ.256. 
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καθολικής  και  μυστικής  δια  σφαιριδίων  ψηφοφορίας» 117 .  Η  εκλογή  των 
 

Δημάρχων   «απέβη  μάλλον  πηγή  δεινών» 118 .  Πράγματι   η  εκλογή  των 

Δημάρχων οδηγούσε τον δήμαρχο στην συγκέντρωση της απόλυτης εξουσίας 

σε μια μεγάλη περιφέρεια χωρίς όμως να είναι ικανός να προσφέρει έργο και 

τις υπηρεσίες του στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Η μόνη μεταρρύθμιση 

που πραγματοποιήθηκε με το Σύνταγμα του 1864 ήταν το εκλογικό δημοτικό 
 

σύστημα.   Η   επιτροπή   της   Εθνικής   Συνέλευσης   υπέβαλε   σχέδιο   «περί 

συστάσεως των δήμων», γιατί χαρακτήριζε αποτυχημένο το δημοτικό νόμο 

του 1833. Η αποτυχία συνίστατο στην μεγάλη συγκέντρωση εξουσίας από τη 

διοίκηση  και  στην  παραμέληση  της  κοινότητας 119 .  Έτσι,  στο  σχέδιο  που 

υποβλήθηκε, προέβλεπε για την αποφυγή συγκέντρωσης εξουσίας από τη 
 

διοίκηση, την εκτέλεση των αποφάσεων από τα δημοτικά συμβούλια και την 

εξέτασή  τους  μόνο  αν  υπήρχε  προσφυγή,  τη  αναίρεση  της  διοικητικής 

εποπτείας  του  νόμου  του  1833  και  την  έκκληση  των  αποφάσεων  του 

Επαρχιακού συμβουλίου ενώπιον του Πρωτοδικείου120. Όσον αφορά το θέμα 
 

της παραμέλησης της κοινότητας το σχέδιο νόμου προέβλεπε το κατώτατο 

όριο  για  τον  πληθυσμό  των  δήμων  να  είναι  500  δημότες  κάτοικοι,  να 

διαχειρίζονται οι κοινότητες την περιουσία τους ξέχωρα από τον δήμο και τις 

άλλες κοινότητες που απαρτίζουν το δήμο121. 
 

Επιπρόσθετα, θέσπισε νέο δημοτικό εκλογικό σύστημα με διατάξεις 

ανάλογες με όσα ίσχυαν ήδη στις βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με το νόμο, 

που προέκυψε μετά την ψήφιση του Συντάγματος (19 Νοεμβρίου 1864), το 

δικαίωμα του εκλέγειν είχαν όσοι πολίτες είχαν συμπληρώσει το 21ο έτος της 
 

ηλικίας  τους  και  ασκούσαν  στο  δήμο  κάποιο  επάγγελμα  ή  είχαν  κάποια 

περιουσία. Οι εκλογικοί κατάλογοι των δημοτικών εκλογών ήταν οι ίδιοι με 

117 
Χ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήναι 1977, σελ.393. 

 
119 

Χ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήναι 1977, σελ.394. 

 
121 

Χ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήναι 1977, σελ.395. 

118 
Χ. Κλειώση, Ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδιξ, 1974, σελ.24. 

120 
Χ. Κλειώση, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Αθήναι 1977, σελ.394. 
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αυτούς των βουλευτικών εκλογών.122  Ο νόμος αυτός καταργήθηκε ως προς 
 

τις βουλευτικές εκλογές με νόμο του 1877123   και ως προς τις δημοτικές με 

νόμο  του  1912. 124    Εκτός  όμως  από  την  αλλαγή  του  δημοτικού  εκλογικού 

συστήματος και την αναγνώριση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης με 

το  Σύνταγμα  δεν  έγιναν  οι  απαραίτητες  τομές  για  την  αναβάθμιση  της 

αυτοδιοίκησης που ήταν απαραίτητες για την ανάπτυξη της χώρας. 

Το Σύνταγμα του 1911    ονομάζεται περίοδος συνταγματικής 

πρόβλεψης. Η μοναδική πρόβλεψη του συγκεκριμένου Συντάγματος για την 
 

τοπική  αυτοδιοίκηση  είναι  η  διάταξη  του  άρθρου  105  περί  εκλογής  των 

δημοτικών αρχών δια της καθολικής ψηφοφορίας. Μπορεί με το άρθρο 105 

του  Συντάγματος  του  1911  να  έχουν  όλοι  εκλογικό  δικαίωμα  όμως  δεν 
 

πληροφορεί τι γίνεται με «το άμεσον της εκλογής και τη μυστικότητα της 

ψηφοφορίας»125. 

Θεμελιώδης είναι ο νόμος ΔΝΖ΄ του 1912 «περί συστάσεως δήμων και 

κοινοτήτων». Το κείμενο του νόμου διέπει και τη σημερινή νομοθεσία για την 

τοπική  αυτοδιοίκηση  και  τη  βάση  αυτής.  Στο  άρθρο  1  του  νόμου  ΔΝΖ΄ 

ομόφωνα η Βουλή αποφάσιζε ότι οι Δήμοι ήταν οι πρωτεύουσες των Νομών 

και οι πόλεις που είχαν άνω των 10.000 κατοίκων. Οι Δήμοι ενεργούσαν για 

τις δημοτικές υποθέσεις δια του Δημάρχου, των Παρέδρων, του δημοτικού 

συμβουλίου  και της  δημαρχιακής  επιτροπής.  Κάθε  Δήμος  σύμφωνα με το 

άρθρο  93  εξέλεγε  εκτός  από  τον  Δήμαρχο,  Δημαρχιακούς  Παρέδρους  και 

Δημοτικούς   Συμβούλους.   Αυτοί   που   είχαν   άνω   των   100.000   κατοίκων 

εξέλεγαν τέσσερις Παρέδρους και τριάντα Συμβούλους, ενώ αυτοί που είχαν 
 

άνω  των  30.000  κατοίκων  τέσσερις  Πάρεδρους  και  24  Συμβούλους.  Με το 

άρθρο 95 ο Δήμαρχος ήταν η εκτελεστική εξουσία του δήμου, διέταζε την 
 

είσπραξη  των  δημοτικών  εσόδων,  εκπροσωπούσε  το  Δήμο  ενώπιον  των 
 

Δικαστηρίων  και  πάσης  αρχής.  Επίσης,  ο  Δήμαρχος  έπαιρνε  μέρος  στις 

122 
Άρθρο 73 του Νόμου της 19

ης 
Νοεμβρίου 1864. 

 
124 

Ν. ΔΝΖ΄ του 1912. 

123 
Ν. ΧΜΗ΄ του 1877. 

125 
Χ. Κλειώση, Ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδιξ, 1974, σελ.24. 
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συζητήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων αλλά δεν είχε δικαίωμα ψήφου. Με 
 

το άρθρο 96 βεβαιώθηκε η αμισθία του Δημάρχου, αφού έφερε το αξίωμα επί 

τιμή. Το δημοτικό συμβούλιο αγρυπνούσε για την διοίκηση του δήμου και 

γνωμοδοτούσε οσάκις όριζε αυτό ο νόμος. Με το άρθρο 131 κάθε υπήκοος του 

κράτους όφειλε να είναι μέλος κάποιου Δήμου ή κάποιας Κοινότητας. Με το 

άρθρο  132  περιγραφόταν  η  απόκτηση  δικαιωμάτων  από  έναν  δημότη.  Η 
 

ιδιότητα του δημότη και τα δικαιώματά του προέκυπταν με τη γέννηση, μέσω 

της  κατατάξεως, 
 

εντός του δήμου. 

δια της εγγραφής μετά από αίτηση και δια νυμφεύσεως 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ 

(1833 – 1862) 

Ο Καποδίστριας δολοφονείται το 1832. Το έτος 1832 χαρακτηρίζεται 

από   πολλούς   για   τη   χώρα   ως   «το   πιο   αξιοθρήνητο   από   τα  έτη   του 
 

πολέμου…και οι Έλληνες υπέφεραν περισσότερο από τη σκληρότητα και τη 

λεηλασία των συμπατριωτών τους παρά από τις τουρκικές επιδρομές…ενώ στο 

τέλος  του  χρόνου  η  χώρα  ήταν  εντελώς  εξουθενωμένη…» 126 .  Στη  χώρα 
 

επικρατούσε χαός, γιατί τα δικαστήρια δεν λειτουργούσαν, η Γερουσία δεν 

συνερχόταν και ως τρόπος επιβίωσης στη χώρα της κρίσης ήταν η χρήση βίας. 

Με  τη  συνθήκη  του  Λονδίνου  της 25ης
 Απριλίου  (7  Μαΐου)  1832,  οι 

Μεγάλες  Δυνάμεις  αποφάσισαν  η  Ελλάδα  να  αποτελεί  ένα  ανεξάρτητο 

κράτος (Βασίλειο). Η συνθήκη όριζε τον ανήλικο πρίγκιπα της Βαυαρίας ως 

βασιλέα της Ελλάδας και τριμελή αντιβασιλεία που θα ασκούσε τη βασιλική 

εξουσία μέχρι ο Όθωνας να ενηλικιωθεί. Την 25η Ιανουαρίου 1833 Βασιλέας 

και Αντιβασιλείς αποβιβάσθηκαν στο Ναύπλιο και έπειτα από είκοσι μέρες 

εκδόθηκε το πρώτο βασιλικό διάταγμα. Ο Όθων αναγορεύτηκε βασιλεύς της 

Ελλάδος και στο πρωτόκολλο της εκλογής του αναφέρεται ότι οι Μεγάλες 

Δυνάμεις συμφώνησαν «στο ότι ήταν κατεπείγουσα ανάγκη να γίνει, ότι τη 

θεώρησαν ως το μόνο μέσον για την κατάπαυση των ενδοελληνικών τριβών και 

στο ότι η προβολή του Όθωνα ήταν η άριστη εκλογή ην δύνανται να κάμωσιν»127. 
 

Η  συνθήκη  περίγραφε  ρητά  ότι  ο  Όθωνας  θα  προσαγορευόταν 
 

Βασιλεύς  και  όχι  Ηγεμόνας  Κυριάρχης  ενώ  δινόταν  διαβεβαίωση  ότι  τα 

σύνορα   της  Ελλάδος  θα  διευρύνονταν   και  θα  παρεχόταν   στρατιωτική 

126 
Ελ. Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912, Σχηματισμός-σύσταση- 

εξέλιξη-πληθυσμός-εμβλήματα, Αθήνα 1993, σελ.9. 
127 

Χ. Μπαμπούνης, Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την Οθωνική περίοδο (1833- 1862)Θεσμικό πλαίσιο, 

Οργάνωση και Λειτουργία, Αθήνα 2009, σελ.57. 
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βοήθεια   στην   Ελλάδα   με   3.500   στρατιώτες    Βαυαροί,    οι   οποίοι   θα 
 

πληρώνονταν από το ελληνικό κράτος128. 

Το πρώτο βασιλικό διάταγμα129  όριζε ότι βασικός σκοπός του Βασιλιά 

και των Αντιβασιλέων ήταν να αποκτήσει το νεοσύστατο ελληνικό βασίλειο 

νομική υπόσταση με τη θέσπιση των απαιτούμενων νόμων. Η περίοδος της 

Βαυαρικής Αντιβασιλείας αποτελεί θεμελιώδη λίθο στη διοικητική ιστορία 
 

της  Ελλάδος,  γιατί  επιχειρείται  η  διοικητική  οργάνωση  του  Ελληνικού 

Κράτους.  Το  έργο  που  συντελέστηκε  θεωρείται  σπουδαίο  καθώς  πολλοί 

κλάδοι της δημόσιας ζωής οργανώνονται και λειτουργούν βάσει μιας σειράς 

νομοθετικών κειμένων που λαμβάνουν χώρα εκείνη την περίοδο. 

Η χώρα είχε εξουθενωθεί και είχε περιέλθει σε κρίση. Ο Όθωνας και οι 
 

Αντιβασιλείς καλούνταν να ανασυγκροτήσουν τη χώρα και να ξεπεράσουν 

πολεμικές συγκρούσεις, πολιτικές διαμάχες, απώλειες και καταστροφές σε 

οικονομία, εμπόριο και έμψυχο υλικό. Η Αντιβασιλεία είχε ως κύριο μέλημα 

της την οικονομική και διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας που έδειχνε να 

καταρρέει. Η Αντιβασιλεία ήταν τριμελής και αποτελείτο από τον κόμητα 

Joseph von Armansperg, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μονάχου G. 

Ludwing  von  Maurer  και  τον  υποστράτηγο  Karl  Wihelm  von  Heideck.  Ο 

Armansperg θα ήταν  αντιπρόεδρος της Αντιβασιλείας , ο Maurer θα ήταν 

υπεύθυνος για θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την εκκλησία και 

την δικαιοσύνη ενώ ο Heideck θα είχε αρμοδιότητες  για θέματα ενόπλων 

δυνάμεων.  Μυστικός  σύμβουλος  ήταν  ο  Abel  ο  οποίος  θα  ασχολείτο  με 

θέματα  εσωτερικής  διοίκησης  και  ο  Greiner  με  την  οικονομία.  Πρώτες 
 

αποφάσεις για την τριμελή Αντιβασιλική Επιτροπή ήταν «η καθιέρωση ενός 

όρκου   πίστεως   για   όλους   τους   Έλληνες   πολίτες,   η   ενσωμάτωση   των 

128 
«Τον Αύγουστο στις 18/30 του 1832 η Διάσκεψη του Λονδίνου καθόρισε ως βόρειο σύνορο του 

ελληνικού κράτους τη νοητή γραμμή Αμβρακικού – Παγασητικού. Σε αυτό το κράτος 

περιλαμβάνονταν η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, οι Βόρειες Σποράδες, οι Κυκλάδες και η 

Εύβοια», Βλ. Χ. Μπαμπούνης, Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την Οθωνική περίοδο (1833- 

1862)Θεσμικό πλαίσιο, Οργάνωση και Λειτουργία, Αθήνα 2009, σελ. 58. 
129 

Β.Δ 16
ης 

(28) Φεβρουαρίου 1833 (ΦΕΚ 1). Περί της εσωτερικής διοικήσεως της Ελλάδος κατά την 

άφιξιν του Όθωνος βλ. Δημακόπουλος Γ. Δ. Η εσωτερική διοίκησις της Ελλάδος κατά την άφιξιν του 

Όθωνος, Περιοδικό Μνημοσύνη, τόμος τρίτος, Εν Αθήναις, 1970- 1971. 
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αποδιδομένων επαρχιών στο ελληνικό κράτος, η καθιέρωση της σημαίας και 
 

των   σφραγίδων   του   κράτους   καθώς   και   η   εισαγωγή   νομισματικού 

συστήματος»130 . 

Βάσει  της  συνθήκης  του  Λονδίνου  η  Αντιβασιλεία  μπορούσε  να 

υλοποιήσει  ελεύθερα  το  πρόγραμμά  της,  αλλά  και  να  αντιμετωπίσει  τα 

προβλήματα  που  προέκυπταν  από  την  αναβίωση  του τοπικισμού  και  του 
 

πελατειακού συστήματος που βρισκόταν σε εξέλιξη εκείνη την περίοδο. 

Η διοικητική διαίρεση της χώρας το έτος 1833 

Το Βασιλικό Διάταγμα που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 1833 όριζε τη 
 

διοικητική διαίρεση της χώρας σε διοικητικές περιφέρειες. Αποτελείτο από 20 

άρθρα τα οποία καθόριζαν το σχηματισμό δέκα νομών και σαράντα επτά 

επαρχιών. Τα    πρώτα δεκατρία άρθρα του Βασιλικού διατάγματος 

περιλάμβαναν   τη  διαίρεση  των  νομών  και  των  επαρχιών.  Τα  αμέσως 

επόμενα επτά άρθρα περιγράφουν τον τρόπο που θα διοικούνται οι επαρχίες, 

για τον νομάρχη και τις αρμοδιότητες του επαρχιακού συμβουλίου131. 

Ο περί δήμων νόμος132
 

Η απουσία διοικητικών στελεχών στην Ελλάδα έδωσε τον σχεδιασμό 
 

και  τη  σύνταξη  του  περί  δήμων  νόμο  σε  Γερμανούς  νομοθέτες,  οι  οποίοι 

130 
Χ. Μπαμπούνης, Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την Οθωνική περίοδο (1833- 1862)Θεσμικό πλαίσιο, 

Οργάνωση και Λειτουργία, Αθήνα 2009, σελ.59. 
131 

Β.Δ. της 3
ης 

(15) Απριλίου 1833 (ΦΕΚ 12) Περί της διαιρέσεως του βασιλείου και της διοικήσεώς 

του. 
132 

Ο Τιμολέων Φιλήμων σχετικά αναφέρει: « Επί ταις βάσεσι ταύταις δ’ ιδρύων την δημοτικήν 

νομοθεσίαν και κανονίζων τα των δήμων πράγματα, εδείχθη ευνούστερος τοις Δήμοις ή τω όλω 

Κράτει· διότι εν τοις Δήμοις, και υπέρ αυτών, εδημιουργησε Σώμα, δι’ αμέσου εκλογής υπό των 

Δημοτών εξ’ αυτών απαρτιζομένον, το Δημοτικόν Συμβούλιον, αυτό δικαιούμενον να κανονίζη την 

διαχείρισιν των κοινοτικών χρημάτων και να ρυθμίζη εν γένει τα της διευθύνσεως των δημοτικών 

υποθέσεων, ενώ την  εύνοιαν ταύτην ηρνήθη τω όλω Κράτει, όπερ αρχήθεν δεν απήλαυσε του 

αναφαίρετου δικαιώματος του μετέχειν εις την διαχείρισιν των ιδίων υποθέσεων, δι’ εκλεγομένων υπ’ 

αυτού Αντιπροσώπων, Βουλήν τινα ή νομοθετικόν Σώμα απαρτιζόντων. Όσω αφορά εις το Κράτος, η 

νομοθετικλη και εκτελεστική εξουσία πράγματι απεδόθη ταις χερσί του Βασιλέως · διότι αυτός ήν και 

ο επιβαλλών τους φόρους, και ο κανονίζων την είσπραξιν αυτών, καο ο διαχειριζόμενος, κατ’ ιδίαςν 

βούλησιν, τα κοινά, ουδένα έχων τον πράγματι συμπράττοντα εθνικό αντιπρόσωπον», Τιμ. Φιλήμονος, 

«Ο Δήμαρχος», 1893, σελ. 33-34. 
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αγνοούσαν  την  ιστορική  συνέχεια  του  ελληνικού  κράτους  καθώς  και  την 
 

ελληνική ιδιοσυγκρασία, ψυχολογία και παράδοση. Τον Οκτώβριο του 1833 η 

συσταθείσα γνωμοδοτική επιτροπή κατέθεσε το    νομοσχέδιο «περί 

σχηματισμού και διαιρέσεως των δήμων133». 
 

Ο  νόμος  «Περί  συστάσεως  των  δήμων»  είναι  ο  πρώτος  νόμος  που 

αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Συγκεκριμένα, η ελληνική 
 

επικράτεια διαιρέθηκε σε δήμους που διακρίνονταν σε τρεις τάξεις, δήμος α΄ 

τάξεως θεωρείτο ένας δήμος με 10.000 κατοίκους. Δήμοι β΄ τάξεως όσοι είχαν 
 

τουλάχιστον 2.000 κατοίκους και γ΄ τάξεως όλοι οι υπόλοιποι. 

Ο δήμαρχος, ο πάρεδρος και το δημοτικό συμβούλιο αποτελούσαν την 

αρχή και τη βάση κάθε δήμου. Ο δήμαρχος ήταν εκείνος που ασκούσε την 
 

εκτελεστική   αρχή   και   ήταν   αρμόδιος   για   την   εποπτεία   της   τοπικής 

αστυνομίας.  Οι  πάρεδροι  είχαν  βοηθητικό  ρόλο  δίπλα  στο  δήμαρχο.  Ο 

δήμαρχος  και  οι  πάρεδροι  είχαν  θητεία  που  διαρκούσε  τρία  χρόνια,  ενώ 

υπήρχε  και  η  δυνατότητα  κάποιος  να  παυθεί  από  τα  καθήκοντά  του. 

Επιπλέον,  κάθε  δήμος  είχε  υπεύθυνο  κάποιον  εισπράκτορα  με  σκοπό  τη 

παρακολούθηση  και  την  τήρηση  δαπανών,  εσόδων  και  λογαριασμών  του 

δήμου. 

Ο  δήμαρχος  είχε  ως  συνεπικουρούσα  και  συνεπιτηρούσα  αρχή  το 

δημοτικό  συμβούλιο  το  οποίο  όμως  δεν είχε για πρόεδρό  του  το  δήμαρχο 
 

παρά μόνο ένα από τα μέλη του. Μόνο ο βασιλιάς είχε την απόλυτη ευθύνη 

και   το   απόλυτο   δικαίωμα   να   διαλύει   το   δημοτικό   συμβούλιο   και  να 

προκηρύσσει εκλογές μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων εβδομάδων. 

Δικαίωμα   ψήφου   είχαν   μόνο   όσοι   φορολογούνταν   με   άμεσους 

δημοτικούς φόρους, ωστόσο η εκλογή των παρέδρων όπως και του δημάρχου 
 

δεν ήταν άμεση. Ένα ειδικό όργανο αυτό του δημαιρεσιακού συμβουλίου και 

όχι οι δημότες εξέλεγαν το δήμαρχο και τους παρέδρους. Το δημαιρεσιακό 

133 
Η κατάθεση του νομοσχεδίου συνοδεύτηκε και από Βασιλική Απόφαση, η οποία αποτελείτο από τις 

θεμελιώδεις αρχές του νόμου και ανέφερε το πνεύμα που το διέπνεε. Ο Αντωνιάδης Σπυρίδων είναι 

αυτός, που περιλαμβάνει όλη την Βασιλική Απόφαση στην εργασία του Τα Δημοτικά, Εν Αθήναις, 

(1842) 1866, σελ. 299-238 στο Ελ. Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912, 

Σχηματισμός-σύσταση-εξέλιξη-πληθυσμός-εμβλήματα, Αθήνα 1993, σ.7. 
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συμβούλιο  αποτελούνταν  από  δημότες  που  είχαν  μεγαλύτερη  φορολογία 
 

μέσα στο δήμο και από μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Ο βασιλιάς διόριζε 

δημάρχους, όταν το δημαιρεσιακό συμβούλιο επέλεγε τρεις υποψήφιους, σε 

δήμους  α΄  τάξεως  και β΄  τάξεως  ενώ  ο νομάρχης  επέλεγε  και  διόριζε  σε 

δήμους τρίτης τάξεως. Η εκλογή του παρέδρου πραγματοποιούνταν με την 

επιλογή ενός μόνον υποψηφίου. 

Όταν το δημοτικό συμβούλιο λάμβανε κάποιες αποφάσεις, αυτές δε 

γίνονταν άμεσα εκτελέσιμες, γιατί θα έπρεπε πρώτα να υποβληθούν στον 

έπαρχο και κατόπιν στο νομάρχη. Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου 

εκτελούνταν μόνο και εφόσον είχαν περάσει δεκαπέντε μέρες και ο έπαρχος 

ή  ο  νομάρχης  με  απόφασή  τους  δεν  είχαν  εμποδίσει  την  εκτέλεσή  τους. 
 

Υπήρχαν  και  κάποιες  αποφάσεις  του  δημοτικού  συμβουλίου  που  έπρεπε 

πρώτα για να είναι εκτελεστές να πάρουν την έγκριση του νομάρχου αλλά 

υπήρχαν και ειδικές περιπτώσεις όπου το συμβούλιο είχε κάθε δικαίωμα να 

προσβάλει  τις  αποφάσεις  του  έπαρχου  ή  του  νομάρχη  και  να  προσφύγει 

απευθείας στον υπουργό εσωτερικών. 

Πολλά  νομοθετήματα  και  πολλές  αποφάσεις  και  διαταγές 134    προέκυψαν 

μετά από το νόμο «περί συστάσεως των δήμων», οι οποίες δε δημοσιεύτηκαν 

στην Ε.τ.Κ. Οι έπαρχοι και οι νομάρχες σε συνεργασία με τις υπηρεσίες τους 

ήταν   υπέθυνοι   να   πραγματοποιήσουν   πληθυσμιακή   και   γεωγραφική 

καταγραφή,   μία   διαδικασία,   η   οποία   θεωρείται   χρονοβόρα   περίπλοκη, 

απαιτώντας χρόνο βάσει της οποίας θα προέκυπτε ο σχηματισμός των δήμων. 

Γι΄ αυτό το λόγο συστήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών ένα ειδικό τμήμα, το 
 

οποίο ονομάσθηκε «Γραφείον της δημοσίου οικονομίας» την κύρια ευθύνη του 

οποίου  την  είχε  ο  υπουργός.  Το  συγκεκριμένο  τμήμα  ανέλαβε  όλες  τις 
 

αρμοδιότητες που υπάγονται σήμερα στις στατιστικές υπηρεσίες. Επιπλέον, 

134 
Στις 15 (27) Απριλίου 1834 ένα σημαντικό κείμενο αυτό των Οδηγιών περί σχηματισμού των δήμων 

του Βασιλείου της Ελλάδος εκδόθηκε με τη μορφή εγκυκλίου. Το κείμενο αυτό απαρτίζεται από τρία 

βασικά κεφάλαια: α) Περί σκοπού της συστάσεως των δήμων, β) Γενικαί αρχαί δια τον σχηματισμόν 

των δήμων, γ) Περί της εκτελέσεως του σχηματισμού των δήμων. Δηλιγιάννης Π. Θ.- Ζηνόπουλος Κ. 

Γ. Ελληνική νομοθεσία, αποτελείται από επτά τόμους που εκδόθηκαν από το 1846 έως το 1878. βλ. σελ. 

30. 31 στο Ελ. Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912, Σχηματισμός- 

σύσταση-εξέλιξη-πληθυσμός-εμβλήματα, Αθήνα 1993, σελ.9. 
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στο τμήμα αυτό ανατέθηκε η συλλογή και η επεξεργασία όλων εκείνων των 
 

στοιχείων για το σχηματισμό  των δήμων με την συνεργασία  των ιατρών, 

μηχανικών και εφόρων αρχαιοτήτων των κατά τόπους νομών και επαρχιών. 

Κάθε  τοπικός  παράγοντας  μαζί  με όλους  τους  αρμόδιους  και  τις  τοπικές 

υπηρεσίες ανέλαβε να συντάξει «…ακριβή χωρογραφικήν και τοπογραφικήν 

περιγραφήν του κράτους…» και «…να καταστρώση εύχρηστους πίνακας του 
 

αριθμού  των  κατοίκων  του…» 135     καθώς  επίσης  και  την  οριοθέτηση  των 

επαρχιών και των δήμων. 

Ο  μηχανισμός  των διοικήσεων  και  των  Υποδιοικήσεων  το  έτος 
 

1836 και οι Μεταρρυθμίσεις το 1838 

Το 1836 ο Βαυαρός Βασιλιάς Όθωνας αναχώρησε για την Βαυαρία για 

να  επισκεφθεί  τους  γονείς  του.  Φεύγοντας,  άφησε  με  ειδικό  βασιλικό 

διάταγμα   πολλές   αρμοδιότητες   στο   Υπουργικό   Συμβούλιο.   Το   ειδικό 

Βασιλικό διάταγμα της 23ης  Απριλίου (5 Μαΐου) 1836 (ΦΕΚ 18) επιφόρτιζε με 

νέα καθήκοντα στο Υπουργικό συμβούλιο. Ο Armansberg ως 

Αρχιγραμματέας είχε σημαντικό ρόλο στα πολιτικά δρώμενα της χώρας. Την 

20η    Ιουνίου   (2  Ιουλίου)  1836  (  ΦΕΚ  28)  ο  Αρχιγραμματέας   άλλαξε  το 
 

νομαρχιακό σύστημα του 1833 με το διάταγμα «Περί διοικητικού οργανισμού». 

Με   το   διάταγμα   «Περί   διοικητικού   οργανισμού»   «διατηρείται   η 

διοικητική  διαίρεση  που  χωρίζει  τη  χώρα  σε  νομούς  και  επαρχίες  αλλά 

καταργεί τις θέσεις των νομαρχών, των νομοδιευθυντών και των επάρχων 
 

καθώς  και  τις  υπηρεσίες  τους» 136 .  Με  την  κατάργηση  του  υπάρχοντος 

μηχανισμού  η επικράτεια διαιρέθηκε  σε τριάντα  διοικήσεις και δεκαεννέα 
 

υποδιοικήσεις. 

135 
Ελ. Σκιαδάς., Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912, Σχηματισμός-σύσταση- 

εξέλιξη-πληθυσμός-εμβλήματα, Αθήνα 1993, σελ.10. 
136 

Ν. Δεληνίκος, Αποκέντρωσις και διοικητικά συστήματα εν Ελλάδι, Ανάτυπον εκ του περιοδικού 

Επιθεώρησις δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου, τεύχος 1-2, Αθήναι, 1957, σελ. 4, στο Ελ. 

Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912, Σχηματισμός-σύσταση-εξέλιξη- 

πληθυσμός-εμβλήματα, Αθήνα 1993, σελ.13. 
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Κάθε  διοίκηση  υπάγονταν  στις  άμεσες  διαταγές  των  Υπουργείων. 
 

Διοικητές και υποδιοικητές τελούσαν υπό τις διαταγές των ανωτέρων τους 

καθώς και οι υποδιοικητές τελούσαν υπό τις διαταγές των διοικητών. Στις 22 
 

Ιουνίου (4 Ιουλίου) (ΦΕΚ 29) διορίσθηκαν οι πρώτοι διοικητές και υποδιοικητές. 

Όταν ο Όθωνας επέστρεψε από τη Βαυαρία τον Φεβρουάριο του 1837 

ήταν  ήδη παντρεμένος  με τη διαμαρτυρόμενη  πριγκίπισσα του Oldenburg 
 

Αμαλία. Την επόμενη μέρα από την άφιξή του απόλυσε τον αρχικαγκελάριό 

του  και  αποφάσισε  την   κατάργηση   του   αξιώματος   του   προέδρου   του 

Υπουργικού συμβουλίου. Στη θέση του Αρχιγραμματέα διόρισε γραμματέα 

του Βασιλικού οίκου και της Επικράτειας τον νομικό και οικονομολόγο Ignaz 

von Rudhart, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του το Δεκέμβριο του 1837. 
 

Κατά   την   οθωνική   περίοδο   για   τα   δημόσια   πράγματα   της   χώρας, 

κυριαρχούσα προσωπικότητα εμφανίζεται ο Γεώργιος Γλαράκης137. 

Ο   μηχανισμός   των   διοικήσεων   και   των   υποδιοικήσεων   για   την 

περιφέρεια της χώρας θεωρήθηκε ως ένας μηχανισμός συγκεντρωτικός αλλά 

και  ένα  σύστημα  που  αποτελούσε  τροχοπέδη  και  προκαλούσε  αρκετές 

αντιδράσεις    προερχόμενες  από  την  αντιπολίτευση.  Επιπρόσθετα,  υπήρχε 

δυσκολία  στο  να  βρεθούν  κατάλληλα  πρόσωπα  με  ικανότητες  για  να 

καταλάβουν τις θέσεις των διοικητών και των υποδιοικητών και οικονομική 

δυσπραγία, προβλήματα,  που οδήγησαν στην έκδοση ενός νέου Βασιλικού 

διατάγματος  την  22  Ιουνίου  (4  Ιουλίου)  1838  «Περί  μεταρρυθμίσεως  των 

διοικήσεων»(ΦΕΚ  24).  Με  το  συγκεκριμένο  διάταγμα  έγιναν  αλλαγές  στο 

σύστημα της διοικητικής διαίρεσης της χώρας και οι διοικήσεις από τριάντα 

μειώθηκαν σε είκοσι τέσσερις και σε επτά υποδιοικήσεις. Το συγκεντρωτικό 

σύστημα των διοικήσεων και των υποδιοικήσεων μίκρυνε για να γίνει έτσι 
 

πιο λειτουργικό και πιο ευέλικτο. 

137 
Γεώργιος Γλαράκης (1789-1855). Γεννήθηκε στη Χίο ενώ σπούδασε ιατρική στη Βιέννη. Πολύτιμη 

ήταν η προσφορά του στον Αγώνα του Έθνους. Υπηρέτησε Γραμματέας Εξωτερικών και Ναυτικών 

(1831) επί Καποδίστρια. Συμμετείχε ως βουλευτής στην επιτροπή συντάξεως του Συντάγματος. 

Γερουσιαστής (1850- 1855) και Πρόεδρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας (1844-1847). 
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Οι υφιστάμενες υποδιοικήσεις καταργούνται 
 

Το 1843 με Βασιλικό διάταγμα την 29η Ιουλίου (10 Αυγούστου) (ΦΕΚ 28) 

«Περί καταργήσεως των υφιστάμενων υποδιοικήσεων του κράτους» 

καταργήθηκαν  όλες οι υποδιοικήσεις  της επικράτειας.  Μοναδική  εξαίρεση 
 

έγινε στην υποδιοίκηση Σπετσών, η οποία αποχωρίσθηκε από τη διοίκηση 

της Αργολίδος και ενώθηκε με την υποδιοίκηση της Ύδρας. Οι υποδιοικητές 
 

απολύθηκαν και οι αρμοδιότητές τους πέρασαν στους διοικητές. 

Η μοναρχία αλλάζει το διοικητικό σύστημα 

Με αφορμή την επανάσταση της 3ης (15) Σεπτεμβρίου του 1843 δόθηκε 
 

τέλος στην επανάσταση απολυταρχική παρουσία του Όθωνα και έφερε στη 

χώρα  τη  συνταγματική  μοναρχία,   η  οποία  επέβαλλε  την  αλλαγή  του 

διοικητικού   συστήματος.   Εκείνη   την   περίοδο   ο   τύπος   και   η   γερουσία 

καταδικάζουν το υπάρχον σύστημα διοικήσεως και επιλέγουν να εκθειάσουν 

εκείνο του 1833, το νομαρχιακό. 

Ο σχηματισμός της επιτροπής της Βουλής138  είχε ως κύριο μέλημά της 
 

την μελέτη για την επαναφορά του νομαρχιακού συστήματος διοίκησης. Η 

επιτροπή της Βουλής κατέθεσε σχέδιο νόμου την 14η Μαρτίου 1845. Βάσει των 
 

Γενικών Αρχείων  του Κράτους  ο νόμος  της  5ης  Δεκεμβρίου  1845  (ΦΕΚ 32) 
 

«Περί   διοικητικής   διαιρέσεως   του   Κράτους»   κατάργησε   το   νόμο   περί 

διοικήσεων  και  υποδιοικήσεων  και  επανέφερε  το  νομαρχιακό  σύστημα. 

Ελάχιστες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν με τον νέο νόμο. Οι οργανωτικές 
 

λεπτομέρειες του νόμου του 1833 δε διαφέρουν καθόλου με αυτό του 1845 

παρά  μόνο  η  θέση  του  διευθυντού  νομαρχίας.  Επιπλέον,  ορίστηκαν  νέες 

αρμοδιότητες  νομαρχών  και  επάρχων.  Η  περιφερειακή  διοίκηση  του  1845 

απαρτίζονταν από μια επιτροπή συντάξεως νομοσχεδίων. Τα πρόσωπα που 

138 
Η επιτροπή της Βουλής αποτελείτο από τον βουλευτή Μαυρομιχάλη, τον βουλευτή Ράγκο Πάνο, 

τον βουλευτή Μαρκεζίνη Θωμά και Παλαμήδη Ρήγα στο Ελ. Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα των δήμων 

της Ελλάδος 1833-1912, Σχηματισμός-σύσταση-εξέλιξη-πληθυσμός-εμβλήματα, Αθήνα 1993, σελ.17. 
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την   αποτελούσαν   ήταν   Σ.   Αντωνιάδης        ,   Γ.   Χρυσίδης        ,   Κ.   Θ. 139 140 

Κολοκοτρώνης141  και Ν. Κ. Σπανόπουλος142. 

Στο συγκεκριμένο διάταγμα οι έδρες των επάρχων και των νομαρχών 

δε δημοσιεύτηκαν  για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, υπήρχε διάθεση να 

αλλάξουν  οι  έδρες,  που  είχαν  ορισθεί  από  το  έτος  1833  και  δεύτερον  οι 

βουλευτές ασκούσαν πιέσεις άλλοτε εκφράζοντας ένα τοπικιστικό πνεύμα 

και άλλοτε επικαλούνταν διάφορους ιστορικούς κυρίως λόγους 

υπερτονίζοντας κάθε φορά την προσφορά της πόλης εκλογής τους στον υπέρ 

ανεξαρτησίας αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο οι βουλευτές επιθυμούσαν η πόλη 

εκλογής  τους  να  αποτελέσει  έδρα  του  οικείου  νομάρχου.   Στο  σύνολο 

δημιουργήθηκαν  είκοσι  έξι  επαρχίες  αντί  να  σχηματισθούν  επί  συνόλου 
 

σαράντα εννέα. 

Τελικά,  το  διοικητικό  σύστημα  αυτό  παρέμεινε  έως  το  1887.  Όταν 

αναγορεύτηκε ο Γεώργιος Α΄ Συνταγματικός βασιλέας των Ελλήνων και η 

Εθνοσυνέλευση ψήφισε την τήρηση του Συντάγματος το 1864 το διοικητικό 

σύστημα του 1845 δεν επηρεάστηκε καθόλου143. Θεωρείται επιτυχημένο και 

θεμελιωμένο  στην  κοινή  συνείδηση  και  έχει  αποκτήσει  ρίζες  που  του 
 

επιτρέπουν να αποτελεί παράδοση για το διοικητικό μας σύστημα και να 

ισχύει μέχρι τις μέρες μας. 

Ο σχηματισμός των Δήμων από το 1834 έως το 1836 

Για τους πρώτους σχηματισθέντες  Δήμους της επικράτειας υπάρχει 

ελλιπής πληροφόρηση, η οποία οφείλεται σε μη δημοσιευμένα στοιχεία αλλά 

139 
Αντωνιάδης Σπυρίδων (1808- 1873). Γεννήθηκε στη Χαλέπα και πέθανε στην Αθήνα. Ιστορικός και 

πολιτικός. Συμμετείχε στην οργανωτική προσπάθεια για την εφαρμογή του δημοτικού συστήματος. 

Υπουργός Παιδείας (1866) και πολλές φορές νομάρχης. 
140 

Χρυσίδης Γεώργιος. Το 1829 διορίστηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ενώ διορίστηκε καθηγητής όταν 

μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα στην Αθήνα. 
141 

Κολοκοτρώνης Κωνσταντίνος (1804- 1849). Αγωνιστής της Επαναστάσεως και βουλευτής 

Γορτυνίας. Στην κυβέρνηση Κουντουριώτου διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών. 
142 

Στους καταλόγους των πρακτικών της Βουλής ο Ν. Κ. Σπανόπουλος δεν αναφέρεται ως βουλευτής 

αλλά και δεν έχουν βρεθεί βιογραφικά στοιχεία. 
143

«Στο νέο Σύνταγμα του 1864 δεν υπήρχε καμία διάταξη που να αφορά ζητήματα τοπικής 

αυτοδιοίκησης παρά μόνο ένα από τα 110 άρθρα, το 105, που περίγραφε τον τρόπο εκλογής των 

δημοτικών αρχών». Ελ. Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912, 

Σχηματισμός-σύσταση-εξέλιξη-πληθυσμός-εμβλήματα, Αθήνα 1993, σελ.18. 
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και ελλιπής πληροφόρηση σε ότι σχετίζεται με την εξέλιξη του σχηματισμού 
 

των δήμων. Η μοναδική πηγή πληροφόρησης γύρω από τον σχηματισμό των 

Δήμων είναι η υπηρεσιακή αλληλογραφία του Υπουργείου Εσωτερικών με 
 

την Αντιβασιλεία. 
 

Αναμφίβολα   ο   σχηματισμός   των   Δήμων   επηρεαζόταν   από   τις 

επικρατούσες συνθήκες που υπήρχαν σε κάθε τόπο. Τέτοιες συνθήκες ήταν 
 

οι πολιτικές και προσωπικές φιλοδοξίες  των κατά τόπους  προσώπων  που 

ασχολούνταν με τη διοικητική περιφέρεια και τη διοίκησή της. 

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των Δήμων πέρασε στην ευθύνη του Ι. 

Κωλέττη,  ο  οποίος  ήταν  επικεφαλής  της  Γραμματείας  του  Υπουργείου 

Εσωτερικών. Βοηθός του Κωλέττη ήταν ο Παναγιώτης Σούτσος144. «Εις τον 
 

επί  ημερομισθίω  προσληφθέντα  όλως  προσωρινώς  Παν.  Σούτσον  ανετέθη 

ειδικώτερον  η  όλη  επιστασία  των  δημοτικών  υποθέσεων». 145     Όμως  με  τη 

δημιουργία  του  Γραφείου  Δημόσιας  Οικονομίας  τα  περί  σχηματισμού  και 

οροθεσίας των δήμων μετατοπίστηκαν οι αρμοδιότητες από τον Π. Σούτσο 

στους υπαλλήλους της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Πολλά    ονόματα 

ενεπλάκησαν στο σχηματισμό των δήμων κατά την πολιτεία του Κωλέττη 

και   πολλές   αρνητικές   κριτικές   υπήρξαν,   όπως   κατάχρηση   δημοσίου 

χρήματος, κλοπές, ληστείες, διορισμοί και αρκετές αυθαιρεσίες. 

Η Αντιβασιλεία του Όθωνα κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια στην 

ίδρυση   των   δήμων   χωρίς   να   υπολογίσει   δυσκολίες   και   εμπόδια   που 

παρουσιάζονταν  σε  όλη  την  επικράτεια  της  χώρας  με  αποτέλεσμα  να 

παρατηρούνται  καθυστερήσεις και μη τελεσφόρηση  του σχηματισμού  των 
 

δήμων. 

Η Αντιβασιλεία παρατηρώντας την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις 

κατευθυντήριες  εντολές  που  έδινε  στους  νομάρχες  και  οι  οποίοι  δεν  τις 

εκτελούσαν  αποφάσισε  και  συνέταξε  «Οδηγίαι  δια  τον  σχηματισμόν  των 

144 
Σούτσος Παναγιώτης (1806- 1868). Φαναριώτης ρομαντικός πεζογράφος και ποιητής της Α΄ 

Αθηναϊκής Σχολής. Ανέπτυξε πολιτική δράση και το 1830 διορίσθηκε από τον Καποδίστρια 

Γραμματέας της Γερουσίας. 
145 

Γ. Δημακόπουλος, Η Θεμελίωσις του δημοτικού συστήματος 1833- 1834, Αθήνα 2001, σελ. 81. 
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δήμων του Βασιλείου της Ελλάδος». Οι οδηγίες αυτές αποτελούνταν από τρία 
 

κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο «Περί του σκοπού της συστάσεως των δήμων» 

ανέφερε ότι σκοπός αυτής της διαίρεσης του κράτους είναι η αποκατάσταση 

της   ευκολότερης   και  ομαλότερης   διοίκησης  του  Κράτους.   Στο  δεύτερο 

κεφάλαιο  των  οδηγιών  «Γενικαί  αρχαί  δια  τον  σχηματισμόν  των  δήμων» 

αναφέρεται σε φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά δηλαδή στην οριοθέτηση 
 

των  δήμων  (πληθυσμός,  έκταση,  τα  όρια).  Στο  τρίτο  κεφάλαιο  «Περί της 

εκτελέσεως του σχηματισμού των δήμων» οι έπαρχοι είχαν την υποχρέωση να 

παρατηρήσουν τη διαγραφή των ορίων των δήμων που ίσχυαν παλαιότερα 

και να καταστρώσουν νέον χάρτη με τον οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά 

και με γεωγραφικές αποτυπώσεις όλες οι θέσεις των χωρίων. 

Η Γραμματεία των Εσωτερικών μετά τη δημοσίευση και κοινοποίηση 

των  Οδηγιών  για  το  σχηματισμό  των  δήμων  του  Βασιλείου  της  Ελλάδος 

επέστησε   την   προσοχή   στους   νομάρχες   να   προσδώσουν   χαρακτήρα 

επείγουσας  σημασίας  στην  εκτέλεση  όλων  των  οδηγιών,  στην  άμεση  και 

γρήγορη  συγκρότηση  δήμων  αυτοτελών  οικισμών,  των  κωμοπόλεων  και 

τέλος των οικισμών (α΄ και β΄ τάξεως). 

Ταυτόχρονα με όλη αυτή τη διαδικασία εκφράστηκε δυσφορία και μη 

ικανοποίηση από την πλευρά της Αντιβασιλείας απέναντι στη Γραμματεία 

Εσωτερικών διότι η Γραμματεία επέλεξε να ακολουθήσει διαφορετική «οδό» 

σε  σχέση  με  την  έκδοση  του  νόμου  «Περί  συστάσεως  των  δήμων» 146 .  Η 

Αντιβασιλεία αντέδρασε και προχώρησε σε σύνταξη νέου147 σχεδίου οδηγιών, 
 

το οποίο σχετιζόταν με το σχηματισμό και την οριοθέτηση των δήμων. Η 
 

αντιπαράθεση μεταξύ της Αντιβασιλείας και της Γραμματείας Εσωτερικών 

προκάλεσε την καθυστέρηση στην ανάπτυξη του σχηματισμού των δήμων. 

146 
Γ. Δημακόπουλος, Η Θεμελίωσις του δημοτικού συστήματος 1833- 1834, Αθήνα 2001, σελ. 90. 

 

οποίας και απέστειλε προς την Γραμματείαν των Εσωτερικών κατά την 15
ην 

/27
ην 

Μαρτίου 1834, ίνα 

λιθογραφηθούν και κοινοποιηθούν εις τους νομάρχας και τους επάρχους προς εκτέλεσιν.» 
147 

Γ. Δημακόπουλος, Η Θεμελίωσις του δημοτικού συστήματος 1833- 1834, Αθήνα 2001, σελ. 91. «Το 
ως άνω σχέδιον εγκυκλίου υπεβλήθη υπό της Γραμματείας εις το Συμβούλιον της Αντιβασιλείας προς 

έγκρισιν, ητο δε πράγματι λίαν λεπτομερές, αυτόχρημα εξαντλητικόν, προσιδιάζον εις χώραν 

διαθέτουσαν λίαν προηγμένην διοικητικήν υπηρεσίαν και ανεφέρετο εις δύο κύρια θέματα : α) τας 

γενικάς αρχάς περί του σχηματισμού των δήμων και β) την οροθέτησιν των δημοτικών περιφερειών.» 

«Κατά το πνεύμα της Βασιλικής Αποφάσεως της 27
ης 

Δεκεμβρίου 1833/8
ης 

Ιανουαρίου 1834 , τας 
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Πέραν όλων αυτών υπήρχαν και αντικειμενικές δυσκολίες όπως η έλλειψη 
 

τεχνικού προσωπικού που θα συγκέντρωνε τα απαραίτητα στοιχεία για το 

σχηματισμό  των  δήμων.  Τα  στατιστικά  στοιχεία  για  να  οροθετηθούν  οι 

επαρχίες, οι δήμοι και οι νομοί ήταν δύσκολο να συγκεντρωθούν και το έργο 

ήταν δυσχερές. Έπειτα από μεγάλη προσπάθεια συντελέσθηκε η σύσταση 

των   δήμων,   διεξήχθησαν   δημοτικές   εκλογές,   ανεδείχθησαν   δημοτικοί 
 

άρχοντες,   λειτούργησε   ο   δημοτικός   οργανισμός   χωρίς   όμως   να   έχουν 

καθοριστεί  τα  όρια  των  δημοτικών  περιφερειών.  Οι  κτηματολογικές  και 

τοπογραφικές εργασίες τις οποίες συνιστούσαν οι οδηγίες της Αντιβασιλείας 

και τα σχέδια της Γραμματείας  των Εσωτερικών  δεν πραγματοποιήθηκαν 

ποτέ. Γι΄ αυτό το λόγο η Γραμματεία ίδρυσε Τοπογραφική Υπηρεσία, Σώμα 
 

Τοπογράφων  Μηχανικών  και  Σχολή  Γεωδαισίας 148 .  Οι  αρμοδιότητες  της 
 

Τοπογραφικής  υπηρεσίας  περιλάμβαναν  την  οροθέτηση  των  νομών,  των 

επαρχιών, των δήμων και τη σύνταξη του κτηματολογίου. 

Τα   σχέδια   που   κατατέθηκαν,   οι   ιδέες   που   αναπτύχθηκαν,   οι 

προοδευτικές προτάσεις που διατυπώθηκαν και οι ορθολογικές εισηγήσεις 

που καταγράφηκαν  ήταν  σε βαθμό που προκαλεί έκπληξη. Όλα αυτά τα 

σχέδια  καθώς  και  η μεγάλη  προσπάθεια που  έγινε  δεν  μπορεί  να γίνει 

αντιληπτή   και   να εκτιμηθεί   επαρκώς, γιατί   γνωρίζουμε   μόνο όσα 

πραγματοποιήθηκαν ίσως   και   λιγότερα από   όσα   δημοσιεύτηκαν στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ίσως και όλα αυτά τα σχέδια και οι εκτιμήσεις 

να  ήταν  δύσκολο  να  εφαρμοσθούν  ακόμα  και  σε  μια  καλά  οργανωμένη 

πολιτεία κάτι που ακόμα αναζητούσε ο πρωτοιδρυθείς ελληνικός διοικητικός 
 

μηχανισμός149  και το νεοσυσταθέν κράτος. 

148 
Γ. Δημακόπουλος, Η Θεμελίωσις του δημοτικού συστήματος 1833- 1834, Αθήνα 2001, σελ. 97. Οι 

τεχνικές δυσκολίες οδήγησαν το Γραμματέα των Εσωτερικών να εισηγηθεί την 3
ην 

/ 15
ην 

Οκτωβρίου 

1834 την ίδρυση Τοπογραφικής υπηρεσίας. 
149 

Γ. Δημακόπουλος, Η Θεμελίωσις του δημοτικού συστήματος 1833- 1834, Αθήνα 2001, σελ. 98. Τα 

μέλη του Συμβουλίου της Αντιβασιλείας υποστήριζαν ότι επιδιώχθηκε φιλοδόξως το καλύτερο 

δυνατόν παρόλο από μας την έλλειψη αξιόλογης οργάνωσης αλλά και πρόσφατης διοικητικής 

«παράδοσης» και επομένως σοβαρών περιορισμών και αντιδράσεων. Δεν είχαν εκτιμηθεί τα πράγματα 

ορθά. Υπήρχαν πολλές συγκρούσεις, αντιθέσεις και εμπόδια που έλαβαν χώρα. 
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Συγχωνεύσεις και νεοσχηματιζόμενοι Δήμοι (1836 - 1841) 
 

Την 27η  Δεκεμβρίου 1833 το άρθρο 8 περιγράφει τα «Περί σχηματισμού 

και της διαιρέσεως των δήμων»(ΦΕΚ3/1834) και αναφέρει «…ότι ο σχηματισμός 

και η διαίρεση των δήμων διατάτετται παρά του βαασιλέως, αλλά δια να γένη 

εις  το  μέλλον  μεταβολή  του  άπαξ  προσδιορισμένου  διοργανισμού  αυτών, 

απαιτείται προηγουμένως η γνωμοδότησις του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου, 
 

καθώς  και  του  επαρχιακού  και  του  νομαρχιακού  συμβουλίου…» 150 .  Στο 

συγκεκριμένο  άρθρο  είναι  χαρακτηριστική  η  χρονοβόρα  και  μακροχρόνια 

διαδικασία  που  θα  έπρεπε  να  ακολουθηθεί  για  να  συγχωνευθεί  ή  να 

διαιρεθεί ένας δήμος ή να υπαχθεί ένα τμήμα σε ένα άλλο151. 

Οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνταν εξαιτίας της φοροελαφρύνσεως 
 

που  υπήρχε  και  της  απόλαυσης  των  αγαθών  που  προέκυπταν  από  την 

εφαρμογή  του  δημοτικού  συστήματος.  Το  1835  συγχωνεύονται  οι  δήμοι 

Μήλου και Ζεφυρίας152  και το έτος 1836 γίνονται οι συγχωνεύσεις των δήμων 

Πατρών   και   Μεσσάτιδος ,   Τανάγρας   και   Ωρωπού της   επαρχίας 153 154 

Καλλιδρόμης (Ευρυτανίας), των δήμων Μεθυδρίου και Νυμφασίας155  και της 

επαρχίας Δωρίδος156. 
 

Η  εμφάνιση  οικονομικών  προβλημάτων  στους  δήμους  έφερε  την 

κατάργηση των συγχωνεύσεων, οι οποίες ονομάζονται «οι συγχωνεύσεις του 

1840».   Η   Γραμματεία   των   Εσωτερικών   προέβη   στην   υποστήριξη   των 

συγχωνεύσεων των δήμων για την οικονομία  των δημοτικών εισπράξεων, 

για την στήριξη και την εξάπλωση της δημοτικής εκπαίδευσης μια και τα 

έσοδα  των  δήμων  θα  χρησίμευαν  στη  συντήρηση  και  στη  σύσταση  των 
 

δημοτικών σχολείων όχι μόνο στην πρωτεύουσα των δήμων που μόλις είχαν 

σχηματισθεί αλλά και σε μεγάλες επαρχίες. Επιπρόσθετα, οι συγχωνεύσεις 

150 
Ελ. Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912, Σχηματισμός-σύσταση- 

εξέλιξη-πληθυσμός-εμβλήματα, Αθήνα 1993, σελ.52. 
151 Γ. Δημακόπουλος, Η Θεμελίωσις του δημοτικού συστήματος 1833- 1834, Αθήνα 2001, σελ. 88. 
152 Β.Δ. 21ης Δεκεμβρίου 1835 (2 Ιανουαρίου 1836), ΦΕΚ 21. 
153 Β.Δ. 3ης  (15) Ιουλίου 1836 (ΦΕΚ 35). 
154 Β.Δ. 31ης Ιουλίου (12 Αυγούστου) 1836 (ΦΕΚ 62). 
155 Β.Δ.  1ης (23) Δεκεμβρίου 1836 (ΦΕΚ 76). 
156 

Β.Δ. 30
ης 

Οκτωβρίου (12 Νοεμβρίου) 1836 (ΦΕΚ 63). 
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απέβλεπαν στο να μην επιβάλλονται νέοι φόροι αλλά και σε μεγαλύτερη 
 

απόδοση  των  διοικητικών  υπηρεσιών  από  λιγότερους  και  πιο  έμπειρους 

δημάρχους157 . 
 

Η διαδικασία των συγχωνεύσεων ξεκίνησε το έτος 1836. Ταυτόχρονα, η 
 

Γραμματεία Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο βάσει της οποίας θα έπρεπε να 

ακολουθηθούν   βασικές   αρχές   με   πέντε   άξονες,   που   θα   στήριζαν   τις 
 

συγχωνεύσεις. Πρώτη αρχή ήταν το πιο μακρινό χωριό του δήμου να μην 

απέχει πάνω από τρεισήμισι ώρες, ως πρωτεύουσα του δήμου να θεωρείται 

εκείνο  το  χωριό,  που  θα  έχει  το  μεγαλύτερο  πληθυσμό  και  βρίσκεται  σε 

κεντρικό σημείο. Επιπλέον, ο νεοσχηματισθείς δήμος θα έπρεπε να λαμβάνει 

την ονομασία από τα συγχωνευμένα χωριά και σε όλες τις συγχωνεύσεις θα 
 

έπρεπε να υπολογίζεται η ομοιότητα των ηθών και των συνηθειών ανάμεσα 

στους κατοίκους αλλά και λοιπές σχέσεις των κατοίκων που σχετίζονται με 

τα γεωργικά    θέματα. Τέλος, όποιος δήμος ήταν    άπορος χωρίς 

προϋπολογισμό  θα  έπρεπε  να  συγχωνευθεί  ακόμα  και  αν  το  δημοτικό 

συμβούλιο είχε αποφασίσει το αντίθετο. 

Η διαδικασία της συγχώνευσης ξεκίνησε από το 1836. Η Γραμματεία 

των  Εσωτερικών  κατέβαλε  προσπάθεια  να  συντάξει  πίνακες 158      για  τη 

συγχώνευση   των  δήμων   και  αυτούς  να  τους   προωθήσει   στα  αρμόδια 

επαρχιακά   συμβούλια.    Όμως   η   διαδικασία    των    συγχωνεύσεων    δεν 

τελεσφόρησε εξαιτίας πολιτικών και διαδικαστικών λόγων με αποτέλεσμα 

να ανακινηθεί πάλι το συγκεκριμένο θέμα το έτος 1838. Η Γραμματεία των 

Εσωτερικών  απέδωσε  ευθύνες  στα  αρμόδια  επαρχιακά  συμβούλια  για  τις 
 

καθυστερήσεις. Επιπρόσθετα, η Γραμματεία είχε ζητήσει από τα επαρχιακά 

157 
Ελ. Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912, Σχηματισμός-σύσταση- 

εξέλιξη-πληθυσμός-εμβλήματα, Αθήνα 1993, σελ.55. 
158 

Οι πίνακες συντάσσονταν κατά επαρχίες και όχι κατά διοικήσεις. Το περιεχόμενο των πινάκων ανά 

στήλη ήταν : ο υφιστάμενος σχηματισμός των δήμων, ο νέος σχηματισμός, η ονομασία, η πρωτεύουσα 

του δήμου, τα ονόματα όλων των χωριών που αποτελούσαν το νέο δήμο, την απόσταση κάθε χωριού 

από την έδρα του δήμου, ο πληθυσμός του νέου δήμου. Στη στήλη που σημειώνονταν οι παρατηρήσεις 

αναφέρονταν αν το δημοτικό συμβούλιο συνηγόρησε στη συγχώνευση, με ποιους δήμους 

γνωμοδότησαν να συγχωνευτούν, τη γνώμη του επαρχιακού συμβουλίου και τη γνώμη του διοικητού 

και της Γραμματείας των Εσωτερικών. Ελ. Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833- 

1912, Σχηματισμός-σύσταση-εξέλιξη-πληθυσμός-εμβλήματα, Αθήνα 1993, σελ.56. 
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συμβούλια γνωμοδοτήσεις  για τις συγχωνεύσεις που εκείνα πρότειναν  με 
 

σαφή και καθαρή αιτιολογία, με σκοπό να τις προωθήσουν στο Βασιλιά για 

έγκριση.   Εκείνα   όμως   τις   περισσότερες   φορές   χρονοτριβούσαν   και   δε 
 

συμφωνούσαν για ορισμένες συγχωνεύσεις. 
 

Πολλοί   δήμοι   απέφευγαν   να   ακολουθήσουν   τη   διαδικασία   των 

συγχωνεύσεων,  γιατί  σε  καμία  περίπτωση  δεν  ήθελαν  να  απωλέσουν 
 

δημοτική εξουσία και ωφέλειες που συνδέονταν με τις δημοτικές αρχές. Τα 

συμφέροντα για κάθε επαρχιακό συμβούλιο διέφεραν κάθε φορά. Υπήρχαν 

και ορισμένα συμβούλια που επηρεασμένα από την Γραμματεία αποφάσιζαν 

συγχώνευση αρκετών χωριών που απείχαν ακόμα και επτά ώρες από την 

έδρα του δήμου. Με αυτόν  τον  τρόπο  σχηματίζονταν  μεγάλες  διοικητικές 
 

περιφέρειες, οι οποίες κατά τη Γραμματεία Εσωτερικών δεν μπορούσαν να 

ελεγχθούν   και   η   επιτήρησή   τους   θα   αποτελούσε   τροχοπέδη   για   την 

ανάπτυξή τους και την ευημερία τους. Αυτό συνέβαινε, γιατί τα μέλη των 

επαρχιακών συμβουλίων που ανήκαν σε μεγάλες διοικητικές περιφέρειες θα 

είχαν πιθανότητα να καταλάβουν το υψηλότερο αξίωμα του δήμου αυτό του 

δημάρχου. 

Την ευθύνη για τη συγκέντρωση, την καταγραφή και τον έλεγχο των 

πινάκων  για  τις  συγχωνεύσεις  των  επαρχιών 159    είχε  ο  Γραμματέας  των 
 

Εσωτερικών Θεοχάρης, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Γλαράκη. 

Φυσική απόρροια των συγχωνεύσεων ήταν η ένωση των περιουσιών 

των επαρχιών. «Η συγχώνευση δύο ή περισσότερων δήμων σε έναν επέφερε τη 

συμμετοχή  του  καταργούμενου  δήμου  στην  περιουσία  του  δήμου  που  τον 
 

απορροφούσε  ,  είχε  έτσι  σαν  αποτέλεσμα  το  αποσπώμενο  τμήμα  που  θα 

159 
Κατά το έτος 1840 δημοσιεύτηκαν οι συγχωνεύσεις των επαρχιών Ναυπλίας, Μεσσήνης, 

Παρνασσίδος, Άργους, Πυλίας, Λοκρίδος, Θήρας, Νάξου, Λειβαδειάς, Αττικής, Άνδρου, Ευρυτανίας, 

Χαλκίδος, Επιδαύρου, Κυνουρίας, Μεγαλουπόλεως, Μεσολογγίου. Το έτος 1841 συγχωνεύθηκαν οι 

επαρχίες Πατρών, Ηλείας και Καλάμων. Ενώ το έτος 1842 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των δήμων 

της επαρχίας Θηβών. Πολλές είναι εκείνες οι αδημοσίευτες συγχωνεύσεις. Τέλος, στις επαρχίες 

Μήλου, Κέας, Σκοπέλου, Αιγίνης, Τήνου και Ύδρας δεν πραγματοποιήθηκαν συγχωνεύσεις. Ελ. 

Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912, Σχηματισμός-σύσταση-εξέλιξη- 

πληθυσμός-εμβλήματα, Αθήνα 1993, σελ.58. 
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αποτελούσε ιδιαίτερο δήμο να στερηθεί την ιδιοκτησία που είχε στο δήμο που 
 

ανήκε».160 

Η ονοματολογία των Δήμων 
 

Σήμερα παρουσιάζεται μεγάλο ερευνητικό κενό στην ονοματολογία 

των   Δήμων   όσο   στα   τοπωνύμια   αλλά   και   στα   ανθρωπονύμια.   Αυτό 

συμβαίνει  γιατί,  ενώ υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια  στα τέλη του 

προηγούμενου   αιώνα   από   Έλληνες   ονοματολόγους,   το   δύσκολο 
 

ενδιαφέρον   αυτό   αντικείμενο   δε   βρήκε   άξιους   συνεχιστές.   Κατά 

και 
 

τον 

Καθηγητή Συμεωνίδη «η απουσία ενός ερευνητικού έργου που θα κάλυπτε 

την περίοδο 1830-1912 είναι αισθητή και δυσκολεύει το έργο της μελέτης των 
 

τοπωνυμίων»161. 
 

Πρόθεση  όλων  των  ιθυνόντων  και των  παραγόντων  της  δημοτικής 

εξουσίας αλλά και της Γραμματείας των Εσωτερικών ήταν να αποβάλλεται 

καθετί  που  σχετιζόταν  με  την  επανάσταση  του  1821,  ενώ  προκαλούσαν 

θαυμασμό   τα   αρχαιοπρεπή   ονόματα   και   γενικότερα   η   αναβίωση   των 

ονομάτων  της αρχαιότητας.  Η Γραμματεία  των Εσωτερικών κατεύθυνε με 

εντολές  και  οδηγίες  τους  νομάρχες  να  δίδουν  αρχαιοελληνική  ονομασία 

στους δήμους. 

Είναι σαφές ότι υπήρξε μια προσπάθεια να αποσυνδεθεί το νεοπαγές 

ελληνικό κράτος με καθετί προεπαναστατικό ή κάτι που θύμιζε την περίοδο 

της  τουρκοκρατίας.  Αυτό  το  σχέδιο  του  Βασιλέα  και  της  επιτροπής  της 

Αντιβασιλείας  απέβλεπε  στην  ηθική και πολιτική  ενίσχυση  των  Ελλήνων 
 

συνδέοντας το παρόν τους με το ένδοξο παρελθόν τους. Η προσδοκία μιας 

ανάστασης  της  αρχαιότητας  θα  γεννούσε  άμιλλα  στους  Έλληνες  και  θα 
 

ενδυνάμωνε το αυτοσυναίσθημά τους. 

160 
Ελ. Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912, Σχηματισμός-σύσταση- 

εξέλιξη-πληθυσμός-εμβλήματα, Αθήνα 1993, σελ.58. 
161 

Χ. Συμεωνίδης, Εισαγωγή στην Ελληνική ονοματολογία, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 22 στο Ελ. 

Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912, Σχηματισμός-σύσταση-εξέλιξη- 
πληθυσμός-εμβλήματα, Αθήνα 1993, σελ.64. 
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Ραγκαβής, Ross,      Νερουλός, Ευστρατιάδης, Καββαδίας      και 

Παπαμιχαλόπουλος  είναι  λίγοι  από  εκείνους  που  ασχολήθηκαν  με  την 

ονοματολογία  των  Δήμων.  Ταυτόχρονα  με  την  συγκρότηση  των  Δήμων 
 

πραγματοποιούνταν  και η ονοματοδοσία  αυτών,  ενώ επιχειρούνταν  και η 

μετονομασία  των  εδρών.  Από  το  1833  έως  το  έτος  1912  έγινε  χρήση 673 

ονομάτων.   «Τα  ονόματα  των  εδρών  που  επιχείρησαν  να  επιβάλουν 
 

υιοθετήθηκαν τελικώς σε 312 δήμους»162. 

δεν 

Η  εγκύκλιος  που  εξέδωσε  ο  υπουργός  Χ.  Χριστόπουλος  την 18η
 

Σεπτεμβρίου το 1867 φανερώνει την προσπάθεια αλλά και τη δυσκολία του 

Υπουργείου  Εκκλησιαστικών  και Δημόσιας  Εκπαίδευσης  να συγκεντρώσει 

και να καταγράψει τα ονόματα των επαρχιών, των χωριών και των Δήμων. 
 

Χαρακτηριστικά  η  εγκύκλιος  επισημαίνει  «…οι  πίνακες  των  δήμων  του 

κράτους, οι δημοσιευθέντες υπό τε της Κυβερνήσεως και υπό ιδιωτών τινών, 

περιέχοντες  άλλοι  μεν  περισσότερα,  άλλοι  δε  ολιγότερα  ονόματα  χωρίων, 

μοναστηρίων, θέσεων και νήσων, ου μόνον εις ουδέν άλλον χρησιμεύουν, αλλά 
 

και εν τούτοις κατά πολλά πάντες χωλαίνουσιν»163. 

Μόλις   το   έτος   1909   συστήθηκε   «επιτροπεία   προς   μελέτη   των 

Τοπωνυμίων της Ελλάδος και εξακρίβωσιν του ιστορικού λόγου αυτών»164. 

Τα Εμβλήματα των σφραγίδων των Δήμων 

Τα εμβλήματα των σφραγίδων των Δήμων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα 

όπως και τα ονόματα των Δήμων με την επικράτηση των αρχαιοελληνικών 

162 
Οι έδρες που υιοθέτησαν τη μετανομασία είναι : Τανάγρα (Λιάταις), Λαμία (Ζητούνι), Πτελεόν 

(Φτελιό), Άμφισσα (Σάλωνα), Ναύπακτος (Λεπεντό), Αιτωλικόν (Ανατωλικόν). Βλ. Ελ. Σκιαδάς, 

Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912, Σχηματισμός-σύσταση-εξέλιξη-πληθυσμός- 

εμβλήματα, Αθήνα 1993, σελ.68. 
163 

Ελ. Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912, Σχηματισμός-σύσταση- 

εξέλιξη-πληθυσμός-εμβλήματα, Αθήνα 1993, σελ.69. 
164 

Μέλη της Επιτροπείας των Τοπωνυμίων ήταν καθηγητές Πανεπιστημίων όπως ο Ν.Γ. Πολίτης, ο 

Σπυρίδων Λάμπρος, ο Γεώργιος Χατζηδάκης, ο Γρηγόριος Βερναρδάκης, ο Π. Καββαδίας.  Ν. Γ. 

Πολίτης, Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων, Επιτροπεία των 

Τοπωνυμίων της Ελλάδος, Αθήνα 1920, σελ. 3-11 στο Ελ. Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της 

Ελλάδος 1833-1912, Σχηματισμός-σύσταση-εξέλιξη-πληθυσμός-εμβλήματα, Αθήνα 1993, σελ.71. 
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ονομάτων και καμία σύνδεση δε θέλουν να έχουν με την προεπαναστατική 
 

περίοδο και τα χρόνια της τουρκοκρατίας. 

Από  το  1833  έως  το  1912  καταγράφονται  464  εμβλήματα.  «Εκατόν 

ένδεκα εμβλήματα από αρχαία νομίσματα, τριάντα έξι από φυτά, επτά από 

αρχαίους τόπους (ναούς), εβδομήντα δύο από θεότητες, νύμφες και βασιλείς, 

πενήντα πέντε από χαρακτηριστικά τόπων, τριάντα από ιστορικά γεγονότα, 
 

ένδεκα  από  αρχαίες  πλάκες,  ανάγλυφα  και  αγάλματα,  δέκα  τέσσερα  από 

αρχαία σύμβολα και αντικείμενα, δεκαεννέα από μυθολογικά γεγονότα, εξήντα 

επτά από ζώα και τέλος σαράντα δύο εμβλήματα με διάφορους 

συμβολισμούς»165. 

Το 1834 συστήνεται μια επιτροπή, μέλη της οποίας, είναι ο Υπουργός 
 

Εξωτερικών Νερουλός, ο Π. Σούτσος, ο Χρυσίδης και ο Ν. Δούκας, η οποία 

στοχεύει στην εκλογή της σφραγίδας για τους συστημένους και 

οργανωμένους δήμους της Ελλάδος. Για αποτελέσματα αυτής της επιτροπής 

δεν υπάρχουν στοιχεία αρκετά που να περιγράφουν την ακριβή λειτουργία 

της. 

Με βασιλικό διάταγμα της 7ης  Αυγούστου 1834 οι Δήμοι θα πρέπει να 
 

έχουν  δημόσια  σφραγίδα 166    που  να  φέρει  εις  το  μέσο  τα  παράσημα  του 

κράτους και να κυκλώνει το όνομα των αρχών για τις οποίες προσδιορίζεται 

η χρήση. Υπήρχαν και αρκετοί δήμοι οι οποίοι είχαν το δικό τους έμβλημα για 

τις σφραγίδες τους167. 

165 
Ελ. Σκιαδάς, Ιστορικό διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912, Σχηματισμός-σύσταση- 

εξέλιξη-πληθυσμός-εμβλήματα, Αθήνα 1993, σελ.72. 
166 

Με τη χάραξη των σφραγίδων ασχολήθηκαν ο Lange και ο Έλληνας Κόντος ενώ μεγάλες 

ποσότητες ανέλαβε να κατασκευάσει ο στρατιωτικός Λόχος των Τεχνιτών. Ελ. Σκιαδάς, Ιστορικό 

διάγραμμα των δήμων της Ελλάδος 1833-1912, Σχηματισμός-σύσταση-εξέλιξη-πληθυσμός-εμβλήματα, 

Αθήνα 1993, σελ.75. 
167 

Η σφραγίδα του δήμου Καρπενησίου απεικόνιζε το μνήμα του Μάρκου Μπότσαρη, ο οποίος έπεσε 

στο Κεφαλόβρυσο ενώ στο κάτω σημείο έγραφε τα αρχικά του ονόματός του ήρωα. Πάνω στο μνήμα 
κάθεται λιοντάρι, δίπλα σε κλαίουσα ιτιά. 
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Ο πληθυσμός της χώρας μέσα από τις Απογραφές 

Κατά την οθωνική περίοδο «δέκα    πόλεις    εκ    του    μη    όντος 

συγκροτήθηκαν και εικοσιτρείς άλλες ανακαινίστηκαν»168. Το ελληνικό κράτος 

τα πρώτα πενήντα χρόνια εξακολουθούσε να έχει ενισχυμένο τον αγροτικό 

πληθυσμό.   Το   1860   η  Αθήνα,   η  Ερμούπολις,   το   Άργος   και   η   Πάτρα 

ξεπερνούσαν τους 10.000 κατοίκους, ενώ 216 δήμοι είχαν πληθυσμό από 2.000 

έως 10.000. Από το 1828 έως το 1861 ο περισσότερος πληθυσμός διαβιούσε 

στην  Πελοπόννησο,  τη  Στερεά 
 

λιγότερος ζει στις Κυκλάδες. 

Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες ενώ ο 

168 
Χ. Μπαμπούνης, Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την Οθωνική περίοδο (1833- 1862) Θεσμικό πλαίσιο, 

Οργάνωση και Λειτουργία, Αθήνα 2009, σελ.61. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ (1835 – 1837) 

Ο Ανάργυρος Πετράκης ήταν ο πρώτος Δήμαρχος Αθηναίων μετά τις 

δημοτικές εκλογές του 1835. Είχε καταγωγή από τη Δημητσάνα169   και είχε 

διατελέσει δημογέροντας όταν η Αθήνα ήταν κοινότητα. Στην επανάσταση 

του  ΄21  συμμετείχε  ως  πολεμιστής.  Διετέλεσε  ακόμα  αντιπρόσωπος  της 

πόλεως  των  Αθηνών  στο  Βουλευτικό  Σώμα  και  Κριτής  (Δικαστής). 170    Ο 

Ανάργυρος Πετράκης προτιμήθηκε από τον Δ. Καλλιφρονά που είχε λάβει 
 

περισσότερες ψήφους.171 

Δημοτικοί   Πάρεδροι   ήταν   οι   Βρυζάκης   Κ.,   Γέροντας   Άγγελος, 

Θεοχάρης Κ., Μεταξάς Γ. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι ήταν οι Βουζίκης Μ., Βρυζάκης Θ., Γαλάτης Σ., 

Γεννάδιος Γ., Γέροντας Ν., Γκικάκης Σ., Ηπίτης Π., Καλλιφρονάς Δ., Κοκκίδης 

Κ.,  Κυριακός  Σ.,  Λιανοσταφίδας  Ν.,  Μακρυγιάννης  Ι.,  Μισσαραλιώτης  Δ., 

Μπενιζέλος Σ.. Παλαιολόγος Σ., Πατούσας Σ., Σκουζές Π., Τουφεζής Χ. 

Λόγω της παντελούς ελλείψεως υποδομών το δημαρχείο στεγάστηκε 

στο οίκημα που στέγαζε τη δημογεροντία και βασικό έργο του Ανάργυρου 

Πετράκη και γενικά των δημοτικών αρχών των Αθηνών ήταν η οργάνωση 

των υπηρεσιών του δήμου και η αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων της 

πόλης, που ήταν πολλά και σπουδαία δεδομένου ότι η πόλη είχε την ίδια 

χαοτική εικόνα που είχε και με τη λήξη της επανάστασης. Γίνεται εύκολα 
 

αντιληπτό ότι δεν οργανωνόταν τότε μόνο μια νέα πόλη αλλά και μια νέα 

πρωτεύουσα  και  οι  ανάγκες   ήταν  τεράστιες  σε  όλους  τους  τομείς.  Η 

169 
Η οικογένεια Πετράκη (πιθανότατα το επίθετο προέρχεται από το κύριο όνομα) ήρθε στην Αθήνα 

το 17
ο 

αιώνα. Ο Πέτρος Πετράκης, κληρικός, έχτισε την ομώνυμη Μονή Πετράκη. Βλ. Δημητρίου 

Λαμπίκη, Τα εκατό χρόνια του Δήμου Αθηναίων, Αθήνα 1938, ανατύπωση Αθήνα 2000, Δήμος 

Αθηναίων, Πολιτισμικός Οργανισμός, σ.37. 
170 

Δήμος Αθηναίων, Ιστορία του Δήμου Αθηναίων (1835-1971), Αθήναι, 1972, σ. 52. 
171 

Ο Δήμαρχος διοριζόταν από την κυβέρνηση μεταξύ των τριών που ψήφιζε το σώμα των 

εκλεκτόρων. 
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καθαριότητα,  το  πολεοδομικό ζήτημα,  η οδοποιία,  ο φωτισμός,  η ύδρευση 
 

ήταν τα πρώτα και σημαντικότερα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν από τις 

δημοτικές  αρχές  και  είχαν  όλα  το  χαρακτήρα  του  επείγοντος.  Η  πόλη 

παρουσίαζε μια τραγική εικόνα. Ήταν γεμάτη ερείπια από τον 

απελευθερωτικό   αγώνα   και   τα   νερά   λίμναζαν   δημιουργώντας   εστίες 

μολύνσεως.   Ο Δήμαρχος, ιατρός ο ίδιος,172  με ευαισθησία στα θέματα της 
 

δημόσιας  υγείας,  έβαλε  σε  προταιραιότητα  την  εξασφάλιση μεγαλύτερων 

ποσοτήτων    νερού και    τη δημιουργία υποτυπώδους αποχετευτικού 

συστήματος  (κατασκευή  αυλάκων)  έτσι  ώστε  τα  νερά  που  μέχρι  τότε 
 

λίμναζαν να οδηγούνται στη θάλασσα. Δυστυχώς η δημοτική αρχή δεν είχε 

να αντιμετωπίσει μόνο τις αντικειμενικές δυσκολίες. Η Κυβέρνηση διά του 
 

Υπουργείου Εσωτερικών διεκδίκησε τη διαχείριση των υδάτων πόσιμων και 

ποτιστικών επικαλούμενη ότι την κυριότητά τους είχε πριν τη σύσταση του 

Ελληνικού Κράτους η Τουρκική Κυβέρνηση. Όπως όμως αποδεικνύεται από 

πληθώρα εγγράφων του 19ου αιώνα στις πηγές των νερών επί τουρκοκρατίας 
 

είχαν δικαιώματα τόσο η τοπική κοινότητα των Αθηνών όσο και ιδιώτες.173 

Η  διαμάχη   για  τη  διαχείριση   των  υδάτων  αποτελεί  δείγμα  της 

σύγκρουσης αρμοδιοτήτων που υπήρχε εκείνη την εποχή και της δυσκολίας 

αντιμετώπισης  των  προβλημάτων  δεδομένου  ότι  όλες  οι  αρχές  και  οι 

υπηρεσίες  εμπλέκονταν  σε  όλα  τα  ζητήματα  για  τα  οποία  απαιτούνταν 

επιτακτικά λύσεις. 

Τα οικονομικά του Δήμου ήταν σε δεινή κατάσταση και η Κυβέρνηση 

βρισκόταν σε συνεχή αντίθεση με το Δήμο αφενός διότι έπρεπε να προβεί σε 
 

νομοθετικές  και  διοικητικές  ρυθμίσεις  για  την  οικονομική  ενίσχυση  των 

Δήμων, ενέργειες που θα της δημιουργούσαν υποχρεώσεις, αφετέρου διότι οι 

αντιπρόσωποι  του  Δήμου  Αθηναίων  ήταν  εξέχουσες  προσωπικότητες  της 

εποχής,  καταξιωμένοι  στην  κοινωνία  μέσα  και  από  τη  δράση  τους  στον 

απελευθερωτικό αγώνα. 

172 Δήμος Αθηναίων, Ιστορία του Δήμου Αθηναίων (1835-1971), ο.π., σ. 53. 
173 

Δήμος Αθηναίων, Ιστορία του Δήμου Αθηναίων (1835-1971), ο.π., σ. 55. 
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Ένα  σοβαρό  πρόβλημα  που  αντιμετώπισε  ο  Ανάργυρος  Πετράκης 
 

ήταν  η επιδημία  που ενέσκηψε το καλοκαίρι του  1835 και από την  οποία 

προσβλήθηκε  ο  μισός  πληθυσμός  της  πόλεως.  Η  αιτία  αποδόθηκε  στα 

λιμνάζοντα  ύδατα,  στα  μολυσμένα  πόσιμα 174     και  στις  άθλιες  συνθήκες 

υγιεινής που υπήρχαν στην πρωτεύουσα.175 

Εκτός  όμως  από  όσα   εκείνη  την   εποχή   θεωρούνταν   επείγοντα, 
 

αποφασίστηκε  η  ανέγερση  νοσοκομείου  και η  σύσταση  ιατρείου  για  τους 

απόρους.  Μάλιστα  ο  Δήμαρχος  απευθύνθηκε  στους  οικονομικά  ισχυρούς 

Έλληνες του εσωτερικού και του εξωτερικού και κατάφερε να συγκεντρώσει 

ένα σεβαστό ποσό. Ένας από τους πρώτους δωρητές υπήρξε ο φιλέλληνας 

Βασιλιάς  της  Βαυαρίας  Λουδοβίκος,  που  βρισκόταν  εκείνη  την  εποχή  για 
 

επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα. Έτσι με τα χρήματα, που συγκεντρώθηκαν 

θεμελιώθηκε το κτήριο του δημοτικού νοσοκομείου, που διατηρείται σήμερα 

και στεγάζει στην οδό Ακαδημίας το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του 

Δήμου Αθηναίων. Μέχρι την αποπεράτωση του κτηρίου αποφασίστηκε να 

ενοικιαστεί   μεγάλη   οικία   για   την   προσωρινή   και   υποτυπώδη   αρχικά 

λειτουργία του νοσοκομείου. 

Συγκροτήθηκε  δημοτική  αστυνομία  και  διενεργήθηκε  απογραφή.  Ο 

πληθυσμός των Αθηνών το 1836 ήταν 14.000. Ιδρύθηκαν τα πρώτα δημοτικά 

σχολεία  και  δημοτική  βιβλιοθήκη.  Παρά  τις  οικονομικές  δυσκολίες  που 

αντιμετώπιζε ο Δήμος διατέθηκε από το δημοτικό ταμείο ποσό για την αγορά 

βιβλίων και παράλληλα ο Δήμαρχος απευθύνθηκε και πάλι σε όλους τους 

Έλληνες προκειμένου να βοηθήσουν για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης. 
 

Οι  δημοτικές  αρχές  όμως  δεν  είχαν  να  αντιμετωπίσουν  μόνο  τα 

προβλήματα. Υπήρχε από το λαό προσδοκία να αλλάξει η εικόνα της πόλης 

174 
Το δίκτυο του Αδριάνειου Υδραγωγείου, που κατασκευάστηκε τα χρόνια της ρωμαιοκρατίας στην 

Αθήνα χρησίμευε για να μεταφέρεται το πόσιμο νερό στην Αθήνα. Ακόμα χρησιμοποιούνταν αρχαίες 

στέρνες. 
175 

Δήμος Αθηναίων, Ιστορία του Δήμου Αθηναίων (1835-1971), ο.π., σ. 56 

 

 



83 

 

πολύ γρήγορα. Τη λογική αυτή καλλιεργούσε και ο αθηναϊκός τύπος176   το 
 

μεγαλύτερο μέρος του οποίου ήταν αντιπολιτευόμενος. 

Το  1836  θεμελιώθηκαν  τα  ανάκτορα.  Στην  τελετή  της  θεμελίωσης 

έγινε η πρώτη επίσημη εμφάνιση των δημοτικών αρχών. Μετά τη θεμελίωση 

ο δήμος δεξιώθηκε στο λόφο του Αγίου Αθανασίου όλους τους επισήμους.177 

Με Β.Δ.  το  1837 ο Ανάργυρος  Πετράκης  παύτηκε, το Δημοτικό  συμβούλιο 
 

διαλύθηκε και τη διοίκηση  του  Δήμου  ανέλαβε ως δημαρχών  ο πάρεδρος 

Άγγελος   Γέροντας.   Η   παύση   ήταν   συνέπεια   της   σύγκρουσης   με   την 

Κυβέρνηση και προσωπικά με τον Άρμανσμπεργκ και της μη επικύρωσης 

των προϋπολογισμών των ετών 1835 και 1836 για προσχηματικούς λόγους. Ο 

Άγγελος Γέροντας ενδιαφέρθηκε ουσιαστικά για τα έργα που ήταν αναγκαία 
 

στην Αθήνα. Δεν μπόρεσε όμως να υλοποιήσει τη φιλοδοξία του καθώς η 

θητεία του κράτησε λίγους μόνο μήνες. Χαρακτηριστική στιγμή της θητείας 

του  υπήρξε  η  υποδοχή  της  βασίλισσας  Αμαλίας  όπου  αναφώνησε  την 

ιστορική φράση: 

«Ζήτω ο Βασιλεύς, ζήτω η Βασίλισσα, ζήτω το Σύνταγμα». 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ (1837 – 1841) 

Το   1837   έγιναν   οι   δεύτερες   δημοτικές   εκλογές   και   δήμαρχος 

αναδείχθηκε ο Δημήτριος Καλλιφρονάς. 

Δημοτικοί Πάρεδροι ήταν οι Αίσωπος Κ., Γέροντας Άγγελος, Χωματιανός Π. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι ήταν οι Βλάχος Ι., Βλάχος Στ., Βριζάκης Λ., Γαλάτης Σ., 
 

Γκικάκης   Σ.,   Γροσάρας   Κ.,   Ηπίτης   Π.,   Καλλιφρονάς   Μ.,   Κυριακός   Σ., 

Μακρυγιάννης Ι., Μερτρούδ Β., Μουζίκης Μ., Μπενιζέλος Σ., Πατούσας Σ., 
 

Τσίγκρης Στ. 
 

Ο νέος Δήμαρχος ήταν γιος του αγωνιστή της Επανάστασης Νικόλαου 

Καλλιφρονά και υπήρξε και ο ίδιος μαχητής καθόλη τη διάρκεια του Αγώνα, 

176 
Το 1836 στην Αθήνα κυκλοφορούσαν 8-10 εφημερίδες που ήταν μαζί και περιοδικά. Βλ. 

Δημητρίου Λαμπίκη, Τα εκατό χρόνια του Δήμου Αθηναίων, ο.π… σ. 38. 
177 

Δημητρίου Λαμπίκη, Τα εκατό χρόνια του Δήμου Αθηναίων, ο.π… σ. 39. 
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που επέδειξε  συνεχή  και  ιδιαίτερη  αγωνιστικότητα.  Πνεύμα  ελεύθερο  και 
 

ανεξάρτητο δε δίσταζε να ορθώνει το ανάστημά του και να εκδηλώνει την 

ελευθερία της γνώμης του. Χαρακτηριστική ήταν  η στάση του όταν κλήθηκε 

να απολογηθεί ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντίθεσή 

του στην Κυβέρνηση: 

«Τα Δημοτικά Συμβούλια, ως αντιπρόσωποι των Δήμων Αρχαί, έχουσι 
 

το δικαίωμα να εκφράζωσι τας ευχάς, τας ανάγκας και τα παράπονα του 

λαού,  διότι μετά  τη σύστασιν των  δημοτικών  Αρχών  κατά τον  Δημοτικόν 

Νόμον,   απαγορεύεται   πάσα   συνάθροισις   πολιτών,   προς   σύσκεψιν   επί 

πολιτικών πραγμάτων, άρα εάν απαγορευθεί τούτο εις Δημοτικά Συμβούλια, 

την ταχθείσαν δηλαδή αντιπροσωπείαν του λαού, τότε δεν μένει εις αυτόν 
 

άλλος τρόπος εκφράσεως των δικαίων του ή η επανάστασις.»178 

Όπως προαναφέρθηκε οι προηγούμενες δημοτικές αρχές βρήκαν την 

Αθήνα όπως ήταν την περίοδο της Επανάστασης και το έργο της άρχιζε από 

το μηδέν. Μέσα σε δύο χρόνια που είχε την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου 

γίνεται  αντιληπτό  ότι  ήταν  αδύνατο  να  αντιμετωπιστούν  τα  τεράστια 

προβλήματα   της   πόλης.   Οι   νέες   δημοτικές   αρχές   υπό   τον   Δημήτριο 

Καλλιφρονά άρχισαν συστηματική εργασία για την πόλη. 

Πρώτο μέλημα υπήρξε η προσπάθεια περιστολής των δαπανών και η 

εξεύρεση εσόδων. Τα οικονομικά του Δήμου παρουσίασαν βελτίωση αφού η 

κυβέρνηση αντιλήφθηκε τις αυξημένες ανάγκες των Δήμων  και θέσπισε την 

επιβολή δημοτικών φόρων και άμεσων εισφορών.179
 

Πολλούς  από  τους  δημοτικούς  πόρους  απορρόφησε  η  δημιουργία 
 

υδρευτικού δικτύου αξιοποιώντας τις πηγές της πόλης καθώς και τα νερά 

των ποταμών Ιλισού και Ηριδανού. Επίσης σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ο 

φωτισμός της πόλης, ο οποίος έγινε με λαδοφάναρα και απορροφούσε επίσης 

μεγάλα ποσά. Ο φωτισμός γινόταν με 70-80 λαδοφάναρα εκτός από τις μέρες 

με φεγγάρι που χρειάζονταν για τα κεντρικότερα σημεία 20-25. 

178 Δήμος Αθηναίων, Ιστορία του Δήμου Αθηναίων (1835-1971), ο.π., σ. 76 
179 

Β.Δ. «περί των δημοτικών φόρων», 14 Ιανουαρίου 1938. 
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Κατασκευάστηκε  η  οδός  Πατησίων  που  έγινε  η  οδός  περιπάτου  αφού 
 

οδηγούσε στην ομορφότερη εξοχική περιοχή τα Πατήσια.180 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο  που ο προϋπολογισμός  του Δήμου 
 

προέβλεπε έσοδα 140.000 δραχμών και παρά τις αυξημένες ανάγκες αφού και 

έργα  πολλά  έπρεπε  να  γίνουν   και  ο  πληθυσμός  της πόλης  συνεχώς 

μεγάλωνε προσφέρθηκαν 4000 δραχμές για     την ανέγερση 
 

δωρητές 

του 
 

του Πανεπιστημίου. Ο Δήμος συμπεριλήφθηκε στους 

Πανεπιστημίου όπως και ο  Δήμαρχος ο οποίος προσέφερε χρήματα από την 
 

προσωπική του περιουσία. 

Για  πρώτη  φορά  έγινε  το  1838  πανηγυρικός  εορτασμός  από  τις 

δημοτικές   αρχές   της 25ης
 Μαρτίου   ως  εθνικής  επετείου.   Ο  εορτασμός 

περιλάμβανε   δοξολογία,   σημαιοστολισμό,   φωταγώγηση   των   κεντρικών 

δρόμων,  του  δημαρχείου  και  της  Ακρόπολης  και  του  Λυκαβηττού.  Γενικά 

έγινε  μεγάλη  προσπάθεια  να  δοθεί  στην  πόλη  όψη  μεγαλοπρεπής  και 

επιβλητική.  Στην  πλατεία  των  ανακτόρων  οργανώθηκε  χορός  στον  οποίο 

συμμετείχε όλος ο λαός και παρακολούθησαν πολλοί από τους αγωνιστές 

του 1821. 

Ενδεικτικό    του επιπέδου με    το    οποίο οι    δημοτικές αρχές 

αντιμετώπιζαν  τα  θέματα  είναι  το  ότι  επί  δημαρχίας  Καλλιφρονά  έγινε 

σκέψη  για  ονοματοθεσία  των  αθηναϊκών  οδών.  Δυστυχώς,  κάτω  από  το 

βάρος  του  συνόλου  των  προβλημάτων  που  έπρεπε  να  αντιμετωπιστούν 

θεωρήθηκε πολυτέλεια και μη αναγκαία ενέργεια. Στο τελευταίο συνέβαλε 

και η γενικότερη αντίληψη που υπήρχε στο λαό, στην κεντρική εξουσία αλλά 
 

και στην ξένη κοινή γνώμη ότι η Αθήνα ήταν προσωρινή πρωτεύουσα μέχρι η 

Κωνσταντινούπολη να περιληφθεί στην ελληνική επικράτεια. 

180 
«Παλαιότεροι αρχαιολόγοι παρεδέχοντο ότι τα σημερινά Πατήσια – παραφθορά της λέξεως κατά 

μεταφορικήν έννοιαν – είναι ο αρχαίος Δήμος Βατή ή Βαττή (βαίνω – πατώ – Πατήσια. Υπάρχει και 

άλλη ετυμολογημένη ιστορία! Η ομορφιά της τοποθεσίας η οποία αργότερα ωνομάσθη και Παραδείσια, 

είχε προσελκύσει επί τουρκοκρατίας το ενδιαφέρον και τον θαυμασμόν των εν Αθήναις Τούρκων 

μεγιστάνων – οι οποίοι έλεγαν ότι είναι μέρος για να κατοικεί ο Πατησάχ… όταν αφαιρεθεί το 

τελευταίον Χ από την λέξιν μένει Πατήσα», από χρονογράφημα του Δημ. Λαμπίκη στην εφημερίδα 

«Πρωίαν», 14 Οκτωβρίου 1928. 

\ 
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Κατά  το  διάστημα  της  θητείας  του  Δ.  Καλλιφρονά  παρουσιάστηκε 
 

δυσλειτουργία  του  Δήμου  αφού  ορισμένοι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  διά  της 

κωλυσιεργίας προσπάθησαν να εμποδίσουν κάθε ενέργεια του Δημάρχου και 
 

του Δήμου.181 

Στα μέσα του 1841 έγιναν εκλογές και δήμαρχος ανακηρύχθηκε για 

δεύτερη φορά ο Ανάργυρος Πετράκης. 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ (1841 – 1844) 

Υποψήφιοι   δήμαρχοι   το   1841   ήταν   ο   Δημ.   Καλλιφρονάς,   ο   Ι. 

Ζαχαρίτσας και ο Ανάργυρος Πετράκης. 
 

Δημοτικοί Πάρεδροι ήταν οι Βριζάκης Κ., Λιούμης Γ., Μπενιζέλος Σ., 

Πέπας Γ. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι ήταν οι Βλάχος Ι., Βλάχος Στ., Βριζάκης Λ., Γαλάτης Σ., 

Γκικάκης   Σ.,   Γροσάρας   Κ.,   Ηπίτης   Π.,   Καλλιφρονάς   Μ.,   Κυριακός   Σ., 

Μακρυγιάννης  Ι., Μερτρούδ Β., Βουζίκης Μ., Μπενιζέλος Σ., Πατούσας Σ., 

Τσίγκρης Στ. 

Ο   Ανάργυρος   Πετράκης   επιλέχθηκε   Δήμαρχος   από   το   Βασιλιά 

σύμφωνα με το νόμο. Η επιλογή αυτή αποτέλεσε για τον Ανάργυρο Πετράκη 

δικαίωση   αφού  στην   προηγούμενη   του  θητεία  ως   Δήμαρχος   του  είχε 

επιβληθεί  παύση  από  τα  καθήκοντά  του.  Υπήρχε  όμως  σαφέστατα  και 

σκοπιμότητα  στην  επιλογή  του  γιατί  ο  Δ.  Καλιφρονάς  ήταν  ιδιαίτερα 

δημοφιλής καθώς και οξύς στις αντιπαραθέσεις του με την Κυβέρνηση. 
 

Πολλά έργα έγιναν  την  περίοδο  αυτή.  Δόθηκε  προτεραιότητα  στην 

καθαριότητα της πόλης και στην ασφάλεια. Ο Δήμαρχος απευθύνθηκε στους 

181 
Η στάση των Συμβούλων κατακρίνεται από την εφημερίδα «Αθηνά», η οποία αναφέρει στο φύλλο 

της 31
ης

/7/1837: «Το Δημοτικόν Συμβούλιον των Αθηναίων πάσχει, ως μανθάνομεν, από την φρικτήν 
της αβουλίας και της αδρανείας ασθένειαν. Όθεν και τίποτε δεν έκαμεν έως τώρα αλλ’ ούτε ελπίζεται 

να κάμη κατά την κεφαλήν τινων. Είναι λυπηρόν να παρατηρή τις την κατάστασην της πόλεως ταύτης, 
προερχομένην μάλιστα από τα ανοικονόμητα και απολίτευτα των αυτοχθόνων πάθη. Ας περιμένωμεν 
το λιθόστρωμα των αγυιών και τη διεκπαιρέωσιν των αποζημιώσεων των γηπέδων, από ανθρώπους, 
οίτινες συστηματικώς βαδίζουν εις το να διαστρέφουν και να ανατρέπουν τα πράγματα»  στο Δήμος 

Αθηναίων, Ιστορία του Δήμου Αθηναίων (1835-1971). 

 

 



87 

 

δημότες   ζητώντας   τους   να   συμβάλουν   και   οι   ίδιοι   στην   προσπάθεια 
 

εξωραϊσμού  της  πόλης.  Τοποθετήθηκαν  στις  οδούς  40  νέοι  φανοί.  Έγινε 

δενδροφύτευση   στην   πλατεία   των   ανακτόρων.   Κατασκευάστηκαν   νέοι 

δρόμοι   και   αυξήθηκε   ο   αριθμός   των   αστυνομικών   κλητήρων.   Έτσι 

προσπάθησε να αντιμετωπίσει την παραβατικότητα που υπήρχε και λόγω 

της  διεύρυνσης  των  ορίων  του  Δήμου  Αθηναίων.  Ο  Δήμος  όμως  κήρυξε 
 

προσωρινή πτώχευση γιατί δεν στάθηκε δυνατό να αντεπεξέλθει οικονομικά 

στις νέες απαιτήσεις. 

Ο Ανάργυρος  Πετράκης αντιμετώπισε  αντίστοιχο  πρόβλημα με τον 

προκάτοχό  του  Δ.  Καλλιφρονά,  αφού  αρκετοί  Δημοτικοί  σύμβουλοι  στην 

προσπάθειά τους να τον αντιπολιτευτούν δεν συμμετείχαν στις συνεδριάσεις 
 

του Δημοτικού Συμβουλίου.182 

Το  πρόβλημα  της  έλλειψης  νερού  γινόταν  όλο  και  μεγαλύτερο. 

Αρκετές προσπάθειες έγιναν για την ανεύρεση νερού χωρίς όμως ουσιαστικά 

αποτελέσματα για την κάλυψη των αναγκών της πόλεως. 

Το κτήριο που κατσκευαζόταν για νοσοκομείο λειτούργησε το 1842 και 

το Δημοτικό Συμβούλιο διόρισε το πρώτο αδελφάτο.183
 

Την   περίοδο   αυτή   είχαμε   και   μια   χαρακτηριστική   περίπτωση 

αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων από την κυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

χωρίς παράλληλα την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων. Συγκεκριμένα, 

η Κυβέρνηση αποφάσισε να αναθέσει στο Δήμο Αθηναίων τη συντήρηση της 

οδού Πειραιώς, που χρησιμοποιούνταν από όλους όσοι μετακινούνταν από 

και προς τον Πειραιά και που βρισκόταν σε τραγική κατάσταση. Ο Δήμαρχος, 
 

επειδή ο προϋπολογισμός του Δήμου δεν μπορούσε να αντέξει ένα τέτοιο 

βάρος   ζήτησε   με   ψήφισμα   του   Δημοτικού   Συμβουλίου   την   άδεια   να 

εισπράττει  διόδια.  Η  Κυβέρνηση  αναγκάστηκε  να  συνηγορήσει  κι  έτσι 

θεσπίστηκαν  διόδια  που  χρησίμευαν   αποκλειστικά  στη  συντήρηση  και 

182 
Με απόφαση της Διοίκησης απολύθηκαν όσοι δεν συμμετείχαν στις συνεδριάσεις. 

 

συνεδρίαση της 11
ης 

Απριλίου 1842 και αποτελούνταν από το Δήμαρχο ως πρόεδρο και τους Β. Ρέζερ 

(αρχίατρος του βασιλιά), Δ. Καλλιφρονά, Ι. Κλάδο (αστύατρο) και Σπ. Παλαιολόγο, στο Δήμος 

Αθηναίων, Ιστορία του Δήμου Αθηναίων. 

183 
Το πρώτο αδελφάτο του νοσοκομείου διορίστηκε με πάοφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη 
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βελτίωση της οδού Πειραιώς.184  Τα χρήματα που συγκεντρώνονταν από τα 
 

διόδια  δεν  ήταν  αρκετά  για  τον  παραπάνω  σκοπό,  ο  Δήμος  Αθηναίων 

αδυνατούσε να καλύψει από άλλους πόρους τις δαπάνες των επισκευών με 

αποτέλεσμα τα προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών από την Αθήνα 

στον Πειραιά και αντίστροφα να παραμείνουν. 

Παρά  τις  γενικότερες  δυσκολίες  και  το  βάρος  των  προβλημάτων  ο 
 

Δήμος Αθηναίων αποφάσισε την ανέγερση Δημοτικού Ναού προκειμένου να 

μεταφερθεί η Μητρόπολη των Αθηνών επειδή ο Ναός της Αγίας Ειρήνης δεν 
 

μπορούσε να καλύψει πια τις ανάγκες της πόλης που συνεχώς μεγάλωνε.185 

Κατά τη διάρκεια αυτής της δημαρχιακής περιόδου έγινε το κίνημα της 3ης
 

του Σεπτέμβρη 1843. ένας από τους πρωτεργάτες του κινήματος ήταν και ο 
 

Στρατηγός Μακρυγιάννης που ήταν Δημοτικός Σύμβουλος και είχε εκλεγεί 

πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την παραχώρηση του Συντάγματος 

το  επόμενο  έτος  έγιναν  εκλογές  για  Εθνοσυνέλευση  και  αμέσως  μετά  ο 

δήμαρχος επαύθη. Η παύση ήταν συνέπεια της ρήξης που επήλθε με αφορμή 

τα οικονομικά του Δήμου και της πολιτικής της Κυβέρνησης να συγκρούεται 

με  τις  δημοτικές  αρχές  προκειμένου  αυτές  να  μην  αποκτούν  δύναμη  και 

επιρροή  στο  λαό.     Δημαρχών  ανέλαβε  ο  Σ.  Μπενιζέλος  ο  οποίος  και 

παρέμεινε  μέχρι  το  1847, οπότε  και έγιναν  εκλογές από  τις οποίες με το 

γνωστό σύστημα του διορισμού ενός μεταξύ τριών δήμαρχος αναδείχθηκε ο 

ίδιος. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΕΝΙΖΕΛΟΣ (1847 – 1850) 186
 

Δημοτικοί Πάρεδροι ήταν οι Καλλιφρονάς Σ., Κωνοφάος Α., Δεμερτζής 

Χ., Πέπας Γ., Παναγιωτάκης Π., Κυριακός Σ. 

Δημοτικοί  Σύμβουλοι  ήταν  οι  ίδιοι της  προηγούμενης  περιόδου  και 

μερικοί νέοι.187 

184 Β.Δ.  23 Ιουνίου 1842 
185 Β.Δ. 20 Νοεμβρίου 1842 
186 

Είναι ο πρώτος της οικογενείας του, που μετέβαλε το όνομά του από Μπενιζέλος σε Βενιζέλος, στο 
Δήμος Αθηναίων, Ιστορία του Δήμου Αθηναίων. 
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Κατά  τη διάρκεια  της  θητείας  του Σ. Μπενιζέλου  συνεχίστηκαν  τα 
 

έργα βελτίωσης της πόλης. Νέες κρήνες προστέθηκαν στις υπάρχουσες. Το 

πρόβλημα  του  νερού  παρέμενε  έντονο  παρά  τα  συνεχή  έργα  για  την 

ανεύρεση πόσιμου ύδατος. Συνεχίστηκαν τα έργα οδοποιίας και βελτιώθηκαν 

οι υποδομές του νεκροταφείου.   Θεμελιώθηκε ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής 

για  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  της  Νεάπολης  που  παρουσίαζε  ραγδαία 
 

ανοικοδόμηση.  Επίσης  ιδρύθηκε  νέο  δημοτικό  σχολείο  στην  περιοχή  που 

σήμερα βρίσκεται η μητρόπολη. 

Ο   Δήμαρχος   ασχολήθηκε   ιδιαίτερα   με   την   αντιμετώπιση   του 
 

προβλήματος της καθαριότητας, που ήταν ιδιαίτερα οξύ λόγω της έλλειψης 

του  νερού  και  του  αποχετευτικού  δικτύου.  Τα  λίγα  νερά  λίμναζαν  και 
 

δημιουργούσαν  εστίες  μολύνσεως.  Η  ανεπάρκεια  δημοτικών  λουτρών  σε 

συνδυασμό με τα παραπάνω συνετέλεσαν στην εμφάνιση ασθενειών όπως η 

ευλογιά και ο τύφος και άλλες μολυσματικές ασθένειες. Ο ίδιος ο βασιλιάς 

προσεβλήθη,  ευτυχώς  ελαφρά,  τον  Ιούνιο  του  έτους  1849. 188   Ο  δήμος  δεν 
 

έμεινε  μπροστά  στο  πρόβλημα  απλός  παρατηρητής.  Μέσα  σε  σύντομο 

χρονικό διάστημα κατασκεύασε λουτρά σε διάφορα σημεία της πόλης. Τούτο 

σε  συνδυασμό  με  το  ήπιο  κλίμα  εκείνου  του  έτους  συνέβαλε  στο  να 

αντιμετωπιστούν οι ασθένειες χωρίς όμως να εξαλειφθούν πλήρως. 

Όπως αναφέρθηκε και για την περίοδο της προηγούμενης δημοτικής 

αρχής, ένα μεγάλο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί από το δήμο και 

το δήμαρχο, ήταν το ζήτημα της ασφάλειας, αφού καθώς η Αθήνα μεγάλωνε 

συγκεντρώνονταν στην πόλη και αρκετά κακοποιά στοιχεία. Η αστυνόμευση 
 

και η τήρηση της τάξης ήταν υποχρέωσή του δήμου. Αυτός ήταν και ο λόγος 

που η αστυνομία  ονομαζόταν  δημοτική.  Επειδή όμως λόγω των πενιχρών 

οικονομικών του δήμου ήταν αδύνατο η δημοτική αστυνομία να οργανωθεί, 

να  συγκροτηθεί  και  να  στελεχωθεί  σωστά  η  κυβέρνηση  αφαίρεσε  την 

187 
Δημητρίου Λαμπίκη, Τα εκατό χρόνια του Δήμου Αθηναίων, ο.π… σ. 46. 

188 
Δήμος Αθηναίων, Ιστορία του Δήμου Αθηναίων (1835-1971), ο.π., σ. 116 
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αρμοδιότητα αυτή από την τοπική αυτοδιοίκηση.189  Η απαλλαγή του δήμου 
 

από την υποχρέωση και την ευθύνη της δημόσιας ασφάλειας απάλλαξε το 

δήμο από τα έξοδα της αστυνομίας τον στέρησε όμως από πολλά έσοδα που 

δεν μπορούσε πλέον να εισπράξει, αφού δεν είχε το αρμόδιο προσωπικό για 

να επιβάλει πρόστιμα. 

Ένα  πρόβλημα  των  δημοτικών  αρχών  που  αποτέλεσε  ανασταλτικό 
 

παράγοντα στις δραστηριότητες  τους ήταν η εμπλοκή του δήμου σε δίκες 

καθώς  όσοι  έχαναν  τα  κτήματά  τους  ή  τα  οικόπεδά  τους  για  να  γίνουν 

πλατείες, δρόμοι κα άλλοι κοινόχρηστοι χώροι προσέφευγαν στα δικαστήρια 

για να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους. 

Ο Σπυρίδων Μπενιζέλος πέτυχε να εξαντλήσει τη θητεία του μέχρι το 
 

1850 χωρίς να λάβει ποινή παύσης από την ελληνική κυβέρνηση, όπως οι 

προκάτοχοί του. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΤΣΑΣ (1850 – 1853) 

Μετά τις εκλογές του 1850 υποψήφιοι δήμαρχοι ήταν ο Ν. Ζαχαρίτσας, 

ο   Δ.   Καλλιφρονάς   και   ο   Σ.   Πατούσας.   Δήμαρχος   αναδείχθηκε   ο   Ν. 

Ζαχαρίτσας. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι ήταν οι Βλάχος Σ., Βουζίκης Μ., Βρυζάκης Κ., 

Γέροντας  Α.,  Δεμερτζής  Β.,  Δουρούτης  Κ.,  Καλλιφρονάς  Δ.,  Κωστής  Ν., 

Μαρίνογλους  Μ.,  Μπενιζέλος  Σ.,  Πατούσας  Σ.,  Πετράκης  Α.,  Σκουζές  Γ., 

Σκούφος Ι., Σούτσος Ι., Σταύρου Γ., Χωματιανός Π. 
 

Τη  δημαρχιακή  περίοδο  του  Ν.  Ζαχαρίτσα  συνεχίστηκαν  τα  έργα 

οδοποιίας,  ενισχύθηκε  ο  φωτισμός  και  έγιναν  έργα  αποχέτευσης.  Επίσης 

έγιναν δενδροφυτεύσεις και αποφασίστηκε η θέσπιση ειδικού δασμού υπέρ 

του δημοτικού νοσοκομείου. 

Την   περίοδο   αυτή   παρατηρείται   έντονη   διαφωνία   και   έλλειψη 
 

συνεννόησης ανάμεσα στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και στο δήμαρχο. 

189 
Ν. ΡΚΣΤ΄ του1849 «περί διοικητικής Αστυνομίας εις τους Δήμους Αθηνών και Πειραιώς» 
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Το σοβαρό αυτό έλλειμμα συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της διοίκησης του 
 

δήμου είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερεί η υλοποίηση των αποφάσεων και 

πολλές φορές αλλά να αποφασίζονται και άλλα να εκτελούνται. Η χαοτική 

κατάσταση   που   επικρατούσε   ανάγκασε   τον   πρόεδρο   του   δημοτικού 

συμβουλίου Γεώργιο Σταύρου190  να υποβάλει την παραίτησή του τόσο από τη 

θέση  του  προέδρου  του  συμβουλίου  όσο  και  από  τη  θέση  του  δημοτικού 
 

συμβούλου. Η παραίτηση του προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στα μέλη του 

δημοτικού  συμβουλίου,  τα  οποία  τον  παρακάλεσαν  να  ανακαλέσει  την 

παραίτηση. Ο Γεώργιος Σταύρου πείστηκε και την ανακάλεσε θέτοντας όμως 

όρους   στο   δήμαρχο.   Έτσι   παρατηρήθηκε   κινητικότητα   και   εκτέλεση 

σημαντικών έργων για τη βελτίωση της πόλης. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Δήμαρχος  δεν  ολοκλήρωσε  τη  θητεία  του 

επειδή κατηγορήθηκε για έκδοση ψευδών πιστοποιητικών και επαύθη με Β.Δ. 

Στο  δικαστήριο  αθωώθηκε  αλλά  στο  μεταξύ  τη  διοίκηση  του  δήμου  ως 

δημαρχών είχε αναλάβει ο Ι. Κόνιαρης, ο οποίος οδήγησε και το δήμο στις 

εκλογές  του  1853.  Είναι  προφανές  ότι  και  εκ  του  αποτελέσματος  στο 

δικαστήριο αλλά και με βάση ότι ο δήμαρχος δεν αποκαταστάθηκε στη θέση 

του και δεν ανακλήθηκε η απόλυση του ότι πίσω από την κατηγορία για 

έκδοση ψευδών πιστοποιητικών υπήρχε η αντιπάθεια της κυβέρνησης για το 

πρόσωπο του δημάρχου. Παρατηρούμε ότι η αντιπαράθεση ανάμεσα στην 

κυβέρνηση και στην εκάστοτε δημοτική αρχή είναι διαρκής. Ενώ θα έπρεπε 

να υπήρχε πνεύμα διαρκούς συνεργασίας για την πρόοδο της πόλης και του 

κράτους, υπήρχε συνεχής αντιπαλότητα λόγω των ιδιωτικών συμφερόντων 

που   προσπαθούσαν   να   χτυπήσουν   τη   δημοτική   αρχή   του   μέσω   της 

κυβέρνησης.  Είναι  επίσης  προφανής  η  προσπάθεια  της  κυβέρνησης  να 

αποδυναμώσει το δήμαρχο προκειμένου να μην είναι δυνατό να διεκδικήσει 

θέση στην κεντρική πολιτική σκηνή. 

190 
Ο Γεώργιος Σταύρου ήταν το ίδιο  χρονικό  διάστημα  διοικητής της Εθνικής Τράπεζας. 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ (1853 – 1855) 
 

Ο Ι. Κόνιαρης191  ορίστηκε με Β.Δ. δήμαρχος τον Ιούνιο του 1853. 

Δημοτικοί Πάρεδροι ήταν οι Γαλάτης Κ., Γεωργούλας Σ., Κουτσικάρης 
 

Εμμ., Κυριακός Π., Λεώνης Σ., Μπενιζέλος Σ. 
 

Δημοτικοί Σύμβουλοι ήταν  οι Βλάχος  Σ., Βουζίκης Μ., Γέροντας  Α., 

Γεωργούλας Σ., Γκινάκας Ι., Δημητρίου Γ., Καλλιφρονάς Δ., Καραμάνος Γ., 
 

Κορομηλάς  Α.,  Κυριακός  Π.,  Κωστής  Ν.,  Μπενιζέλος  Σ.,  Πατούσας  Σ., 

Πετράκης Α., Ραγκαβής Αλ. Ρ., Ράλλης Ι., Σκούφος Γ., Σούτσος Ι. 

Την περίοδο που Δήμαρχος ήταν ο Ι. Κόνιαρης έγιναν όπως και στις 
 

προηγούμενες   περιόδους   πολλά   έργα.   Βελτιώθηκε   και   επεκτάθηκε   ο 

φωτισμός της πόλης καθώς επίσης ξεκίνησε ο σχεδιασμός του φωτισμού της 
 

πόλης με αέριο. Το Αδριάνειο Υδραγωγείο επισκευάστηκε και εντάχθηκε στο 

δίκτυο ύδρευσης της πόλης. Πρέπει να τονιστεί ότι το Αδριάνειο Υδραγωγείο 

βρισκόταν  από  την  αρχή  στη  σκέψη  όσων  διετέλεσαν  Δήμαρχοι  για  την 

αντιμετώπιση   του  ζητήματος   της  ύδρευσης.  Έγινε  ακόμα  συστηματική 

μελέτη για την ονοματοθεσία των δρόμων. 

Την  περίοδο  αυτή  παρατηρείται  σύμπνοια  ανάμεσα  στα  μέλη  του 

δημοτικού  συμβουλίου και διάθεση από όλους προκειμένου να εξωραϊστεί 

και να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης. Γενικότερα, υπήρχε η εντύπωση ότι ο 

δήμαρχος βρισκόταν στο ύψος της θέσης του και η Αθήνα σε ανοδική πορεία. 
 

Παρόλο  που  ο  Ι.  Κόνιαρης  ήταν  ιδιαίτερα  δραστήριος  σε  όλα  τα 

θέματα που είχαν σχέση με τις ανάγκες της πόλης μία ενέργειά του σκίασε 

την παρουσία του στα δημοτικά πράγματα. Τα αγγλογαλλικά αγήματα του 
 

συμμαχικού στόλου192 έφεραν στην Αθήνα χολέρα και επικράτησε στην πόλη 

μεγάλος πανικός. Τότε, ο δήμαρχος έντρομος εγκατέλειψε τη θέση του και 
 

την  πόλη  του  για  να  γλιτώσει  από  την  επιδημία.  Γι’  αυτόν  το  λόγο 

191 ο πρώτος δήμαρχος  που δεν προέρχεται από γηγενή αθηναϊκή οικογένεια. 
192 

Ο συμμαχικός στόλος απέκλεισε τα ελληνικά παράλια την περίοδο του Κριμαϊκού πολέμου για να 

εμποδίσει την Ελλάδα να εμπλακεί σε πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, βλ. Δημ. Λαμπίκη, 

Σελίδες Διπλωματικής Ιστορίας, τόμος Α ,́ 1915. 
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απολύθηκε με Β.Δ. για εγκατάλειψη θέσης και τη θέση του ως 
 

ανέλαβε ο Σ. Γαλάτης έως το 1855 που διενεργήθηκαν εκλογές. 

δημαρχών 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ (1855 – 1857) 

Ο  Κ.  Γαλάτης 193     έγινε  Δήμαρχος  το  Μάρτιο  του  1855. 
 

Πάρεδροι   και   Δημοτικοί   Σύμβουλοι   ήταν   οι   περισσότεροι 

Δημοτικοί 
 

από   την 

προηγούμενη θητεία    και κάποιοι νέοι που αντικατέστησαν όσους 

παραιτήθηκαν.194
 

Ο  Δήμαρχος  Κ.  Γαλάτης  κατέβαλε  μεγάλες  προσπάθειες  για  τον 

εξωραϊσμό   των   Αθηνών.   Δρόμοι   καινούργιοι   έγιναν,   διαμορφώθηκαν 
 

πλατείες και ξεκίνησαν εργασίες για την ανέγερση σφαγείων. Επίσης επειδή 

το  θέμα του  φωτισμού  της  πόλης με  φωταέριο  είχε ξεκινήσει 195 , ο Δήμος 

έκανε σχετικές διαπραγματεύσεις με ξένες εταιρίες. 

Την εποχή εκείνη ο Δήμος υποχρεωνόταν να προχωρά σε έργα που 

απαιτούσε η κυβέρνηση και που εκτός του ότι ήταν άσχετα με την αποστολή 

του Δήμου δεν τα χρηματοδοτούσε. Έτσι, για παράδειγμα υποχρεώθηκε να 

πληρώσει το μίσθωμα του γηπέδου στο Πολύγωνο. Στο συγκεκριμένο χώρο 

παιάνιζε η μουσική. Υποχρεώθηκε ακόμη να κατασκευάσει κτίσμα για την 

προστασία των μουσικών.196
 

Τα οικονομικά προβλήματα του δήμου ήταν πολλά. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι το χρέος του δήμου το έτος 1857 σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 

ήταν  διπλάσιο  των  εσόδων  του.  Χαρακτηριστικά  είναι  όσα  γράφει  στην 
 

εισηγητική του έκθεση ο δημοτικός σύμβουλος, Ιωάννης Σούτσος: «Εάν δε 

ευρεθεί προς τακτοποίηση των οικονομικών του δήμου έκτακτος τις πόρος, ο 
 

δήμος   τολμώ   να   βεβαιώσω,   αναγκαίως   θέλει   περιπέσει   εις   τοσαύτη 

193 Ο Κωνσταντίνος Γαλάτης ήταν μέλος της παλαιάς οικογένειας των Αθηνών «Γαλάκη» από όπου 

προέκυψε και η ονομασία  του οικισμού Γαλάτσι. Το όνομα «Γαλάτης δεν » προφανώς προέκυψε από 

παραφθορά με την πάροδο των ετών. 
194 

Δημητρίου Λαμπίκη, Τα εκατό χρόνια του Δήμου Αθηναίων, ο.π… σ. 51. 
195 

Είχε αποφασιστεί  από την προηγούμενη δημοτική αρχή  του Ι. Κόνιαρη. 
196 

Βλ. άρθρο του Δημ. Λαμπίκη, εφημερίς «Πρωία», Δεκέμβριος 1928. 
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αμηχανία, ώστε ουδεμία δημοτική αρχή, οιαδήποτε και αν υποτεθεί ικανότης 
 

και επιμέλεια αυτής, θέλει δυνηθεί να εξαγάγει τον δήμον από το χάος της 

οικονομικής αταξίας».197
 

Δυστυχώς ο Κ. Γαλάτης ασθένησε198  και πέθανε δύο έτη πριν τη λήξη 
 

της   θητείας   του   το   1957.   Η   αγάπη   του   για   την   πόλη   των   Αθηνών 

επισφραγίστηκε με τη διαθήκη του με την οποία άφησε περιουσιακά στοιχεία 
 

στο Πανεπιστήμιο, στο Ορφανοτροφείο και στο Δημοτικό Νοσοκομείο. 

Μετά το θάνατο του Κ. Γαλάτη τη θέση του πήραν οι Δημοτικοί Πάρεδροι με 

τελευταίο τον Σ. Μπενιζέλο που είχε διατελέσει πάλι Δήμαρχος και γνώριζε 

τις ανάγκες της πόλης.199 

Το 1857 έγιναν εκλογές και Δήμαρχος αναδείχθηκε ο Γ. Σκούφος. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ (1857 – 1862) 

Οι εκλογές από τις οποίες αναδείχθηκε Δήμαρχος ο Γ. Σκούφος έγιναν 

σε ένα κλίμα αντιπαράθεσης ανάμεσα στους γηγενείς Αθηναίους και στους 

μη  γηγενείς.  Ο  Γ.  Σκούφος   περιλαμβανόταν   στους  δεύτερους   αφού  η 

οικογένειά του καταγόταν από τη Σμύρνη. 

Δημαρχιακοί Πάρεδροι ήταν οι Βασιλόπουλος Β., Κουτσικάρης Εμμ., 

Παπαδάκης Α., Σαντοριναίος Ι., Σουρμελής Ι. 

Δημοτικοί Σύμβουλοι ήταν πολλοί από την προηγούμενη θητεία και οι 

Βριζάκης, Κορομηλάς, Κωστής, Πατούσας. 

Ο  Δήμαρχος  διακρινόταν  για  την  αποφασιστικότητα  του  και  τις 
 

διοικητικές  του  ικανότητες.  Από  το  1832  λόγω  των  προσόντων  του  είχε 

διοριστεί διευθυντής ταχυδρομείων. Οι ικανότητες του σε συνδυασμό με το 
 

χαρακτήρα  του,  η  διαλλακτικότητα  του  και ο  ήπιος  τρόπος  με  τον  οποίο 

197 
Δήμος Αθηναίων, Ιστορία του Δήμου Αθηναίων (1835-1971), ο.π., σ. 138. 

198 
Ο Δημ. Λαμπίκης στο βιβλίο του Τα εκατό χρόνια του Δήμου Αθηναίων, ο.π, σ. 52, υποστηρίζει ότι 

καταβλήθηκε από τους κόπους κατά τη διάρκεια της θητείας του. Το ίδιο προφανώς πίστευαν και οι 

συνδημότες του καθώς η κηδεία του έγινε με πάνδημη συμμετοχή και οι Αθηναίοι συμμετείχαν με 

αληθινή θλίψη. 
199 

Συνέπεσε να υπογραφεί στο μεσοδιάστημα μετά το θάνατο του Κ. Γαλάτη η σύμβαση του 

φωτισμού της πόλης με φωταέριο. 
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προέβαλε τα θέματα συνέβαλαν στο να επικρατεί στο δημοτικό συμβούλιο 
 

πνεύμα συνεργασίας και παραγωγικότητας. Ζητούσε τη συνεργασία και τη 

γνώμη των μελών του δημοτικού συμβουλίου και σεβόταν τις αντιθέσεις. 

Ο Γ. Σκούφος εργάστηκε πολύ για την πόλη και κατά τη διάρκεια της 

θητείας του έγιναν πολλά έργα για την ύδρευση, την οδοποιία, το φωτισμό 

και τη βελτίωση της εικόνας της πόλης. Τον απασχόλησε πολύ η κατασκευή 
 

Δημαρχείου  και  Δημοτικού  Θεάτρου  αλλά  η  υλοποίησή  τους  απαιτούσε 

μεγάλες   δαπάνες   και   αναβλήθηκε.   Κατασκευάστηκαν   πλατείες 200
 και 

δενδροφυτεύθηκαν συστηματικά οδοί.201
 

 

Με τη λήξη της θητεία του ο Γ. Σκούφος επανεξελέγη ο οποίος εκτός 

από τη λαϊκή αποδοχή απολάμβανε και τη συμπάθεια του παλατιού. Αυτός 
 

ήταν και ο λόγος που με την έξωση του Όθωνα ο Γ. Σκούφος επαύθη και στη 

θέση του  ανέλαβε  ο  Εμμ.  Κουτσικάρης  έως το  1865. Ο  Εμμ.  Κουτσικάρης 

ασχολήθηκε  κυρίως  με  την  οργάνωση  της  Πολιτοφυλακής, 202     που  ήταν 
 

απαραίτητη το διάστημα της Μεσοβασιλείας. 

ΜΙΑ ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ 

ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

(ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΦΙΛΗΜΩΝ 1887 – 1891) 

Ο  Τιμολέων  Φιλήμων  εκλέχτηκε  Δήμαρχος  μετά  την  ακύρωση  της 

εκλογής  του  Ανδρέα  Συγγρού  το  1887.  Μάλιστα  κατάφερε  να  εκλεγεί με 

μεγάλη διαφορά έναντι του Φωκίωνος Νέγρη που είχε την υποστήριξη της 
 

κυβέρνησης. 

Δημοτικοί  Πάρεδροι  ήταν  οι  Νικολαϊδης  Γ.,  Παπαλεξανδρής  Θρ., 
 

Σηλυβριώτης Δ. 

200 
Πλατείες  Όθωνος (σημερινή πλατεία Ομονοίας),  Νέου Θεάτρου (σημερινή  πλατεία  Κοτζιά) και 

Εμπορικής Αγοράς (στην οδό Αθηνάς). 
201 Οι οδοί Φιλελλήνων, Σταδίου, Σωκράτους, Παρθεναγωγείου (σημερινή Πεζμαζόγλου), Αχαρνών, 

Σεπολίων καθώς και οι όχθες του Ιλισού στο Δήμος Αθηναίων, Ιστορία του Δήμου Αθηναίων (1835- 
1971), ο.π., σ. 145. 
202 

Ο Εμμ. Κουτσικάρης ήταν ο ίδιος βαθμοφόρος πολιτοφύλακας και «πολλάκις εξήρχετο επικεφαλής 

τμήματος εθνοφυλάκων», βλ. Δημητρίου Λαμπίκη, Τα εκατό χρόνια του Δήμου Αθηναίων, ο.π… σ. 54. 
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Δημοτικοί Σύμβουλοι ήταν οι Αίσωπος Δ., Βάθης Σπ., Βουρνάζος Χρ., 
 

Γέροντας  Αχιλλ.,  Δέδες  Ι.,  Δεικτάκης  Ν.,  Δραγούμης  Δημ.,  Ζαχαρίας  Δ., 

Ζαχαρίτσας Σ., Καλλιφρονάς Δ.Μ., Κωνσταντινίδης Αν., Λάμπρος Μ., Ξένος 
 

Κωνστ., Πατύχας Γ., Σόλων Ι., Σταυρόπουλος Κ., Χοϊδάς Ευστ., Ψύλλας Ανδρ. 

Ο  Τιμολέων  Φιλήμων  ήταν  πτυχιούχος  της  Νομικής  Σχολής  του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, εξελέγη κατ’ επανάληψη βουλευτής και διετέλεσε 
 

Αντιπρόεδρος της Βουλής (1868). Είχε πολυσχιδή κοινωνική δράση και ήταν 

εξέχουσα πολιτική και πνευματική μορφή που υπερέβαινε την εποχή του. Ο 

Τιμολέων  Φιλήμων  είναι μία από  τις  σπουδαιότερες  προσωπικότητες  από 

όσες ανάδειξε η νεώτερη Ελλάδα, ευφυέστατος και πολυμαθής. Αυτόν τον 

επιτυχημένο άνδρα εξέλεξαν οι Αθηναίοι για Δήμαρχο203. Η εκλογή 
 

προκάλεσε χαρά και ενθουσιασμό συγκινώντας τον αθηναϊκό λαό. 

του 204
 

Το  σημαντικότερο  πρόβλημα  που  είχε  να  αντιμετωπίσει  ήταν  της 

λειψυδρίας, γιατί είχαν εξαντληθεί τα υπόγεια αποθέματα και το νερό των 

πηγών δεν επαρκούσε παρά τις συνεχείς προσπάθειες των προηγούμενων 

διοικήσεων.   Έγιναν   διάφορες   μελέτες οι   οποίες   ήταν   αδύνατο   να 205 

υλοποιηθούν λόγω του υψηλότατου κόστους, αφού υποδείκνυαν ως καλύτερη 

λύση τη μεταφορά νερού από τη λίμνη Στυμφαλία, τις πηγές του Φενεού και 

τις πηγές από το λεκανοπέδιο της Κανδήλας206. Έτσι, επειδή το πρόβλημα της 
 

λειψυδρίας ήταν τρομερό κυρίως τους θερινούς μήνες η δημοτική αρχή έχασε 

μεγάλο μέρος της δημοτικότητας της. 

203 Η δημοτική του εκλογή έγινε στις 22-11-1887. 
204 

Σε φυλλάδιο της εποχής που έφερε τίτλο «το αίσθημα των Αθηναίων εις την δημοτικήν εκλογήν της 

22 Νοεμβρίου 1887» παραθέτονται οι παρακάτω στίχοι: «Ας χαρή το Πανελλήνιον για τη δόξα του 

λαού Του Φιλήμονος η νίκη είναι θέλημα Θεού. Θέλουμε άνδρα να πονέση για του Δήμου τα παιδία, 

να ‘χει νού και πολυμάθεια, θέλουμε άνδρα με καρδιά. Ο Φιλήμων για να μείνη πατριώτης αυστηρός 

αν και πλούσιος εγεννήθη, εκατάντησε πτωχός. Και ας το μάθουν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και 

παντού, ότι μόνον ο Φιλήμων είναι τέκνον του λαού.» 
205 

Η κυβέρνηση Τρικούπη είχε αναθέσει στον μηχανικό Κέλλενεκ  να υποβάλει συγκεκριμένες 

προτάσεις. Ο Δήμος επειδή οι συζητήσεις προχωρούσαν αλλά το πρόβλημα παρέμενε ζήτησε από το 

μηχανικό Γκοτλάν να προτείνει άμεσες λύσεις. Βλ. Δήμος Αθηναίων, Ιστορία του Δήμου Αθηναίων 

(1835 – 1971), Αθήναι, 1972, σ. 222 – 224. 
206 

Το χωριό Λεβίδι στην Αρκαδία. 
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Στο   θέμα   της   οδοποιίας    η   δημοτική   αρχή   πήρε   δάνειο   και 
 

αξιοποιώντας το σωστά βελτίωσε πολύ την εικόνα των πλατειών και των 

δρόμων. 

Ο Φιλήμων ήταν άνθρωπος ιδιαίτερα πολιτισμένος. Τον απασχόλησε 
 

ιδιαίτερα το πρόβλημα της καθαριότητας της πόλης. Επειδή τα οικονομικά 

του Δήμου ήταν πενιχρά προσπάθησε να πάρει ουσιαστικά μέτρα. Έτσι, ο 
 

Δήμος  ανέθεσε  στον  ξένο  επιχειρηματία  Κάρολο  Χορν  να  κατασκευάσει 

εννέα πολυτελή αποχωρητήρια σε κεντρικά σημεία της πόλης. Η σύμβαση 

πρόβλεπε ότι ο κατασκευαστής θα εκμεταλλευόταν τα έργα επί δεκαπέντε 

έτη  και  στη  συνέχεια  αυτά  θα  περνούσαν  στην  κυριότητα  του  Δήμου. 

Δυστυχώς    μόνο    δύο    αποχωρητήρια    ολοκληρώθηκαν    διότι    τα    άλλα 

σταμάτησαν   με   κυβερνητική   παρέμβαση   λόγω   των   διαμαρτυριών των 

περιοίκων        .   Στα   πλαίσια   της   προσπάθειας   για   αναβάθμιση της 207 

καθαριότητας    ο   Φιλήμων   εισηγήθηκε   στο   Δημοτικό   Συμβούλιο την 

κατασκευή νέου σφαγείου γιατί το παλαιό παρουσίαζε άθλια εικόνα. Όμως η 

πρόταση στο δημοτικό συμβούλιο ήλθε αργά, διότι επικεφάλης του δήμου 

ετέθη ένας νέος άρχοντας με νέα δημοτική εκλογή. 

Στο τέλος της δημαρχικής του περιόδου ο Φιλήμονας ασχολήθηκε 208 

με  το  θέμα  του  φωτισμού.  Για  πρώτη  φορά  επεκτάθηκε  ο  φωτισμός  στο 

καλούμενο προάστιο των Πατησίων. Βέβαια, η επέκταση του φωτισμού στους 

δρόμους της πόλης αύξησε τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου, ο οποίος 

συνεχώς κατέφευγε σε δανεισμό. Το 1889 με την ευκαιρία της τελέσεως των 

γάμων του διαδόχου Κωνσταντίνου, οι Αθηναίοι έμειναν άφωνοι, όταν για 
 

πρώτη  φορά  αντίκρισαν  το  ηλεκτρικό  φως,  με  το  οποίο  φωτίστηκαν  οι 

πλατείες  της  Ομόνοιας  και  του  Συντάγματος.  Δεν  κατέστη  δυνατόν  να 

φωταγωγηθούν   περισσότεροι   δρόμοι   της   πόλης  αλλά  αγοράστηκαν   40 

ηλεκτρικά ρολόγια με δαπάνη 25.000 δραχμών. 

207 Δήμος Αθηναίων, Ιστορία του Δήμου Αθηναίων… ο.π., σ. 226. 
208 

Το 1891. 
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Το έτος 1884 οι δημοτικές αρχές προσανατόλισαν το ενδιαφέρον τους 
 

στον  τομέα  των  δημοτικών  κτιρίων.  Ένα  από  τα  πρώτα  έργα  ήταν  η 

λειτουργία  της  Νέας  Αγοράς  της  οδού  Αθηνάς,  δηλαδή  η  βελτίωση  του 

συστήματος αποχετεύσεως και η επίστρωση με κυβόλιθους των γύρω δρόμων. 

Επίσης, αποφασίστηκε και η ανέγερση Λαχαναγοράς και ο προϋπολογισμός 

γράφτηκε στο έτος 1892. 

Ο  Φιλήμων  οραματιζόταν  ένα  λαμπρό  μέλλον  για  την  πόλη  των 

Αθηνών  με  όνειρό  του  να  κατασκευάσει  ένα  μεγαλοπρεπές  Δημαρχιακό 

Μέγαρο. Τα οικονομικά του Δήμου και η τότε στυγνή πραγματικότητα δεν 

επέτρεπαν  όλα  τα  παραπάνω  παρά  μόνο  να  ισχύουν  στη  σφαίρα  του 

φανταστικού. 
 

Ο   Δήμαρχος,   ο   οποίος   διακατεχόταν   από   αγνές   προθέσεις   και 

αισθήματα και για το Δήμο και τους συμπολίτες του, αγωνίστηκε με κάθε 

τρόπο να εξυπηρετήσει τους δημότες του αλλά και να προβάλλει την πόλη 

της  Αθήνας  στην  Ελλάδα  και  στην  Ευρώπη.  Κατέβαλλε  προσπάθεια  να 

αυξήσει τα έσοδα του Δήμου όμως απέτυχε ισχυριζόμενος και τη μη συμβολή 

στο έργο του από την πλευρά της Κυβερνήσεως. 
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Το   1833   με   διάταγμα σχηματίστηκαν   οι   αρμοδιότητες   της 209 

Γραμματείας της Επικράτειας για την Εκκλησία και τη Δημόσια Εκπαίδευση. 

Με  το  πρώτο  άρθρο  του  διατάγματος  το  προσωπικό  της  Γραμματείας 

αποτελείται από δύο συμβούλους, τρεις γραμματείς, δύο γραφείς και έναν 
 

κλητήρα.  Ενώ  αύξηση  του  προσωπικού  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  αν 

χρήζει τούτο ανάγκης. 

Στις αρμοδιότητες  της Γραμματείας και σύμφωνα με το διάταγμα210
 

 

ήταν   η   επιτήρηση   και   εποπτεία   σχολείων   και   όλης   της   εκπαίδευσης 

γενικότερα   όπως  επίσης  και  η  σύσταση  αρμόδιου   οργανισμού   για  τα 

υψηλότερα παιδευτικά καταστήματα ενός Πανεπιστημίου ή μιας Ακαδημίας 

των Επιστημών. Επιπλέον, η Γραμματεία έπρεπε να φροντίζει τον προικισμό 

των σχολείων και των διδακτικών καταστημάτων καθώς και τη διακίνηση 

της  σχολικής  περιουσίας.  Επίσης,  η  ίδια  είχε  την  ευθύνη  της  μορφώσεως 

ικανών διδασκάλων για τα σχολεία και διδακτόρων καθώς και την ανέγερση 

των απαιτούμενων  καταστημάτων.  Επιπρόσθετα,  η Γραμματεία  είχε στην 

αρμοδιότητά της τη σύσταση δημόσιων βιβλιοθηκών και τη διεύθυνση της 

Βασιλικής Τυπογραφίας. Τέλος, η ίδια θα πρέπει να μεριμνά για την πρόοδο 

των τεχνών και να προσπαθεί για τη σύσταση τεχνοδιδακτικών σχολείων, 

όπως επίσης να εμψυχώνει εκείνους που καταγίνονται με την επιστημονική 

έρευνα με στόχο να προεκτείνει τη σφαίρα των ανθρώπινων γνώσεων. 

Έτσι, το 1833 συγκροτήθηκε και οργανώθηκε  ο διοικητικός φορέας για τα 

θέματα της εκπαίδευσης και της εκκλησίας,   με το νόμο211  περί Δημοτικών 

Σχολείων ανατέθηκε στο Γραμματέα (Υπουργό) εκπαίδευσης η διοίκηση και 

209 
Φεκ 14/13 Απριλίου 1833. 

 
211 

6/18 Φεβρουαρίου 1834 «Νόμος περί Δημοτικών σχολείων». 

210 
Άρθρο Β΄ 2. 
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εποπτεία της δημοτικής εκπαίδευσης. Ο υπουργός ασκούσε τη διοίκηση και 
 

εποπτεία της με πέντε επάλληλα, πολυμελή ή μονομελή όργανα. 

Συγκεκριμένα: 

Τα 
 

επιτροπή, 

σχολεία  κάθε  δήμου  προβλέπεται  να  επιθεωρούνται  από  μια 
 

η  οποία  αποτελείται  από  το  δήμαρχο  ως  πρόεδρο,  από  τον 

εφημέριο της  περιοχής   και  από  2  έως  4  δημότες,  μέλη 212      δημοτικού 

συμβουλίου.   Η   συγκεκριμένη   συσταθείσα   επιτροπή έχει   χρέος   να 213 

εμψυχώνει, να εφορεύει και να διευθύνει το επιτόπιο σχολείο. Ιδιαίτερα, έχει 

καθήκον να φροντίζει οι διδάσκαλοι να έχουν τα απαιτούμενα, να φροντίζει 

το οικοδόμημα του σχολείου και τις οικίες των διδασκάλων καθώς και να 

επαγρυπνεί για τη διατήρηση της σχολικής πειθαρχίας και για την εκτέλεση 
 

των καθηκόντων των διδασκάλων. Η επιτροπή είναι σε θέση να παύει το 

διδάσκαλον και να αναφέρει στην επιθεωρητική επιτροπή του νομού εντός 24 

ωρών για την παύση του. 

Στην πρωτεύουσα κάθε νομού συστήνεται μια επιθεωρητική επιτροπή 

για τα σχολεία του νομού και στην πρωτεύουσα κάθε επαρχίας συστήνεται 

επιθεωρητική επιτροπή για τα σχολεία της επαρχίας214. Στο νομό η επιτροπή 
 

αποτελείται από τον Νομάρχη ως πρόεδρο, από τον πρόεδρο του επαρχιακού 

δικαστηρίου της πρωτεύουσας του νομού, από τον επίτροπο της επικρατείας 

και από έναν ιερωμένο που ορίζεται από τη Γραμματεία των Εκκλησιαστικών 

και  της  Εκπαίδευσης.  Επιπλέον,  στην  επιτροπή  συμμετέχουν  2-4  πολίτες, 

κάτοικοι   του   νομού,   οι   οποίοι   έχουν   διοριστεί   από   το   νομαρχιακό 

συμβούλιο215. 
 

Σε   κάθε   επαρχία   προβλέπεται   η   σύσταση   μιας   επιθεωρητικής 

επιτροπής,  η  οποία  απαρτίζεται  από  τον  έπαρχο  ως  πρόεδρο,  από  τον 

212 «Νόμος περί δημοτικών σχολείων», άρθρο 34. 
213 «Νόμος περί δημοτικών σχολείων», άρθρο 37. 
214 «Νόμος περί δημοτικών σχολείων», άρθρο 38. 
215 

«Νόμος περί δημοτικών σχολείων», άρθρο 39. 
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ειρηνοδίκη  της  πρωτεύουσας  της  επαρχίας,  από  έναν  ιερωμένο  και  έναν 
 

διδάσκαλο. Οι παραπάνω διορίζονται216 από τον Νομάρχη. 

Οι παραπάνω επιθεωρητικές επιτροπές των δημοτικών σχολείων για 

τις επαρχίες και για τους νομούς έχουν την υποχρέωση να επιθεωρούν μια 

φορά κάθε εξάμηνο με ένα απεσταλμένο μέλος όλα τα δημοτικά σχολεία και 

τις επιθεωρητικές επιτροπές των    επιτόπιων    σχολείων.    Επίσης, οι 

επιθεωρητικές  επιτροπές  μπορούν  να  επιβάλλουν  ποινές  σε  διδασκάλους 

που  έχουν  κακή  διαγωγή  και κακά  ήθη 217 .  Οι ποινές  που  μπορούσαν  να 

επιβάλλουν ήταν επίπληξη, πρόστιμο 1 έως 20 δραχμές και παύση των χρεών 

από 8 μέρες έως και έξι μήνες μετά218. 

Κάθε επιθεωρητική επιτροπή μπορεί να εκλέξει από τα μέλη της έναν 

αντιπρόεδρο  και  έναν  γραμματέα 219 .  Στην  περίπτωση  που  απουσιάζει  ο 

πρόεδρος της επιτροπής δύναται να αντικατασταθεί από τον αντιπρόεδρο. Ο 

γραμματέας   έχει   συγκεκριμένες   αρμοδιότητες   όπως   να   συντάσσει   τα 

πρακτικά των συνεδριάσεων, να φυλάσσει το πρωτόκολλο και τα έγγραφα 

του αρχείου. Τα μέλη αυτής της επιτροπής δεν μπορούν να αμείβονται. Οι 

επιτροπές πρέπει να συνεδριάζουν220  μία φορά το μήνα και για να ισχύουν οι 
 

αποφάσεις 221   και να είναι νόμιμες  επιβάλλεται η συμμετοχή  τουλάχιστον 

τριών  μελών  συμπεριλαμβανομένου  και  του  προέδρου.  Οι  αποφάσεις  της 

επιτροπής αναφέρονται  στο υπό σύνταξη πρωτόκολλο με υποχρέωση των 

μελών που παραβρίσκονται στη συνεδρίαση να υπογράφουν τις παραπάνω. 

Η υπέρτατη εποπτεία222  όλων των επιτροπών, όλων των διδασκάλων 

κι όλων των σχολείων εναπόκειται στον νομάρχη, στον αρμόδιο έπαρχο και 
 

στον  Γραμματέα  των  Εκκλησιαστικών  και  της  Εκπαίδευσης.  Τέλος,  ως 

γενικός επιθεωρητής όλων των δημοτικών σχολείων ορίζεται ο διευθυντής 

216 
«Νόμος περί δημοτικών σχολείων», άρθρο 40. 

 
218 «Νόμος περί δημοτικών σχολείων», άρθρο 42. 
219 «Νόμος περί δημοτικών σχολείων», άρθρο 46. 
220 «Νόμος περί δημοτικών σχολείων», άρθρο 47. 
221 «Νόμος περί δημοτικών σχολείων», άρθρο 48. 
222 

«Νόμος περί δημοτικών σχολείων», άρθρο 53. 

217 
«Νόμος περί δημοτικών σχολείων», άρθρο 41. 
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του  Διδασκαλείου 223 .  Η  οργάνωση  αυτή  της  διοίκησης  και  εποπτείας  της 
 

εκπαίδευσης υπήρχε ως το 1895224, οπότε και ψηφίστηκε ο νόμος ΒΤΜΘ΄. 

Με το νόμο ΒΤΜΘ΄ του 1895 σε κάθε νομό διοριζόταν επιθεωρητής των 

δημοτικών σχολείων, με διοικητικά, εποπτικά και καθοδηγητικά καθήκοντα. 

Ταυτόχρονα συγκροτούνταν Εποπτικό Συμβούλιο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ο 

νόμος   αυτός   προέβλεπε   στην   πρωτεύουσα   κάθε   νομού   ένα   εποπτικό 
 

συμβούλιο που το αποτελούσαν: ο επίσκοπος (ως πρόεδρος), ο γυμνασιάρχης, 

ένας    επιστήμονας,    ένας    κτηματίας    ή    έμπορος    και    ο    νομαρχιακός 
 

επιθεωρητής. 
 

Οι   προτάσεις   των   εποπτικών   συμβουλίων   χωρίζονταν   σε   δύο 

κατηγορίες. Η πρώτη αφορούσε τα σχετικά με το διορισμό δασκάλων, την 
 

καλύτερη λειτουργία των σχολείων, τις δαπάνες, τη μετάθεση ή απόλυση του 

επιθεωρητή. Οι προτάσεις  αυτές δεν ήταν δεσμευτικές για τον Υπουργό. Η 

δεύτερη    κατηγορία    αφορούσε    ζητήματα    πειθαρχικά    μεταθέσεις    των 

δασκάλων και ποινές στους μαθητές. Οι αποφάσεις    αυτές ήταν 

υποχρεωτικές για τον Υπουργό. 

Ο νομαρχιακός  επιθεωρητής  επιθεωρούσε τα σχολεία,  και υπέβαλε 

σχετική  έκθεση  στο  εποπτικό  συμβούλιο,  μεριμνούσε  για  την  ανέγερση 

διδακτηρίων,  συγκαλούσε  συνέδρια  στις θερινές  διακοπές,  είχε  δε  και 

περιορισμένη πειθαρχική εξουσία. 

Το  1833  και  ο  Νόμος  «περί  δημοτικών  σχολείων»  αποτέλεσε  την 

απαρχή  για την  οργάνωση  ενός  συστήματος  διοίκησης  και εποπτείας  της 

εκπαίδευσης, απαρχή που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολύπλευρη και 
 

πολυσύνθετη. Η αντιβασιλεία παρείχε με το συγκεκριμένο νόμο δυνατότητα 

κάποιας  λαϊκής  παρέμβασης  στα  εκπαιδευτικά  πράγματα  και  κάποιας 

άσκησης ελέγχου από την τοπική αυτοδιοίκηση, δίχως να αφήνει από τον 

έλεγχό της την ισορροπία της περιφερειακής διοίκησης. 

223 «Νόμος περί δημοτικών σχολείων», άρθρο 70. 
224 

27/9/1895 Νόμος «Περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως». 
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Την  υπέρτατη  διοίκηση  και  εποπτεία  των  σχολείων  ασκούσαν  ο 
 

Έπαρχος, ο Νομάρχης και πάνω απ΄ όλους ο Υπουργός. Ο Έπαρχος και ο 

Νομάρχης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ήταν εκτελεστικά όργανα της 

κεντρικής  εξουσίας.  Η  διοίκηση  και  εποπτεία  των  σχολείων  ξεκίνησε  να 

φεύγει από τον έλεγχο των επιθεωρητικών επιτροπών και την εξουσία να 

την ασκεί ο Δήμαρχος225. 
 

Όλα  αυτά  είχαν  ως  άμεσο  αποτέλεσμα  οι  εκπαιδευτικοί  να  μη 

συμμετέχουν σε κανένα από τα όργανα διοίκησης και ελέγχου και ήταν κάθε 
 

φορά έρμαιο των κομματικών επιδιώξεων και παθών. 

Το σύστημα εκπαίδευσης εξελίχθηκε σε συγκεντρωτικό και 

προσπαθούσε να επιβάλλει μία ομοιομορφία στην εκπαίδευση αλλά και ένα 
 

συγκεκριμένο σύστημα ιδεολογικού προσανατολισμού. Ο συγκεντρωτισμός 

αυτός καθόρισε τη διοίκηση και εποπτεία της  εκπαίδευσης. Η συγκεντρωτική 

διοίκηση αρχίζει με το διορισμό μόνιμων επιθεωρητών226, από τους οποίους 

εξαρτώνταν   μεταθέσεις,   προαγωγές   και   τιμωρίες   των   λειτουργών της 

εκπαίδευσης. Το 1895 καθιερώθηκε η μονιμότητα των Δασκάλων. 

ΥΠΟΥΡΓΟΙ από το έτος 1833 έως το 1862 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 

Ι. Ρίζος Νερουλός 25 Ιανουαρίου 1833 3 Απριλίου 1833 

Σ. Τρικούπης (προσωρινός)  3 Απριλίου 1833 12 Οκτωβρίου 1833 

Κ. Σχινάς 12 Οκτωβρίου 1833 8 Αυγούστου 1834 

Ι. Ρίζος Νερουλός 8 Αυγούστου 1834 12 Απριλίου 1837 

Α. Πολυζωίδης (προσωρινός)  12 Απριλίου 1837 12 Νοεμβρίου 1837 

225 
27/9/1895 Νόμος «Περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως». 

226 
27/9/1895 Νόμος «Περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως», άρθρο 38. 
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Γ. Γλαράκης 12 Νοεμβρίου 1837 31 Δεκεμβρίου 1839 

Ν.Γ. Θεοχάρης 31 Δεκεμβρίου 1839 24 Ιουνίου 1841 

Σ. Βαλέτας 24 Ιουνίου 1841 10 Αυγούστου 1841 

Ρίζος Νερουλός 10 Αυγούστου 1841 3 Σεπτεμβρίου 1843 

Μ. Σχινάς 3 Σεπτεμβρίου 1843 30 Μαρτίου 1844 

Σ. Τρικούπης 30 Μαρτίου 1844 6 Αυγούστου 1844 

Ι. Κωλέτης 6 Αυγούστου 1844 6 Απριλίου 1847 

Γ. Γλαράκης 6 Απριλίου 1847 8 Μαρτίου 1848 

Δ. Μάνσολας 8 Μαρτίου 1848 25 Ιουνίου 1848 

Α. Μαυρομιχάλης 25 Ιουνίου 1848 15 Οκτωβρίου 1848 

Δ. Καλλιφρονάς 15 Οκτωβρίου 1848 12 Δεκεμβρίου 1849 

Χ. Χρυσόγελως 12 Δεκεμβρίου 1849 23 Ιουλίου 1850 

Π.Α.Δεληγιάννης 23 Ιουλίου 1850 4 Αυγούστου 1850 

Ν. Κορφιωτάκης 4 Αυγούστου 1850 19 Αυγούστου 1850 

Α. Πάικος (προσωρινός) 20 Αυγούστου 1850 28 Μαΐου 1851 

Π. Βαρβόγλης 28 Μαΐου 1851 24 Ιανουαρίου 1852 

Σ. Βλάχος 24 Ιανουαρίου 1852 16 Μαΐου 1854 

Γ. Ψύλλας 16 Μαΐου 1854 1 Ιουνίου 1855 

Π.Αργυρόπουλος 1 Ιουνίου 1855 22 Σεπτεμβρίου 1855 

Α. Σμολένσκης 22 Σεπτέβρη 1855 3 Οκτωβρίου 1855 

Α. Μιαούλης 3 Οκτωβρίου 1855 5 Οκτωβρίου 1856 

Χ. Χριστόπουλος 5 Οκτωβρίου 1856 29 Μαΐου 1859 
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Θ. Ζαΐμης 29 Μαΐου 1859 18 Απριλίου 1860 

Μ. Ποτλής 18 Απριλίου 1860 26 Μαΐου 1862 

Δ. Χατζίσκος 26 Μαΐου 1862 11 Οκτωβρίου 1862 

Ε. Δεληγεώργης 11 Οκτωβρίου 1862 12 Φεβρουαρίου 1863 

Β. Νικόπουλος 11 Οκτωβρίου 1862 12 Φεβρουαρίου 1863 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

Η ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Ο  θεσμός  της  προσχολικής  αγωγής  ήρθε  στην  Ελλάδα  από  την 

Ευρώπη  από  φορείς  που  είχαν  ως  κεντρικό  στόχο  στα  σχέδιά  τους  την 

ανάπτυξη της ευρωπαϊκής παιδείας  δεδομένου ότι είχε προηγηθεί η περίοδος 

της  τουρκοκρατίας  και  στην  αυτόχθονη  παιδεία  δεν  υπήρχαν  ανάλογα 

ερεθίσματα  ή  επιρροές.  Οι  ιεραπόστολοι,  οι  πρώτες  εκπαιδεύτριες  των 

νηπιαγωγών που είχαν εκπαιδευτεί στην Ευρώπη καθώς και η κατεξοχήν 

εκπρόσωπος   του   φραιμπελιανού   συστήματος   στην   Ελλάδα   Αικατερίνη 

Λασκαρίδου227, έφεραν στην Ελλάδα θεσμούς με ευρωπαϊκή προέλευση.228
 

Το νεοσύστατο κράτος προφανώς και λόγω των πολλών προβλημάτων που 

είχε να αντιμετωπίσει δεν ασχολήθηκε με την οργάνωση της προσχολικής 

αγωγής  στην  Ελλάδα 229 .  Κανένας  επίσημος  φορέας  δεν  έλαβε  κάποια 

μέριμνα   κι  έτσι  η  πρωτοβουλία   πέρασε  στους  ιδιώτες  που  ήρθαν   να 
 

καλύψουν την κρατική ανυπαρξία. Η παράλειψη αυτή μπορεί να εξηγηθεί με 

τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής. Στην Ευρώπη η ένταξη της γυναίκας 

στην παραγωγική διαδικασία και η συγκέντρωση των πληθυσμών σε αστικά 

κέντρα δημιούργησε την ανάγκη της απασχόλησης αρχικά των νηπίων και 

εν συνεχεία της απασχόλησης στο πλαίσιο της αγωγής.230  Στην Ελλάδα με 
 

την αγροτική οικονομία, τις πολυμελείς οικογένειες και την παρουσία των 

227 
Το όνομα της Αικατερίνης Χρηστομάνου- Λασκαρίδου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την 

προσχολική αγωγή στην Ελλάδα και την καθιέρωση του φραιμπελιανού συστήματος. Η ζωή, το έργο 

και γενικότερα η παρουσία της στα εκπαιδευτικά δεδομένα του ελλαδικού χώρου κατά τον 19
ο 

αιώνα 

την καθιστούν ως μια μεγάλη παιδαγωγό. 
228 

Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1996, 
σ. 85. 
229 Θ.Σ. Μπάκας, Οργάνωση διοίκηση και λειτουργία του σύγχρονου Νηπιαγωγείου, 2010, σ. 15. 
230 

Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του… ο.π., σ. 85. 
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γιαγιάδων στο σπίτι η αγωγή συντελούνταν με τον πρακτικό παραδοσιακό 
 

τρόπο. 

Παρόλα αυτά στα αστικά κέντρα της εποχής δημιουργήθηκε από τα 

μέσα   του 19ου
 αιώνα   και   μετά   πρόσφορο   έδαφος   για   την   ίδρυση 

νηπιαγωγείων 231   όχι  γιατί  αυτό  αποτελούσε  κοινωνική  ανάγκη  όπως  στις 

ευρωπαϊκές χώρες την αντίστοιχη εποχή αλλά γιατί οι κάτοικοι των αστικών 
 

περιοχών άρχιζαν να αξιολογούν ως σημαντική την προσχολική αγωγή. 

Ο   θεσμός   της   προσχολικής   αγωγής   αναπτύχθηκε   πρώτα   στις 

ελληνικές κοινότητες του εξωελλαδικού χώρου και μετά στον ελλαδικό χώρο. 

Είναι προφανές ότι η παιδεία στις ελληνικές κοινότητες της αλλοδαπής232 

εξυπηρετούσε   πρώτιστα  εθνικούς  σκοπούς  αφού   εκτός   των   άλλων  το 
 

κοινωνικό περιβάλλον στις πόλεις που υπήρχαν ελληνικές κοινότητες ήταν 

πολυπολιτισμικό και υπήρχε ανάγκη διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.233
 

Στην εξάπλωση του θεσμού της προσχολικής αγωγής συνέβαλε «η ύπαρξη 

φωτισμένων  παιδαγωγών,  η  διοικητική  ευελιξία  των  κοινοτήτων,  και  η 

οικονομική ευχέρεια των ομογενών».234
 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

Τα  πρώτα  νηπιαγωγεία  στην  Ελλάδα  ήταν  τα  νηπιαγωγεία  των 

ιεραποστόλων.  Οι  αποκαλούμενοι  «μισσιονάριοι»  προερχόμενοι  από  την 

Ευρώπη και την Αμερική έφτασαν στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωσή της 

με   πρωταρχικό   μέλημά   τους   να   συνεισφέρουν   στα   εκπαιδευτικά   του 

231 Νηπιαγωγείων που λειτουργούσαν από ιδιωτικούς φορείς. 
232 Κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, τη Μ. Ασία, τη Θράκη και τη Μακεδονία. 
233 

Το 1886 οργανώθηκε στην Κωνσταντινούπολη συνέδριο από τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο 

Κωνσταντινουπόλεως με θέμα: «Περί της χρησιμότητος παρ’ ημίν των νηπιαγωγείων υπό την έποψιν 

της ελληνικής γλώσσης, ως μητρικής, εν αις επαρχίαις οι λαοί πολυμιγείς εισίν και γίνεται σύγχισις 

γλωσσών». ο «Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος» που ιδρύθηκε στην Πόλη το 1861 από τους Θεοδ. 

Ζωγράφο, Α. Παλαιολόγο, Κων Καλλιάδη, Ηρ. Βασιάδη, Γαβρ. Σοφοκλή, Στεφ. Καραθεοδωρή, Ξεν. 

Ζωγράφου και πολλούς άλλους. Ο Φιλολογικός Σύλλογος στην αρχή ήταν ένα επιστημονικό και 

φιλολογικό σωματείο. Αργότερα μεταρρύθμισε το καταστατικό του και εμφανίστηκε σαν 

Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος. Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του… 

ο.π., σ.87. 
234 

Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του… ο.π., σ. 87. 
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νεοσύστατου κράτους. Οι «μισσιονάριοι» επικέντρωναν το ενδιαφέρον τους 
 

στην  ίδρυση  εκπαιδευτηρίων  κυρίως  ιδιωτικών,  στο  να  εντάξουν  στους 

κόλπους της εκπαίδευσης τις κοπέλες, στο να καθιερώσουν το θεσμό των 

νηπιαγωγείων   και   στην   εκτύπωση   σχολικών   εγχειριδίων .   Έτσι,   οι 235 

ιεραπόστολοι   προσπάθησαν   να   προωθήσουν   τη   δημιουργία   σχολείων 

θηλέων, αφού το ελληνικό κράτος δεν είχε κανένα παρόμοιο σχέδιο δράσης. 
 

Τους  ξένους  ιεραπόστολους  διαδέχθηκαν  και  Έλληνες  παιδαγωγοί  που 

ασχολήθηκαν με τη διάδοση και την ίδρυση Παρθεναγωγείων. Γι’ αυτό το 

λόγο έχουμε ανάλογα σχολεία για την προσχολική αγωγή σε πολλά μέρη 

της Ελλάδας ελεύθερης ή μη όπως τα νηπιαγωγεία στη Σύρο, στην Κρήτη, 

στο Βόλο και στη Σάμο. 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. 

Το «νηπιακό σχολείο» της Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας. 

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία236  ιδρύθηκε το 1836 και λειτουργεί μέχρι 

σήμερα ως ένας πολύ μεγάλος εκπαιδευτικός οργανισμός.237  Τα σχολεία της 
 

Εταιρείας ήταν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, φοιτούσαν σε αυτά μόνο 

κορίτσια  και  στο  ανώτερο  τμήμα  τους  λειτουργούσε  διδασκαλείο  για  την 

κατάρτιση  διδασκαλισσών.  Το  1840  ίδρυσε  το  πρώτο  της  νηπιαγωγείο  για 

μικρά αγόρια. Εδώ, πρέπει να επισημανθεί ότι αρχικός σκοπός της Εταιρείας 

ήταν η διάδοση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην πορεία εξελίχθηκε σε 

φορέα εκπαίδευσης θηλέων όλων των βαθμίδων. Στο πρώτο νηπιαγωγείο238
 

που  λειτούργησε  πρώτη  φορά  το  μήνα  Ιανουάριο  με  το  αλληλοδιδακτικό 

235 Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του… ο.π., σ. 88. 
236 

Ως ευεργέτης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ήταν ο Απόστολος Αρσάκης και για αυτό το λόγο το 

ίδρυμα πήρε το όνομά του, «Αρσάκειο» μόλις το 1850. 
237 

Σιδ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Γ.Γ.Ν.Γ., 

Αθήνα, 1986, σσ. 79-103. 
238 

Μόλις 103 νήπια γράφτηκαν στην τάξη του νηπιαγωγείου κάτι που προκάλεσε αίσθηση μια και ο 

αριθμός θεωρήθηκε αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα της αθηναϊκής κοινωνίας. Κατά την χρονική 

περίοδο από το 1872 έως το 1892 ιδρύθηκε και δεύτερο νηπιαγωγείο στο οποίο η φιλοξενία και η 

παρακολούθηση των νηπίων ήταν δωρεάν Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι 
ρίζες του… ο.π., σ. 95. 
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σύστημα,  υπεύθυνη  ορίστηκε  στην  αρχή  η  μαθήτρια  της  β΄  τάξης  του 
 

Ανώτερου Παρθεναγωγείου Ευφροσύνη Τσέλιου και στη συνέχεια ανέλαβε η 

δασκάλα Σοφία Τουλίου. Στα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού 
 

συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας 

διευθύντρια  αναφέρεται  η  Βαμβώ  Ιωάννου. 239
 Με  αυτόν  τον  τρόπο  η 

φιλεκπαιδευτική  Εταιρεία  ανέπτυξε  το  θεσμό  των  νηπιαγωγείων  και  τον 
 

καθιέρωσε, ώστε κάθε σχολείο να έχει νηπιακό τμήμα τόσο στην Αθήνα όσο 

και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως Κέρκυρα και Πάτρα. 

Στην  αρχή  της  λειτουργίας  του  στο  νηπιαγωγείο  φοιτούσαν  103 

μαθητές που σημαίνει ότι το ενδιαφέρον της αθηναϊκής κοινωνίας υπήρξε 

μεγάλο.240 Τα νήπια ήταν ηλικίας από τριών έως έξι ετών και η φοίτηση εκτός 
 

από την περίοδο της αρχικής λειτουργίας ήταν συνήθως δωρεάν. Σκοπό είχε 

να   προετοιμάζει   τα   νήπια,   ώστε   να   μπορούν   να   παρακολουθήσουν 

ευκολότερα τα μαθήματα του δημοτικού, καθώς επίσης και να συμπληρώνει 

την  πνευματική  αγωγή  που  έπαιρναν  τα  παιδιά  από  το  σπίτι  τους.  Η 

λειτουργία του ξεκινούσε στις 9 το πρωί το χειμώνα (στις 8 την άνοιξη) και 

τελείωνε στις 4 το απόγευμα. 

Οι διδασκάλισσες μπορούσαν αν ήθελαν να εκφράσουν την επιθυμία 

να παρακολουθήσουν για ένα εξάμηνο ή για ένα τετράμηνο μαθήματα, που 

αφορούσαν τον τρόπο λειτουργία του νηπιακού τμήματος και μόνο με αυτόν 

τον τρόπο θα κατάφερναν να ασκήσουν το επάγγελμα της νηπιαγωγού241. 

Η  Φιλεκπαιδευτική  Εταιρεία  δεν  αρκούνταν  στην  ίδρυση  και  την 

καθιέρωση των νηπιαγωγείων αλλά και στην μετεκπαίδευση των δασκάλων 
 

και νηπιαγωγών. Μια απόφοιτη του Διδασκαλείου του Αρσακείου η Ιφιγένεια 

Δημητριάδου θα παρακολουθήσει μαθήματα στη Γαλλία και θα εντρυφήσει 

239 
Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των συνελεύσεων της εν Αθήναις 

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας του έτους 1840, σ. 12. 
240 Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του… ο.π., σ. 95. 
241 

Με αυτόν τον τρόπο οι δασκάλες αποκτούσαν το δίπλωμα- πιστοποιητικό και την άδεια να 

ασκήσουν το επάγγελμα της νηπιαγωγού. Επιπλέον, οι δασκάλες έδιναν συνέντευξη μπροστά σε μια 

ειδική επιτροπή της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας που είχε συσταθεί για αυτόν ακριβώς το λόγο. 
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στο    παρισινό    σύστημα    που    θεωρούνταν    εκείνη    την   εποχή    ως   το 
 

τελειότερον242. 

Το σχολείο των Hill και το νηπιακό τμήμα. 
 

Μετά την απελευθέρωση το κράτος ήταν ανοργάνωτο σε όλους τους 

τομείς.   Φιλέλληνες   από   την   Ευρώπη   και  την   Αμερική   ήρθαν   για  να 
 

βοηθήσουν στην οργάνωση της εκπαίδευσης. Ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την 

εκτύπωση και διανομή διδακτικών εγχειριδίων και με την ίδρυση σχολείων 

για την κάλυψη των παιδιών που η πολιτεία δεν μπορούσε να εντάξει στο 

εκπαιδευτικό της σύστημα. Έτσι, δραστηριοποιήθηκαν στην εκπαίδευση των 

θηλέων και στην ίδρυση νηπιαγωγείων. Η λειτουργία τους σχετίζεται και για 
 

το  λόγο ότι  τα Ανώτερα  Παρθεναγωγεία  (σχολεία  θηλέων) παρείχαν  και 

ανώτερη εκπαίδευση έτσι ώστε οι απόφοιτες να έχουν τα τυπικά προσόντα 

για  να  εργάζονται  ως  διδασκάλισσες  και  αργότερα  και  ως  νηπιαγωγοί, 

επάγγελμα που θεωρείτο γυναικείο. Ο Αμερικανός ιεραπόστολος John Hill με 

τη  σύζυγό του  Francis δημιούργησαν  στην  Αθήνα  και συγκεκριμένα  στην 

Πλάκα  το 1831 εκπαιδευτήριο με 96 μαθήτριες. Εκτός από το νηπιακό τμήμα 

το εκπαιδευτήριο είχε αλληλοδιδακτικό σχολείο και ανώτερο σχολείο θηλέων 

το οποίο από το 1834 εκπαίδευε υποψήφιες δασκάλες.243  Την πρώτη περίοδο 
 

της λειτουργίας του το σχολείο γνώρισε μεγάλη ακμή και συγκεκριμένα την 

πρώτη   δεκαετία   της   λειτουργίας   του.   Από   μερίδα   του   τύπου   όμως 

κατηγορήθηκε για προσηλυτισμό244  κι έτσι η λειτουργία του διακόπηκε από 

το 1842 έως το 1853. Η λειτουργία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, που είχε 

ίδιους   σκοπούς   με   το   εκπαιδευτήριο   Hill   συνέβαλε   στην   ένταση   που 

δημιουργήθηκε γύρω από το ρόλο του εκπαιδευτηρίου. 

Το νηπιακό τμήμα στο σχολείο Hill ήταν μεικτό και τα μαθήματα τα 

παρακολουθούσαν παιδιά από δύο έως οκτώ ετών. Το σχολείο διηύθυνε η 

242 
Τούτη την άποψη εξέφρασε ο Λ. Μελάς, ο οποίος εξέδωσε το Παιδαγωγικό εγχειρίδιο προς χρήση 

των παιδαγωγούντων βλ. Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του… ο.π., σ. 

98. 
243 Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του… ο.π., σ. 90. 
244 

Ο John Hill ήταν προτεστάντης ιερέας και ήρθε στην ελεύθερη Ελλάδα ως ιεραπόστολος. 
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Francis  Hill,  σύζυγος  του  John  Hill.  Σκοπός  του  τμήματος  όπως  και  στο 
 

αντίστοιχο   της   Φιλεκπαιδευτικής   Εταιρίας   ήταν   να   προετοιμάσει   τους 

μαθητές για τη φοίτηση στο δημοτικό σχολείο. Αυτό γινόταν μέσα από την 

καλλιέργεια του  θρησκευτικού συναισθήματος  και από την  πρώτη επαφή 

που  είχαν  με  τα  γνωστικά  αντικείμενα  του  δημοτικού.  Επιδιώκονταν  η 

απόκτηση των στοιχειωδών γνώσεων των μαθητών όπως η εξάσκησή τους 
 

στη γραφή, την ανάγνωση, τις νοερές αριθμητικές πράξεις, και τη γραφή. 

Συνήθιζαν επίσης την πειθαρχία και καλλιεργούσαν τη σοβαρότητα και το 

σεβασμό. Στο νηπιακό τμήμα του σχολείου Hill εκπαιδεύονταν και οι πρώτες 

νηπιαγωγοί, που ήταν δασκάλες που αποκτούσαν ειδίκευση για να μπορούν 

να   διδάξουν   στο   νηπιαγωγείο.   Πολλές   από   τις   απόφοιτες,   όπως   και 
 

απόφοιτες της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας στελέχωσαν τα νηπιαγωγεία που 

ιδρύθηκαν  αργότερα  όταν   διαδόθηκε  ο  θεσμός.   Το  1867  η  Αικατερίνη 

Χρηστομάνου- Λασκαρίδου αναλαμβάνει τη διεύθυνση του σχολείου μέχρι το 

1884. 

Το νηπιακό τμήμα της σχολής Σουρμερλή. 

Με την ίδρυση της σχολής θηλέων Σουρμελή245  λειτουργεί και νηπιακό 
 

τμήμα. Σύμφωνα με τον κανονισμό της σχολής246 στο τμήμα διδάσκονταν: 
 

« α. Αι προσευχαί της χριστιανικής διδασκαλίας. 

β. Τα εις  τας  πέντε  πρώτας  κατά τον  οδηγόν  τάξεις  κεκανονισμένα  της 

αναγνώσεως και γραφής μαθήματα. 
 

γ. Οι αραβικοί χαρακτήρες, η αρίθμησις και η κατά διάνοιαν διά σφαιριδίων 

αριθμητική. 
 

δ. Η γνώρισις των ελληνικών νομισμάτων και η αξία αυτών. 
 

ε. Ανάπτυξις ιδεών κατά τους τρόπους του νέου Αλφαβηταρίου. 

245 
Ιδρυτής ο Δανιήλ Σουρμελής. Διηύθυνε τη σχολή μαζί με τη σύζυγό του Ασπασία που ήταν 

υποδιευθύντρια της σχολής. 
246 

Κανονισμός του εν Αθήναις Ελληνικού Κορασίων Εκπαιδευτηρίου (Σχολής Σουρμελή), εν Αθήναις 

1856, βλ. Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του… ο.π., σ. 99. 
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στ. Χειροτεχνήματα…» 
 

Χαρακτηριστικό  είναι  το  ενδιαφέρον  που  επιδεικνύει  το  1859  ο  δήμαρχος 

Λουκάς   Ράλλης στο   δήμο   του   Πειραιά   και   ιδρύει   δύο   τμήματα 247 

νηπιαγωγείων με τη συμβολή και την προώθηση της Francis Hill. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Το νηπιαγωγείο του Hildner στη Σύρο. 
 

Λειτούργησε στην Ερμούπολη της Σύρου από το 1830 και ήταν τμήμα 

του  «Φιλελληνικού  Παιδαγωγείου»  που  ίδρυσε  ο  Fr.-Aug  Hildner. 248
 Το 

σχολείο  είχε  αποστολή  την  εκπαίδευση  των  κοριτσιών.  Στο  νηπιαγωγείο 
 

όμως εκτός από κορίτσια φοιτούσαν και αγόρια ηλικίας 2-6 ετών. Υπεύθυνη 

δασκάλα/ νηπιαγωγός ήταν η Αρριέτα Κορέσση249. Το Νηπιακό σχολείο του 

Fr.-Aug Hildner είχε  δεχτεί επιρροές  από  τα εκπαιδευτικά συστήματα  της 

Αμερικής και της Αγγλίας. 

Στο συγκεκριμένο  σχολείο φοιτούσαν  140 νήπια το έτος 1834 και η 

διδασκαλία   τους   συνδεόταν   με   τα   μαθήματα   της   Ιεράς   Ιστορίας,   της 

Γεωγραφίας, Διαφόρων αντικειμένων και με την κατασκευή εργόχειρων250. 

Μόλις το 1837 στη Ερμούπολη της Σύρου δημιουργήθηκε σχολείο θηλεών για 

τα νήπια και το 1852 ξεκίνησε να λειτουργεί νηπιακό σχολείο αρρένων. Η 

λειτουργία των παραπάνω νηπιακών τμημάτων ήταν υπό την ευθύνη του 

Δήμου της Σύρου όπως και η συντήρησή τους. 

Η   Σύρος   αναδείχθηκε   από   το   1830   σε   κέντρο   πολιτισμού   και 

εκπαίδευσης χάρη στην οικονομική και αστική ανάπτυξη που παρουσίασε το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αλλά χαρακτηρίστηκε ως κέντρο 

247 
Το Παρθεναγωγείο στο δήμο του Πειραιά ονομάστηκε Ράλλειο προς τιμήν του Λουκά Ράλλη. 

248 
Νικόλαου Ζαχαράκη, Η βασική εκπαίδευση στο Δήμο Ερμούπολης. Τα δημοσυντήρητα 

αλληλοδιδακτικά σχολεία (1829-1862), ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

Ιωάννινα, 2009 
249 

Σιδ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Γ.Γ.Ν.Γ., 

Αθήνα, 1986, σσ. 61-63. 
250 

Σιδ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Γ.Γ.Ν.Γ., 

Αθήνα, 1986, σσ. 61-63. 
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προώθησης   και   στήριξης   της   γυναικείας   παρουσίας   στην   προσχολική 
 

εκπαίδευση. 

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

Κατά τον 19ο  αιώνα τα νηπιαγωγεία αφορούσαν κυρίως μικρή μερίδα 

του  αθηναϊκού  πληθυσμού  και άλλων μεγάλων  ελληνικών  πόλεων δίχως 

αυτό να ελαττώνει το παιδαγωγικό και ιστορικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις 

που  θα  ακολουθούσαν  στην  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  της  Ελλάδας.  Η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στα νεοσυσταθέντα νηπιαγωγεία ανά την 
 

ελληνική επικράτεια αποτυπώνεται σε διάφορα εγχειρίδια όπως αυτό του Λ. 

Μελά το 1871 και στον κανονισμό που διέπει την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. 

Πολλές   είναι   οι   αποτυπώσεις   και   οι   καταγραφές   των   νηπιαγωγικών 

παιδαγωγικών μεθόδων  που εφαρμόστηκαν  στα πρώτα νηπιακά τμήματα 

στον ελλαδικό χώρο. 

Το πρώτο εγχειρίδιο για τη χρήση των Νηπιακών σχολείων γράφτηκε 

στη  Σμύρνη  το  1841 251 .  Σε  αυτό  το  εγχειρίδιο  αναλύεται  ο  σκοπός  της 

φοίτησης των νηπίων που ήταν η ανάπτυξη των νοητικών δυνάμεων αλλά 

και η εμπέδωση βασικών και σημαντικών εννοιών για την ορθή κατανόηση 

του κόσμου και των πραγμάτων. Η εγγραφή των νηπίων πραγματοποιείται 

στην ηλικία των τριών ετών και συνεχίζεται έως τα επτά έτη. Η αίθουσα του 

νηπιαγωγείου θα πρέπει να είναι ένα χώρος φωτεινός και ευάερος και τα 
 

παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να κινούνται άνετα και ελεύθερα. 

Το  εγχειρίδιο  του  1841  αναλύει  επίσης,  και  το  πρόγραμμα   των 

διδασκομένων μαθημάτων. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι διαφόρων 

ειδών  και  προκαλούν  ενδιαφέρον.  Οι  γνώσεις,  που  αποκτούν  τα  παιδιά, 

συνδέονται με την γλωσσική διδασκαλία, τη θρησκευτική, τη φυσική ιστορία, 

251 
Εγχειρίδιον εις χρήσιν των Νηπιακών σχολείων εν Σμύρνη εκ της τυπογραφίας Γ. Γραφιτού, 1841, 

σελ. 1-5, στο Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του… ο.π., σ.101. 
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τη   γεωγραφία,   τη   γεωμετρία,   την   αριθμητική,   τη   χειροτεχνία,   την 

πραγματογνωσία   και   την   αστρονομία .   Πιο   αναλυτικά   η   γλωσσική 252 

διδασκαλία  αναπτύσσει  δεξιότητες  στην  ανάγνωση,  τη  γραφή  και  τον 

συλλαβισμό   ενώ   η   θρησκευτική   διδασκαλία   επιμένει   στην   ανάγνωση 

ιστοριών της Αγίας Γραφής, μαθήματα ηθικής, εξοικείωση με τους ύμνους, 

τις προσευχές και το Σύμβολο της Πίστεως. 

Ένα άλλο εγχειρίδιο που γράφεται ήταν εκείνο του 1859 από τους Hill 

και  από  τον  Ιωάννη  Κοκκώνη  το  1863.  Επίσης,  εκδίδονται  Συμβουλές  και 
 

Οδηγίες της Pape-Carpantier253   από την Ιφιγένεια Δημητριάδου το 1871 και 
 

1877.   Στο   βιβλίο   αυτό   περιγράφονται   διάφορες   δραστηριότητες   που 

λαμβάνουν   χώρα   στο   καθημερινό   πρόγραμμα   του   νηπιαγωγείου.   Το 
 

νηπιαγωγείο αποτελείται από δύο αίθουσες στις οποίες διδάσκονται, στη μία 

αίθουσα τα μαθήματα  και στη δεύτερη  πραγματοποιούνται  ενασχολήσεις 

που ψυχαγωγούν τα νήπια ενώ εκεί παίρνουν και τα γεύματά τους. Η αυλή 

του  νηπιαγωγείου  συνήθως  είναι  επιστρωμένη  με  άμμο  και  έχει  βρύσες, 

τουαλέτες και δέντρα. Και οι δύο αίθουσες του νηπιαγωγείου έχουν σε σειρά 

θρανία και στους τοίχους είναι τοποθετημένα τα γράμματα της αλφαβήτου 

και οι αριθμοί. Επίσης, υπάρχουν τρία ή δύο κρεβατάκια για τα νήπια που 

κουράζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας στο ωρολόγιο πρόγραμμα254   του 

νηπιαγωγείου. 

Οι Συμβουλές του εγχειριδίου της Pape-Carpantier απευθύνονταν στη 

νηπιαγωγό-διευθύντρια  ώστε  αυτή  να  επιτελεί  με  δημιουργικό  και  ορθό 

252 
Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του… ο.π., σ.102. 

253 
Η Ιφιγένεια Δημητριάδου ήταν απόφοιτη από το Αρσάκειο Διδασκαλείο και μαθήτευσε κοντά στη 

Marie Pape- Carpantier το 1865. Διδάχθηκε το παρισινό σύστημα των νηπιαγωγείων και μετέφρασε το 

έργο της Γαλλίδας παιδαγωγού το 1871. Η Marie Pape- Carpantier ήταν σπουδαία παιδαγωγός και 
ειδική των Salles d’ asiles. Χαρακτηρίζεται ως η παιδαγωγός των γαλλικών ασύλων που επηρεάζει το 

γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα με τις παιδαγωγικές αρχές της και το έργο και τις πρακτικές των 

αλληλοδιδακτικών νηπιαγωγείων. Στο βιβλίο της η Marie Pape- Carpantier που φέρει τον τίτλο «Οι 

Συμβουλές περί διευθύνσεως των Νηπιαγωγείων και πραγματογνωσία» που εκδόθηκε σε μετάφραση 

της Ιφιγένειας Δημητριάδου-Παπαγεωργίου στην Αθήνα το 1877, πραγματεύεται πως πρέπει να είναι 

ένα νηπιαγωγείο, πως πρέπει οι νηπιαγωγοί να καθοδηγούν τα νήπια και πως οι ίδιες να εκτελούν τα 

καθήκοντά τους. «Κύριον σκοπόν το νηπιαγωγείον προτίθεται την μόρφωσιν ενάρετων ανθρώπων και 

επέρχεται άρα επίκουρον και αρωγόν εις την ανθηράν κατάστασιν της κοινωνίας. Δευτέραν αποστολήν 

έχει την προφύλαξιν και τας περιποιήσεις των παιδίων προς βοήθεια των γονέων» στο Χαράλαμπος Γ. 

Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του… ο.π., σ.143. 
254 

Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του… ο.π., σ.144. 
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τρόπο   τη   λειτουργία   των   νηπιακών   διδακτηρίων.   Τα   μαθήματα   στο 
 

πρόγραμμα του νηπιαγωγείου ήταν «α) ανάγνωσις επί πινάκων, β) γραφή 

επί  αβακίων,  γ)  αριθμητική  επί  αριθμητηρίων,   δ)  ηθικά  διηγήματα  δι’ 
 

εικονογραφιών,   ε)  Παλαιά   και  Καινή   Διαθήκη   δι’   εικονογραφιών,   στ) 
 

γεωγραφία   και   γνώσεις   διά   γεωγραφικών   πινάκων,   ζ)  μαθήματα   επί 

διαφόρων αντικειμένων  της  φύσεως ή της  τέχνης  επιδεικνυόμενων  εις τα 
 

παιδία, η) μαθήματα φυσικής ιστορίας ιδίως περί ζώων δι’ εικονογραφιών, θ) 

προσευχαί,  ι) παιδαγωγικά ασμάτια,  ια) μαθήματα  ελληνικής  ιστορίας  δι’ 
 

εικονογραφιών, ιβ) γυμναστική και εργόχειρα255». 
 

Η   διευθύντρια   του   νηπιαγωγείου   σύμφωνα   με   το   παραπάνω 

εγχειρίδιο θα πρέπει να αναπτύσσει επικοινωνία με τους γονείς των νηπίων 
 

και να έχει στην κύρια ευθύνη της τον έλεγχο της υγείας των νηπίων και να 

εξασφαλίζει  την  υγιεινή  του  διδακτηρίου.  Το  βιβλίο  της  Pape-Carpantier 

υπήρξε  πραγματικός  οδηγός  για  τις  νηπιαγωγούς,  οι  οποίες  βάσιζαν  το 

σύστημά τους και τις μεθόδους του σε αυτό το εγχειρίδιο επηρεάζοντας έτσι 

καταλυτικά τα εκπαιδευτικά πράγματα της Ελλάδας τον 19ο αιώνα. 

Στην Κωνσταντινούπολη     πραγματοποιείται μια ώθηση     της 

νηπιαγωγικής θεωρίας και πράξης από το 1861. Η ώθηση πηγάζει από την 

ίδρυση του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου που επιδιώκει την ανάπτυξη 

των τεχνών και των γραμμάτων. Ο φιλεκπαιδευτικός σύλλογος φρόντιζε για 

την   ίδρυση   σχολείων,   την   ίδρυση   βιβλιοθήκης   και   τη   σύνταξη   των 

προγραμμάτων  και  κανονισμών  των  σχολείων.  Το  1876  εκδόθηκε  στην 

Κωνσταντινούπολη  η «Νηπιαγωγική», ένα βιβλίο που συντάχθηκε με την 
 

φιλοσοφία και την παιδαγωγική του Froebel. Το βιβλίο απαρτίζεται από τρία 

μέρη, το πρώτο μέρος αφορά τον ρόλο που διαδραματίζει το νηπιαγωγείο 

στην νοητική και ηθική ανάπτυξη του νηπίου, το δεύτερο μέρος εξετάζει την 

μέθοδο που ακολουθείται στη διδασκαλική πράξη και το τρίτο αναφέρεται 

255 
Συμβουλαί και Οδηγίαι περί διευθύνσεως σχολείων και νηπιαγωγείων, Αθήναι 1871, σ. 53 στο 

Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του… ο.π., σ.145. 
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στην  υλικοτεχνική  υποστήριξη  που  θα  πρέπει  να  υπάρχει  στο  χώρο  του 
 

νηπιαγωγείου256. 

Σημαντικές προσπάθειες καταγραφής και ανάλυσης των μεθόδων για 

την ανάπτυξη και λειτουργία των νηπιακών σχολείων πραγματοποιήθηκαν 

και από την Αικατερίνη Λασκαρίδου257. 

Οι  σπουδές  της  ήταν  εξαιρετικές  για  εκείνη  την  εποχή.  Τυγχάνει 
 

σπουδαίας παιδείας, την οποία λαμβάνει στα καλύτερα πανεπιστήμια του 

Λονδίνου,  του  Παρισίου  και  της  Κωνσταντινούπολης.  Σπουδάζει  ιστορία, 

παιδαγωγικά   και  φιλολογία.  Παντρεύεται   σε  νεαρή   ηλικία   τον   Λασκ. 

Λασκαρίδη και αποκτά μαζί του τρεις κόρες, οι οποίες και αυτές με τη σειρά 

τους θα ακολουθήσουν την φωτισμένη πορεία της μητέρας τους. Η κόρη της 
 

Ειρήνη ιδρύει τον οίκο τυφλών και η άλλη της κόρη Σοφία καθιερώνεται σε 

μία   σπουδαία   ζωγράφο  γνωστή  στον   ελληνικό   χώρο   αλλά  και  στους 

ευρωπαϊκούς  καλλιτεχνικούς  κύκλους.  Το  1875  η  Αικατερίνη  Λασκαρίδου 

διευθύνει το σχολείο των Hill. Η ίδια διδάσκει ιστορία, γεωγραφία και φυσική 

σε όλες τις τάξεις του ελληνικού σχολείου αλλά και στο γυμνάσιο. 

Η Λασκαρίδου παρουσιάζεται ως πρωτοπόρος σε παιδαγωγικές ιδέες 

και μεθόδους, ώστε η προσφορά της στην ελληνική εκπαίδευση να θεωρείται 

καταλυτική για την ανάπτυξη προβληματισμών και την επίλυση αυτών κατά 

τη    διάρκεια    του 19ου
 αιώνα.    Αξιοσημείωτο    είναι    ότι    παρόλο    που 

χαρακτηριζόταν    ως    καινοτόμος    εκπαιδευτικός    ήταν    υπέρμαχος    των 

κλασσικών προτύπων με χρήση της καθαρεύουσας γλώσσας. Ως καινοτόμος 

παιδαγωγός δίδαξε στο Ελληνικό Παρθεναγωγείο το μάθημα της 

Γυμναστικής. Το μάθημα της Γυμναστικής δε διδασκόταν το 1870 σε κανένα 

Παρθεναγωγείο παρά μόνο σε αυτό που διηύθυνε η Λασκαρίδου. 

Η αλλαγή στη ζωή της Λασκαρίδου ήρθε το 1879, όταν αποχώρησε 

από την Ελλάδα και εγκαταλείποντας τη θέση της διευθύντριας με σκοπό να 

256 
Η. Βιγγόπουλου, Παιδεία και εκπαίδευση του νέου ελληνισμού, Αθήνα, 1982, σελ. 660, στο 

Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του… ο.π., σ.155. 
257 

Η Αικατερίνη Λασκαρίδου γεννιέται το 1842 και πεθαίνει το 1916. Υμνείται για την καθιέρωση του 

φραιμπελιανού συστήματος στην προσχολική αγωγή στην Ελλάδα. Ήταν κόρη του Κωνσταντίνου 
Χρηστομάνου και γεννήθηκε στη Βιέννη το 1842. 
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παρακολουθήσει τα μαθήματα της φραιμπελιανής μεθόδου στη Δρέσδη. Η 
 

πνευματώδης   και   πολυσχιδής   αυτή   προσωπικότητα    της   Λασκαρίδου 

θάμπωνε   πολλούς  Έλληνες  και 
 

Λασκαρίδου   αναφέρει   το   1880 
 

Φροβελιανών  νηπιακών  κήπων» 

ξένους  ανθρώπους  του  πνεύματος.   Η 

στο   περιοδικό   Παρνασσός   «Περί   των 

ότι  το  ταξίδι  της  στη  Γερμανία  και  η 

εκμάθηση    του φραιμπελιανού συστήματος    πραγματοποιήθηκε, γιατί 

στόχευε   στην   αναγέννηση   της ελληνικής   παιδείας   και  του   ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. Στόχευε επίσης στην ανάπτυξη νέων γνώσεων, 

απόκτηση εμπειριών και στην εκμάθηση δραστηριοτήτων    που θα 

μεταλαμπάδευαν   έναν   ανανεωτικό   χαρακτήρα   στην   ελλιπή   ελληνική 

εκπαιδευτική πραγματικότητα258. 
 

Η   σχολή   θηλέων   της   Λασκαρίδου   λειτούργησε   βασισμένη   στη 

φραιμπελιανή μέθοδο. Οι νηπιαγωγοί απόφοιτοι της σχολής της Λασκαρίδου 

κερδίζουν σύντομα θέσεις σε ελληνικά σχολεία καθώς και σε σχολεία της 

Σμύρνης, της Αλεξάνδρειας και της Οδησσού. Το περιοδικό Παρνασσός που 

εκδιδόταν  από  το  φιλολογικό  σύλλογο  περιγράφει  με  δημοσιεύματα  την 

προσπάθεια της Λασκαρίδου να εξακτινώσει την φραιμπελιανή μέθοδο. Για 

προσωπικούς  οικογενειακούς  λόγους  η  Λασκαρίδου  αποσύρθηκε  από  το 

Ελληνικόν Παρθεναγωγείον και επανεμφανίστηκε το 1880 διδάσκοντας τη 

φραιμπελιανή μέθοδο σε δασκάλες απόφοιτες του Αρσακείου. 

Επί πέντε συναπτά έτη η Λασκαρίδου δίδασκε με πάθος και αγάπη  τη 

γερμανική μέθοδο αφιερώνοντας σε όλο αυτό το εγχείρημα αμέτρητες ώρες 

διδασκαλίας. Η προσφορά της συνεχίστηκε διδάσκοντας άπορες γυναίκες και 
 

δημιουργώντας  εργαστήρια  στα  Δημοτικά  θέατρα  του  Πειραιά  και  της 

Αθήνας. Η ίδια γίνεται πρόεδρος του Εκπαιδευτικού τμήματος της Ενώσεως 

των Ελληνίδων ιδρύοντας τη Γυμναστική σχολή Θηλέων. Το 1901 ίδρυσε δύο 

λαϊκά νηπιαγωγεία στην Αθήνα και το 1905 στον Πειραιά. Η παρουσία της 

στο πρώτο εκπαιδευτικό συνέδριο που έλαβε χώρα στην Αθήνα το 1904 ήταν 
 

καθοριστική για την καθιέρωση και εξάπλωση των λαϊκών νηπιαγωγείων. 

258 
Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του… ο.π., σ.174. 
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Τέσσερα χρόνια     πριν πεθάνει    ιδρύει στην Αθήνα το Ανώτερο 

Παρθεναγωγείο  το  επονομαζόμενο  «Ελληνικός  εκπαιδευτικός  Σύνδεσμος» 

και στην Καλλιθέα το «Εθνικό νηπιοτροφείο»259. 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
 

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 

Η χρονική περίοδος που εκτείνεται από το 1870 έως το 1900 περίπου 

βρίσκει την ελληνική κοινωνία να είναι σε κρίση, κρίση που απλώνεται και 

χαρακτηρίζει  την  εκπαίδευση.  Αυτό  συμβαίνει  διότι  υπάρχει  οικονομική 

δυσπραγία  στο  ελληνικό  κράτος  καθώς  και  πολιτικές  αναταράξεις  που 
 

συνταράσσουν τον κοινωνικό ιστό. Έτσι, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

δείχνει αδύναμο    να αναγεννηθεί παρότι καταβάλλονται φιλότιμες 

προσπάθειες  από  φορείς  και  φιλεκπαιδευτικούς  συλλόγους.  Εκείνη  την 

περίοδο υποβάλλονται διάφορα νομοσχέδια για τη βελτίωση του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος από διάφορα πολιτικά πρόσωπα. 

Ο   βουλευτής   Κυνουρίας    Γ.   Βακαλόπουλος    το   1870   καταθέτει 

νομοσχέδιο    που    εξετάζει    την    ίδρυση    νηπιαγωγείων.    Το    παραπάνω 

νομοσχέδιο στόχευε στη διατύπωση προβληματισμών αλλά και στην επίλυση 

μελανών σημείων του συστήματος. Το 1877 γίνεται μία προσπάθεια από τον 

υπουργό Παιδείας Θ. Π. Δηλιγιάννη να εξαπλωθούν τα νηπιαγωγεία στα 

πρωτοβάθμια σχολεία θηλέων260. 

Ο υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαίδευσης Α. 

Αυγερινός το 1880 στο νομοσχέδιο261  που καταθέτει διαπιστώνει την ανάγκη 

της   θεσμοθέτησης   του   νηπιαγωγείου.   Όλες   αυτές   οι   προτάσεις   που 

259 Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του… ο.π., σ.180. 
260 

Απ. Ανδρέου, Θέματα της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη, σ. 31-112, Χαράλαμπος Γ. 

Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του… ο.π., σ.182. 
261 

Στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι «Τα νηπιαγωγεία, εν οις φοιτώσι παίδες εκατέρου φύλου ηλικίας δύο 

μέχρι έξι ετών συμπεπληρωμένων, συνιστώνται αδεία του αρμόδιου Υπουργείου υπό ιδιωτών 

διδάσκουσι δε εν αυτοίς διδασκάλισσαι ανεγνωρισμέναι», Απ. Ανδρέου, Θέματα της Νεοελληνικής 

Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη, σ. 31-112, στο Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι 

ρίζες του… ο.π., σ.183. 
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κατατέθηκαν δεν υλοποιήθηκαν αφήνοντας πίσω την παιδευτική ανύψωση 
 

του ελληνικού λαού πιστοποιώντας έτσι για ακόμη μία φορά την απουσία 

μιας συνεκτικής εκπαιδευτικής πολιτικής. 
 

Μόλις το 1895 ο υπουργός επί των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας 
 

Εκπαιδεύσεως Δημ. Πετρίδης στην κυβέρνηση του Θ. Δηλιγιάννη με ιδρυτικό 

νόμο αναγνωρίζει και θεσμοθετεί την προσχολική αγωγή. Τα προηγούμενα 
 

χρόνια η ιδιωτική πρωτοβουλία καθιέρωσε την ύπαρξη και τη λειτουργία των 

νηπιαγωγείων στον ελληνικό χώρο αντικαθιστώντας το ελληνικό κράτος. Ο 

συγκεκριμένος  νόμος  ιδρύει  νηπιαγωγεία  αλλά  επιτρέπει  και  την  ίδρυση 

ιδιωτικών  νηπιαγωγείων  όπως  γινόταν  ως  τότε.  Επιπλέον,  το  ελληνικό 

κράτος   και   συγκεκριμένα   το   υπουργείο   των   Εκκλησιαστικών   και   της 
 

Δημόσιας Εκπαίδευσης μπορεί να καθορίζει το πρόγραμμα των μαθημάτων 

και τις δραστηριότητες των ιδιωτικών νηπιαγωγείων ασκώντας με αυτόν τον 

τρόπο  ένα  είδος  πίεσης  και  ταυτόχρονα  ένα  είδος  ελέγχου.  Το  Διάταγμα 

επίσης, αναφέρεται και στις δασκάλες που θα διδάσκουν στα νηπιαγωγεία. 

Οι δασκάλες θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο και να έχουν πάρει ειδίκευση στη 

Νηπιαγωγική  βάση  των  κανόνων  και  τον  τρόπο  λειτουργίας  των  ήδη 

υπαρχόντων νηπιαγωγείων262. 

Κύριο μέλημα του νηπιαγωγείου καθορίζεται αυτό της προετοιμασίας 

του  νηπίου  για  το  δημοτικό.  Δίνεται  ιδιαίτερη  έμφαση  στη  σωματική, 

πνευματική και ηθική ανάπτυξη του νηπίου, που μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

ασκήσεων, δημιουργικής διδασκαλίας, παιχνιδιών και χαρούμενων 

ενασχολήσεων. Τέλος, καθορίζεται με ακρίβεια το ωρολόγιο πρόγραμμα του 
 

νηπιαγωγείου   και  οι   ενασχολήσεις   των   νηπίων   στις   τρεις   τάξεις   του 

νηπιαγωγείου. 

262 
Γ. Βενθύλος, Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, τ. Δ ,́ εν Αθήναις 1898, σ. 19-20, Απ. 

Ανδρέου, Θέματα της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη, σ. 31-112, στο Χαράλαμπος Γ. 

Χαρίτος, Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του… ο.π., σ.201. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Η τουρκική πολιορκία του 1826 και οι λεηλασίες του 1827 είχαν αφήσει 
 

την Αθήνα κατεστραμμένη και στην οποία πόλη δεν λειτουργούσε κανένα 

σχολείο.   Τα   προηγούμενα   χρόνια   σύμφωνα   με   ανώνυμο   περιηγητή 

λειτουργούσαν  δύο  πρωτοβάθμια  σχολεία  αρρένων  και  ένα  πρωτοβάθμιο 

σχολείο  θηλέων.  Ήταν  σχολεία  ιδιωτικά  και  οι  μισθοί  των  δασκάλων 

πενιχροί,  που  δεν  καταβάλλονταν  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα. 263     Τα 

μαθήματα που διδάσκονταν ήταν ανάγνωση, θρησκευτικά με ψαλμούς, όσο 

βέβαια  ο  δάσκαλος  γνώριζε  και  μπορούσε  να  διδάξει  και  κάποια  βασική 

γυμναστική.   Δεν   υπάρχουν   στοιχεία   για   το   εάν   τα   σχολεία   αυτά 

λειτουργούσαν ως αλληλοδιδακτικά.264
 

Από  το  1823  λειτουργούσε  αλληλοδιδακτικό  σχολείο  αρρένων  στο 

τζαμί του Σταροπάζαρου  και λίγο αργότερα ένα αλληλοδιδακτικό σχολείο 

θηλέων στο τζαμί του Παρθενώνα. 

Το 1831 οι Κing, Robertson και Hill ίδρυσαν αλληλοδιδακτικό σχολείο. 

Το 1833 στην απελευθερωμένη Αθήνα η Αδελφότητα New York της Αμερικής 

συστήνει   φιλανθρωπικό   αλληλοδιδακτικό   σχολείο   θηλέων   με   δωρεάν 

φοίτηση  που  το  διευθύνουν  οι  Hill.  Πριν  το  1834,  που  η  Αθήνα  ορίστηκε 

επίσημα πρωτεύουσα    του    κράτους συγκροτείται η «επί των 265 

Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματεία της 

Επικρατείας» 266    και  ανατίθεται  η  ευθύνη  λειτουργίας  των  σχολείων 
 

οικείο Νομάρχη.267 

στον 

263 
Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων, Αθήνα και σχολική εκπαίδευση (1833-1900) ο.π... σ. 6. 

264 
Σύμφωνα με τον ανώνυμο περιηγητή Διευθυντής ενός από τα σχολεία ήταν ο Ν. Νικητόπουλος, από 

τους βασικούς εισηγητές της αλληλοδιδακτικής μεθόδου, που θεωρείτο τότε εκπαιδευτική καινοτομία. 

Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι σχεδόν βέβαιη η χρησιμοποίηση της μεθόδου. 
265 

Ο επίσημος ορισμός έγινε με το Β.Δ. της 18/30 Σεπτεμβρίου 1834. 
266 Υπουργείο Παιδείας 
267 

Νομάρχης Αττικοβοιωτίας 
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Στο  Δήμο  Αθηναίων,  που  συγκροτείται  το  1835 268    μεταβιβάζεται  η 
 

αρμοδιότητα για τη σύσταση και τη λειτουργία των σχολείων. Σύμφωνα με 

το  συγκεκριμένο  Β.Δ.  ο  δήμος  είναι  υποχρεωμένος  να  εξασφαλίσει  στους 

δασκάλους   δωρεάν   κατοικία   και   δύο   στρέμματα   τουλάχιστον   γης   για 

καλλιέργεια. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι για τους δασκάλους της εποχής δεν 

υπήρχαν   οικονομικά   κίνητρα   αφού,   η   εκπαίδευση   αντικειμενικά   δεν 
 

αποτελούσε   πρώτη   προτεραιότητα    τη   στιγμή   που   υπήρχαν   θέματα 

επιβίωσης και συγκρότησης μιας πόλης και ενός κράτους από τα ερείπια. Οι 

εκπαιδευτικοί πληρώνονταν από τους γονείς των μαθητών εφόσον και αυτοί 

είχαν   τη  δυνατότητα.   Πολλές  φορές  η  αμοιβή  προσφερόταν   σε  είδος, 

ανάλογα με την παραγωγή του γονέα. Πέρασαν πολλά χρόνια έως ότου το 
 

1888 προβλεφθεί από την πολιτεία η επιχορήγηση των δήμων με ποσόν που 

θα συμπλήρωνε τα συμβολικά δίδακτρα μαθητών έτσι ώστε ο μισθός των 

δασκάλων να καταστεί αξιοπρεπής. Μάλιστα, είχε προβλεφθεί η καταβολή 

του  μισθού  να  γίνεται  μέσω  δημοτικού  πράκτορα,  για  να  αποφεύγονται 

ανάμεσα σε δασκάλους και γονείς δυσάρεστες καταστάσεις. 

Το Α΄ Δημοτικό Σχολείο ιδρύεται στην Αθήνα το ίδιο έτος και το 1840 

πρωτοστεγάζεται σε κτήριο σχεδιασμένο για σχολική χρήση στη συμβολή 

των οδών Βορέα,  Βύσσης και Αθηνάς.   Οι μαθητές του, ηλικίας 5-12 ετών 

διδάσκονταν κατήχηση, στοιχεία της ελληνικής γλώσσας, ανάγνωση, γραφή, 

αριθμητική,  γραμμική  ιχνογραφία, μουσική,  γεωγραφία, ελληνική ιστορία, 

στοιχεία φυσικών επιστημών και σπανιότατα γυμναστική. 

Το  Β΄  Δημοτικό  Σχολείο  θα  λειτουργήσει  λίγο  αργότερα  και  θα 
 

στεγαστεί μετά από τριάντα περίπου χρόνια στην οδό Αδριανού.269 Στις αρχές 

του 19ου
 αιώνα  δεν υπάρχουν  αρκετοί  απόφοιτοι  του αθηναϊκού  κρατικού 

Διδασκαλείου  που  να  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  για  να  διοριστούν  ως 
 

διδάσκαλοι για αυτό το λόγο και γινόντουσαν και δεκτοί για διορισμό, όσοι 

κατείχαν  ένα  απλό  ενδεικτικό.  Οι  ενδιαφερόμενοι  κατέθεταν  αίτηση  στη 

268 Β.Δ. 1/13 Οκτωβρίου 1835 
269 

Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων, Αθήνα και σχολική εκπαίδευση (1833-1900) ο.π... σ. 8. 
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Γραμματεία Δημόσιας Εκπαίδευσης και μια επιτροπή διοργάνωνε δημόσιες 
 

εξετάσεις για να διαπιστώσει την εκπαιδευτική ικανότητα των υποψηφίων. 

Το   Α΄   Γυμνάσιο   Αρρένων   στην   Πλάκα 270
 υπήρξε   το   πρώτο   δημόσιο 

δευτεροβάθμιο  σχολείο 271     της  Αθήνας,  το  οποίο  μεταφέρθηκε  από  την 
 

Αίγινα. 272    Στο  ίδιο  κτήριο  λειτούργησε  και  το  Α΄  Ελληνικό  Σχολείο,  που 

εποπτευόταν από το Γυμνάσιο. Γυμνασιάρχης διορίστηκε ο Γ. Γεννάδιος και 
 

πρώτοι καθηγητές οι Ν. Χορτάκης, Ι. Ψαρράς, Ερ. Ουλερίχος και Χρ. Βάφας.273 

Για το Ελληνικό Σχολείο διορίστηκε δάσκαλος ο Κ. Οικονομίδης  και τρεις 
 

υποδιδάσκαλοι οι Β. Οικονομίδης, Π. Ευστρατιάδης και Α. Κωστόπουλος.274 

Η όψη της Αθήνας κατά το 1836 δε δείχνει καλή, μια και τα σπίτια που είναι 

γύρω στα χίλια εκείνη τη χρονική περίοδο είναι φτωχά, χαμηλά και χωρίς 

καμία αισθητική, στριμωγμένα και    χτισμένα    σε οδούς    με κύριο 

χαρακτηριστικό  αυτό  της  ρυπαρότητας.  Σίγουρα  η  μορφή  της  Αθήνας  δε 

θύμιζε  τη  μορφή  μιας  ευρωπαϊκής   πόλης.   Μέσα  σε αυτή  την   εικόνα 

ξεχώρισαν κάποιες μεγάλες ιδιοκτήτες οικοδομές, όπως οι οικίες 

Κοντόσταυλου και Μπότσαρη. 

Στην  πρωτεύουσα  ιδρύονται  τα  πρώτα  δημόσια δημοτικά  σχολεία 

θηλέων 275 .  Σε  αυτά  διδάσκουν  δημοδιδασκάλισσες,  κορίτσια  που  έχουν 

συμπληρώσει το 15ο  έτος της ηλικίας τους και έχουν βασικές γνώσεις των 

γνωστικών αντικειμένων  που διδάσκονταν εκείνη την εποχή. Την περίοδο 

αυτή υπεύθυνος κάθε σχολείου είναι ο Σχολάρχης276   και τρεις διδάσκαλοι 

που  διδάσκουν  αρχαία  ελληνικά,  αριθμητική,  ιστορία,  γεωγραφία,  φυσική 

270 
Στην οδό Θόλου. 

 
272 Το καποδιστριακό Κεντρικό Σχολείο της Αίγινας μετονομάστηκε σε Α΄ Γυμνάσιο αρρένων. 
273 Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων, Αθήνα και σχολική εκπαίδευση (1833-1900) ο.π... σ. 9. 
274Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων, Αθήνα και σχολική εκπαίδευση (1833-1900) ο.π... σ. 9. 
275 

«Πρόκειται για το Α ,́ το Β΄και το Γ΄ Δημοτικό σχολείο θηλέων που για πολλά χρόνια βρίσκονται 
εγκατεστημένα σε ενοικιασμένα κτίρια στην οδό Ανδριανού, την οδό Ερμού και την (άγνωστη σήμερα) 

οδό Καποδιστρίου» βλ. Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων, Αθήνα και σχολική εκπαίδευση 

(1833-1900), σ. 10. 

271 
Το 1835. 

276 
«Ο μισθός του δεν ξεπερνά τις 200 δραχμές, του ελληνοδιδάσκαλου Α΄ τάξεως στις160 δραχμές, 

του ελληνοδιδάσκαλου της Β΄τάξεως στις 130 δραχμές και του ελληνοδιδάσκαλου Γ΄ τάξεως στις 100 

δραχμές. Οι δάσκαλοι των θρησκευτικών εισπράττουν 100-130 δραχμές και οι της καλλιγραφίας 50- 

100 δραχμές, ενώ οι βοηθοί των διδασκόντων, οι οποίοι προορίζονται αποκλειστικά για τα σχολεία 

των Αθηνών μισθοδοτούνται με 50 δραχμές μηνιαίως» βλ. Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου 

Αθηναίων, Αθήνα και σχολική εκπαίδευση (1833-1900), σ. 11. 
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ιστορία,  ανθρωπολογία,  λατινικά  και  γαλλικά.  Ειδικοί  διδάσκαλοι  ήταν 
 

υπεύθυνοι για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών και της καλλιγραφίας. 

Την ευθύνη της στέγασης και λειτουργίας του γυμνασίων έχει το κράτος και 

συγκεκριμένα  ο  νομάρχης.  Το  εκπαιδευτικό  προσωπικό  των  γυμνασίων 

αποτελούταν από το γυμνασιάρχη και περίπου έξι κατά μέσο όρο καθηγητές 

διαφόρων ειδικοτήτων.277
 

Τον 19ο  αιώνα η πόλη της Αθήνας παρουσιάζει κτιριακό πρόβλημα. 

Για  αυτό  το  λόγο  σχεδόν  όλα  τα  κτίρια  των  δημόσιων  σχολείων  είναι 
 

μισθωμένα.  Την  κύρια  ευθύνη  για  τη  στέγαση  και  τη  λειτουργία  των 
 

Γυμνασίων την έχει ο Νομάρχης. 

Το   1837   ιδρύεται   στην   Αθήνα   το   Πρώτο   Πανεπιστήμιο του 278 

νεοελληνικού κράτους. Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί με τέσσερις σχολές, τη 

θεολογία,  των  νομικών  και  πολιτικών  επιστημών,  της  ιατρικής  και  των 

γενικών  επιστημών. Δύο  πανεπιστημιακές  σχολές  είναι  καθηγητικές  με 

αποτέλεσμα  οι  απόφοιτοι  να  προσλαμβάνονται  σε  θέση  καθηγητή  στο 

γυμνάσιο. Δινόταν βέβαια δυνατότητα και σε όποιους είχαν αποδεδειγμένη 

διδακτική επάρκεια όπως και σε Ελληνοδιδασκάλους να καταλαμβάνουν τις 

κενές θέσεις. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι εξετάζονταν πρακτικά από 

μια επιτροπή καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Οι  μαθητές  στα  αθηναϊκά  γυμνάσια  γίνονταν  δεκτοί  ύστερα  από 

γραπτές  και  προφορικές  εξετάσεις  στη  ύλη  της  τελευταίας  τάξης  των 

ελληνικών σχολείων. Η     φοίτηση διαρκούσε τέσσερα     έτη ήταν 

προαιρετική,και  οι  μαθητές  υποχρεούνταν  να  καταβάλουν  στο  σχολείο 
 

χρήματα   που   αφορούσαν   ενδεικτικά,   απολυτήρια,   βεβαιώσεις.   Υπήρχε 

βέβαια και ο θεσμός της υποτροφίας. Παρότι υπήρχε συγκεκριμένο πλαίσιο 

για  τους  υπότροφους  διαπιστώνονταν αρκετές  παρατυπίες,  προκειμένου 

277 
Οι μισθοί ήταν ανάλογοι της θέσης  και των προσόντων.  Ο μισθός του γυμνασιάρχη ήταν  300 

δραχμές, των καθηγητών της Α΄ τάξεως 250 δραχμές, της Β΄ τάξεως 200 δραχμές και της Γ΄τάξεως 

160 δραχμές βλ. Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων, Αθήνα και σχολική εκπαίδευση (1833- 

1900), σ. 11. 
278 

«Το πρώτο Πανεπιστήμιο στεγάζεται στην οικία Κλεάνθους» στο Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου 

Αθηναίων, Αθήνα και σχολική εκπαίδευση (1833-1900) σ. 12. 
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αρκετοί  γονείς  να  αποφύγουν   την  καταβολή  χρημάτων.   Έτσι  το  1851 
 

καθορίστηκε  συγκεκριμένη   διαδικασία   και  προβλέφθηκε  η   προσκόμιση 

σχετικών δικαιολογητικών.279
 

Λίγα χρόνια αργότερα η Αθήνα έχει αλλάξει όψη. Έχουν ιδρυθεί αλλά 
 

δύο δευτεροβάθμια σχολεία της κατώτερης βαθμίδας το Β΄ και Γ΄ Ελληνικό 

σχολείο. Τα παλιά και χαμηλά κτήρια της Αθήνας έχουν αντικατασταθεί από 
 

νέες οικοδομές, αφού το κέντρο της πόλης είναι τα βασιλικά Ανάκτορα και 

σημαντικοί οδικοί άξονες Ερμού και Αιόλου. Ενώ, η Αθήνα το 1836 είχε 9.500 

χιλιάδες κατοίκους το 1843 έχει περισσότερους από 25.000 χιλιάδες. Η Αθήνα 

χάνει την εικόνα ενός μεγάλου χωριού και αποκτά πια την όψη μιας μεγάλης 

πόλης280. 
 

Στην  Αθήνα  τη  δεκαετία  του  1870  οικοδομούνται  μονοκατοικίες  με 

πανέμορφους,   κατάφυτους   κήπους,   ενώ   πλέον   ο   πληθυσμός   της   έχει 

τριπλασιαστεί. Οι συνοικίες των Αθηνών αυξάνουν και η πόλη γύρω στα 1880 

αποκτά  οργανωμένη  συγκοινωνιακή  γραμμή  της  πόλης.  Τα  παιδιά  της 

πρωτεύουσας μπορούν να φοιτήσουν σε τέσσερα δημόσια ελληνικά σχολεία 

αρρένων  και  τρία  θηλέων,  σε  άλλα  τρία  γυμνάσια  αρρένων  και  πέντε 

δημοτικά  σχολεία.  Το  έτος  1885  αλλάζει  η  διδακτική  προσέγγιση  και  τα 

σχολεία γίνονται συνδιδακτικά.  Ιδρύονται  σχολεία σε περιοχές μακρύτερα 

από το κέντρο ως στα Πατήσια και οι Αμπελόκηποι, καθώς επίσης και στα 

προάστια Χαλάνδρι, Μαρούσι και Κηφισιά. Τα σχολεία αυτά δεν λειτουργούν 

αμέσως επειδή δεν εξασφαλίστηκαν οι ανάλογοι πόροι. Τελικά η λειτουργία 

τους ξεκινά το 1889. Παράλληλα αυξάνονται και τα σχολεία δευτεροβάθμιας 
 

εκπαίδευσης και συγκεκριμένα δύο ελληνικά και ένα γυμνάσιο αρρένων. Το 

τέλος του δέκατου ένατου αιώνα παρατηρείται μεγάλη αύξηση στον αριθμό 

279 
Έγινε με σχετικο Β.Δ. το1851. Στη συνέχεια εκδόθηκε  και συμπληρωματικό Β.Δ.  που πρόβλεπε 

ακριβώς  το ύψος  της υποτροφίας  από το Ελληνικό  σχολείο   έως  το  Πανεπιστήμιο. 
280 

«Το 1860 καρδιά της πρωτεύουσας είναι η Πλάκα. Οι οδοί Κυδαθηναίων, Αδριανού, Σχολείου και 

Βουλής κατοικούν άτομα με υψηλά εισοδήματα. Εκεί βρίσκονται οι κατοικίες των περισσότερων 

λόγιων και διπλωματών, όπως π.χ. του ιστορικού Παπαρηγόπουλου» βλ. Πολιτισμικός Οργανισμός 

Δήμου Αθηναίων, Αθήνα και σχολική εκπαίδευση (1833-1900), σ. 13. 

 

 



125 

 

των  δημόσιων  πρωτοβάθμιων  σχολείων.  Ο  αριθμός  των  μαθητών  κάθε 
 

σχολείου προσδιορίζει και την οργανικότητά τους. 

Με άδεια του υπουργείου παράλληλα με τα δημοτικά που στο τέλος 

του  αιώνα  μετατρέπονται  σε  κρατικά  σχολεία  λειτουργούν  και  αρκετά 

ιδιωτικά εκπαιδευτήρια αρρένων και θηλεων με διάφορες ονομασίες281   που 

καλύπτουν και τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Το 1855 αποφασίζεται από την 
 

κυβέρνηση  τα  ιδιωτικά  σχολεία  να  ελέγχονται  αποτελεσματικά,  επειδή 

κρίθηκε ότι τα  δίδακτρα  σε αρκετές  περιπτώσεις  δεν αντιστοιχούσαν  στα 

εκπαιδευτικά  αποτελέσματα.  Ένα  έτος  αργότερα  με  διάταγμα  τέθηκαν 

περιορισμοί στους καθηγητές και στους δασκάλους για την εκτός δημόσιων 

σχολείων απασχόληση. Συγκεκριμένα, τέθηκε ο ανώτατος περιορισμός των 
 

οκτώ  ωρών  ανά  εβδομάδα  για  την  άσκηση  ιδιωτικού  έργου  με  αμοιβή. 

Τέθηκαν επίσης    κριτήρια    για    την    ίδρυση    ιδιωτικών    σχολείων    και 

προϋποθέσεις για τη στέγαση και τη λειτουργία τους.282   Το έτος 1869 στην 
 

Αθήνα λειτουργούν τα 2/3 των σχολείων της Ελλάδας. Στο τέλος του δέκατου 

ένατου αιώνα, η ανάπτυξη της Αθήνας είναι τέτοια, ώστε λειτουργούν 16 

δημοτικά σχολεία αρρένων, 18 δημοτικά σχολεία θηλέων 5 ελληνικά σχολεία 

και 3 γυμνάσια. Παράλληλα λειτουργούν 170 ιδιωτικά εκπαιδευτήρια όλων 

των βαθμίδων εκτός φυσικά από το Πανεπιστήμιο.283
 

Στο τέλος του 19ου αιώνα η Αθήνα έχει περίπου 130.000 κατοίκους και η 
 

σχέση ανάμεσα στον πληθυσμό και τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία 

είναι μεγαλύτερη από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.284
 

281 Εκπαιδευτήρια, Παιδαγωγεία, Παρθεναγωγεία 
282 Έπρεπε το κτήριο να κριθεί κατάλληλο και έπρεπε να υπάρχει διάκριση φύλων. 
283 Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων, Αθήνα και σχολική εκπαίδευση (1833-1900), σ. 18. 
284 

Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων, Αθήνα και σχολική εκπαίδευση (1833-1900), σ. 18. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Από την Επανάσταση μέχρι και το 1830 

Ενώ  τον  20ο   αιώνα  τα  σχολικά  κτίρια  έχουν  συγκροτηθεί  και  έχει 

αναπτυχθεί μια εξειδικευμένη μελέτη που σχετίζεται με την κατασκευή τους, 

τον 19ο  αιώνα και μόλις το 1830 καθορίζονται μόνο τα όρια ενός σχολικού 

χώρου, που σκοπό  έχει να φιλοξενήσει ελάχιστους μαθητές. 
 

Η κήρυξη της επανάστασης του 1821 θα οδηγήσει πολλά σχολεία285 

και διάφορες σχολές να κλείσουν εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών ή εξαιτίας 

της έλλειψης δασκάλων. Μετά το 1821 γίνεται μία συστηματική προσπάθεια 
 

να   ανασυγκροτηθεί   το   ελληνικό   εκπαιδευτικό   σύστημα.   Σε   αυτή   την 

προσπάθεια συμβάλλουν  οι Έλληνες  διαφωτιστές,  οι οποίοι αναλύουν τις 

αντιλήψεις τους και κηρύττουν την σπουδαιότητα του σχολείου, ως χώρου 

που  επιτρέπει  τη  διαχείριση  και  την  ενοποίηση  των  ανθρώπων  και  κατ’ 

επέκταση της χώρας. Το σχολείο καταφέρνει να ενοποιήσει τους ανθρώπους 

για  να  προωθήσει  έτσι την  βελτίωση  του  κοινωνικού  ιστού  αλλά και της 

πολιτικής κατάστασης. 

Καθώς το σχολείο συνδέεται άμεσα με την αναγέννηση του έθνους 
 

και  την  πεποίθηση  από  τους  Έλληνες  διαφωτιστές  ότι  η  εκπαίδευση  θα 

πρέπει να ταχθεί στο πλευρό του έθνους, καταγράφεται το «Σχέδιον Γενικού 

Μηχανισμού Οργανισμού της Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος» στις 27 

Φεβρουαρίου 1822. Με αυτό το σχέδιο ο Μινίστρος των Εσωτερικών έχει την 

ευθύνη της διάδοσης των Φώτων και προβάλλει την ανέγερση 

πανεπιστημίων,   σχολείων,   λοιπών   εκπαιδευτηρίων,   καθώς   επίσης   και 
 

σχολείου του Ναυτικού και του Πολεμικού286. 

285 
Υπήρξε καταστροφή των Γυμνασίων της Χίου και των Κυδωνιών. 

286 
Στο κεφάλαιο «Περί καθηκόντων του Μινίστρου των Εσωτερικών» προβλέπει τα εξής: «Ο 

Μινίστρος των Εσωτερικών …..ενασχολείται μετ΄επιμέλειας εις την είσαξιν και διάδοσιν των φώτων, 

των τόσων αναγκαίων δια την επίδοσιν του Ελληνικού έθνους, προβάλλων (προτείνων) εις την 

Διοίκησιν την μέθοδον και τους τρόπους δια 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 πάσης τάξεως τα κοινά γράμματα και τα πρώτα εις 
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Γενικότερα, καταβάλλεται μία προσπάθεια η εκπαίδευση να υπηρετεί 
 

το  έθνος με τη συμβολή του  κράτους. Η ίδια λογική ακολουθείται  και το 

επόμενο  χρονικό  διάστημα  και  συγκεκριμένα  το  1823,  όταν  η  δημόσια 

εκπαίδευση προστατεύεται από το Βουλευτικό Σώμα. Στο Σύνταγμα του 1823 

ορίζεται η συστηματική προστασία της εκπαίδευσης, η οποία θα πρέπει να 

οργανωθεί. Επιπλέον, συστήνεται να χρησιμοποιηθεί σε όλη την ελληνική 
 

επικράτεια η αλληλοδιδακτική μέθοδος287. 

Η εκπαίδευση της νεολαίας γίνεται πλέον αντικείμενο του κράτους 

και    της    κρατικής    διαχείρισης.    Αναδεικνύεται    επιτακτική    η    ανάγκη 

δημιουργίας σχολείων, ώστε να δημιουργηθεί ένα εθνικό σχολικό σύστημα. 

Για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου διορίζεται έφορος288  της παιδείας και 
 

της ηθικής ανάπτυξης των νέων. Ο Έφορος θα αποτελέσει ένα καινούριο 

όργανο στη διάθεση της κεντρικής κρατικής υπηρεσίας και ένα νέο πρόσωπο 

που θα επιφορτιστεί με την φροντίδα των σχολείων και την πληροφόρηση 

της  κεντρικής  διοίκησης  για  την  εξέλιξη  των  εκπαιδευτικών  πραγμάτων. 

Αναλυτικότερα,  ο  Έφορος 289    παρακολουθεί  το  δάσκαλο,  τα  διδασκόμενα 

μαθήματα, τις διδακτικές μεθόδους αλλά και την διαχείριση των χρηματικών 

πόρων.   Επίσης,   ελέγχει   την   ικανότητα   του   υπεύθυνου   δασκάλου των 

σχολείων. 

Το  1824 αναπτύσσεται  ένα σχέδιο  δράσης  για την  εκπαίδευση, 
 

περιλαμβάνει  στο  εκπαιδευτικό  σύστημα  τα  πρωτοβάθμια  σχολεία, 

που 
 

στα 

οποία ο μαθητής μαθαίνει ανάγνωση, γραφή και αρίθμηση, τα λύκεια, στα 

οποία  οι  μαθητές  διδάσκονται  αρχαία  ελληνικά,  λατινικά,  γαλλικά  και 
 

μαθήματα  φιλοσοφίας  και  επιστημών  και  ένα  πανεπιστήμιο  με  τέσσερις 

το βίον αναγκαία μαθήματα δια της αλληλοδιδακτικής μεθόδου» στο Χ. Χρήστου, Εκπαίδευση και 

συνδικαλιστική πορεία των δασκάλων, από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους μέχρι το 1922, Αθήνα 

2009, σελ. 34. 
287 

Από την εποχή του Καποδίστρια το κράτος μεριμνά για την εκπαίδευση ενώ επιδιώκεται η 

συστηματική οργάνωσή της με στόχο την ύπαρξη σχολικών δικτύων που εξασφαλίζουν δημόσια 

πρωτοβάθμια σχολεία για όλους. Το αλληλοδιδακτικό σχολείο στηρίζεται σε μαθητές οι οποίοι 

ονομάζονται πρωτόσχολοι και συνήθως έχουν βασικές γραμματικές γνώσεις. Οι μαθητοδιδάσκαλοι 

χρησιμοποιούν κάποιον οδηγό ο οποίος συντάχθηκε το 1820 από τον Κλεόβουλο. 
288 

Ο έφορος που διορίστηκε ήταν ο Θ. Φαρμακίδης. 
289 

Ο θεσμός των Εφόρων προϋπήρχε της ελληνικής επανάστασης και οι Έφοροι ταυτίζονταν με τα 

πρόσωπα των τοπικών προκρίτων που ανήκαν στις τοπικές κοινωνίες. 
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κατευθύνσεις, θεολογία, ιατρική, νομική και φιλοσοφία. Βασικός στόχος της 
 

κεντρικής διοίκησης ήταν να ανυψώσει το ηθικό και εθνικό φρόνημα των 

πολιτών  της  μέσα  από 

παραπάνω παραμένουν 

ανάπτυξη  της  παιδείας 

ένα  οργανωμένο  εκπαιδευτικό  σύστημα.  Όλα  τα 

στα σχέδια, καθώς η Επανάσταση μετατρέπει την 

σε  υπόθεση  δύσκολη,  λόγω  έλλειψης  πόρων  και 

χρόνου. Οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση απαιτούσαν χρήμα και χρόνο. 
 

Το 1825290  στον ελλαδικό χώρο παρουσιάζονται 10 αλληλοδιδακτικά σχολεία, 

τα οποία ιδρύονται σε περιοχές που έχουν απελευθερωθεί από τον τουρκικό 

ζυγό.  Κυρίαρχη   σημασία   αυτήν   την   περίοδο  δίνεται  στη  σύνδεση  της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την  εθνική ολοκλήρωση του  έθνους, αφού 

αποτελεί χώρος προνομιακός για να υπάρξει θεμελίωση του εκπαιδευτικού 
 

συστήματος. 

Για να επιτευχθεί μια συντονισμένη προσπάθεια για την οργάνωση 

των αλληλοδιδακτικών σχολείων, ανατίθεται από την κρατική διοίκηση το 

1829 σε τρεις     επιτροπές, η σύνταξη σχολικών     εγχειριδίων και 

συγγραμμάτων291. Η Τρίτη επιτροπή απαρτίζεται από τον Dutrone292, τον Ν. 

Νικητόπλο293   και τον Ι. Κοκκώνη294.   Σκοπός αυτής της επιτροπής ήταν να 
 

εμβαθύνει   στα   εκπαιδευτικά   πράγματα   της   εποχής   μελετώντας   και 

συγκρίνοντας ταυτόχρονα τα εγχειρίδια των αλληλοδιδακτικών σχολείων, το 

εγχειρίδιο του Ch. Sarazin και τους τρόπους που εφαρμόζουν οι δάσκαλοι στα 

αλληλοδιδακτικά   σχολεία   απαντώντας   σε   ερωτηματολόγια    που   είχε 

συντάξει   η   επιτροπή.   Η   Επιτροπή   επέλεξε   να   πραγματοποιήσει   τη 

290 
Η κατάσταση στην εκπαίδευση περιγράφεται αναλυτικά από τον Έφορο της παιδείας Γρ. 

Κωνσταντά, στο Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από 

τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ. 39. 
291 

Η σύνταξη εγχειριδίων και συγγραμμάτων «συντεινόντων προς ομοιόμορφον και τελειότερον 

οργανισμόν των αλληλοδιδακτικών και τυπικών σχολείων» περιγράφεται σε Ψήφισμα Α’ και διάταγμα 

της 18 Οκτώβρη του 1829, στο Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

1821-1829, Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ. 45. 
292 

Ο Dutrone ήταν Γάλλος Λοχαγός και είχε τεθεί στην υπηρεσία του Καποδίστρια. Ο Dutrone 

διατηρούσε αλληλογραφία με τον Καποδίστρια και φαίνεται να διαφώνησε με την θεωρητική 

κατεύθυνση που είχε δώσει ο Κυβερνήτης της Ελλάδας στη δημόσια εκπαίδευση. 
293 

Ο Ν. Νικητόπλος ήταν δάσκαλος σε αλληλοδιδακτικό σχολείο. Από το 1824 έως το 1826 ήταν 

διευθυντής στο αλληλοδιδακτικό σχολείο θηλέων στην Αθήνα. 
294 

Ο Ι. Κοκκώνης μαθήτευσε στο Παρίσι παρακολουθώντας μαθήματα του Γάλλου Ch. Sarazin. 

Υπήρξε διευθυντής Διδασκαλείου και διετέλεσε Γενικός Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων. 

Επιπλέον, δημοσίευσε πολλά εγχειρίδια και παιδαγωγικές πραγματείες. 
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μετάφραση του πραγματικού κώδικα για την αλληλοδιδακτική μέθοδο του 
 

Γάλλου Ch. Sarazin295.   Ο Κοκκώνης παρουσιάζεται υπέρμαχος της ιδέας να 

μεταφραστεί ο οδηγός του Γάλλου για την αλληλοδιδακτική μέθοδο και να 

εφαρμοστεί   στα   ελληνικά   αλληλοδιδακτικά   σχολεία   παρά   τις   έντονες 

αντιρρήσεις του Νικητόπλου που υποστήριζε τη σύνταξη ενός νέου οδηγού. 

Μόλις το 1830 μεταφράζεται από τον Κοκκώνη το εγχειρίδιο του Ch. Sarazin. 
 

Το μοντέλο του Ch. Sarazin αποτυπώνει με μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρεια 

την   σχολική   διαδικασία   που   θα   πρέπει   να   ακολουθηθεί.   Η   σχολική 

διαδικασία περιλαμβάνει την υλικοτεχνική υποστήριξη, τον τρόπο 

διδασκαλίας των μαθημάτων, την αριθμητική, την ανάγνωση, τη χριστιανική 

διδασκαλία,  τις  υποχρεώσεις  των  πρωτόσχολων,  τα  καθήκοντά  τους,  τα 
 

καθήκοντα των μαθητών, τις ποινές τους και τις επιβραβεύσεις αυτών, το 

ωρολόγιο πρόγραμμα και τέλος την οργάνωση ενός νέου αλληλοδιδακτικού 

σχολείου296. 
 

Ο οδηγός- κώδικας του Κοκκώνη περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια το 

ημερήσιο πρόγραμμα σε ένα αλληλοδιδακτικό σχολείο. Το μάθημα άρχιζε 

στις  8  το  πρωί  και  η  πρωινή  παράδοση  περιλάμβανε  την  είσοδο  των 

διδασκάλων  και  των  πρωτόσχολων  στο  διδακτήριο  και  την  εξέταση  της 

καθαριότητας των μαθητών. Η γραφή ξεκινούσε στις 9 και διαρκούσε μία 

ώρα   με   τις   υπαγορεύσεις   και   τις   διορθώσεις.   Στις   10   η   διδασκαλία 

συνεχιζόταν  με  την  ανάγνωση  και  στις  11  σειρά  είχε  η  διδασκαλία  της 

αριθμητικής. 

Με διάταγμα297   ο οδηγός του Κοκκώνη θεσπίζεται ως υποχρεωτικός 
 

για  την  οργάνωση  και  τη  λειτουργία  των  αλληλοδιδακτικών  σχολείων. 

Επιβραβεύσεις   όμως   δεν   είχαν   μόνο   οι   μικροί   μαθητές   αλλά   και   οι 
 

διδάσκαλοι που θα εφάρμοζαν με προθυμία και ζήλο τον οδηγό του Κοκκώνη. 

295 
Ο Ch. Sarazin υπήρξε πρωτοπόρος παιδαγωγός με ειδίκευση στην εφαρμογή της αλληλοδιδακτικής 

μεθόδου. Δημοσίευσε στο Παρίσι το 1829 το Manuel des ecoles elementaries ou Expose de la methode 

d’ enseignement mutuel, έναν οδηγό πραγματικό κώδικα της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. 
296 

Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις 

προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ.48-49. 
297 

Διάταγμα αρ. 1032, 12 Ιουλίου 1830, στο Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ.50. 
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Η  δημόσια  εκπαίδευση  φαίνεται  στα  τέλη  του  1830  να  προσπαθεί  να 
 

ανασυγκροτηθεί βασισμένη στη λειτουργία των αλληλοδιδακτικών σχολείων, 

τα οποία δείχνουν να αυξάνονται και να φτάνουν στο σύνολό τους στα 75 με 

αριθμό μαθητών 6.709, ενώ τα ελληνικά σχολεία να είναι 39 με 1.918 μαθητές. 

Το   εγχειρίδιο   του   Κοκκώνη   θα   αποτελέσει   σημείο   αναφοράς   για   τη 

λειτουργία  και  την  κατασκευή  σχολικών  κτιρίων  των  αλληλοδιδακτικών 
 

σχολείων για τα επόμενα πενήντα χρόνια της ελληνικής πραγματικότητας. 

Θα λειτουργήσει ως βασική αναφορά για όσους σχετίζονται με το χώρο, και 

τη χρήση των σχολικών κτιρίων. Θα αποτελέσει μοναδικό πρότυπο για την 

βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και θα προσαρμοστεί πλήρως στις 

απαιτήσεις του μαθητικού πληθυσμού αλλά και στις απαιτήσεις των καιρών. 

Το Α΄ κεφάλαιο298  του οδηγού του Κοκκώνη περιλαμβάνει την περιγραφή του 

σχολικού κτηρίου και πως αυτό μπορεί να μετατραπεί σε έναν ελεγχόμενο 

χώρο,  τις  προδιαγραφές  που  χρειάζεται  να  έχει  μία  σχολική  αίθουσα,  η 

διαρρύθμισή   της   και   ο   απαραίτητος   σχολικός   εξοπλισμός   της   και   οι 

διαστάσεις της σχολικής αίθουσας. 

Ένας   οργανωμένος    και   ελεγχόμενος    σχολικός   χώρος    παρέχει 

σύμφωνα με τον πραγματικό κώδικα του Κοκκώνη ασφάλεια στον διδάσκαλο 

και  οριοθετεί  το  οικοδόμημα  και  το  καθιστά  ξεχωριστό,  ώστε  να  είναι 

διακριτό από όλους. Σχετικά με τον χώρο που επιλέγεται για την ίδρυση ενός 

σχολείου συνιστάται ένα μέρος ήσυχο κοντά σε γειτονιές πολυπληθείς. «Το 

σχολείο  πρέπει  να  βρίσκεται  σε  πολυάνθρωπη  γειτονιά  αλλά  σε  κάποια 

απόσταση  από  τον  δρόμο,  ώστε  ο  θόρυβος  να  μην  έρχεται  από  έξω  και 
 

διαταράσσει τα μαθήματα»299. Βάση του οδηγού είναι ότι τα σχολικά κτίρια 

θα πρέπει να κατασκευάζονται στην καρδιά των οικισμών στο κέντρο των 

πληθυσμών για να υπάρχει προσβασιμότητα και να επιτυγχάνεται όσο το 

δυνατόν  μεγαλύτερη  συγκέντρωση  των  μαθητών.  Η  ησυχία  και  η  ηρεμία 

298 
Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις 

προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ.64. 
299 

Ch. Sarazin, Manuel des ecoles elementairies, Παρίσι 1829, σελ. 1, στο Ελένη Καλαφάτη, Τα 

σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, 

Αθήνα 1988, σελ.65. 

 

 



131 

 

ενός διδακτηρίου δε στηρίζεται μόνο στο να επιλεγεί ένας αντίστοιχος χώρος 
 

αλλά  και  στην  επιβλητική  παρουσία  του  διδασκάλου.  Ο  διδάσκαλος  θα 

έπρεπε να τραβάει την προσοχή των παιδιών μόνο με την ήρεμη φωνή του 

και  όχι  με  δυνατές  φωνές.  Με  λίγα  λόγια  η  αλληλοδιδακτική  μέθοδος 

βασίζεται   στην   σχολική   πειθαρχία   και   σε   μειλίχιες   διδασκαλίες   που 

επιβάλλουν την τάξη και την ηρεμία στους μαθητές. Η σχολική πειθαρχία 
 

και  η  επιδίωξη  της  ηρεμίας  στη  σχολική  διαδικασία  αποτελεί  ένα  είδος 

προστασίας για τους μαθητές και την ταυτόχρονη απομάκρυνσή τους από 

χώρους  που  θα  μπορούσαν  να  τους  παρασύρουν  και  να  τους  διασύρουν. 

Άλλωστε  ο  οδηγός  του  Κοκκώνη  φροντίζει,  η  είσοδος  και  η  έξοδος  των 

μαθητών   από   τα   σχολικά   κτίρια   να   γίνεται   με   την   επιτήρηση   των 

πρωτόσχολων και τον έλεγχο αυτών. Οι παίδες της πατρίδας θα έπρεπε να 

απομακρύνονται από τον κόσμο των ενηλίκων για να προφυλάσσονται και 

να αναπτύσσεται κανονικά η ηθική και πνευματική διάπλασή τους300. 
 

Με αυτόν τον τρόπο γίνονται διακριτά τα όρια ανάμεσα στον σχολικό 

χώρο και τον εξωσχολικό. Η αυστηρή οριοθέτηση των δύο χώρων βοηθά την 

εκπαιδευτικά διαδικασία. «Το     σχολείον     πρέπει να έχει αυλήν 

περιτοιχισμένην, όπου γίνεται και το προ του διδακτηρίου προαύλιον, έχον 

και εν μέρος σκεπασμένον με στέγην. Εις το σκεπασμένον τούτον προαύλιον 

ή   μεσαύλιον   συνάζονται   τα   παιδία,   πριν   αρχίση   η   παράδοσις   των 
 

μαθημάτων»301. Με αυτόν τον τρόπο οι πρωτόσχολοι έλεγχαν το χώρο του 

σχολείου  αλλά  και τα  ίδια  τα  παιδιά  και  ανέφεραν  αμέσως  οποιοδήποτε 

πρόβλημα προέκυπτε. 

300 
Ch. Sarazin, Manuel des ecoles elementairies, Παρίσι 1829, σελ. 84, στο Ελένη Καλαφάτη, Τα 

σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, 

Αθήνα 1988, σελ.66. 
301 

Ch. Sarazin, Manuel des ecoles elementairies, Παρίσι 1829, σελ. 13, στο Ελένη Καλαφάτη, Τα 

σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, 

Αθήνα 1988, σελ.67. 
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Το σχολείο χωριζόταν με την καθημερινή ζωή της πόλης με μεγάλα 
 

παράθυρα με τα οποία οι μαθητές βρίσκονταν σε οπτική απομόνωση από την 

πόλη, καθώς αυτά ήταν δύο μέτρα τουλάχιστον από το έδαφος302. 

Στον ίδιο οδηγό λεπτομερώς αναφέρονταν και κάποιες υγιεινίστικες 

θεωρήσεις  που  θα  έπρεπε  να  τηρούνταν  για  την  καλύτερη  υγιεινή  των 

μαθητών, όπως να τοποθετούνται οι μαθητές στη μεριά που έπεφτε ο ήλιος, 
 

ώστε να μη δημιουργούνται  σκιές κατά  τη  γραφή γραπτών  κειμένων. Τα 

παράθυρα  όφειλαν  να  εξασφαλίζουν  τον  καλύτερο  δυνατό  αερισμό  των 
 

αιθουσών  κάτι  που  εκπλήρωνε  τις  προσταγές  της  ιατρικής  επιστήμης.  Ο 
 

ενεργός  βίος  της  ελληνικής  κοινωνίας  αφορούσε  μόνο  τον  κόσμο  των 

ενηλίκων και σε καμία περίπτωση τον ενεργό μαθητικό πληθυσμό που ήταν 
 

προφυλαγμένος από κάθε είδους πειρασμούς και προστατευμένος από τα 

πρόσωπα που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι διακριτή μία 

λεπτομερέστατη  αποτύπωση  των  σχολικών  κτιρίων  από  τον  παιδαγωγό 

Κοκκώνη σύμφωνα πάντα με το πρότυπο του γαλλικού εγχειριδίου του Ch. 

Sarazin. 

Η τεχνική οργάνωση του αλληλοδιδακτικού σχολείου βασίζεται στη 

μορφή της σχολικής αίθουσας αλλά και στη διαρρύθμιση του εξοπλισμού. 

Συγκεκριμένη διαρρύθμιση του σχολικού χώρου θα επιτρέψει τη λειτουργία 

του σχολείου σε διδακτήριο, που επιδιώκει την προστασία, την επιτήρηση, 

την   ιεράρχηση   και   την   ανταμοιβή 303  . Η   κάτοψη   της   αίθουσας   είναι 

ορθογωνική. Οι διαστάσεις της καθορίζονται από τον αριθμό των μαθητών, 

που φιλοξενούν. Η αίθουσα είναι στο ισόγειο και το ύψος της είναι πέντε ή 
 

επτά μέτρα, ώστε να τηρούνται οι ιατρικές επιταγές για ανανέωση του αέρα 

και του καλού εξαερισμού. Οι πόρτες της αίθουσας καθορίζονται από τον 
 

υπεύθυνο της οικοδομής αλλά κυρίως από το πρόσταγμα του εγχειριδίου του 
 

Κοκκώνη, που προέβλεπε την καλή επιτήρηση των μαθητών και την εύκολη 

302 
Με αυτόν τον τρόπο ήταν αδύνατη η οπτική επαφή των μαθητών με το εξωτερικό περιβάλλοντα 

χώρο. 
303 

Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις 

προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ.69. 
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πρόσβασή  τους στον  προαύλιο  χώρο. Μπορούσαν  να υπάρχουν  μέχρι και 
 

τρεις  πόρτες  σε  μία  αίθουσα,  η  μία  να  χρησιμοποιείται  μόνο  από  τον 

δάσκαλο και να οδηγεί στο δρόμο, η άλλη να είναι στην άκρη της αίθουσας 

μακριά  από  την  έδρα  και  η  τρίτη πόρτα  να  οδηγεί  κατευθείαν  στα 

αποχωρητήρια. Αυτό συνέβαινε, διότι, όπως και στα ευρωπαϊκά σχολεία έτσι 

και στα ελληνικά, θα έπρεπε να ελέγχεται η παιδική σεξουαλικότητα 304. 
 

Ο Κοκκώνης επιμένει στο ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να παρακολουθεί 

την είσοδο και την έξοδο των μαθητών στα αποχωρητήρια ελέγχοντας με 

αυτόν  τον   τρόπο  τις  κινήσεις 
 

προβλήματα.   Ένας   καλός   και 

των  μαθητών   και  αποφεύγοντας   τυχόν 
 

οργανωμένος   σχολικός   χώρος   δίνει   τη 

δυνατότητα   στον  δάσκαλο  να 
 

μαθητές.  Ο  δάσκαλος  επιλέγει 

ελέγχει  και  να 
 

τη  διαρρύθμιση 

επιτηρεί  καλύτερα  τους 
 

εκείνη  που  τον  καθιστά 

κυρίαρχο  στην  αίθουσα  και  στην  εκπαιδευτική διαδικασία,  επιλέγει  την 

τοποθέτηση ενός βάθρου, που τον μετατρέπει σε απόλυτο κυρίαρχο, καθώς 

είναι πάνω από όλους τους μαθητές305. 
 

Πέρα από τον οργανωτικό χώρο καθοριστικό ρόλο στην βελτίωση του 

αλληλοδιδακτικού  σχολείου  διαδραματίζει  και  η  επίπλωση  και  οι  ξύλινες 

κατασκευές. Τα καθίσματα και τα θρανία είναι κατασκευασμένα είτε από 

δρυ   είτε   από   έλατο.   Το   πλάτος   της   αίθουσας   συνδυάζει   τις   ξύλινες 

κατασκευές που αφορούν την διδασκαλία της γραφής και της αριθμητικής. 

Δεξιά και αριστερά από τα ξύλινα θρανία αφήνεται ελεύθερος χώρος, ώστε 

να διευκολύνεται η κίνηση των μαθητών και η διάταξη των ημικυκλίων που 

χρησιμεύουν για την ανάγνωση. Οι θέσεις των μαθητών και η διάταξή τους 
 

στον χώρο μεταβάλλεται και εξαρτάται από το διδασκόμενο μάθημα. 

Ο  Οδηγός  του  Κοκκώνη  κάνει  λόγο  ακόμα  και  για  τα  διάφορα 
 

αντικείμενα που πρέπει να βρίσκονται πάνω στερεωμένα στην έδρα όπως 

304 
Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις 

προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ.70. 
305 

Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις 

προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ.72. 
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«αβάκια,  κονδυλοφόροι,  σπογγιστήρια» 306 .  Τα  υπόλοιπα  αντικείμενα  που 
 

πρέπει  να  υπάρχουν  στην  σχολική  αίθουσα  είναι  η  έδρα  του  δασκάλου, 

πινακίδες, θερμάστρες, μαυροπίνακες, ρολόι       και ντουλάπια. 
 

από    τον Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες είναι η    τοποθέτηση πάνω 

μαυροπίνακα   μιας   εικόνας   του   Χριστού   ή   του   Παντοκράτορα   ή   της 

Μεταμορφώσεως και ενός πίνακα της τιμής, όπως ονομαζόταν, που έγραφε 
 

«επιμελής, φιλομαθής,  εύτακτος,  φρόνιμος,  ευπειθής, φιλαλήθης»307 . Έτσι, 

πάνω  από  την  έδρα  του  δασκάλου  τοποθετείται  η  τάξη,  η  πειθαρχία,  η 

θρησκευτική  συνέπεια  και  ο  προορισμός  για  μια  ολοκληρωμένη  εθνική 

συνείδηση. 

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Κοκκώνη προβλέπεται υποχρεωτικά εκτός 
 

από   τον   τρόπο   κατασκευής   των   αιθουσών   ενός   διδακτηρίου   και   η 

διαρρύθμιση  αυτών  και  οι  διαστάσεις  μιας  αίθουσας.  Οι  διαστάσεις  μίας 

αίθουσας  καθορίζονται  από τον  αριθμό  των μαθητών  που θα βρίσκονται 

στην αίθουσα και θα παρακολουθούν τα διδασκόμενα μαθήματα. Άλλωστε 

τα αλληλοδιδακτικά σχολεία θεωρούνται πολυπληθή και ένας διδάσκαλος 

μπορεί να διδάξει πολλούς μαθητές μέσα σε μία μεγάλη αίθουσα. Οι οδηγίες 

του   κώδικα   έδιναν   την   εξής   κατεύθυνση   «το  μέγεθος   του  μαθητικού 

πληθυσμού να ανέρχεται στο 10% του συνολικού πληθυσμού  της εποχής, 

ενώ οι θέσεις του σχολείου προκύπτουν αν αφαιρεθεί από το νούμερο αυτό 

το   19%   που   αντιστοιχεί   σε   ένα   προβλεπόμενο   ποσοστό   καθημερινών 

απουσιών. Έτσι, για έναν οικισμό με 1000 κατοίκους πρέπει για παράδειγμα 

να κατασκευαστεί ένα σχολείο 81 θέσεων»308. 
 

Ο   λεπτομερής   υπολογισμός   των   διαστάσεων   μίας   αίθουσας   δε 

στηρίζεται  αποκλειστικά  στο  μέγεθος  επιφάνειας  ανά  μαθητή  αλλά  στο 

306 
Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις 

προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ.74. 
307 

Ch. Sarazin, Manuel des ecoles elementairies, Παρίσι 1829, σελ. 99-103, στο Ελένη Καλαφάτη, Τα 
σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, 

Αθήνα 1988, σελ.75. 
308 

Ch. Sarazin, Manuel des ecoles elementairies, Παρίσι 1829, σελ.126, στο Ελένη Καλαφάτη, Τα 

σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, 

Αθήνα 1988, σελ. 76. 
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μήκος   του   θρανίου   που   χρησιμοποιεί   ο   μαθητής.   Σε   κάθε   θρανίο 
 

υπολογίζεται  ότι  έχουν  τη  δυνατότητα  να  κάθονται  περίπου  20  μαθητές. 

Διαφαίνεται   η   προσπάθεια   σε   ένα   αλληλοδιδακτικό   σχολείο   να   μην 
 

αφήνεται ούτε ένα εκατοστό της αίθουσας στην τύχη και όλος ο χώρος να 

είναι οργανωμένος και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου τρόπου εκμάθησης των ελληνοπαίδων. Ένας καλά 

οριοθετημένος  και  οργανωμένος  χώρος  διαφυλάσσει  την  πειθαρχία,  την 

ασφάλεια και την ιεράρχηση των ρόλων μαθητών και διδασκάλων και των 
 

επιδόσεων. 
 

Ο  Οδηγός  του  Κοκκώνη  προσφέρει  για  τα  ελληνικά  δεδομένα  μια 

πρωτοπορία,    μια    καινοτομία    στην    προσφορά    των    κατασκευαστικών 
 

πρακτικών  αλλά και στην ρύθμιση όλων  των τεχνικών  λεπτομερειών.  Οι 

προδιαγραφές ενός αλληλοδιδακτικού σχολείου αποτυπώνουν την 

περιγραφή ενός κράτους που μετά την επανάσταση φανερώνεται «έτοιμο» 

να διαχειριστεί και να κατασκευάσει χώρους δομημένους και ιεραρχημένους. 

Άλλωστε επιλέγεται ένας τρόπος αρχιτεκτονικής των σχολικών κτιρίων που 

στοχεύει   στην   οικονομία   και  τον   έλεγχο.  Οι  επιφάνειες,   οι  ανάλογες 

ρυθμίσεις   και   τα   υλικοτεχνικά   μέσα   καθορίζονται   από   τις   προτάσεις 

οικονομίας και της λογικής ελέγχου και απόλυτης διαχείρισης. 

Μέσα από το κατασκευαστικό πλαίσιο που διαμορφώνεται στα πρώτα 

χρόνια  μετά  την  επανάσταση  και  στην  προσπάθεια  να  επικρατήσει  ένα 

σχέδιο  δράσης  για  την  εκπαίδευση  παρατηρείται  «ένα  κατασκευαστικό 

καθήκον»      .   Ένα   κατασκευαστικό   καθήκον   που   συνδέει   άρρηκτα   το 309 

διαμορφωμένο χώρο και τον τομέα της εκπαίδευσης με αυτόν της ανάδειξης 

των πολιτών του μέλλοντος. Οι πολίτες του μέλλοντος και η διαμόρφωσή 

τους επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τρόπους διδασκαλίας και 

μεθοδολογίας σε μία αυστηρή και καθορισμένη μορφή του αλληλοδιδακτικού 

σχολείου. 

309 
Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις 

προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ. 86. 
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Η κατασκευή σχολικών κτιρίων για το ελληνικό κράτος φανερώνει την 
 

πρακτική από τη μεριά των αρχών να επιβάλλει τον απόλυτο έλεγχο σε όλες 

τις κρατικές δομές κάτι που ως πρακτική δε χαρακτηρίζεται αρνητική. Ως 

τακτική θεωρείται «θετική γιατί έχει στόχο την ομοιογενοποίηση του εθνικού 

εδάφους και την πλαισίωση της ζωής των πολιτών»310. 

Το πρωτοβάθμιο σχολικό σύστημα 

Ο    Καποδίστριας    δολοφονείται    και    η    πολιτική    και    κοινωνική 

κατάσταση της χώρας είναι ρευστή, αφού υπάρχουν πολιτικές και κοινωνικές 

αναταραχές.  Τα  σχολεία  μετά  τη  δολοφονία  του  Καποδίστρια  κλείνουν  ή 
 

αναστέλλουν  τη  λειτουργία  τους.  Η  εκπαίδευση  θα  αλλάξει  πορεία  και 

κατεύθυνση   με   την   έλευση   του   δεκαεπτάχρονου   πρώτου   βασιλιά   της 

Ελλάδας, Όθωνα. Η άφιξη του βασιλιά Όθωνα311  θα φέρει αισιοδοξία και θα 
 

πνεύσει   ένας   νέος   αέρας   στα   εκπαιδευτικά   πράγματα.   Η   ταραχώδης 

περίοδος θα σταματήσει και θα ξεκινήσει η αναδιοργάνωση του ελληνικού 

κράτους. 

Η εκπαίδευση θα αλλάξει κατά την Οθωνική περίοδο. Θα αφήσει πίσω 

της τα ιδεώδη που προσιδιάζουν το διαφωτισμό και ανάλογα ρεύματα όπως 

τον ρομαντισμό,  τον μεγαλοϊδεατισμό και τον νεοκλασικισμό. Η ελληνική 

εκπαίδευση  θα  συναντηθεί  με  αξίες  του  παρελθόντος,  με  τον  αρχαίο 

ελληνικό  πολιτισμό,  την  θρησκεία,  την  τάξη  και  την  πειθαρχία.  Ενώ  ο 

Όθωνας   και   ο   Αντιβασιλιάς   Maurer,   που   ήταν   υπεύθυνος   επί   των 
 

Εκκλησιαστικών  και  της  Δημόσιας  Εκπαίδευσης,  θα  προσπαθήσουν  με 

πολλές   διακηρύξεις   τους   να   ανασυνθέσουν   την   ελληνική   εκπαίδευση, 
 

παρόλα  αυτά  θα  υπάρχουν  μόνο  αποσπασματικές  κινήσεις  και  έτσι  θα 

310 
Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις 

προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ.87. 
311 

Η έλευση του Όθωνα προκάλεσε τον ενθουσιασμό των Ελλήνων πολιτών. Ο Όθωνας ήταν ανήλικος 
και για αυτό το λόγο ορίστηκε μια τριμελής επιτροπή που θα επιφορτιζόταν με την οργάνωση και τη 

διακυβέρνηση του κράτους μέχρι την ενηλικίωση του Όθωνα. Το νεοσύστατο βασίλειο ήταν μικρό σε 

έκταση και αριθμούσε μόλις 740.000 κατοίκους, στο Παντελής Κυπριανός, Συγκριτική Ιστορία της 

ελληνικής Εκπαίδευσης, Αθήνα 2004, σελ.86. 
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διαπιστωθεί απουσία συνοχής στην εκπαιδευτική πολιτική. Οι απόπειρες για 
 

την εγκατάσταση ενός σταθερού εκπαιδευτικού πολιτικού συστήματος θα 

είναι  αρκετές  χωρίς  τα  προσδοκώμενα  αποτελέσματα  εξαιτίας  και  των 
 

ελάχιστων οικονομικών πόρων που διατίθενται για την παιδεία. 

Ρυθμίσεις νομοθετικού περιεχομένου για     την εκπαίδευση 

πραγματοποιούνται   από   το   1834   έως   το   1837.   Ο   νόμος για   την 312 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιγράφει ένα σχολείο, το οποίο βρίσκεται κάτω 

από  τον  πλήρη  έλεγχο  του  κράτους.  Άλλωστε,  η  ελληνική  εκπαιδευτική 

πραγματικότητα φαίνεται να δέχεται επιδράσεις από τη γαλλική εκπαίδευση 

και τους γαλλικούς νόμους313. Η μόνη διαφορά του ελληνικού πρωτοβάθμιου 

συστήματος με το γαλλικό και το γερμανικό είναι εν μέρει δωρεάν φοίτηση 
 

των μαθητών. Ο νόμος στόχευε στην υποχρεωτική φοίτηση όσο το δυνατόν 

περισσότερου  μαθητικού  πληθυσμού.  Η  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  με  το 

νόμο του 1834 παρέχει γνώσεις για τους μαθητές από την ηλικία των 5 ετών 

μέχρι  την  ηλικία  των  12 ετών.  Έπειτα,  οι μαθητές  έχουν  το  δικαίωμα να 
 

συνεχίσουν τις σπουδές τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εν συνεχεία 

στο Πανεπιστήμιο. 

Μέσα σε αυτά τα τρία  χρόνια από το 1834 έως το 1837 τέθηκαν  οι 

βάσεις  για  τη  συγκρότηση  του  σχολικού  οικοδομήματος.  Εγκωμιαστικά 

κείμενα υπάρχουν για την εκπαιδευτική δράση του Καποδίστρια παρά για τη 

δράση του Όθωνα314. Ο νόμος προβλέπει τη μερική δωρεάν φοίτηση. Κάθε 

μαθητής  θα  έπρεπε  να  καταβάλει  κάποια  λεπτά 315   το  μήνα  σε  δημοτικό 

εισπράκτορα. Οι οικογένειες των μαθητών δεν πληρώνουν τα δίδακτρα του 
 

σχολείου και οι δημοτικές αρχές δεν έχουν τα μέσα για να το ελέγξουν και να 

το επιβάλουν. 

312 
Ο νόμος της 6/18 Φεβρουαρίου 1834. 

 
314 

Προσωπικότητες οξυδερκείς όπως ο Ν. Δραγούμης και ο Γ. Χασιώτης  παρατηρούν την σημαντική 

εκπαιδευτική δράση του Καποδίστρια. 
315 

Το ύψος των διδάκτρων είναι από 10 έως 50 λεπτά το μήνα. Για εκείνη την εποχή το συγκεκριμένο 
ποσό δε θεωρούνταν ιδιαίτερη επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το 90% των μαθητών 

φαίνεται το 1864 ότι δεν πληρώνει τα δίδακτρα, στο Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ. 

94. 

313 
Ο νόμος του Guizot στη Γαλλία το 1833. 
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Βάση των δημοτικών προϋπολογισμών ο μισθός ενός πρωτοβάθμιου 
 

δασκάλου το 1857 είναι 1200 δραχμές, το ενοίκιο της κατοικίας του είναι 600 

δραχμές  και  τα  δίδακτρα  330  δραχμές.  Όλα  τα  έξοδα  του  δασκάλου,  το 

ενοίκιό του και ο μισθός του αφορούν και επιβαρύνουν τους Δήμους. Έτσι, η 

οργάνωση  των  σχολικών  μονάδων,  η  συντήρηση  και  η  οργάνωσή  τους 

στηρίζεται στους Δήμους. 

Ο Δήμος για το νεοσύστατο κράτος θα αποτελέσει τη βάση για την 

αναδιοργάνωση   του,  καθώς  οι  Αντιβασιλείς  πίστευαν  ότι  η  διοικητική 

διαίρεση  και  οργάνωση  του  κράτους,  θα  πραγματοποιηθεί  μέσα  από  τις 

δημοτικές μονάδες. Οι δημοτικές αρχές επιτηρούν και έχουν την ευθύνη για 

την  εύρυθμη  λειτουργία  της  αστυνομίας  και  της  εκπαίδευσης.  Επιπλέον, 

είναι υπεύθυνες για την τήρηση της υγιεινής σε όλες τις δομές και για τη 

βοήθεια   των   απόρων,   των   κοινωφελών   ιδρυμάτων   και   των   δικτύων 

υποδομής .   Τα   χρήματα   για   τη   λειτουργία   των   δημοτικών   δομών 316 

εξασφαλίζονται από τους φόρους των πολιτών, τις έκτατες εισφορές και τους 

τοπικούς φόρους. 

Με τον νόμο του 1834 κάθε Δήμος θα πρέπει να ιδρύει μέσα στα όρια 

του ένα δημοτικό σχολείο και να έχει την κύρια ευθύνη αυτού. Τα παιδιά 

οφείλουν   να   παρακολουθούν   τα   διδασκόμενα   μαθήματα,   να   φοιτούν 

υποχρεωτικά στο χρονικό πλαίσιο που έχει προσδιοριστεί από τον νόμο. Το 

σχολείο  θα  πρέπει  να  ιδρύεται  κοντά  στις  κατοικίες  των  μαθητών.  Το 

πρωτοβάθμιο σχολείο συνδέεται με το Δημοτικό Σχολείο και κατ’ επέκταση 

ελέγχεται από την κεντρική κρατική εξουσία. Οι δάσκαλοι αποφοιτούν από 
 

το   Διδασκαλείο   και   οι   υπηρεσιακές   τους   μεταβολές   καθορίζονται   και 

αποφασίζονται  πάντα  με  υπουργική  απόφαση.  Οι  δάσκαλοι  έχουν  την 

υποχρέωση  να ακολουθούν  την  εκπαιδευτική οργάνωση  που προβλέπει  η 

κρατική διοίκηση317. 

316 
Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις 

προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ. 96. 
317 

Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις 

προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ. 97. 
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Ο έλεγχος των σχολείων και η γενικότερη εποπτεία αυτών ανατέθηκε 
 

σε  Δημάρχους,  Έπαρχους  και  Νομάρχες,  ώστε  να  καταλήγουν  όλα  στην 

κεντρική  εξουσία  της  χώρας,  που  τη  ρυθμίζει  ο  Γραμματέας   επί  των 
 

Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Από τον δήμαρχο μέχρι τον 

Γραμματέα των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαίδευσης 

δημιουργείται μία αμφίδρομη σχέση για την ομαλή λειτουργία των σχολείων 
 

της χώρας.  Επιπρόσθετα, ο κρατικός προϋπολογισμός για την εκπαίδευση 

κατατίθεται στο τέλος κάθε χρόνου από το αρμόδιο Υπουργείο. 

Ερμηνεύοντας πίνακα σχετικά     με τη     χρηματοδότηση     της 

πρωτοβάθμιας δημόσιας    εκπαίδευσης    από το    1854    έως    το 1902 

παρουσιάζεται αναλυτικά, ποια είναι η κρατική συμμετοχή και ποια είναι η 
 

δημοτική  συμμετοχή  για  τις  δαπάνες  της  εκπαίδευσης.  Χαρακτηριστικά 

περιγράφεται   το  1854  να  είναι  η  κρατική   συμμετοχή   για   τη  δημόσια 

εκπαίδευση  στο  36,63%  και  η  δημοτική  συμμετοχή  στο  63,36%.  Το  1867  η 

κρατική συμμετοχή φτάνει το 13,53% και η δημοτική συμμετοχή αγγίζει το 

86,46%. Το 1901 η κρατική συμμετοχή για την εκπαίδευση δείχνει να είναι στο 

17, 48 ενώ η δημοτική στο 82,51%318. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η κρατική 
 

συμμετοχή, όσο τα χρόνια περνούν, είναι μικρότερη, και αυξάνεται αυτή των 

δημοτικών αρχών. 

Σε  πίνακα  που  αναλύει  τις  δαπάνες  της  πρωτοβάθμιας  δημόσιας 
 

εκπαίδευσης  το  1854  η  ετήσια  δαπάνη  του  κράτους  για  τα  σχολεία  είναι 

198.837 σε δραχμές ενώ το 1879  1.761.486 σε δραχμές. Μέχρι το 1911 η αύξηση 

των δαπανών για την εκπαίδευση είναι ανοδική και μεγάλη. Χαρακτηριστικό 
 

είναι ότι το 1911 αγγίζει το ποσό των 7.627.079 σε δραχμές. Όσον αφορά την 

ίδρυση δημόσιων σχολείων από το 1830 έως το 1930 είναι εξίσου σημαντική. 

318 
Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις 

προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ.99. 
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Ενώ το 1830 τα δημόσια σχολεία είναι μόλις 100, το 1930 τα σχολεία είναι σε 
 

σύνολο 9000319. 

Παρότι  ο  ρυθμός  αύξησης  των  σχολείων  είναι  εντυπωσιακός  δεν 
 

επιτυγχάνεται η υποχρεωτική φοίτηση των μαθητών. Η φοίτηση στα σχολεία 

εξαπλώνεται  τις  αρχές  του 20ου
 αιώνα  και  μόνο  στα  αγόρια.  Το  1869  τα 

αγόρια  που  φοιτούν  στα  δημόσια  σχολεία  είναι  στο  ποσοστό  του  37% σε 
 

αντίθεση με τα κορίτσια που βρίσκονται στο 8%. Τα ίδια χαμηλά ποσοστά 

διατηρούνται για τα κορίτσια και το 1879 στο 9%. Η φοίτηση των κοριτσιών 

στα  δημόσια   σχολεία   είναι   ιδιαίτερα   χαμηλή   και  αυτό  οφείλεται   στο 

οικογενειακό  περιβάλλον,  αφού  θεωρεί  ότι  τα  κορίτσια  είναι  ικανά  για 

οικιακές και αγροτικές εργασίες και όχι για σπουδές και γράμματα. Μόλις το 
 

1907 το ποσοστό των κοριτσιών που φοιτούν στην εκπαίδευση είναι αρκετά 

υψηλό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, με αυτά τα στατιστικά 

στοιχεία διανθίζεται ο σχολικός χάρτης στον ελληνικό χώρο από το 1830 έως 

το 1911. 

Τα νέα διδακτήρια 

Από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας η δημογεροντία είχε ως σημαντική 

προτεραιότητα την ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση σχολείων στην πόλη 

των   Αθηνών.   Αρωγούς   στην   προσπάθεια   αυτή   είχε   τους   ιδιώτες,   τα 

μοναστήρια  της  Αττικής  και  φορείς  όπως  η  «Φιλόμουσος  Εταιρεία».  Την 

περίοδο  εκείνη  για  τη  δημοτική  εκπαίδευση 320   δεν υπήρχαν  ειδικά  κτίρια. 
 

Συνήθως οι δάσκαλοι ήταν συγχρόνως κληρικοί οπότε χρησιμοποιούσαν τους 

μοναστηριακούς   χώρους   ή   τις  εκκλησίες   που   λειτουργούσαν.   Όταν   οι 

δάσκαλοι ήταν λαϊκοί χρησιμοποιούσαν για χώρο διδασκαλίας την κατοικία 

τους. 

319 
Οι πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά με συγκρίσιμα στοιχεία στο Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά 

κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 

1988, σελ.98-104. 
320 

Εννοείται η στοιχειώδης ή βασική εκπαίδευση. 
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Οι  Δήμοι  σύμφωνα  με  τους  νόμους 321    ήταν  υποχρεωμένοι  για  τη 
 

στέγαση   και   λειτουργία   σε   υλικοτεχνικό   επίπεδο   των   σχολείων   της 

πρωτοβάθμιας   εκπαίδευσης.   Για   τη   στέγαση 

κατασκευάσουν νέα κτήρια ή να επισκευάσουν 

παλαιότερα   ή   να   ενοικιάσουν   κτήρια,   που 

θα   έπρεπε 

κτήρια, που 

πληρούσαν 

οι   δήμοι   να 

υπήρχαν  από 

τις   σχετικές 

προδιαγραφές.  Οι  τοπικές  εφορευτικές  επιτροπές  ήταν  αρμόδιες 
 

υποδεικνύουν   στο   δήμο   τις   ανάγκες   σε   υλικό   και   εξοπλισμό 

για 
 

για 

να 
 

τη 

λειτουργία του σχολείου. 

Οι  νομοθετικές  προβλέψεις  δεν  αρκούσαν  από  μόνες  τους 

εξασφαλίσουν διδακτήρια καθώς λίγα χρόνια μετά την επανάσταση 

για να 

και την 

ανεξαρτησία  της  Ελλάδας οι κάτοικοι  αλλά και οι δημοτικές  αρχές στους 

δήμους  είχαν  άλλες  προτεραιότητες. 322   Υπήρχε  όμως  και  η  αντικειμενική 

αδυναμία  των  μικρών  δήμων,  που  δεν  μπορούσαν  με  τα  έσοδά  τους  να 

καλύψουν στοιχειώδεις και άμεσες ανάγκες. Οι παραπάνω παράγοντες σε 

συνδυασμό  με  τη  νοοτροπία  και  τη  φτώχια  του  λαού  ανάγκασαν  την 

κεντρική εξουσία να παρέμβει στην οικοδόμηση ή τη διαμόρφωση σχολικών 

κτηρίων. Έτσι το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδότησε σε αρκετές 

περιπτώσεις την ανέγερση ή την επισκευή διδακτηρίων ή παραχωρεί γήπεδα 

και κτίσματα εθνικά ή μοναστηριακά.323   Στη συνέχεια διαπιστώνοντας την 
 

αναποτελεσματικότητα του θεσμικού πλαισίου πρότεινε το 1838 διάταγμα, 

που θα ρύθμιζε την εφαρμογή και υλοποίηση όσων προβλέπονταν από το 

νόμο   του   1834.   Συγκεκριμένα   γινόταν   πρόβλεψη   για   τους   τρόπους 

εξασφάλισης εσόδων για τη λειτουργία των σχολείων, για τη μισθοδοσία των 
 

δασκάλων  και  για  τον  τρόπο  εξαναγκασμού  των  δημοτικών  αρχών  να 

εφαρμόζουν  τις  διατάξεις  του  νόμου.  Επειδή  όμως  ήταν  προφανές  ότι  τα 
 

έσοδα των Δήμων ήταν πενιχρά και δεδομένης της οικονομικής κατάστασης 

321 
Του 1833 για την τοπική αυτοδιοίκηση και του 1834 για τη δημοτική εκπαίδευση. 

322 
Σε επιστολή του προς το Βασιλιά ο γραμματέας επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας 

Εκπαιδεύσεως αναφέρεται στην «κατακριτέα αδιαφορία που δείχνουν οι περισσότεροι κάτοικοι για τη 

συντήρηση και την πρόοδο του σχολείου», Αθήνα, 16/28 Δεκεμβρίου 1835, Γ.Α.Κ., Οθωνικά, 

Υπουργείο Παιδείας, φάκ. L΄40. 
323 

Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1821-1929, σελ. 118, Ιστορικό 

Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας γενιάς, Αθήνα 1988. 
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των Δήμων και του κράτους συνολικά προτείνονταν και τα παρακάτω μέτρα, 
 

που αντικατοπτρίζουν το κλίμα της εποχής: 
 

• Έρανοι στις εκκλησίες για τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής 
 

των σχολείων. 

• Συνεργασία με τους ιερείς, οι οποίοι να παρακινούν για δωρεές στα 

σχολεία τους πιστούς. 

• Να γίνονται σε τοπικό επίπεδο έρανοι. 

• Να καθιερωθεί σχετικός φόρος, που θα εισπράττεται από το δημοτικό 
 

εισπράκτορα μαζί με τους άλλους φόρους. 

• Να   δίδεται   στους   Δήμους   η   δυνατότητα   να   πληρώνουν   τους 

δασκάλους σε είδος. 

• Για  την  κατασκευή  των  σχολικών  κτηρίων  να  επιλέγονται  σχέδια 

απλά και να υποχρεώνονται οι δημότες σε προσωπική εργασία.324
 

Οι προτάσεις   δεν   έγιναν   δεκτές.   Αποτέλεσε   κεντρική   επιλογή   η 

οικοδόμηση του εκπαιδευτικού συστήματος να μη βασιστεί σε εράνους και σε 

πληρωμή των δασκάλων σε είδος αλλά αντίθετα μέσα από τη φορολογία να 

καταστούν οι κάτοικοι οργανικά μέρη του κράτους.325
 

Η  κρατική  χρηματοδότηση   για  την   ανέγερση  σχολικών  κτηρίων 

σταμάτησε   το   1840-1842   και   το   1843 η   χρηματοδότηση   από   το 326 

εκκλησιαστικό ταμείο. 

Μετά  το  1843  και  ως  το  1888,  που  ιδρύεται  το  Ταμείο  Δημοτικής 

Εκπαιδεύσεως,  από  την  πλευρά  της  Γραμματείας   παρατηρούνται   μόνο 

παρεμβάσεις όπου δεν υπάρχουν κτήρια ή οι υποδομές βρίσκονται σε κακή 

κατάσταση.   Οι   παρεμβάσεις   συνιστώνται   στην   πίεση   των   δήμων   να 

ενεργοποιηθούν  μέσω  της  έγκρισης  του  προϋπολογισμού  τους  και  στην 

324 
Εμπνευστής των προτάσεων ήταν ο Ι. Π. Κοκκώνης. Βλ. Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1821-1929… ο.π. σ. 120. 
325 Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1821-1929… ο.π. σ. 120. 
326 

Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1821-1929… ο.π. σ. 121. 
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επιχορήγηση τους   για την ανέγερση και λειτουργία δημοτικών σχολείων. 
 

Αναφορικά  με την  έγκριση  του  προϋπολογισμού  οι  δήμοι,  που  δεν έχουν 

μόνιμο κτήριο υποχρεώνονται να εγγράφουν κάθε έτος στον προϋπολογισμό 

τους ποσό ανάλογα με τα έσοδά τους το οποίο μελλοντικά θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση διδακτηρίου. Οι δήμοι που είχαν μόνιμο 

διδακτήριο όφειλαν να εγγράφουν στον προϋπολογισμό τους ικανό ποσό για 
 

την  αντιμετώπιση  των  ανελαστικών  δαπανών  λειτουργίας  του  σχολείου. 

Επίσης προβλέπεται με εγκύκλιο327  προβλέπεται ότι για να επιχορηγηθούν 

δήμοι για δημοτικά σχολεία πρέπει να διατηρούν τα διδακτήρια και το υλικό 

σε καλή κατάσταση. Αργότερα καθορίζεται απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ίδρυση σχολείου η ύπαρξη κτηρίου στο δήμο για τη στέγασή του καθώς και 

να βεβαιώνεται από  το  νομάρχη  ότι τα δημοτικά  έσοδα επαρκούν  για τη 

συντήρηση του σχολείου επί πέντε χρόνια. 

Παρά τις προσπάθειες της κεντρικής διοίκησης τα αποτελέσματα δεν 

ήταν  σπουδαία,  αφού  οι  δήμοι  με  δυσκολία  κάλυπταν  τις  δαπάνες  του 

φωτισμού, της ύδρευσης, της καθαριότητας, της δημοτικής διοίκησης κ.α. 

Διδακτήρια για τη δημοτική εκπαίδευση συναντάμε για πρώτη φορά 

στις   αρχές   του 19ου
 αιώνα   και   είναι   κτίρια   που   προορίζονται   να 

λειτουργήσουν  σύμφωνα  με  το  σύστημα  της  αλληλοδιδακτικής  μεθόδου. 

Αλληλοδιδακτικό  σχολείο  στην  Αθήνα  λειτουργεί  από  το  1823  από  τη 

Φιλόμουσο Εταιρεία. Στεγάστηκε σε ένα μικρό κτήριο στην αγορά και είχε 

135  μαθητές.  Από  ανέκδοτους  πίνακες  πληροφορούμαστε  για  έξοδα  «εις 

διόρθωσιν   αλληλοδιδακτικού   σχολείου,   εις   πάγκους   δηλαδή   μελάνη, 
 

κονδύλια, τεπεσίρι, κάμαρες και άλλα αναγκαία».328  Από τους ίδιους πίνακες 

πληροφορούμαστε ότι κατασκευάστηκαν πάγκοι, σκαμνιά, πίνακες, 

τηλέγραφοι, αβάκια, καλαμάρια, έγιναν επισκευές και απαραίτητα έργα για 

327 
Εγκύκλιος με αρ. 32661 της 22 Νοεμβρίου 1845. 

328 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μουσείο Ιστορίας της Παιδείας, Αι Αθήναι ως εκπαιδευτική πόλις, σελ.19, 

Πολιτισμικός Οργανισμός Δήμου Αθηναίων, Αθήνα 1999. 
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τη  λειτουργία  του  σχολείου.  Το  κόστος  των  επισκευών  ανήλθε  σε  741.03 
 

γρόσια.329 

Η αύξηση του αριθμού των μαθητών οδήγησε στην ίδρυση δεύτερου 

αλληλοδιδακτικού σχολείου. Πλέον στο δεύτερο αυτό σχολείο θα φοιτούσαν 

οι  μικροί  άρρενες  μαθητές  και  τα  κορίτσια.  Επρόκειτο  στην  ουσία  για 

αλληλοδιδακτικό σχολείο θηλέων και το πρώτο στο εξής θα λειτουργούσε ως 
 

αλληλοδιδακτικό σχολείο αρρένων. 

Το  αλληλοδιδακτικό  σχολείο  αρρένων  μεταφέρθηκε  στο  τζαμί  του 
 

Σταροπάζαρου330  και το αλληλοδιδακτικό θηλέων λειτούργησε στο τζαμί του 
 

Παρθενώνα. 

Οι  δάσκαλοι  των  δύο  σχολείων  ήταν  από  τους  πιο  μορφωμένους 

εκπαιδευτικούς της εποχής τους.331   Στο πρώτο δημοτικό σχολείο δάσκαλος 

ήταν  ο  ιεροδιάκονος  Συνέσιος  Σμυρναίος 332 ,  ενώ στο  δεύτερο  ο Νεόφυτος 

Νικητόπουλος.333  Και οι δύο εκτός από τη σημαντική συμβολή που είχαν στα 
 

εκπαιδευτικά πράγματα της εποχής κατέθεσαν και τις απόψεις τους για την 

καταλληλότητα  και τη διαμόρφωση  των σχολικών  χώρων.  Ο Συνέσιος με 

ειδικό κεφάλαιο σε βιβλίο για την αλληλοδιδακτική μέθοδο αναφέρεται στα 

«περί   οικοδομής   εσωτερικού   και   εξωτερικού   του   σχολείου» και   ο 334 

Νικητόπουλος με επιστολή του προς τους Εφόρους της Φιλομούσου Εταιρείας 

σχολιάζει το χώρο που στεγάζεται το 2ο  αλληλοδιδακτικό σχολείο κρίνοντας 
 

ως ακατάλληλο για διδακτήριο το τζαμί, αφού ο θόλος δημιουργεί αντίλαλο 

329 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μουσείο Ιστορίας της Παιδείας, Αι Αθήναι ως εκπαιδευτική πόλις, ο.π. 

σελ.19. 
330 

Το Φετιχιέ τζαμί στα ερείπια της Ρωμαϊκής Αγοράς. Είχε οικοδομηθεί πάνω στα λείψανα 

βυζαντινής εκκλησίας. 
331 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μουσείο Ιστορίας της Παιδείας, Αι Αθήναι ως εκπαιδευτική πόλις, ο.π. 

σελ.20. 
332 

Ο Συνέσιος Σμυρναίος ήταν μαθητής του Αθ. Πολίτου «Προφέσσορος των Αλληλοδιδακτικών της 

Επτανήσου», Δασκαλάκης, κείμενα-πηγαί της ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως, σειρά Τρίτη, τα 

περί Παιδείας, Αθήναι 1968, τόμος Α΄ σελ. 109. 
333 

Νικητόπουλος ή Νικητόπλους, ιεροδιάκονος που καταγόταν από τη Δημητσάνα. Είχε λαμπρές 

σπουδές στην Οδησσό, το Ιάσιο και το Παρίσι, Σιδηρούλα Ζιώγου Καραστεργίου, Η μέση εκπαίδευσις 
των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Θεσσαλονίκη, 1983, σελ. 20. 
334 

Το βιβλίο δεν εκδόθηκε ποτέ. Χειρόγραφό του βρέθηκε στα αρχεία της επιτροπής που είχε 

αναλάβει την ευθύνη σύνταξης οδηγού της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. 
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που εμποδίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και προκαλεί παρενέργειες στην 
 

υγεία των μαθητών. 

Όταν  οι  Τούρκοι  κατέλαβαν  πάλι  την  Αθήνα  η  λειτουργία  των 

σχολείων διεκόπη, αφού οι κάτοικοι της Αθήνας αναζήτησαν ασφάλεια σε 

γύρω περιοχές και κυρίως στα κοντινά νησιά. Μετά το 1830335   άρχισαν να 

επιστρέφουν    στην    πόλη    και    να    την    ξαναχτίζουν    από    την    αρχή. 
 

Αλληλοδιδακτικό σχολείο λειτούργησε ξανά από τον Απρίλιο του 1831 από 

τους Αμερικάνους μισσιονάριους J. King, Robertson και Hill, που ήρθαν στην 

Αθήνα για να ιδρύσουν σχολεία. Για τη στέγασή του επιλέχθηκε ένα παλιό 

κτίριο στη συμβολή των οδών Κέκροπος και Θουκυδίδου.   Στο ισόγειο του 

κτιρίου  λίγους  μήνες  αργότερα  λειτούργησε  το  αλληλοδιδακτικό  σχολείο 

θηλέων. Μετά την επίσημη παράδοση της πόλης από τους Τούρκους στην 

Ελληνική Κυβέρνηση336  αγοράστηκε με δαπάνη των ιεραποστόλων οικόπεδο 

στο οποίο οικοδομήθηκε διώροφο    κτήριο    για να στεγαστεί το 

αλληλοδιδακτικό   σχολείο   θηλέων   και   το   Β΄   αλληλοδιδακτικό   σχολείο 

αρρένων337. Στα σχολεία αυτά η φοίτηση ήταν δωρεάν καθώς επρόκειτο για 

φιλανθρωπικά ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Παράλληλα ιδρύθηκε το έτος 1834 

στην  Πλάκα  ανώτερο  παρθεναγωγείο  με δίδακτρα.  Το  παρθεναγωγείο το 

επόμενο έτος  αποκτά ιδιόκτητο  κτήριο  στη συμβολή των οδών Ναυάρχου 

Νικοδήμου  και  Θουκυδίδου.  Στα  πλαίσια  της  ιδιωτικής  πρωτοβουλίας  και 

εκπαίδευσης ξεκινά  η  λειτουργία  ιδιωτικού  σχολείου  αρρένων  από  τον  Δ. 

Σουρμελή και μεταφέρεται από το Ναύπλιο στην Αθήνα το οικοτροφείο της 

Γαλλίδας  παιδαγωγού  Βολμεράνζ.   Η  Αθήνα  πάντως   δεν  είχε  δημόσιο 
 

δημοτικό σχολείο ως το 1835338. Με το Β.Δ. για τα δημοτικά σχολεία του 1834 

κάθε  δήμος  υποχρεώθηκε  να  έχει  τουλάχιστον  ένα  δημοτικό  σχολείο  και 

μάλιστα έπρεπε το κτήριο να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς 

335 Υπογράφηκε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου. 
336 

Παραδόθηκε από τον Τούρκο φρούραρχο στον επίτροπο της Κυβέρνησης με τελετή στην 

Ακρόπολη το 1833. 
337 Ιδρύθηκε το 1832. 
338 

Δεν αναφέρεται κανένα σε αχρονολόγητη απογραφή. Το 1834 μεταφέρθηκε από την Αίγινα στην 
Αθήνα το κεντρικό σχολείο. Άρα η απογραφή είναι προγενέστερη. 
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την  θέση  που  επιλεγόταν  για  το  σχολείο  και  ως  προς  τον  περιβάλλοντα 
 

χώρο339. Επίσης, η κατασκευή του κτηρίου έπρεπε να συμφωνεί με τον Οδηγό 

Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου του Ι. Κοκκώνη που εκδόθηκε στην Αίγινα το 
 

1830340.   Όταν το 1835 η Αθήνα από κοινότητα έγινε Δήμος σύμφωνα με το 
 

Β.Δ. ιδρύθηκε σε νοικιασμένο ημιυπόγειο χώρο στην Πλάκα το      Δημοτικό 1ο
 

Σχολείο   από   το   Δήμαρχο   Ανάργυρο   Πετράκη .   Οι   συνθήκες   ήταν 341 

απαράδεκτες  στο  κτήριο  αυτό  και  ο  Δήμαρχος  στην  προσπάθειά  του  να 

εξασφαλίσει  μόνιμη  και  κατάλληλη  στέγη  για  το  σχολείο  πέτυχε  την 
 

παραχώρηση οικοπέδου για ανέγερση διδακτηρίου στη συνάντηση των οδών 
 

Βορέα και Βύσσης Α. της οδού Αθηνάς. Το οικόπεδο ανήκε στην εκκλησία του 

Αγίου Νικολάου του Κτενά ή του Βοριά342. 
 

Ο Δήμαρχος προχώρησε αμέσως στην ανάθεση κατασκευής σχεδίων 

και  δημοπράτησε  την  κατασκευή  του  διδακτηρίου.  Με  νέο  Β.Δ.  όμως  δεν 

επιτρεπόταν   η   ανέγερση   κτιρίου   πριν   τα   σχέδια   εγκριθούν   από   τη 

Γραμματεία    των    Εσωτερικών        .    Ο   επόμενος    Δήμαρχος    Δημήτριος 343 

Καλλιφρονάς,   μόλις   συγκέντρωσε   τα   χρήματα,   ξεκίνησε   το   1840   την 

κατασκευή του κτηρίου χωρίς να λάβει έγκριση των σχεδίων. Αγνοώντας την 

απαγόρευση  της  κατασκευής  του  κτηρίου  που  διέταξε  η  γραμματεία  ο 

Δήμαρχος συνέχισε το έργο και μέσα σε λίγες μέρες το σχολείο άρχισε να 

λειτουργεί. Στο μεσοδιάστημα από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση της 

ανέγερσης από τη Γραμματεία των Εσωτερικών έγινε αναφορά στον Όθωνα 

κατά του Δημάρχου χωρίς τελικά να υπάρξει κάποια συνέπεια ή αναστολή 

των εργασιών για παράνομη χρήση του οικοπέδου της εκκλησίας, για σχέδιο 

339 
Σύμφωνα με το ΒΔ του 1834 «περί δημοτικών σχολείων» το διδακτήριο πρέπει να βρίσκεται «εις 

τόπον υγιεινόν και ευάερον, μακράν λιμνοζόντων υδάτων ή ακαθαρσιών των αγορών και θορυβωδών 

καταστημάτων εν τω κέντρω των πολυπληθεστέρων συνοικιών έχον περιτοιχισμένην αυλήν και 

προαύλιον υπόστεγον, φρέαρ ή βρύσιν ποσίμου ύδατος, γυμναστήρια και αποπάτους». 
340 

Σύμφωνα με τον Κοκκώνη το διδακτήριο πρέπει να είναι ισόγειο, με δάπεδο σχήματος ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου, με μεγάλα παράθυρα στις απέναντι μακρινές πλευρές και σε συγκεκριμένο ύψος 

από το έδαφος. 
341 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μουσείο Ιστορίας της Παιδείας, Αι Αθήναι ως εκπαιδευτική πόλις, ο.π. 

σελ. 22. 
342 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μουσείο Ιστορίας της Παιδείας, Αι Αθήναι ως εκπαιδευτική πόλις, ο.π. 

σελ.22. 
343 

Β.Δ. αρ. 54, 26 Δεκεμβρίου 1835/17 Ιανουαρίου 1836. 
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άκομψο,   που   δεν   κάλυπτε   τις   απαιτούμενες   ανάγκες   καθώς   και   για 
 

εσφαλμένη  χωροθέτηση.  Το  διδακτήριο  που  στέγαζε  483  μαθητές  ήταν 

ορθογώνιο, διαστάσεων βάσης 15,2 Χ 22,5 και ύψους 6μ. Οι διαστάσεις του δεν 

πληρούσαν  τις προδιαγραφές  του  Οδηγού  του Κοκκώνη.  Συγκεκριμένα,  η 

αίθουσα διδασκαλίας ήταν μικρή χωρίς προδιαγραφές για να λειτουργήσει 

σύμφωνα   με    την   αλληλοδιδακτική   μέθοδο,    υπόστεγος   χώρος   όπως 
 

προβλεπόταν στον Οδηγό δεν υπήρχε, η κλίση της στέγης και η μορφή των 

παραθύρων φάνταζαν υπερβολικά, μη λειτουργικά και άκομψα344. 

Το  σχολείο  αυτό  ήταν  για  περίπου  τριάντα  χρόνια  το  μοναδικό 

δημοτικό που στεγαζόταν σε κτήριο που κατασκευάστηκε για να στεγάσει 

σχολείο.   Από   τον   πρώτο   του   δάσκαλο,   τον   Καραμάνο,   που   θεωρείτο 
 

προσωπικότητα στο χώρο της εκπαίδευσης εκείνη την εποχή, πήρε το όνομα 

«σχολή Καραμάνου». Λειτούργησε διαρκώς μέχρι το 1916345   που μέρος του 

κτηρίου   μετετράπηκε   σε   λουτρό   του   Δήμου   έως   ότου   κατεδαφίστηκε 

ολοκληρωτικά ύστερα από μερικά χρόνια. 

Επόμενο   κτήριο   που   κατασκεύασε   ο   Δήμος   Αθηναίων   ήταν   το 

Δημοτικό  Σχολείο  στο  Μαρούσι  το  1871 346 .  Το  κτήριο  αυτό  πληρούσε  τις 
 

προδιαγραφές που επέβαλαν η αλληλοδιδακτική αλλά και η συνδιδακτική347 

μέθοδος, που τα τελευταία χρόνια άρχισε να επικρατεί στη διδακτική πράξη. 

Όμως οι τάξεις με μικρότερο αριθμό μαθητών και η πρόσληψη περισσότερων 

δασκάλων  ήταν  αδύνατο  να  πραγματοποιηθεί  και  για  αυτό  το  λόγο  ο 

δάσκαλος, όταν διδάσκει σε ένα από τα τμήματα, που έχει χωρίσει, τα άλλα 

μελετούν και διαβάζουν σιωπηλά. 

344 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μουσείο Ιστορίας της Παιδείας, Αι Αθήναι ως εκπαιδευτική πόλις, ο.π. 

σελ.23. 
345 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μουσείο Ιστορίας της Παιδείας, Αι Αθήναι ως εκπαιδευτική πόλις, ο.π. 

σελ.23. 
346 

Σύμφωνα με διάταγμα της 29
ης 

Ιανουαρίου 1866 ο Δήμος Αθηναίων περιλαμβάνει τα «προάστεια» 

Αμαρουσίου, Κηφισιάς και Καλλιθέας και τα «χωρία» Χαλάνδρι, Λιόσια και Π. Φάληρο. 
347 

Μόλις το 1830 εφαρμόζεται στη Γαλλία η συνδιδακτική μέθοδος. Η μέθοδος αυτή συνδυάζει την 

αλληλοδιδακτική μέθοδο αλλά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ατομικότητα του μαθητή. Ο δάσκαλος 

διδάσκει τον μαθητή χωρίς την παρέμβαση των πρωτόσχολών αλλά διδάσκει έναν μικρό αριθμό 

μαθητών που έχουν το ίδιο επίπεδο σε όλα τα μαθήματα, στο Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ. 

130. 
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Η  εφαρμογή  της  συνδιδακτικής  μεθόδου  στην  Ελλάδα  δεν  είναι 
 

δυνατόν  να εφαρμοστεί, γιατί οι δάσκαλοι των δημοσίων  σχολείων έχουν 

ειδικευτεί μόνο στην αλληλοδιδακτική μέθοδο και εξαιτίας της έλλειψης σε 

οικονομικά  μέσα.  Με  βασιλικό  διάταγμα 348     το  1836  εφαρμόζεται  και  η 

αλληλοδιδακτική μέθοδος αλλά και η συνδιδακτική. Υπάρχει διαίρεση του 

σχολείου σε δύο τμήματα, σε ανώτερο και σε κατώτερο. Το ανώτερο τμήμα 
 

λειτουργεί με την αλληλοδιδακτική μέθοδο, όταν οι μαθητές παρακολουθούν 

ανάγνωση, γραφή, αρίθμηση και κατήχηση. Το κατώτερο τμήμα εφαρμόζει 

την συνδιδακτική μέθοδο για να παρακολουθήσει διδασκόμενα μαθήματα 

όπως   γεωγραφία,   ιστορία   και   σχέδιο       .   Παρόλο   που   εισάγεται   η 349 

συνδιδακτική μέθοδος η βάση της οργάνωσης των δημόσιων σχολείων είναι η 
 

αλληλοδιδακτική μέθοδος. 

Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 

Με εγκύκλιο του Υπουργείου της Δημόσιας Εκπαίδευσης το έτος 1879 

καθορίζεται πως πρέπει να επιτευχθεί η βελτίωση των δημοτικών σχολείων. 

Γίνεται  επιτακτική  ανάγκη  αλλά  και  απαίτηση  της  εποχής  οι  σχολικές 

εγκαταστάσεις να είναι κατάλληλες και ποιοτικές. 

Η   εγκύκλιος   του   Υπουργείου   αναφέρει   χαρακτηριστικά   «εν   τω 

σχολείω, πολλάς ώρας διατριβών ο παις, κατ΄ολίγον δύναται να λάβη ακριβή 

έννοιαν της καθαριότητος, της τάξεως, της φιλοσοφίας. Μεγάλη δε είναι η 

μορφωτική δύναμις, ην ασκούσιν επί του ήθους των παίδων τα καθ΄ημέραν 

προσπίπτοντα  εις  την  αίσθησιν  των  αντικείμενα» 350 .  Προτεραιότητα  της 

εποχής φανερώνεται η ποιότητα στην εκπαίδευση και η καταλληλότητα των 

κτιριακών  εγκαταστάσεων.  Το  σχολικό  και  υλικοτεχνικό  περιβάλλον  του 

348 
Βασιλικό Διάταγμα 19 Απριλίου/ 1 Μαΐου 1836. 

349 
Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις 

προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ. 131. 
350 

Εγκύκλιος του Υπουργείου της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως αρ. 7694/20 Σεπτεμβρίου 1879, «Περι 

βελτιώσεως των δημοτικών σχολείων», μονόφυλλο, Δ.Α.Ν., φακ.0,30/1879, βλ. Ελένη Καλαφάτη, Τα 

σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, 

Αθήνα 1988, σελ.145. 
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σχολείου πιστεύεται ότι προσφέρει παιδαγωγική και μορφωτική δύναμη. Μια 
 

άλλη φιλοσοφία και ένας άλλος προσανατολισμός διαφαίνεται από το πλάνο 

και τις συζητήσεις που γίνονται την εποχή εκείνη. Το σύνθημα της εποχής 

είναι  προσανατολισμός  σε  ένα  ανθρώπινο,  σε  ένα  παιδαγωγικό,  σε  ένα 

κατάλληλο σχολείο. 

Από το 1875 διαφαίνεται μια ώθηση στα οικονομικά πράγματα  της 
 

χώρας.  Είναι  η  εποχή,  όπου  ξεκινάει  η  εκβιομηχάνιση  της  νεοελληνικής 

κοινωνίας. Μόλις το 1867 δημιουργούνται στην Ελλάδα 168 εργοστάσια, το 

1874  199  εργοστάσια  και  το  1889  145 351 .  Το  κράτος  και  κυρίως  χάρη  στην 

πολιτική του Χαρίλαου Τρικούπη κάνει προσπάθειες για την ανάπτυξη του 

οδικού  και  σιδηροδρομικού  δικτύου,  την  επισκευή  των  λιμανιών  για  να 
 

επιτύχει την μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα.  Εξαιτίας όλων αυτών 

των  προσπαθειών  επιτυγχάνεται  ανάπτυξη  στο  εξωτερικό  και  εσωτερικό 

εμπόριο αλλά και χάρη σε όλη αυτήν τη δραστηριότητα επηρεάζεται θετικά 

και η αγροτική παραγωγή. 

Οι μεταβολές στην ελληνική οικονομία ωθούν στην τροποποίηση των 

σχέσεων  των  κοινωνικών  ομάδων  επηρεάζοντας  ανάλογα  τις  κοινωνικές 

σχέσεις και την πολιτική ζωή της χώρας. Προς το τέλος του 19ου
 αιώνα η 

εκπαίδευση352  βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων του αστικού χώρου 
 

που παρουσιάζει ανάπτυξη. «Η Ελλάς σήμερον, ως παν έθνος επιθυμούν την 

αληθή αυτού πρόοδον, οφείλειν να αποκτήση προ πάντων τέλεια δημοτικά 

σχολεία, ένθα οι παίδες των πολλών να ανατρέφωνται  θρησκευτικώς  και 

ηθικώς, να αναπτύσσωνται πνευματικώς και σωματικώς, και να διδάσκονται 
 

ως   οιόν   τε   πρακτικώτερον   όλας   τας   εις   πάντα   άνθρωπον   αναγκαίας 

γνώσεις»353. 

351 Ν. Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, Εκδόσεις Θεμέλιο, 1972, σελ.101. 
352 Το σχολείο πιστεύεται ότι μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 
353 

Περί κατωτέρας και μέσης παιδείας εν Ελλάδι η Ο επί του θέματος τούτου διαγωνισμός. Έκθεσις 

της Αγωνοδίκου Επιτροπείας αναγνωσθείσα εν τω προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων 

Σύλλογω, Αθήνα 1872, σελ.38, στο Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ.147. 
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Με τη συγκρότηση του δημόσιου χώρου επιδιώκεται για ακόμη μία 
 

φορά  απόπειρα  για  τη  συγκρότηση  της  δημόσιας  εκπαίδευσης  και  των 

δημοτικών σχολείων. Το ελληνικό κράτος έχει την ανάγκη για κατάλληλα 
 

δημοτικά σχολεία που θα επιτύχουν την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας. Η 
 

απόκτηση  καλά  οργανωμένων  σχολείων  θα  αναθρέψει  προσωπικότητες 

υγιείς,  με  ηθική,  πνευματική,   θρησκευτική  και  σωματική  διάσταση.  Η 
 

μακρόχρονη παρουσία του παιδιού στο σχολείο, τουλάχιστον για επτά ώρες 

σε καθημερινή βάση, μακριά από την οικογενειακή εστία του, προσφέρει τις 

αναγκαίες γνώσεις, που θα τον μετατρέψουν σε πολίτη με δημοκρατική και 

ελεύθερη βούληση. 

Τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
 

στην  Ελλάδα  ήταν  πολλά.  Αρχικά,  ενώ  υπήρχαν  νόμοι,  διατάξεις  και 

εγκύκλιοι  σχετικά  με  τη  δημόσια  εκπαίδευση,  οι  διακηρύξεις  και  όλα  τα 

προηγούμενα   δεν   έβρισκαν   καμία   εφαρμογή.   Ο   νόμος   του   1834   δεν 

εφαρμόστηκε παρά μόνο κάποιες διατάξεις του. Υπάρχει από την κεντρική 

εξουσία απουσία ελέγχου και απουσία επιτροπών που κάθε λίγο και λιγάκι 

συγκροτούνταν  για  την  καλυτέρευση  και  την  καλύτερη  οργάνωση  της 

εκπαίδευσης.  Η  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  παρέμενε  ανοργάνωτη  παρόλο 

που αυξήθηκαν  τα σχολεία. Αυτό γινόταν  εξαιτίας  της  υποβάθμισης  των 

μισθών των δασκάλων, των κτιρίων και των συνθηκών της διδασκαλίας. Οι 

δήμοι δεν απέδιδαν τα χρηματικά ποσά και τους πόρους για την εύρυθμη 

λειτουργία   των   σχολείων   και   για   την   επιβίωση   των   δασκάλων   με 

αποτέλεσμα τα σχολεία να έχουν πολλές ανάγκες και απλήρωτες δαπάνες354. 
 

Το επόμενο χρονικό διάστημα παρουσιάζεται μια έντονη νομοθετική 

και   διοικητική   δραστηριότητα   για   να   δημιουργηθεί   ένα   σχολείο   πιο 

οργανωμένο  και  πιο  αποτελεσματικό.  Ήδη  το  πρωτοβάθμιο  εκπαιδευτικό 

σχολικό  σύστημα  χωλαίνει  και  θεωρείται  υποβαθμισμένο.  Οι  αιτίες  είναι 

πολλές. Αρχικά, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπόκειται σε κανενός είδους 

354 
Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις 

προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ.149. 

 

 



151 

 

έλεγχο και όσες φορές και αν έγιναν κάποιες απόπειρες να υπάρξει έλεγχος 
 

αυτός  απέτυχε.  Έπειτα,  η  χρηματοδότηση  ήταν  ελλιπής  και  οι  δημοτικοί 

φόροι δεν αποδίδονταν στα σχολεία. Επιπλέον, δεν επιδιώχθηκε η γενίκευση 

της φοίτησης, διότι υπήρχε η καταβολή των διδάκτρων και ο φόβος μήπως 

δεν  υπάρχουν  εργατικά  χέρια  για  την  ανάπτυξη  της  οικονομίας  και  την 

πρόοδο του κράτους. Όσον αφορά τη θέση και την εκπαίδευση των δασκάλων 

ήταν ελλιπής εξαιτίας της κατάργησης του Διδασκαλείου. Πολλά 

προβλήματα θεωρείται ότι δημιούργησε και η αλληλοδιδακτική μέθοδος στα 

ελληνικά    δημόσια    σχολεία,   όταν    μάλιστα   ευρωπαϊκές    χώρες    είχαν 

εγκαταλείψει από νωρίς τη συγκεκριμένη μέθοδο355. 

Έτσι αναπτύσσεται μια έντονη δραστηριότητα για μεταρρυθμιστικές 
 

παρεμβάσεις   στην   δημόσια   εκπαίδευση.   Το   1878   ξαναλειτουργεί   το 

Διδασκαλείο.  Το  1880  είναι  η  χρονιά  κατά  την  οποία  τα  σχολικά  κτίρια 

μπαίνουν σε πρώτο πλάνο στο σχολικό χάρτη της χώρας. Επίσης, το ίδιο έτος 

η συνδιδακτική μέθοδος εισέρχεται ως μια νέα μέθοδος στην οργάνωση της 

διδασκαλίας. Το 1881 δημοσιεύεται για πρώτη φορά το βιβλίο356  Στοιχειώδεις 

πρακτικαί οδηγίαι περί διδασκαλίας μαθημάτων εν τοις δημοτικοίς σχολείοις, 

το οποίο περιγράφει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σχετικά με την 

ύλη και τις μεθόδους διδασκαλίας. Με νόμο357   το 1885 πραγματοποιείται η 
 

κατάργηση των διδάκτρων για τα δημόσια σχολεία. Το 1887 αποφασίζεται η 

μονιμοποίηση  των δασκάλων με νόμο358   του κράτους. Το 1888 ιδρύεται το 

Ταμείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το Ταμείο αυτό επιχορηγείται από το κράτος 

και   τους   δήμους.   Κύριος   και   μοναδικός   σκοπός   του   Ταμείου   είναι   η 
 

χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 1892 με νόμο359  γίνεται 

κατάργηση του  Ταμείου Δημοτικής  Εκπαίδευσης και οι πόροι απαντώνται 

στο δημόσιο ταμείο ως έσοδα του κράτους. Τέλος, με το νόμο του 1895 που 

355 
Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1821-1829, Από τις 

προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα 1988, σελ.151. 
356 

Το βιβλίο Στοιχειώδεις πρακτικαί οδηγίαι περί διδασκαλίας μαθημάτων εν τοις δημοτικοίς σχολείοις 

συντάχτηκε από τον Δ. Πετρίδη. 
357 Ο νόμος της 26ης   Ιουλίου του 1885. 
358 Ο νόμος της 28ης   Μαΐου του 1887. 
359 

Ο νόμος της 9
ης 

Ιανουαρίου του 1888. 
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αντικαθιστά το νόμο του 1834 για την εκπαίδευση, έχουμε την ολοκλήρωση 
 

των νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα αυτή την 

περίοδο στην νεοελληνική κοινωνία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
 

ΔΗΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Εν Ναυπλίω, 3 Μαρτίου 1834 παρουσιάζεται ο νόμος περί δημοτικών 
 

σχολείων360. Στο άρθρο 1 και 2 του τμήματος Α «Περί δημοδιδασκαλίας εν 

γένει» το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε ότι σε κάθε δημοτικό ή του λαού 
 

σχολείο, όπως το χαρακτηρίζει, θα διδάσκονται συγκεκριμένα μαθήματα361. 

Στο  άρθρο  3  αναφέρεται  ότι  για  τη  διδαχή  της  κατηχήσεως  των  παιδιών 

αποφασίζει πάντοτε ο πατήρ ή η μήτηρ σε έλλειψη πατρός ή ο επίτροπος σε 

έλλειψη αμφοτέρων. 

Στο β΄ τμήμα του νόμου περί δημοτικών σχολείων γίνεται λόγος για 
 

τα δημοσυντήρητα δημοτικά σχολεία. Σύμφωνα με το άρθρο 4 σε κάθε δήμο 

συστήνεται ένα δημοτικό σχολείο όπως τα ορίζει ο περί των δήμων νόμος. Τα 

Δημοτικά σχολεία θα ιδρύονταν βαθμιαία «αν εν» σε κάθε Δήμο. Έως ότου 

αναπτυχθεί   το   δίκτυο   αυτό,   οι   γειτονικοί   δήμοι   ήταν   δυνατόν   να 

συμφωνήσουν  «θέλουν  ενώνεσθαι»  και  να  προχωρήσουν  στη  λειτουργική 

οργάνωση ενός δημοτικού σχολείου362. 
 

Στο  άρθρο  5  του  νόμου  η  λειτουργία  του  συν-δημοτικού  σχολείου 

προβλέφθηκε να γίνει είτε με τη βούληση των δήμων είτε με τη διαταγή των 

Εκκλησιαστικών   της   Γραμματείας    της   Επικρατείας.   Η   απόφαση θα 

αποκτούσε  κύρος  απαιτούνταν   η  έγκριση  μετά  από  γνωμοδότηση του 

Υπουργείου   Εσωτερικών   και   του   Υπουργείου   Εκκλησιαστικών   και της 

Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. 

360 
Β.Δ. της 3

ης 
Μαρτίου 1834 (ΦΕΚ 11)  Νόμος περί δημοτικών σχολείων 

361 
Β.Δ. της 3

ης 
Μαρτίου 1834 (ΦΕΚ 11). Τα μαθήματα ήταν : κατήχηση, στοιχεία της ελληνικής, 

ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, η γνώση των κατά τους νόμους παραδεδεγμένων σταθμών και μέτρων, 

η γραμμική ιχνογραφία και η φωνητική μουσική, τα στοιχεία της γεωγραφίας, της Ελληνικής ιστορίας 

και εκ των φυσικών επιστημών τα αναγκαιότερα. Στο άρθρο 2 αναφέρεται επίσης ότι με την εποπτεία 

του διδασκάλου δύο φορές την βδομάδα θα πραγματοποιείται σωματικά γυμνάσια, «σωμασκίαι». 

Επιπλέον, θα διδάσκεται πρακτικώς η αγρονομία, η κηπουρική και κυρίως η δεντροκομία, 

βομβυκοτροφία και μελισσοτροφία. Ενώ προβλέπεται εις κορασίων σχολεία να γίνεται γύμναση σε 

γυναικεία εργόχειρα. 
362 

Χ. Μπαμπούνης, Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την Οθωνική περίοδο (1833- 1862) Θεσμικό πλαίσιο, 

Οργάνωση και Λειτουργία, Αθήνα 2009, σελ.141. 
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Στο Δημοτικό Σχολείο που υπήρχε στο Δήμο ανήκαν παιδιά που είχαν 
 

συμπληρώσει τα πέντε χρόνια τους μέχρι τα δώδεκα συμπληρωμένα όπου 

και   «χρεωστούν    να   φοιτώσιν»στο   σχολείο.   Η   υποχρεωτικότητα    της 

πρωτοβάθμιας  προέκυπτε  όταν  στους  γονείς  επιβαλλόταν  πρόστιμο  για 
 

κάθε ώρα απουσίας του παιδιού, πρόστιμο όχι λιγότερο από δέκα λεπτά και 

όχι περισσότερο από πενήντα δραχμές.363
 

Τη  λειτουργία  των  Δημοτικών  Σχολείων  ή  των  σχολείων  του  λαού 

επωμίζονται οικονομικά οι ιδρυτές δήμοι364. Από το άρθρο οχτώ έως και το 

άρθρο  είκοσι  του  ίδιου  νόμου  περιγράφονται  και  αναλύονται  όλα  όσα 

αφορούν  τους  διδασκάλους  των  δημοτικών  σχολείων.  Συγκεκριμένα  στο 

άρθρο οχτώ οι δάσκαλοι των δημοτικών σχολείων διαιρούνται σε τρεις τάξεις: 
 

1) σε διδασκάλους νομών και επαρχιών, 2) σε διδασκάλους δήμων α΄ τάξεως, 

3) σε διδασκάλους δήμων β΄ και γ΄ τάξεως. Η πρώτη τάξη απαρτίζεται από 

διδασκάλους που έχουν «ήδη όλην την προς απαρτισμόν τελείου διδασκάλου 

δημοτικού σχολείου απαιτούμενην ικανότητα και τας ακολούθας γνώσεις365, 
 

δια την πρόσκτησιν των οποίων χρεωστεί να σπουδάζη ενδελεχώς έκαστος 

διδάσκαλος».  Ο  διδάσκαλος  της  δεύτερης  τάξεως  ή  υποδιδάσκαλος  σε 

σχολείο της α΄ τάξεως πρέπει να έχει μισές από τις απαιτούμενες γνώσεις 

της  α΄  τάξεως  διδασκάλου.  Ενώ  ο  διδάσκαλος  της  γ΄  τάξεως  έχει  χρέος 

τουλάχιστον   να  αναγιγνώσκει,   να  γράφει,  να  αριθμεί,   να  εξηγεί  την 

κατήχηση, να γνωρίζει τη φωνητική μουσική και πρακτικές γνώσεις σχετικά 

363 
Όταν η απουσία των παιδιών ήταν μεγαλύτερη και διαρκούσε εβδομάδες ή μήνες τότε αυξανόταν η 

ποινή. Υπήρχαν και οι εξαιρέσεις που αφορούσαν παιδιά που διδάσκονται σε άλλο σχολείο ή 

διδάσκονται τα απαιτούμενα με ιδιαίτερο δάσκαλο ή κηρύττονταν από την εξεταστική επιτροπή πριν 

διατρέξουν το δωδέκατο έτος της ηλικίας τους ικανώς δεδιδαγμένοι. 
364 

Χ. Μπαμπούνης, Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την Οθωνική περίοδο (1833- 1862) Θεσμικό πλαίσιο, 

Οργάνωση και Λειτουργία, Αθήνα 2009, σελ.142. 
365 

Οι γνώσεις που θα πρέπει να διαθέτει ο διδάσκαλος της πρώτης τάξης είναι ακριβή γνώση της 

χριστιανικής κατήχησης, ορθή, ευκρινής και εμφαντική ανάγνωση, καλλιγραφία μη κρητίδα, 

πετροκόνδυλο και κονδύλι, θεωρία και πράξη της Ελληνικής γραμματικής, ορθογραφίας, έκθεση ιδεών, 

γνώση και έξη αριθμητικών χαρακτήρων υπολογισμού, ιδέα ζωγραφικής, γνώση της ιεράς και 

Ελληνικής ιστορίας, γνώση των στοιχείων της γεωγραφίας, της γεωμετρίας και μηχανικής, τα 

αναγκαιότερα για τον λαό των φυσικών επιστημών, τη γνώση της παιδαγωγικής και διδακτικής, της 

γυμναστικής, της φωνητικής μουσικής και πρακτική γνώση της αγρονομίας, κηπουρικής, 

δενδροκομίας, βομβυκοτροφίας και μελισσοτροφίας. 
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με τη μελισσοκομία, την κηπουρική, την δεντροκομία, την αγρονομία και τη 
 

βομβυκοτροφία. 

Στη  διδασκαλική  θέση  μπορούσαν  να  διορισθούν  διδάσκαλοι  που 

εξετάζονταν από μια επιτροπή συγκείμενη από τα μέλη του Διδασκαλείου. 

Οι υποψήφιοι διδάσκαλοι366 εξετάζονταν δημοσίως, οιοσδήποτε είχε δικαίωμα 

συμμετοχής και όποιος επιθυμούσε να αλλάξει τάξη διδασκάλου περνούσε 
 

πάλι  από  νέα   εξέταση.  Οι  διδάσκαλοι   β΄  και  γ΄  τάξεως   και  όλοι  οι 

υποδιδάσκαλοι ήταν εκλεγμένοι «παρά του κατά τόπον Νομάρχου εκ των εις 

τα άρθρα 10-14 μνησθέντων καταλόγων των υποψηφίων, θέλουν 

επικυρούσθαι παρά της επί των Εκκλησιαστικών και της Γραμματείας της 

Επικρατείας».  Σε  αντίθεση  με  τους  διδασκάλους  της  α΄  τάξεως  οι  οποίοι 
 

εκλέγονταν από τα υπουργείο των Εκκλησιαστικών και τη Γραμματεία της 

Επικρατείας από τους καταλόγους που είχαν δημιουργηθεί. Οι διδάσκαλοι 

πριν αναλάβουν τα χρέη τους ορκίζονταν αυτοί της β΄ και γ΄ τάξεως ενώπιον 

του  κατά  τόπον  Επάρχου  ενώ  οι  διδάσκαλοι  της  α΄  τάξεως  ενώπιον  του 

Νομάρχου με όρκο της υπηρεσίας367. 

Η μισθοδοσία των δημοδιδασκάλων προσδιορίζονταν σύμφωνα με το 

άρθρο 23 από τα εισοδήματα των δήμων και μόνο όταν τα επέτρεπαν αυτά. 

Το ελάχιστο ποσό των κατά νομούς διδασκάλων ήταν 100 δραχμές, των κατά 

επαρχίας 90 δραχμές, των δημοδιδασκάλων β΄ τάξεως και των 

υποδιδασκάλων 80 δραχμές και των δημοδιδασκάλων γ΄ τάξεως 50 δραχμές. 

Επιπλέον, με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου στο δημοδιδάσκαλο εκτός από το 

σταθερό μηνιαίο ποσό παραχωρούνταν ανέξοδη κατοικία και δύο στρέμματα 
 

τουλάχιστον κήπου ή καλλιεργήσιμου γης, προς επικαρπίαν του. Η μηνιαία 

366 
Β.Δ. της 27

ης 
Αυγούστου/8

ης 
Σεπτεμβρίου (ΦΕΚ 31). Ειδοποίησις περί των υποψήφιων διδασκάλων. 

Η ειδοποίηση αναφέρει την γνωστοποίηση του Γενικού Επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων για τις 
εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την 6

η
, 8

η
, 24

η 
και 25

η 
Φεβρουαρίου την εξέταση υποψήφιων 

δημοδιδασκάλων με σκοπό να καταλάβουν διδασκαλικές θέσεις. Παρατίθεται ο πίνακας των 

υποψηφίων ο οποίος αναφέρει το όνομα και το πατρώνυμο, την ηλικία του υποψήφιου, την τάξη και τη 

σημείωση της διάκρισης. Οι διακρίσεις ήταν οι εξής : εξόχως άριστος, άριστος, καλός, αρκετά καλός, 

οπωσούν καλός. 
367 

«Ομνύω πίστιν εις τον Βασιλέα, υποταγήν εις τους νόμους και τα εις την εκπαίδευσιν αναγόμενο 

διατάγματα και οδηγίας, και ακριβή εκτέλεσιν των καθηκόντων της υπηρεσίας μου». Τα πρωτόκολλα 

των δοθέντων όρκων θέλουν εναποτεθή και φυλάττεσθαι εις τα αρχεία του Νομαρχείου. 
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συνεισφορά  των γονέων  στο  δημοτικό  ταμείο 368   προσδιοριζόταν  κατ΄ έτος 
 

από τα δημοτικά συμβούλια από 10-50 λεπτά. Ορισμένη οικονομική βοήθεια 

μικρών διαστάσεων παρείχε στους Δήμους η παραχώρηση του 4% από το 

«φόρο  περί  επιτηδευμάτων»  και πολύ  περισσότερη  από  το  Εκκλησιαστικό 

ταμείο. 

Η επιθεώρηση των επιτόπιων Δημοτικών Σχολείων περιγράφεται στο 
 

κεφάλαιο  γ΄  του  νόμου  «περί  των  δημοτικών  σχολείων».  Σε  κάθε  δήμο 

συστάθηκε επιτροπή για την επιθεώρηση των επιτόπιων σχολείων που την 

αποτελούσαν ο δήμαρχος ως πρόεδρος, ο εφημέριος του τόπου και αν στον 

τόπο υπήρχαν αρκετοί ιερείς ο Νομάρχης διόριζε έναν είτε από τον ανώτερο 

είτε  από  τον  κατώτερο  κλήρο,  τέλος  από  2-4  δημότες  από  το  δημοτικό 
 

συμβούλιο. 

Η επιτροπή όφειλε να εφορεύει, να εμψυχώνει και να διευθύνει το 

επιτόπιο   σχολείο.   Μέσα   στα   ιδιαίτερα   καθήκοντα   της   συγκεκριμένης 

επιτροπής  ήταν  να  προμηθεύει  τα  απαιτούμενα  για  το  σχολείο  και  τους 

διδασκάλους. Επιπρόσθετα, η επιτροπή έπρεπε να φροντίζει για την εύρεση 

και τη διατήρηση του σχολείου και των κατοικιών των δασκάλων. Χρέος της 

ήταν  να  επαγρυπνεί  για  την  κατάσταση  της  υγείας  των  σχολείων,  να 

φροντίζει για την εσωτερική πειθαρχία του σχολείου και να βεβαιώνεται για 

την  φροντίδα  και  την  ανέξοδη  διδασκαλία  των  φτωχών  παιδιών 369 .  η 
 

υποχρέωση της επιτροπής ήταν να επιθεωρεί μια φορά το μήνα το σχολείο 

και να αναφέρει στον έπαρχο για τις ελλείψεις, τα όσα παρατήρησε και για 

τις αναγκαίες ρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιηθούν370. 
 

Η  υπέρτατη  εποπτεία  για  όλες  τις  επιθεωρητικές  επιτροπές  των 

διδασκάλων  και  των  σχολείων  σύμφωνα  με  το  άρθρο  51  του  νόμου  περί 

368 
Το ποσό της μηνιαίας συνεισφοράς των γονέων προσδιοριζόταν από το δημοτικό συμβούλιο και τις 

τοπικές περιστάσεις οι οποίες ποίκιλαν αν την επικράτεια της χώρας. Μόνο οι ενδεείς οικογένειες ήταν 

απαλλαγμένες από την συνεισφορά. Στο τέλος κάθε μήνα ο δημοδιδάσκαλος ήταν υποχρεωμένος να 

εμφανίζει στο δημοτικό εισπράκτορα αποδεικτικά για τους μαθητές του επικυρωμένα από τους 

επιθεωρητές του σχολείου. 
369 Β.Δ. της 3ης Μαρτίου 1834 (ΦΕΚ 11)  Νόμος περί δημοτικών σχολείων. 
370 

Χ. Μπαμπούνης, Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την Οθωνική περίοδο (1833- 1862)Θεσμικό πλαίσιο, 

Οργάνωση και Λειτουργία, Αθήνα 2009, σελ.144. 
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δημοτικών σχολείων «εναπόκειται εις τον αρμόδιον Έπαρχον και Νομάρχην 
 

και εις την επί των Εκκλησιαστικών κτλ. Γραμματείαν της Επικρατείας». Ο 

Έπαρχος ήταν υποχρεωμένος να επισκέπτεται όλα τα δημοτικά σχολεία μία 

φορά το εξάμηνο ενώ ο Νομάρχης μία φορά το χρόνο και να αναφέρουν την 

επικρατούσα κατάσταση στην Γραμματεία της Επικρατείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 

Σε   αυτό   το   κεφάλαιο   θα   αποτυπωθεί   η   σύνδεση   εκπαίδευσης, 

συνδικαλιστικού κινήματος και νομοθεσίας και θα επιχειρηθεί μια σύντομη 

καταγραφή  της  ιστορίας  του  συνδικαλιστικού  κινήματος.  Η  εκπαίδευση 

συνδέεται άρρηκτα με συντάγματα, συνελεύσεις, με τη νομική διάταξη της 

ανατολικής χέρσου Ελλάδος, το προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδος το 1822, 

τον οργανισμό της προσωρινής διοικήσεως της Ελλάδος και την προκήρυξη 
 

της Πελοποννησιακής Γερουσίας. 

Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά την εκπαίδευση  στο Σύνταγμα του 

Ρήγα Βελεστινλή το 1821 και στο άρθρο 22 αναφέρεται ότι όλοι έχουν χρέος 
 

να γνωρίζουν γράμματα και χρέος της Πατρίδας είναι να δημιουργεί σχολεία 

σε  όλα  τα  μέρη  της  Ελλάδας  και  για  τα  κορίτσια  και  για  τα  αγόρια.  Η 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης,  καθώς  μέσα  από  την  παιδεία  το  έθνος  οδηγείται  σε  εθνική 

ανάταση αλλά αποτελεί και εχέγγυο για την προκοπή και την ελευθερία των 

εθνών371. 
 

Στις 15 Νοεμβρίου του 1821 η Νομική Διάταξις της Ανατολικής Χέρσου 

Ελλάδος  ή  Οργανισμός  του  Αρείου  Πάγου,  Γερουσίας  της  Ανατολικής 

Ελλάδος καθιστά τον Άρειο Πάγο υπεύθυνο για τη φροντίδα των σχολείων, 

των ορφανοτροφείων και των νοσοκομείων. Η φροντίδα δεν έγκειται μόνο 

στη σύσταση και παρακολούθηση των παραπάνω αλλά στη ηθική βελτίωση 

του έθνους. Ο Άρειος Πάγος το έτος 1821 συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση 

του ελληνικού έθνους. Σε αντίθεση με το Προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδος 
 

το 1822 που δεν περιέχει κανένα άρθρο σχετικό με την εκπαίδευση. 
 

Στις  27  Φεβρουαρίου  το  1822  στην  Κόρινθο 372      ο  Μινίστρος  των 

Εσωτερικών έχει στην κύρια ευθύνη του και σημαντικό καθήκον να διαδώσει 

371 
Με το άρθρο 118 στο Σύνταγμα του Ρήγα Βελεστινλή «Ο ελληνικό λαός είναι φίλος και φυσικός 

σύμμαχος με τα ελεύθερα έθνη. Εφημερίδα Παρθενών, Έτος Α ,́ Δεκέμβριος 1821, Φυλλάδιον  Ι .́ 
372 

Βουλή των Ελλήνων, Πρακτικά του Βουλευτικού και Προβουλεύματα της Α΄Βουλευτικής περιόδου 

(1822-1823) και λοιπά δημόσια έγγραφα των ετών 1821, 1822, 1823, τόμος Α ,́ (επανέκδοση) Αθήνα 

1971. 
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τα   φώτα   και   τα   αναγκαία   στο   ελληνικό   Έθνος   με   την   ανέγερση 
 

Πανεπιστημίων,    Λυκείων,    σχολείων    και    διδακτηρίων    και    ειδικότερα 

σχολείων για το Ναυτικό και το Πολεμικό. Στόχος η διδασκαλία των κοινών 
 

γραμμάτων με τη χρήση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Προχωρώντας στις 
 

16  Μαρτίου  το  1822  με  την  προκήρυξη  της  Πελοποννησιακής  Γερουσίας 

«κάθε  φωτισμένη  διοίκηση  έχει  χρέος  να  φροντίζει  για  την  ηθική  των 
 

πολιτών και την αγωγή της νεολαίας373». 

Στο Άστρος στις 13 Απριλίου το 1823 με τον Νόμο της Επιδαύρου, ήτοι 

προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος, η δημόσια εκπαίδευση είναι υπό την 

προστασία  του  Βουλευτικού  σώματος  και  συστήνεται  η  εξάπλωση  της 

αλληλοδιδακτικής  μεθόδου  σε  όλη την  ελληνική  επικράτεια  με  σκοπό  να 
 

οργανωθεί η εκπαίδευση της νεολαίας. 

Στο κεφάλαιο Γ΄ για το δημόσιο δίκαιο των Ελλήνων την 1η  Μαΐου το 

1827   στην   Τροιζήνα   «οι   Έλληνες   έχουσι   το   δικαίωμα   να   συσταίνωσι 

καταστήματα  παντός  είδους,  Παιδείας,  Φιλανθρωπίας,  Βιομηχανίας  και 

Τεχνών και να εκλέγωσι διδασκάλους δια την εκπαίδευσιν των374». Επίσης 

στο άρθρο 85 του ίδιου η Βουλή προστατεύει την εκπαίδευση και επαγρυπνεί 

για τη δημόσια παιδεία. 

Στο  προσωρινό   πολίτευμα  της 18ης
 Ιανουαρίου   1828  δεν  γίνεται 

αναφορά   στα   πράγματα   της   παιδείας   σε   αντίθεση   με   το   Ηγεμονικό 

Σύνταγμα στο Ναύπλιο στις 16 Μαρτίου του 1832, όπου εκεί σύμφωνα με το 

άρθρο  28  όλοι  οι  Έλληνες  έχουν  δικαίωμα  να  λαμβάνουν  παιδεία  και 

μόρφωση, ικανή να τους καταστήσει πολίτες με δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
 

Το Νομοθετικό Σώμα έχει υποχρέωση την προστασία και την επαγρύπνηση 

για   την   παιδεία   με   σκοπό   τη   βελτίωση   και   την   καλυτέρευση   των 
 

εκπαιδευτικών πραγμάτων. 

Με   το   Σύνταγμα   της   Ελλάδος   το   1844   η   ανώτερη   εκπαίδευση 

χρεώνεται στο κράτος, ενώ η δημοτική εκπαίδευση αφορά και το Κράτος και 

373 
Χ. Χρήστου, Εκπαίδευση και Συνδικαλιστική πορεία των δασκάλων, Από την ίδρυση του ελληνικού 

κράτους μέχρι το 1922, Αθήνα 2009, σελ.34. 
374 

Χ. Χρήστου, Εκπαίδευση και Συνδικαλιστική πορεία των δασκάλων, σελ.34. 
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τους  Δήμους.  Ο  καθένας  έχει  το  δικαίωμα  να  συστήνει   εκπαιδευτικά 
 

καταστήματα  αρκεί να συμμορφώνεται  και να υπακούει τους νόμους  του 

κράτους. Τα ίδια ισχύουν και για το Σύνταγμα της Ελλάδος το 1864. 

Με το Σύνταγμα της Ελλάδος την 1η Ιουνίου το 1911 η εκπαίδευση διατελείται 

υπό  την  εποπτεία  του  κράτους  και  ενεργείται  δαπάνη  αυτού.  Δωρεά  του 

κράτους  αποτελεί  και  η  υποχρεωτική  εκπαίδευση.  Επιπλέον,  ιδιώτες  και 
 

νομικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να συστήσουν ιδιωτικά εκπαιδευτήρια 

και πάντα αυτά να λειτουργούν σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους 
 

του κράτους375 . 
 

Σκοπός της παραπάνω αποτύπωσης της εικόνας για τα εκπαιδευτικά 

πράγματα από το 1821 έως το 1911  είναι να συνδεθούν με τον συνδικαλισμό 
 

και το συνδικαλιστικό κίνημα.  Ο όρος συνδικαλισμός προέρχεται από την 

αρχαία   ελληνική   λέξη   «σύνδικο»,   τρίτο   πρόσωπο   που   συμβάλλει   στη 

διεξαγωγή μιας δίκης. Για να παρουσιασθεί ο σύνδικος ως συμπαραστάτης 

θα πρέπει να συνδέεται με κάποιο τρόπο με το βοηθούμενο πρόσωπο ή με 
 

κάποια ομάδα με κοινό ορίζοντα και κοινά συμφέροντα376. Η εμφάνιση των 

συνδικαλιστικών κινημάτων πραγματοποιείται στα τέλη του 18ου
 αιώνα και 

στις  αρχές  του 19ου
 αιώνα.  Ο  συνδικαλισμός  συνδέεται  άρρηκτα  με  την 

διεκδίκηση των οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων από την μεριά των 

εργατών, οι οποίοι είναι ενταγμένοι και οργανωμένοι σε σωματεία. 

Μόλις το 1834 και στο παράρτημα της εφημερίδας της κυβερνήσεως 

στα άρθρα 167, 168, 169 και από 212 έως 225 δημοσιεύτηκε ο ποινικός νόμος 

που αναφέρεται στις αθέμιτες ενώσεις προσώπων. «Οι κυβερνητικές αρχές 

είχαν   το   δικαίωμα   να   παρακολουθούν   τη   λειτουργία   των   ενώσεων 

προσώπων και να παραπέμπουν τους παραβάτες στα ποινικά δικαστήρια, 
 

αυτά  δε  εδικαιούντο  να  διαλύσουν  τις  αθέμιτες  ενώσεις  προσώπων,  να 

375 
Ηλ. Γ. Κυριακόπουλου, ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αθήνα 1960, σελ. 640 στο Χ. Χρήστου, 

Εκπαίδευση και Συνδικαλιστική πορεία των δασκάλων, Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι το 

1922, Αθήνα, 2009, σ. 36. 
376 

Θ. Κατσανέβα, Σύγχρονο συνδικαλιστικό κίνημα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1996, σελ. 19, στο Χ. 

Χρήστου, Εκπαίδευση και Συνδικαλιστική πορεία των δασκάλων, Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους 
μέχρι το 1922, Αθήνα, 2009, σ.37. 
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διατάξουν  τη  δήμευση  της  περιουσίας  τους  και  να επιβάλουν  ποινές  στα 
 

διοικητικά  όργανά  τους,  στα  μέλη  τους  και  σε  άλλα  πρόσωπα  που  τις 

εξυπηρετούσαν με ορισμένους τρόπους377». 

Με   διάταγμα   της 26ης
 Απριλίου   του   1833   στο   άρθρο   11   «Περί 

αρμοδιότητας  των Νομαρχών  και περί της κατά Νομαρχίας  υπηρεσίας» ο 

νομάρχης οφείλει να έχει την προσοχή του στη μη σύσταση μυστικών και 
 

απαγορευμένων εταιρειών και στην αθέμιτη ένωση δημόσιων συντεχνιών. Ο 

Νομάρχης378  πρέπει να επαγρυπνεί και να εκτελεί τα υπάρχοντα διατάγματα 
 

και τους υπάρχοντες νόμους. 

Έτσι από το 1834 στο ελληνικό κράτος η συνδικαλιστική 

δραστηριότητα διώκεται ποινικά και έχει ποινικές κυρώσεις κάτι όμως που 
 

ισχύει και σε άλλα κράτη. Πρώτα στο Βέλγιο κατοχυρώθηκε συνταγματικά η 

συνδικαλιστική  ελευθερία  μόλις  το  1831  και  έπειτα  στη  Γαλλία  και  στη 

Γερμανία το 1848. Το 1849 είναι η σειρά της Δανίας και το 1850 της Πρωσίας. 

Το   Σύνταγμα   του   1844   δεν   έχει   καμία   αναφορά   στο   δικαίωμα   του 
 

συναιτερίζεσθαι. 

Με το  άρθρο 11 379
 του  Συντάγματος  του 1864 οι Έλληνες  έχουν το 

δικαίωμα του συναιτερίζεσθαι, τηρώντας τους νόμους του κράτους και όποτε 

μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αυτό, που τους δίνει η κυβέρνηση μετά από 

άδεια αυτής. 

Όλα  τα  επαγγελματικά  σωματεία  που  συστήθηκαν  μέχρι  το  1910 

έχουν χαρακτήρα φιλανθρωπικό και αλληλοβοηθητικό και πηγάζει από την 

ανάγκη που υπάρχει μεταξύ αυτών, που ανήκουν στο ίδιο επάγγελμα να 

377 
Χ. Γκούτου, Ο συνδικαλισμός στο ελληνικό κράτος 1834 – 1914, Αθήνα 1988, σελ. 223-227 στο Χ. 

Χρήστου, Εκπαίδευση και Συνδικαλιστική πορεία των δασκάλων, Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους 

μέχρι το 1922, Αθήνα 2009, σελ. 43. 
378 

Με
 
βασιλικό διάταγμα της 5

ης 
Δεκεμβρίου το 1845 «Περί καθηκόντων των Νομαρχών», με το 

άρθρο 28: «Να επαγρυπνεί εις την εκτέλεσιν των υφιστάμενων νόμων και διαταγμάτων κατά μυστικών 
και απηγορευμένων εταιριών και κατά μη επιτετραμένου συνδέσμου δημόσιων σωματείων». Το άρθρο 

29: «Να επαγρυπνεί, ώστε αυθαιρέτως να μη μεταβάλλονται οι κανονισμοί εγκεκριμένων εταιρειών, 

να μη κρύπτεται η περιουσία των και να επιβλέπει εις την διαχείρισιν αυτών και εις την εκτέλεσιν των 
περί αυτών νόμων και διαταγμάτων». 
379 

Στην Εθνοσυνέλευση του 1864 είχε προταθεί από την επιτροπή της του Συντάγματος το άρθρο 11 

να διατυπωθεί ως εξής : «Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωμα του συναιτερίζεσθαι άνευ προηγούμενης 

άδειας της Κυβερνήσεως προς πάντα σκοπόν μη απαγορευμένον, συνεταιρισμός τις όμως δεν δύναται 

να διαλυθεί διοικητικώς αλλά μόνον δια δικαστικής αποφάσεως». 
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χαρακτηρίζονται   από   αλληλεγγύη.   Η   συμμετοχή   στα   επαγγελματικά 
 

σωματεία ήταν και από εργοδότες αλλά και από μισθωτούς. Μετά το 1910 

έγινε   σαφής   διαχωρισμός   της   από   κοινού   συνεταιριστικής   εμφάνισης 
 

εργοδοτών και εργατών του ίδιου επαγγελματικού κλάδου. 

Με το Σύνταγμα του 1911 και το άρθρο 11 «Οι Έλληνες έχουσι δικαίωμα του 

συναιτερίζεσθαι, τηρούντες τους νόμους του κράτους, οίτινες όμως ουδέποτε 
 

δύνανται   να   υπαγάγωσι   το   δικαίωμα   τούτο   εις   προηγούμενην   της 

κυβερνήσεως  άδειαν.  Συνεταιρισμός  τις  δεν  δύναται  να  διαλυθεί  ένεκα 
 

παραβάσεως των διατάξεων των νόμων ειμή δια δικαστικής αποφάσεως». Το 

πρώτο εδάφιο του παραπάνω άρθρου είναι όμοιο με εκείνο του άρθρου του 

Συντάγματος του 1864, ενώ το δεύτερο εδάφιο διατυπώθηκε όπως το πρότεινε 
 

η επιτροπή της Εθνοσυνέλευσης το 1864. 

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στις 9 Ιουνίου το 

1912 δόθηκε εντολή στους Νομάρχες όλης της χώρας βάσει του άρθρου 11 του 

Συντάγματος   να   μην   αποστέλλουν   σε   αυτό   αιτήσεις   σωματείων   περί 

εγκρίσεως της ίδρυσης τους ή τροποποιήσεων των καταστατικών τους380. 

Ο νόμος 281 του 1914 «Περί σωματείων» συμπλήρωσε το υφιστάμενο 

νομοθετικό έργο για το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και αναθεώρησε τα 

νομοθετήματα του 1864 και του 1911. Ο νόμος «Περί σωματείων» διαρρύθμισε 

την  ελευθερία  για  την  ίδρυση  των  σωματείων  καθιερώνοντας  δικαίωμα 

αποχώρησης  και  προσχώρησης  σε  αυτά  κηρύττοντας  την  αυτονομία  των 

ιδρυόμενων  σωματείων  και  αναγνωρίζοντας  στα  σωματεία  μια  ευρύτερη 

ανάμειξη  στην  κοινωνική  και οικονομική  ζωή  της  χώρας.  Η  θέσπιση  του 
 

νόμου 281 αποτέλεσε σταθμό στη εξέλιξη της συνδικαλιστικής κίνησης στην 

Ελλάδα381. 

380 
Χ. Γκούτου, Ο συνδικαλισμός στο ελληνικό κράτος 1834 – 1914, Αθήνα 1988, σελ. 223-227 στο Χ. 

Χρήστου, Εκπαίδευση και Συνδικαλιστική πορεία των δασκάλων, Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους 

μέχρι το 1922, Αθήνα, 2009, σελ. 46. 
381 

Ο παγκόσμιος πόλεμος του 1914 – 1918 αναστέλλει τη λειτουργία των σωματείων. Το 1917 

υπήρχαν στην Ελλάδα 206 εργατικά σωματεία με 44.230 μέλη. Το 1918 υπήρχαν 319 σωματεία με 

70.579. Το 1919 389 σωματεία με 86.298 μέλη. Χ. Χρήστου, Εκπαίδευση και Συνδικαλιστική πορεία 

των δασκάλων, Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι το 1922, Αθήνα 2009, σελ. 48. 
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Το 1920 με το νόμο 2111 και το άρθρο 4 «Το άρθρο 167 του ποινικού νόμου του 
 

1834 καταργείται». Το άρθρο 8 του συγκεκριμένου νόμου αναφέρεται στην 

περίπτωση της απεργίας επαγγελματικού σωματείου. 

Τέλος, στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 20 Μαΐου του 1920 (ΦΕΚ 
 

112)   «Περί   επαγγελματικών   σωματείων»   εκδόθηκε   βασιλικό   διάταγμα 

λαμβάνοντας υπ’ όψη το νόμο 281 «Περί σωματείων» του νόμους 957, 977, 
 

1207   περί   τροποποίησης   του   νόμου   αυτού   και   το   νόμο   2151   «Περί 

επαγγελματικών  σωματείων».  Με  το  άρθρο  70  «Η  ισχύς  του  παρόντος 

βασιλικού διατάγματος άρχεται από της 21/5/1920, οπότε άρχεται και η ισχύς 

του νόμου 2151382». 

Με το άρθρο 11 του Συντάγματος του 1864 υπήρξε η δυνατότητα να 
 

ιδρυθούν   διάφορα   σωματεία.   Το   έτος   1865,   60   περίπου   καθηγητές, 

ελληνοδιδάσκαλοι    και    δημοδιδάσκαλοι    της    Αθήνας    αποφάσισαν    να 

συστήσουν διδασκαλική αδελφότητα383 με κύριο μέλημά τους: 
 

α) «Την επί το τελειότερον προαγωγήν των διδασκόντων και διδασκομένων, 

β) την βελτίωσιν της διδασκαλίας και παιδαγωγίας και 

γ)  την  περίθαλψιν  των  ένεκα  γήρως  ή  νόσου  συναδέλφων  καταστάντων 

ανίκανων να διδάσκωσι 384 ». Αυτήν την  πρωτοβουλία την είχαν ο Χρήστος 

Βάφας 385
 και  ο   Περικλής   Ιασεμίδης 386

 ως   πρόεδρος   και   γραμματέας 

αντίστοιχα. 

382 
Χ. Χρήστου, Εκπαίδευση και Συνδικαλιστική πορεία των δασκάλων, Από την ίδρυση του ελληνικού 

κράτους μέχρι το 1922, Αθήνα 2009, σελ. 48. 
383 

Η σύσταση της διδασκαλικής αδελφότητας το έτος 1865 αποτελεί καθοριστική παρέμβαση στα 

εκπαιδευτικά πράγματα της εποχής αλλά και ένα τόλμημα απέναντι στον αρνητισμό για τους 

δημοδιδασκάλους και τους καθηγητές αλλά και την εναντίωση των περισσοτέρων στο δικαίωμα του 

συνεταιρίζεσθαι. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Βυζάντιου Σκαρλάτου, διευθυντή των 

δημοτικών σχολείων του ελληνικού κράτους. Ο ίδιος διαπιστώνει ότι το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι 

σύμφωνα με το άρθρο 11 του Συντάγματος του 1864, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση κέρδος για την 

κυβέρνηση αλλά μόνο ζημιά βάζοντας την κυβέρνηση σε περιδίνηση. 
384 

Δ. Αντωνίου, Απόπειρες συσσωματώσεως των Ελλήνων εκπαιδευτικών (1865- 1904), Αθήνα 2004, 

σελ. 169 -176. 
385 

Ο Χρήστος Βάφας γεννήθηκε στο Συρράκο Ιωαννίνων, το 1805. Σπούδασε στην Ιόνιο Ακαδημία 

φιλολογία και μαθηματικά. Υπηρέτησε ως καθηγητής σε γυμνάσια και ως σύμβουλος στο Υπουργείο 

Παιδείας. Ο ρόλος του στη σύσταση της διδασκαλικής αδελφότητας ήταν πρωταγωνιστικός αλλά και 

στην σύσταση του ελληνικού διδασκαλικού συλλόγου καθώς καταλυτική ήταν η συμβολή του στη 
σύνταξη των καταστατικών. 
386 

Ο Περικλής Ιασεμίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1841. Σπούδασε στη φιλοσοφική σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Υπηρέτησε χρόνια 

 

 



164 

 

Κρίνεται  απαραίτητο  να  περιγραφεί  η  πολιτική  και  εκπαιδευτική 
 

κατάσταση του έτους 1865. Η πολιτική κατάσταση χαρακτηρίζεται ασταθής. 

Ο   αριθμός    των   δημοδιδασκάλων    είναι   1070        .   Οι   αποδοχές   των 387 

δημοδιδασκάλων  με  νομοθετική  διάταξη  παραμένουν  στάσιμες  και  έχει 
 

καταργηθεί το διδασκαλείο από το 1864. Τα πολιτικά πράγματα ήταν ασταθή 

και   αυτό   διαφαίνεται   από   τον   αριθμό   των   επτά   κυβερνήσεων   που 
 

σχηματίστηκαν μετά την επανάσταση του 1862. Η διδασκαλική αδελφότητα 

ήταν εκείνη που συνεισέφερε τα μέγιστα για τη μετέπειτα δημιουργία του 
 

ελληνικού διδασκαλικού συλλόγου το έτος 1873. 
 

Μέχρι το έτος 1865388  δεν έχουμε καμία προσπάθεια ίδρυσης συλλόγου 

όχι μόνο για τους δημοδιδασκάλους του ελληνικού κράτους αλλά και για τα 
 

υπόλοιπα επαγγέλματα. Αυτό οφείλεται στον ποινικό νόμο με το άρθρο 167 

του  1833  όταν  καθιερώνεται  ως  αδίκημα  «η  εκ  συστάσεως  αποχή  εκ  της 

εργασίας   των   εργατών   ή   των   εργοδοτών   επί   σκοπώ   ισχυροποιήσεως 

αξιώσεως».   Με   το   Σύνταγμα   του   1864   θεσπίζεται   το   δικαίωμα   του 

συνεταιρίζεσθαι. Μετά το 1864 παρουσιάζεται μια διαρκής κινητικότητα όσον 

αφορά τη σύσταση διάφορων     συλλόγων , επαγγελματικών, 389 

φιλεκπαιδευτικών και επιστημονικών. 

Η εκπαίδευση εμφάνιζε σημάδια παρακμής, αφού το διδασκαλείο είχε 

καταργηθεί  μαζί  με  την  ελλιπή  μόρφωση  των  διδασκάλων,  δεν  υπήρχε 

κανενός είδους επιτήρησης των σχολείων, υπήρχαν συνεχόμενες μεταθέσεις 

και παύσεις των διδασκάλων και ο μισθός ήταν χαμηλός και για μεγάλα 

στη δημόσια εκπαίδευση και συνεργάστηκε με τον Βάφλα για τη σύσταση των συλλόγων των 

διδασκάλων. 
387 Οι δημόσιοι δημοδιδάσκαλοι ανέρχονται σε 968 και οι ιδιωτικοί σε 102. 
388 

Το έτος 1865 ο αριθμός των δημοδιδασκάλων ανέρχεται στους 1070. το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα η πολιτική κατάσταση είναι ασταθής και δεν ευνοεί την εξέλιξη των εκπαιδευτικών 

πραγμάτων λόγω της πολιτικής αστάθειας. Το ίδιο έτος υπάρχουν στην ελληνική επικράτεια 894 

δημόσια σχολεία και 80 ιδιωτικά. Ε. Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

1821-1829. Από τις προδιαγραφές στον προγραμματισμό, ΙΑΕΝ/ΓΓΝΤ, Αθήνα 1988, στο Παντελής 

Κυπριανός, Συγκριτική Ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, Εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2009, 

σελ.123. 
389 

«Οι σύλλογοι και οι εταιρείες εκείνη την εποχή είναι 21. Από αυτές οι επτά κύριο σκοπό έχουν την 

αγωγή, την εκπαίδευση και τη διδασκαλία, οι οκτώ στοχεύουν στην ανάπτυξη των επιστημών και των 
τεχνών και πέντε είναι σύλλογοι που κύριο μέλημά του έχουν την ανάπτυξη των γνώσεων είτε μεταξύ 

των μελών τους είτε στην κοινωνία εν γένει» βλ.  Χ. Χρήστου, Εκπαίδευση και Συνδικαλιστική πορεία 

των δασκάλων, Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι το 1922, Αθήνα, 2009, σελ. 58. 
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χρονικά   διαστήματα   είχε   χαρακτήρα   στάσιμο   και   ανεπαρκή   για   τις 
 

υποχρεώσεις και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Εξαιτίας όλης αυτής της 

δύσκολης κατάστασης για τα ελληνικά σχολεία και των δασκάλων αυτών 

χαρακτηρίστηκε  επιτακτική  ανάγκη  δημιουργίας  ενός  συλλόγου  για  τους 

διδασκάλους, τους Ελληνοδιδασκάλους και καθηγητές.  Το έτος 1873 και για 

πρώτη φορά μετά την ίδρυση της διδασκαλικής αδελφότητας καταγράφεται η 
 

ίδρυση του ελληνικού διδασκαλικού συλλόγου. Προσωρινός πρόεδρος390  του 

συλλόγου εξελέγη ο διευθυντής ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου γηραιός 

διδάσκαλος Γ. Μανούσος.  Γραμματείς  διετέλεσαν οι Β. Γεννηματάς  και Π. 
 

Τζαρτολιάς.   Πρώτος   πρόεδρος   του   διδασκαλικού   συλλόγου   είναι   ο   Γ. 

Μιστριώτης,  όπου  σε  μία  ομιλία  του  στη  γενική  συνέλευση  ανακοινώνει 
 

χαρακτηριστικά «οι υπέρμαχοι της αποκεντρώσεως διϊσχυρίζοντο, ότι αν η 

κυβέρνησις δεν εκωλύετο υπό πάσης τάξεως πολιτευόμενων προς ανόρθωσιν 

της δημοτικής εκπαιδεύσεως δεν ήθελε ομολογηθή αναγκαία η ίδρυσις του 

ημετέρου συλλόγου επί τούτω»391. 
 

Τα εκπαιδευτικά πράγματα τη συγκεκριμένη περίοδο δε θύμιζαν σε 

τίποτα  μια  ισχυρή  εκπαίδευση  και εκπαιδευτική  πολιτική  παρά  μόνο  μια 

εκπαίδευση  σε  κατάσταση  έκπτωσης.  Αυτό  συνέβαινε  διότι  οι  νόμοι  δεν 

εφαρμόζονταν, το Διδασκαλείο392  είχε πλέον καταργηθεί και κατά συνέπεια 
 

υπήρχε ελλιπής μόρφωση των δημοδιδασκάλων. Υπήρχε επίσης παντελής 

έλλειψη εποπτείας των δημοτικών σχολείων, παρόλες τις προσπάθειες που 

είχαν καταβληθεί τα προηγούμενα χρόνια από το Βασιλιά Όθωνα και την 

επιτροπή   της   Αντιβασιλείας   που   ρύθμιζε   τις   εκπαιδευτικές   εξελίξεις. 
 

Επιπλέον,  υπήρχαν  συχνές  μετακινήσεις  και  μεταθέσεις  δημοδιδασκάλων 

390 
Πρώτος πρόεδρος του ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου ήταν ο Γεώργιος Μιστριώτης. Γόνος 

αρματολικής οικογένειας της Αρκαδίας. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Λειψία 

και στο Βερολίνο. 
391 

Χ. Χρήστου, Εκπαίδευση και Συνδικαλιστική πορεία των δασκάλων, Από την ίδρυση του ελληνικού 

κράτους μέχρι το 1922, Αθήνα 2009, σελ.60. 
392 

Η επανίδρυση του Διδασκαλείου θα αποτελέσει μοναδική προτεραιότητα για τον ελληνικό 

διδασκαλικό σύλλογο. Το πρώτο ελληνικό διδασκαλείο είχε ιδρυθεί το έτος 1834 στο Ναύπλιο και 
μετά στην Αθήνα αφού μεταφέρθηκε και η πρωτεύουσα του νεοσύστατου κράτους. 
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και ανεπάρκεια μισθού393. Όλες αυτές οι αρνητικές εξελίξεις ώθησαν τους 
 

δημοδιδασκάλους   στην   ίδρυση   του   συλλόγου   για   την   πνευματική   και 

οικονομική ανόρθωση τους. 
 

Για   την   οικονομική   ανόρθωση   των   διδασκάλων   ο   Διδασκαλικός 
 

Σύλλογος   φρόντιζε   συνεχώς   να   διεκδικεί   καλύτερες   αμοιβές   από   τις 

εκάστοτε κυβερνήσεις. Βάση του καταστατικού του συλλόγου, με το άρθρο 6 
 

έδωσαν  προτεραιότητα  στην  έκδοση  περιοδικού  εν  ονόματι  «Πλάτων».  Η 

μισή εισφορά των διδασκάλων θα αποδιδόταν στην έκδοση του περιοδικού . 

Το περιοδικό θα δημοσίευε τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων αλλά και 

επιστημονικές μελέτες και συγγράμματα.  Πράγματι στις 31 Οκτωβρίου 1878, 

εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού. 
 

Ο  απολογισμός  του  έργου  του  ελληνικού  Διδασκαλικού  Συλλόγου 

είναι εντυπωσιακός και πέτυχε την διεκδίκηση αρκετών από τους στόχους 

που  είχε  θέσει.  Οι  σημαντικότερες επιτυχίες  του  διδασκαλικού  συλλόγου 

ήταν: 

α)   Πέτυχε   την   μη   ψήφιση   του νομοσχεδίου   για   τη   συνένωση   του 

διδασκαλικού επαγγέλματος με την ιερατική λειτουργία. 

β) Κατάφερε και ίδρυσε ξανά το Διδασκαλείο. 

γ)  Ίδρυσε  μικρή  βιβλιοθήκη  και  έκανε  δωρεά  βιβλίων  σε  σχολεία  και 

συλλόγους. 

δ) Εξέδωσε το περιοδικό «Πλάτων» και ενίσχυσε οικονομικά διδασκάλους και 

τις οικογένειες τους. 

ε) Διοργάνωνε συνέδρια στα οποία συμμετείχαν σύλλογοι394  από την Ελλάδα 
 

και το εξωτερικό395. 

393 
«Η οικονομική κατάσταση των υπαλλήλων περιγράφεται καλή από το 1833 έως το 1859 με 

αυξημένους μισθούς των συγκεκριμένων. Από το έτος 1864 και μετά με νόμο άρχισαν να μειώνονται. 

Τον Μάιο του 1873 με νόμο η βουλή αποφασίζει την παράταση του νόμου για τη μείωση των 

αποδοχών» βλ. Χ. Χρήστου, Εκπαίδευση και Συνδικαλιστική πορεία των δασκάλων, Από την ίδρυση του 

ελληνικού κράτους μέχρι το 1922, Αθήνα 2009, σελ. 460. 
394 

Το 1879 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνέδριο των ελληνικών συλλόγων οι οποίοι είχαν 

διάφορα ονόματα όπως θρακικός, ηπειρώτικος, Γενεύης. Η συμμετοχή αφορούσε εκτός από τους 

ελληνικούς συλλόγους και τους συλλόγους του εξωτερικού , σύνολο προσκλήθηκαν 63 σύλλογοι και 

έλαβαν μέρος μόλις 58. Πρόεδρος του συνεδρίου ελληνικών συλλόγων και συλλόγων εξωτερικού ήταν 

ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Αντιπρόσωπος του συλλόγου της Γενεύης ήταν ο Μιλτιάδης 
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Ενώ ο διδασκαλικός σύλλογος απαριθμούσε πολλά μέλη, κατά τη διάρκεια 
 

του  έτους  1880  παρατηρήθηκε  μια  μείωση  στον  αριθμό  των  εταίρων  και 

φάνηκε ότι οι διδάσκαλοι προσπερνούσαν τον σύλλογο αποδεικνύοντας έτσι 

τα  διάφορα  προβλήματα   που  είχαν   προκύψει  καθώς  και  την  έλλειψη 

εμπιστοσύνης απέναντι στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ελληνικού 

Διδασκαλικού   Συλλόγου.   Η   μη   αναμενόμενη   αποτελεσματικότητα 
 

Συλλόγου οδήγησε τους διδασκάλους στην αποχώρηση. 

του 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Βρατσάνος ο οποίος βρισκόταν στη Γενεύη με υποτροφία για παιδαγωγικές σπουδές. Ένα από τα 

μελήματα του ελληνικού διδασκαλικού συλλόγου ήταν αυτό της επιμόρφωσης των διδασκάλων με 
υποτροφία στο εξωτερικό. 
395 

Χ. Χρήστου, Εκπαίδευση και Συνδικαλιστική πορεία των δασκάλων, Από την ίδρυση του ελληνικού 

κράτους μέχρι το 1922, Αθήνα 2009, σελ. 206. 
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Όταν  το  1833  η  Αθήνα  έγινε  πρωτεύουσα  του  νεοσύστατου  κράτους  τα 

προβλήματα, που είχε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση αλλά και η δημοτική 

αρχή ήταν πολλά. Ένα χωριό μεταμορφώνεται με ταχύτατους ρυθμούς σε 

πόλη. Ο πληθυσμός μεγαλώνει και σημειώνεται υψηλού ρυθμού ανάπτυξη. 

Η  εκπαίδευση  μοιραία  με  βάση  τον  όγκο  των  προβλημάτων,  που 
 

έπρεπε να αντιμετωπιστούν, δεν αποτελούσε πρώτη προτεραιότητα για την 

κεντρική  εξουσία  δεδομένης  της  πραγματικότητας  που  επικρατούσε  λίγα 

χρόνια μετά την απελευθέρωση.    Είναι    φυσικό όταν έπρεπε να 

αντιμετωπιστούν ζητήματα υποδομών εκ του μηδενός καθώς και ζητήματα 

επιβίωσης των κατοίκων η μέριμνα για την εκπαίδευση να έπεται σε επίπεδο 
 

προτεραιοτήτων. 

Τα πρώτα χρόνια της Οθωνικής περιόδου θεσπίζονται νόμοι με τους 

οποίους οργανώνεται το κράτος και οι υπηρεσίες του. Το 1833 καθιερώνεται 

το θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις αρχές του επόμενου 

έτους (1834) θεσπίζεται νόμος για τα δημοτικά σχολεία. Με το νόμο αυτό η 

σύσταση   και   διατήρηση   των   δημοτικών   σχολείων   είναι   ανάμεσα   στις 

κυριότατες υποχρεώσεις του Δήμου. Από το νόμο επιβαλλόταν η πρόβλεψη 

δαπανών  στον  ετήσιο  προϋπολογισμό  για την  ίδρυση  και  λειτουργία  των 

δημοτικών σχολείων. 

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι οικονομικές δυνατότητες των Δήμων 

γενικότερα αλλά και του Δήμου Αθηναίων ειδικότερα, δεν επαρκούσαν για 

την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της εποχής. Παρά τις δυσκολίες 
 

όμως οι δήμαρχοι και γενικά οι δημοτικές αρχές της περιόδου υπερέβησαν 

εαυτόν  και αντικειμενικές  δυσκολίες  προκειμένου  τα δημόσια  σχολεία να 

λειτουργούν, 
 

πνευματικής 

να   αυξάνονται    και   να   συμβάλλουν   στην   προσπάθεια 
 

και   οικονομικής   ανέλιξης   της   αθηναϊκής   κοινωνίας.   Η 

υλικοτεχνική υποδομή,  που εξασφαλίστηκε  με φροντίδα  του  Δήμου  και η 

στέγαση  των  δημοτικών  σχολείων  φαντάζει  ασήμαντη  με  τα  σημερινά 

κριτήρια κρίνεται όμως επαρκής για τα δεδομένα της εποχής. 
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Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών πραγμάτων έπαιξαν 
 

τα ιδιωτικά σχολεία της εποχής αφού εκτός της ευρύτερης συμβολής τους 

στην  εκπαίδευση,  συνέβαλαν  και  στη  δημιουργία  ενός  φιλεκπαιδευτικού 
 

πνεύματος, που πίεζε τους φορείς για τη δημιουργία σχολείων. 

Ιδιώτες συνέβαλαν επίσης στη λειτουργία των σχολείων 

συμβάλλοντας στην προσπάθεια του Δήμου. 
 

Οι εκπαιδευτικοί, που υπηρέτησαν στα δημοτικά σχολεία της Αθήνας 

την οθωνική περίοδο, ήταν φωτισμένοι άνθρωποι με ιδιαίτερη συμβολή στην 

ελληνική εκπαίδευση. Η μισθοδοσία τους, τα έξοδα της κατοικίας τους και οι 

μισθοί  του  βοηθητικού  προσωπικού  βάρυναν  τα  οικονομικά  του  Δήμου. 

Πολλές φορές ο Δήμος επειδή τα χρήματα δεν επαρκούσαν θέσπιζε ειδικούς 
 

φόρους ή μετέφερε έσοδα από άλλες πηγές. 

Ο  Δήμος  Αθηναίων  συνέβαλε  στη  λειτουργία  των  σχολείων  της 

πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  και  μέσα  από  τη  λειτουργία  των  σχολικών 

εφορειών, που ασκούσαν την εποπτεία στα σχολεία. 

Είναι  προφανές   από  τα  παραπάνω   ότι  η  συμβολή  της  τοπικής 

αυτοδιοίκησης στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Αθήνα από το 

1833  έως  το  1862  κρίνεται  σημαντική  με  τα  μέτρα  της  εποχής  για  τη 

λειτουργία των σχολείων και καθοριστική  τόσο για την εκπαίδευση όσο και 

για την πνευματική ανάπτυξη της πόλης. 

Είναι  επίσης προφανές  ότι  οι Δήμοι  γενικότερα  δεν  μπορούσαν  να 

σηκώσουν το βάρος της εξέλιξης του εκπαιδευτικού συστήματος ούτε και να 

ανταποκριθούν στην ανάγκη, που δημιουργήθηκε με το χρόνο για φοίτηση 

όλων των παιδιών στο δημοτικό σχολείο. Αυτός είναι και ο λόγος, που τα 

επόμενα   χρόνια   το   εκπαιδευτικό   σύστημα   έγινε   ελεγχόμενο   από   την 

κεντρική  εξουσία  και  απώλεσε  τα  στοιχεία  της  αποκέντρωσης,  που  το 

χαρακτήριζαν  την  οθωνική  περίοδο  και  τα  πρώτα  χρόνια  της  επόμενης 

περιόδου. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Β.Δ. = Βασιλικό Διάταγμα 
 

Β.Ε. = Βουλή Ελλήνων 
 

Γ. εφ. τ. Ε. = Γενική Εφημερίς της Ελλάδος 

Γ.Α.Κ. = Γενικά Αρχεία του Κράτους 
 

Γ.Γ.Ν.Γ. – Ι.Α.Ε.Ν. = Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς – Ιστορικό Αρχείο 

Ελληνικής Νεολαίας 
 

Δ = Διάταγμα 
 

Ε = Εγκύκλιος 

Ε. εφ. τ. Ε. = Εθνική Εφημερίς της Ελλάδος 
 

Ε.Δ.Ε. = Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως 

Ε.Ι.Ε. = Εθνικό Κέντρο Ερευνών 

Ε.τ.Κ. = Εφημερίς της Κυβερνήσεως 

Θ. = Θυρίδα 

Ι.Α.Γ.Β. = Ιστορικό Αρχείο Γιάννη Βλαχογιάννη 

Μ.Ι.Ε.Τ. = Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας 

Ν = Νόμος 

Τ.Α. = Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Υ.Ε. = Υπουργείο Εσωτερικών 

Υ.Ε.Δ.Ε. = Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως 

υπ. αρ. = υπ’ αριθμόν 

υπ. υποσημείωση 
 

ΦΕΚ = Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

Ψ = Ψήφισμα 
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δαπάναις Π. Δ. Στεφανίτση Λευκαδίου, Ιατρού, μεταφρασθείσαι εκ του 

Γαλλικού παρά Μιχαήλ Γ. Σχινά. Αθήνησιν 1841‐1843, τ. Α΄‐ Δ΄. 

• Κοκκώνης Ι. Π., Εγχειρίδιον δια τα αλληλοδιδακτικά σχολεία ή Οδηγός της 

αλληλοδιδακτικής μεθόδου υπό Σαραζίνου, Αίγινα 1830. 

o Εγχειρίδιον ή Οδηγός της Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου Νέος, τελειοποιημένος 

και πληρέστερος του μέχρι του δε εν χρήσει Οδηγού του Σ., Εκδοθείς κατά το 

υπ’ αρ. 2000 (24 Ιουλίου 1841) Β.Διάταγμα, Αθήνα 1842 

o Εγχειρίδιον ή Οδηγός της Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου Νέος, τελειοποιημένος 
 

και πληρέστερος του μέχρι του δε εν χρήσει Οδηγού του Σ., Εκδοθείς κατά το 

υπ’ αρ. 2000 (24 Ιουλίου 1841) Β.Διάταγμα, Έκδοσις δευτέρα, μετά βελτιώσεων 
 

και προσθηκών, Αθήνα 1850. 
 

o Εγχειρίδιον ή Οδηγός της Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου Νέος, 

τελειοποιημένος και πληρέστερος του μέχρι του δε εν χρήσει Οδηγού του Σ., 
 

Εκδοθείς κατά το υπ’ αρ. 2000 (24 Ιουλίου 1841) Β.Διάταγμα, Έκδοσις τρίτη, 

μετά βελτιώσεων και προσθηκών, Αθήνα 1860. 
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ος 
• Κοραής Αδαμάντιος, Αλληλογραφία, τ.6  , Αθήνα, 1984. 
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ΝΟΜΟΙ - ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

Παρουσιάζονται  παρακάτω  αναλυτικά  οι  νόμοι, τα  διατάγματα  και  οι 

εγκύκλιοι που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από το 1833 
 

έως  το  1862.  Εγκύκλιοι,  που  συνδέονται  με  τα  εκπαιδευτικά  πράγματα 

εκείνης της περιόδου, και το σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης396. 
 

Από το 1833 γίνεται μια συστηματική και συγκροτημένη προσπάθεια 

να  συστηθεί  η  Γραμματεία  των  επί  Εκκλησιαστικών  και  της  Δημοσίας 

Εκπαιδεύσεως, που θα ασχολούταν ενεργά με τα εκπαιδευτικά πράγματα. 

Παράλληλα με τη διοργάνωση των Γραμματειών του νεοσύστατου ελληνικού 

κράτους   καθορίζονται   και   οι   αρμοδιότητες   των   Νομαρχών   και   των 
 

νομαρχιακών υπηρεσιών. Το Δεκέμβριο του 1833 διοργανώνεται το Βασιλικό 

Τυπογραφείο. 

Εν  συνεχεία  από  το  1834  ιδρύονται  σχολεία  ελληνικά  αλλά  και 

γερμανική  σχολή,  διορίζονται  διδάσκαλοι  στα  σχολεία,  ιδρύονται  σχολές, 

βιβλιοθήκες, εταιρεία αρχαιολογική, καθορίζονται οι     μισθοί     των 

δημοδιδασκάλων.   Η   οργάνωση   των   σχολικών   μονάδων   περνάει   στην 

απόλυτη ευθύνη των δήμων. Συστήνονται Σχολείο Μουσικής, Σχολείο τέχνης, 

Γεωργικά  σχολεία,  Στρατιωτικό  Σχολείο,  Ιερατικά  Σχολεία  και  Ελληνικό 

Πανεπιστήμιο. 

Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στο 1856 έως το 1862 είναι πολλές οι χορηγίες 

προς τα Ιερατικά σχολεία από τα μοναστήρια όλης της επικράτειας. 

Ανατρέχοντας  στις εφημερίδες  της Κυβερνήσεως  διαπιστώνεται και 

καταγράφεται μια    συνεχής αλλαγή των Υπουργών    των    επί των 

Εκκλησιαστικών  και  της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως.  Άλλοτε  είναι  Υπουργοί 

396 
Το σχέδιο του «Περί συστάσεως των Δήμων Νόμου» η Αντιβασιλεία το συνέταξε στη Γερμανική 

και το μετέφρασε στην Ελληνική απευθύνοντάς το στην επί των Εσωτερικών Γραμματεία με 

αιτιολογική έκθεση. Όμως το καθιερωθέν σύστημα «Ο Νόμος περί συστάσεως των δήμων» 

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος στην Ελληνική και 

Γερμανική γλώσσα στις 27 Δεκεμβρίου το 1833. Χ. Κλειώση, Η Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησεως», 

Αθήνα 1977, σελ. 319. 
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των  επί  Εκκλησιαστικών  άλλοτε  αναλαμβάνουν   χρέη  Υπουργού  άλλοι 
 

αρμόδιοι Υπουργοί της Κυβέρνησης. 

Μέσα από  την  καταγραφή  των  εκπαιδευτικών  κινήσεων  αυτής  της 
 

συγκεκριμένης  περιόδου  δεν  αποτυπώνεται  μόνο  η  εξέλιξη  της  Δημόσιας 
 

Ελληνικής Παιδείας αλλά και η ανάπτυξη όλων των θεσμών και των φορέων 

εκείνης της εποχής. Η Δημόσια Εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
 

την οργάνωση των Δήμων και τις Νομαρχίες αλλά και με την ύπαρξη του 

αντίστοιχου  Υπουργείου.  Η  οργάνωση  της  Εκκλησιαστικής  και  Δημόσιας 

Εκπαίδευσης σχετίζεται με την καθιέρωση θεσμών και κανόνων των Δήμων 

και των Νομαρχιών.  Τέλος,  καταγράφονται  δαπάνες  του Υπουργείου  των 

Εκκλησιαστικών  και  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως,  η  ύπαρξη  πινάκων  για  τον 
 

πληθυσμό  του  κράτους  αλλά  και  οι  χορηγίες  προς  τα  σχολεία  όλης  της 

ελληνικής επικράτειας. 

1833: 

ΕτΚ 14 (3 Απριλίου 1833). Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος 

επί   της   Εκκλησίας   και   της   Δημόσιας   Εκπαιδεύσεως   Γραμματεία   της 

Επικρατείας. 

ΕτΚ 13 (10 Απριλίου 1833). Περί του σχηματισμού των Γραμματειών. Θέλουν 

υπάρχειν  επτά  Γραμματείαι:  Α΄.Η  επί  του  Βασιλικού  Οίκου  και  επί  των 

Εξωτερικών, Β΄. Η επί της Δικαιοσύνης, Γ΄. Η επί των Εσωτερικών, Δ΄. Η επί 

των   Εκκλησιαστικών   και   της   Δημοσίου   Εκπαιδεύσεως,   Ε΄.   Η   επί   των 
 

Οικονομικών, Στ΄. Η επί των Στρατιωτικών, Ζ΄. Η επί των Ναυτικών. 

ΕτΚ 17 (4 Μαΐου 1833). Περί της αρμοδιότητας των Νομαρχών και περί της 

κατά τας Νομαρχίας υπηρεσίας. Περί διορισμού ορκοδοσίας και μισθοληψίας 

των υπηρετών της Επικρατείας και δημοσίων υπαλλήλων. Περί μισθοδοσίας 

των κατά τας Γραμματείας και κατά τας λοιπάς άχρι τούδε διοργανισθείσας 
 

Διοικητικάς Αρχάς. 
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ΕτΚ   42   (25   Δεκεμβρίου   1833).   Διάταγμα   περί   διοργανισμού   του 
 

Βασιλικού Τυπογραφείου. 

1834: 

ΕτΚ 5 (29 Ιανουαρίου 1834). Περί συστάσεως δύο επιτροπών προς εξέτασιν 
 

διδασκάλων. 

ΕτΚ 6 (4 Φεβρουαρίου 1834). Περί συστάσεως δώδεκα ανέξοδων θέσεων εις το 
 

Ναυπλίω σχολείον των κορασίων. 
 

ΕτΚ 8 (16 Φεβρουαρίου 1834). Περί της εις τον Ναύπλιον συστηθησομένης 

Γερμανικής σχολής. 
 

ΕτΚ 11 (3 Μαρτίου 1834). Περί του δοθέντος εις τον Κ. Σκαρλάτον Δ Βυζάντιον 

προνομίου αποκλειστικής εκδόσεως του Λεξικού του. Νόμος Περί δημοτικών 

σχολείων. 

ΕτΚ 16 (5 Μαΐου 1834). Περί της εν Ναυπλίω σχολείον της Βολμεράνζ 

παραδεχθέντων δημοσίαις δαπάναις δώδεκα κορασίων. 

ΕτΚ   17 (16 Μαΐου 1834). Περί εκλογής των Δημοτικών Αρχών. 

ΕτΚ   22   (16   Ιουνίου   1834).   Νόμος   περί   των   επιστημονικών   και 

τεχνολογικών συλλογών περί ανακαλύψεως και διατηρήσεως των 

αρχαιοτήτων και της χρήσεως αυτών. 

ΕτΚ 26 (25 Ιουλίου 1834). περί των οδηγιών των Δημαιρεσιών. 

ΕτΚ  27  (10  Αυγούστου  1834).  Περί  της  παύσεως  του  Κυρίου  Σχινά  ως 

Γραμματέως της Επικρατείας επί της Δικαιοσύνης και των Εκκλησιαστικών. 
 

ΕτΚ 29 (29 Αυγούστου 1834). Περί του Κ. Ι. Βενθύλου ότι ανέλαβε τα χρέη του 

εις το εν Ναυπλίω Γυμνάσιον. Διάταγμα    Περί διοργανισμού    του 

Στρατιωτικού Σχολείου των Ευελπίδων. 
 

ΕτΚ 30 (22 Αυγούστου 1834). Περί ιδιοκτητών Μοναστηρίων και Εκκλησιών. 

ΕτΚ   31   (27   Αυγούστου   1834).   Ειδοποίησις   Περί   των   υποψήφιων 
 

δημοδιδασκάλων. 

ΕτΚ 37 (16 Οκτωβρίου 1834). Διορισμοί Διδασκάλων. 
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1835: 
 

ΕτΚ 2 (19 Ιουνίου 1835). Προικοδότησις των Δήμων. 
 

ΕτΚ 3 (10 Ιανουαρίου 1835). Νόμος περί συστάσεως των Δήμων. 

ΕτΚ  5  (18  Σεπτεμβρίου  1835).  Περί  συστάσεως  7  Ελληνικών  σχολείων.  Οι 
 

δήμοι  θέλουν  προμηθεύσει  τα  αναγκαία  εις  τα  σχολεία  καταστήματα, 

δύνανται  δε να  διορίσωσι  δι’  ιδίων εξόδων  και υποδιδασκάλους,  οι οποίοι 

όμως πρέπει    να    καθυποβάλλωνται    εις    τακτικήν εξέτασιν    και    να 

αναγνωρίζωνται   παρά   της   Γραμματείας   των   Εκκλησιαστικών   και   της 

Δημοσίου  Εκπαιδεύσεως  άξιοι  της  τοιαύτης  θέσης.  Περί  συστάσεως  ενός 
 

Γυμνασίου εις Μεσολόγγιον. 

ΕτΚ 5 (27 Φεβρουαρίου 1835). Περί της εκλογής του Δημάρχου. 

ΕτΚ 9( 26 Μαρτίου 1835). Δηλοποίησις περί του διορισμού του Κ. Ι. Βούρου ως 

μέλους της αντεπισέλλοντος της ακαδημίας των επιστημών της Βαυαρίας. 

ΕτΚ   10   (6   Οκτωβρίου   1835).   Δηλοποίησις   περί   διορισμού   διδασκάλου 

ζωγραφικής εις το γυμνάσιον των Αθηνών. 

ΕτΚ  13  (10  Οκτωβρίου  1835).  Περί  συστάσεως  Ελληνικού  σχολείου  εις 

Δημητσάνην.  Κατάλογος  των  δια  Βασιλικών  Διαταγμάτων  διορισθέντων 

δημοτικών υπαλλήλων. 

ΕτΚ 12 (5 Απριλίου 1835). Περί συστάσεως 10 Ελληνικών σχολείων. 

ΕτΚ 13 (2 Μαΐου 1835). Προσφοραί αρχαιοτήτων εις το δημόσιον. 

ΕτΚ 16 (5 Νοεμβρίου 1835). Περί δικαστικών παρακαταθηκών εις τα δημόσια 
 

ταμεία. 

ΕτΚ 17 (11 Νοεμβρίου 1835). Περί του σχηματισμού των Δήμων της επαρχίας 
 

της Αττικής. 
 

ΕτΚ 17 (13 Μαΐου 1835). Διακήρυξις περί μεταφράσεως της Παλαιάς Γραφής. 

ΕτΚ 19 (27 Μαΐου 1835). Διάταγμα περί υγιεινής οικοδομής και κωμών. 
 

ΕτΚ  20  (16  Δεκεμβρίου  1835).  Περί  συστάσεως  δημοσίου  βιβλιοθήκης  εις 

έκαστον των δημοσίων σχολείων του Κράτους. 

 



192 

 

ΕτΚ  21  (20  Δεκεμβρίου  1835).  Περί  του  είδους  και  της  ποσότητος  των 
 

χορηγουμένων παρά της Κυβερνήσεως βιβλίων εις τα σχολεία του Κράτους. 

ΕτΚ   21   (29   Μαΐου   1835).   Περί   του   κανονισμού   της   συσταθησομένης 
 

φυσικοϊστορικής εταιρείας. 
 

ΕτΚ  24  (20  Μαΐου  1835).  Διάταγμα  περί  των  εσωτερικών  του  Κράτους 

Διαβατηρίων. 

1836: 
 

ΕτΚ 13 (13 Απριλίου 1836). Περί συστάσεως βιβλιοπωλείου εν τη Βασιλική 

Τυπογραφία. Περί συστάσεως Ελληνικού σχολείου εις Σελλασίαν. 
 

ΕτΚ 15 (18 Απριλίου 1836). Περί Δημοτικών εκλογών. 

ΕτΚ 23 (30 Μαΐου 1836). Οδηγίαι περί οροθεσίας των δήμων. 

ΕτΚ 31 (2 Ιουλίου 1836). Περί των συνόδων των Δημοτικών συμβουλίων. 

ΕτΚ   32   (3   Ιουλίου   1836).   Περί   αρμοδιότητος   των   διοικητών   και 

υποδιοικητών και περί της υπηρεσίας αυτών. 

ΕτΚ 54 (7 Οκτωβρίου 1836). Διάταγμα περί εγκρίσεως της 

φιλεκπαιδευτικής εταιρίας. Διοργανισμός της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας. 

ΕτΚ 82    (31 Δεκεμβρίου 1836). Περί εκπαιδεύσεως εις την 

αρχιτεκτονικήν. 

ΕτΚ 86 (31 Δεκεμβρίου 1836). Περί συστάσεως Πανεπιστημίου. 

ΕτΚ   87   (31   Δεκεμβρίου   1836).   Περί   κανονισμού   των   Ελληνικών 

σχολείων και γυμνασίων. Περί υποτρόφων υποψηφίων δια τας διδασκαλικάς 
 

θέσεις. 

ΕτΚ 90 (31 Δεκεμβρίου 1836). Περί του διοργανισμού και της τάξεως 
 

των μαθημάτων των Ελληνικών σχολείων και γυμνασίων. 
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1837: 

ΕτΚ  2  (16  Ιανουαρίου  1837).  Περί  του  Δημοτικού  συμβουλίου  των 

Αθηνών. 

ΕτΚ 7 (20 Φεβρουαρίου 1837). Περί συστάσεως σχολείου της Ψαλτικής. 

ΕτΚ 15 (13 Απριλίου 1837). Περί Διορισμού του Κ. Α. Πολυζωϊδου ως 

Γραμματέως   της   Επικρατείας   των   Εκκλησιαστικών   και   της   Δημοσίου 
 

Εκπαιδεύσεως. 

ΕτΚ 16 (24 Απριλίου 1837). Περί συστάσεως του Πανεπιστημίου. Περί 
 

προσωρινού κανονισμού του εν Αθήναις συστηθησομένου πανεπιστημίου. 

ΕτΚ 18 (14 Μαΐου 1837). Περί διορισμών γυμνασίων δια την εξέτασιν 

και  έκδοσιν  απολυτηρίων  δια  τους  εν  τω  Πανεπιστημίω  εισερχομένους 
 

φοιτητάς. 

ΕτΚ  21  (11  Ιουνίου  1837).  Περί  παραδόσεως  του  δια  την  δημόσιον 

βιβλιοθήκην προσδιορισμένου ενός αντιτύπου εκ των εκδιδομένων βιβλίων. 

ΕτΚ 26 (18 Ιουλίου 1837). Περί τροποποιήσεως του σχεδίου της πόλεως 

Αθηνών πλησίων των νέων ανακτορίων. 

ΕτΚ 28 (10 Αυγούστου 1837). Περί κανονισμού της αντιμισθίας των δημάρχων. 

ΕτΚ 34 (12 Οκτωβρίου 1837). Περί συνδρομής εις το εν Ναυπλίω Γυμνάσιον. 

ΕτΚ 35 (6 Νοεμβρίου 1837). Περί συστάσεως Πολυτεχνικού σχολείου. 

ΕτΚ 39 (1 Δεκεμβρίου 1837). Διατάγματα: Περί παύσεως του Κ. Α. Πολυζωϊδου 

από  την  θέσιν  του  Γραμματέως  της  Επικρατείας,  επί  των  Εσωτερικών, 

Εκκλησιαστικών και μεταθέσεως αυτού εις Άρειον Πάγον. Περί διορισμού 

του Κ. Γ. Γλαράκη ως Γραμματέως της Επικρατείας επί των Εκκλησιαστικών 
 

και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως. 

ΕτΚ 43 (28 Δεκεμβρίου 1837). Περί διορισμού διδασκάλων της Εκκλησιαστικής 
 

Μουσικής. 

 



194 

 

1838: 

ΕτΚ 9 (16 Μαρτίου 1838). Περί συστάσεως σχολής δια τας μαίας. Περί 

μισθοδοσίας δημοδιδασκάλων από το δημοτικό ταμείο. 

ΕτΚ  19  (22  Μαΐου  1838).  Περί  μεταθέσεως  της  προς  σύστασιν  του 
 

Πανεπιστημίου γενομένης μνήμης από της 3 εις την 20 Μαΐου. Περί ενάρξεως 

διετούς σειράς ιατρικών    μαθημάτων    εκτός των τακτικών    εις    το 

Πανεπιστήμιον. 

ΕτΚ   27   (7   Ιουλίου   1838).   Περί   προσφοράς   γενομένης   εις 
 

βιβλιοθήκην  του  Πανεπιστημίου.  Περί  προσφορών  γενομένων  παρά 

την 

των 

της φοιτητών και    ακροατών του Πανεπιστημίου προς    πλουτισμόν 

βιβλιοθήκης αυτού. 
 

ΕτΚ  32  (12  Αυγούστου  1838).  Περί  των  ακολουθούντων  την  διετήν 

σειράν  της  χειρουργίας  και  ιατρικής  φοιτητών  του  Πανεπιστημίου.  Περί 

διετούς  σειράς  ιατρικών   μαθημάτων.   Περί  συστάσεως  φαρμακολογικής 

καθέδρας εν τω Πανεπιστημίω. 

ΕτΚ 35 (3 Σεπτεμβρίου 1838). Περί της ενάρξεως της χειρουργικής και 

φαρμακευτικής σχολής. 

ΕτΚ 44 (22 Δεκεμβρίου 1838). Περί συστάσεως Ναυτικού σχολείου εις 

Ύδραν. 

1839: 

ΕτΚ   1   (4   Ιανουαρίου   1839).   Περί  διαφόρων   προσφορών   εις   την 

βιβλιοθήκην του Πανεπιστημίου Όθωνος. 

ΕτΚ   5   (2   Μαρτίου   1839).   Διάταγμα   περί   εγκρίσεως   επιτροπής 

δεχόμενης τα προς ανέγερσιν του Πανεπιστημίου προσφοράς. Δηλοποιήσεις: 

Περί προσφοράς διαφόρων αντικειμένων εις το Πανεπιστήμιον. 

ΕτΚ  13  (9  Ιουνίου  1839).  Κατάλογος  των  μέχρι  της  25  Μαΐου  1839 
 

γενομένων    προσφορών    προς   ανέγερσιν    του   εν   Αθήναις    Ελληνικού 

Πανεπιστημίου κατά την χρονολογικήν σειρά των. 
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ΕτΚ  14  (7  Ιουλίου  1839).  Περί  καταργήσεως  της  τρίτης  προπαιδευτικής 
 

κλάσεως του στρατιωτικού σχολείου. Περί συστάσεως δευτέρας διδασκαλικής 

έδρας εις το Πανεπιστήμιον ΟΘΩΝΟΣ δια την φιλοσοφίαν και ιστορίαν. Περί 
 

προβιβασμού του καθηγητού Ρωμαϊκού Δικαίου Κ. Αιμιλίου Έρτσογ. 
 

ΕτΚ 15 (29 Ιουλίου 1839). Περί διορισμού του Κ. Γ. Μαυροκορδάτου, ως 

τακτικού καθηγητού της εν τω Πανεπιστημίω Νομικής σχολής. 
 

ΕτΚ 23 (6 Νοεμβρίου 1839). Περί εφοδιάσεως με το ανήκον δίπλωμαν 

των ελευσομένων ιατρών παρά διαφόρων Πανεπιστημίων. 

1840: 

ΕτΚ  2  (18  Ιανουαρίου  1840).  Περί  διορισμού  του  Συμβούλου  της 

Επικρατείας εις τακτικήν υπηρεσίαν Κ. Ν. Θεοχάρη ως Γραμματέως της επί 

των   Εσωτερικών   και   της   επί   των   Εκκλησιαστικών   και   της   Δημοσίου 

Εκπαιδεύσεως Γραμματείας της Επικρατείας. 

ΕτΚ 3 (8 Φεβρουαρίου 1840). Κατάλογος των από της 25 Μαΐου 1839 

μέχρι  της  30  Νοεμβρίου  του  αυτού  έτους  γενομένων  προσφορών  προς 

ανέγερσιν του εν Αθήναις Ελληνικού Πανεπιστήμιου. 

ΕτΚ 11 (4 Ιουνίου 1840). Των έως 20 Μαΐου 1840 προς ανέγερσιν του 

Ελληνικού  εν  Αθήναις   Πανεπιστημίου   συνδρομών.   Των  υπό  διαφόρων 

προσενεχθέντων εις την βιβλιοθήκην του Πανεπιστημίου βιβλίων. 

ΕτΚ  17  (26  Αυγούστου  1840).  Κατάλογος  των  προς  ανέγερσιν  του 

Ελληνικού Πανεπιστημίου Όθωνος συνδρομών. 

1841: 

ΕτΚ 11 (31 Μαΐου 1841). Περί διορισμού του Κ. Λάνδερερ, ως μέλους εις 

διαφόρους εν τη Ευρώπη επιστημονικάς Εταιρίας. 
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ΕτΚ 12 (27 Ιουνίου 1841). Περί διορισμού του Κ. Σπυρίδωνος Βαλέττα, 
 

ως Γραμματέως της Επικρατείας, επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου 

Εκπαιδεύσεως. 

ΕτΚ 21 (17 Οκτωβρίου 1841). Περί αλλαγής της ονομασίας των αρχών 

του Πανεπιστημίου. Περί εκλογής του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου. 

1842: 
 

ΕτΚ 13 (8 Ιουνίου 1842). Περί εξετάσεως των φοιτητών του Πανεπιστημίου. 
 

ΕτΚ 16 (10 Ιουλίου 1842). Περί πιστοποιητικών των δημάρχων περί των 

προς απόκτησιν προικοδοτήσεως απαιτούμενων ιδιοτήτων. 
 

ΕτΚ  21  (12 Σεπτεμβρίου  1842).  Περί  διορισμού  του  Κ.  Δ.  Αιγινήτου, 

μαθητού της Ιατρικής εις το ενταύθα Πανεπιστήμιον, ως βοηθού του ιατρού 

Κ. Πρινάρη εις Πάρον. Έκτακτο παράρτημα του αριθμού 21 του 1842 έτους 

της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως: Περί των κατά το 1843 δημοτικών φόρων. 

1843: 

ΕτΚ  4 (13 Φεβρουαρίου  1843). Περί του οργανισμού  της  εν Αθήναις 

Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχολής. 

ΕτΚ ΦΕΚ 13 (23 Απριλίου 1843). Διατίμησις των εν τω Β. Τυπογραφείω 

υπαρχόντων βιβλίων προς πώλησιν. 

ΕτΚ  23  (21  Ιουλίου  1843).  Διατάγματα  Περί  παύσεως  της  αντιμισθίας  του 
 

Καθηγητού   της   μαιευτικής   του   Πανεπιστημείου.   Περί   παύσεως   της 

αντιμισθίας των μελών του Ιατροσυνεδρίου. 

ΕτΚ 30 (22 Αυγούστου 1843). Περί ανεγέρσεως θεάτρου εις Αθήνας. 

Περί επεκτάσεως του αποκλειστικού προνομείου του εν Αθήναις θεάτρου. 

ΕτΚ  38  (9  Νοεμβρίου  1843).  Διάταγμα  περί  διοργανισμού  του  εν 
 

Αθήναις σχολείου των τεχνών. 
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1844: 

ΕτΚ  5  (18  Μαρτίου  1844).  Σύνταγμα  της  Ελλάδος.  Εν  Ονόματι  της 

Αγίας και Ομοούσιου και Αδιαιρέτου Τριάδος. 

ΕτΚ 9 (11 Απριλίου 1844). Περί αναθέσεως της διευθύνσεως του επί 
 

των Εκκλησιαστικών και της δημόσιας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου εις τον επί 

του Β. Οίκου και των Εξωτερικών Υπουργόν. 

1845: 

ΕτΚ  5  (2  Μαρτίου  1845).  Περί  αδείας  προς  σύστασιν  εταιρίας  των 

ωραίων τεχνών. Περί εγκρίσεως του διοργανισμού της εταιρίας των ωραίων 
 

τεχνών. Περί εγκρίσεως του οργανισμού της Ελληνικής Εταιρίας υπέρ της 

προόδου των επιστημών, των τεχνών και της γεωργίας εν τη Ελλάδι. 

ΕτΚ 8 (12 Απριλίου 1845). Περί των αφιερωθέντων χρημάτων εις την εν 

Αθήναις βιβλιοθήκην. 

ΕτΚ 15 (14 Μαΐου 1845). Περί των αγράμματων φορολογούμενων. 

ΕτΚ   35   (29   Δεκεμβρίου   1845).   Διάταγμα:   Περί   καθηκόντων   των 

Νομαρχών και της υπηρεσίας αυτών. 

1846: 

ΕτΚ 9 (8 Μαΐου 1846). Νόμος περί ορκοδοσίας των πολιτών. 

ΕτΚ 15 (10 Ιουνίου 1846).   περί συστάσεως Γεωργικού σχολείου στην 
 

Τύρινθο. 

ΕτΚ 21 (5 Αυγούστου 1846). Περί συστάσεως ναυτικού παιδευτηρίου επί 
 

της Κορβέτας, ο Λουδοβίκος. 
 

ΕτΚ 33 (31 Δεκεμβρίου 1846). Περί συστάσεως τριών Γυμνασίων. Περί 

συστάσεως νέων Ελληνικών Σχολείων. 
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1847: 

ΕτΚ  31  (11 Οκτωβρίου  1847). Περί  διορισμού  του  Γ.  Μαργαρίτου  ως 

διδασκάλου της ανωτέρας ζωγραφικής παρά τω Πολυτεχνείω. Περί της κατά 

αποκοπήν   πληρωμής   του   συγγράμματος   «Η   Αποθήκη   των   ωφέλιμων 

γνώσεων». 

ΕτΚ  29  (20  Σεπτεμβρίου  1847).  Περί  αδείας  του  α΄κλάσεως  δοκίμου 
 

ιατρού  Σ.  Παππαδόπουλου  να μεταβή  εις Παρισίοιυς προς  αποπεράτωσιν 

των σπουδών του. 

1848: 

ΕτΚ 5 (20 Νοεμβρίου 1848). Περί συστάσεως μιας έδρας διδασκάλου εν 

τω σχολείω των τεχνών. 

ΕτΚ 14 (14 Μαΐου 1848). Περί διορισμού διδασκάλου της γαλλικής. Περί 

των αιτούντων να εξετασθώσιν εις το διδασκαλικόν επάγγελμα. 

ΕτΚ   18   (8   Ιουλίου   1848).   Περί   διορισμού   υπουργών   επί   των 

Εκκλησιαστικών  και  της  Δημόσιας  Εκπαιδεύσεως.  Περί  διαγωνισμού  των 

μαθητών του σχολείου των τεχνών. 

ΕτΚ   22   (25  Αυγούστου   1848).   Περί   των   διατεθεισών   ποσοτήτων 

υποτροφιών εις τους μαθητάς του πολυτεχνικού σχολείου. 

ΕτΚ 23 (6 Σεπτεμβρίου 1848). Περί προϋπολογισμού των εξόδων και 

των εσόδων του έτους 1848. 

1850: 

ΕτΚ 13 (16 Μαΐου 1850). Διάταγμα: Περί διακοπής των μαθημάτων εις 
 

το μέλλον από της 1ης Ιουλίου μέχρι τέλους Αυγούστου. 

ΕτΚ 21 (29 Ιουλίου 1850). Περί παραιτήσεως του επί των 

Εκκλησιαστικών της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως και της Δικαιοσύνης Υπουργού 

Κ. Ν. Χρυσόγελου. 
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ΕτΚ 23 (6 Αυγούστου 1850). Περί διορισμού του Κ. Ν. Κορφιωτάκη ως 
 

υπουργού των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως. 

ΕτΚ  35  (4  Οκτωβρίου  1850).  Περί  εγκρίσεως  του  κανονισμού  του 
 

φιλολογικού φροντιστηρίου. 
 

ΕτΚ 36 (14 Οκτωβρίου 1850). Περί της τακτικής πληρωμής εκ μέρους 

των δημοτικών  εισπράξεων των τε μισθών  των Δημοδιδασκάλων  και των 
 

δαπανών των σχολείων. 

ΕτΚ 39  (27 Οκτωβρίου 1850). Περί απονομής νομισματοσήμου εις τους 
 

συνδρομητάς    της    οικοδομής    του    πανεπιστημίου    του    Όθωνος.    Περί 
 

Ελληνοδιδασκάλων και Καθηγητών Γυμνασίων. 

ΕτΚ   42   (22   Νοεμβρίου   1850).   Περί 
 

Σχολείου εις Τύρινθα. 

διοργανισμού   του   Γεωργικού 

1851: 

ΕτΚ  3  (12  Φεβρουαρίου  1851).  Περί αποστολής  εις  Γαλλίαν  προς 

εκπαίδευσιν. 

ΕτΚ  10  (29  Φεβρουαρίου  1851).  Περί συμπληρωματικής  πιστώσεως 

δραχμ. 963,953:30. επί του προϋπολογισμού του 1851. 

ΕτΚ 13 (24 Μαΐου 1851). Περί των μαθητών του σχολείου των τεχνών. 
 

ΕτΚ  17  (7  Ιουλίου  1851).  Περί  διορισμού  επιτροπής  προς  συζήτησιν 

συνεισφορών υπέρ της αποκαταστάσεως της βιβλιοθήκης Ανδριτσαίνης και 

συστάσεως εκείθε εκπαιδευτηρίου. 

1853: 

ΕτΚ  28  (7  Σεπτεμβρίου  1853).  Περί  ανεγέρσεως  εντός  του  δήμου 

Αθηναίων ορφανοτροφείου του αειμνήστου Γ. Χ. Κώνστα. 
 

ΕτΚ  44  (24  Δεκεμβρίου  1853).  Νόμος  περί  συστάσεως  των  ταμείων. 

Διάταγμα περί επεκτάσεως του δημοτικού δασμού εις τον δήμον Αθηναίων. 
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1854: 

ΕτΚ 12 (17 Μαΐου 1854). Διατάγματα: Περί παραιτήσεως του υπουργού 

των  Εκκλησιαστικών  Κ.  Σ.  Βλάχου.  Περί  διορισμού  του  Κ.  Δ.  Ψύλλα  των 
 

Εκκλησιαστικών. 
 

ΕτΚ 14 (29 Μαΐου 1854). Περί αντικαταστάσεως του νομάρχου Αττικής 

και Βοιωτίας. 
 

ΕτΚ 27 (11 Αυγούστου 1854). Περί δεκαπενθήμερου αδείας απουσίας 

εις τον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Υπουργόν Κ. 
 

Γ. Ψύλλαν. 
 

ΕτΚ 31 (30 Αυγούστου 1854). Περί υποτροφιών εις τους αριστεύσαντας 

μαθητάς του σχολείου των Τεχνών. 
 

ΕτΚ  42  (19  Οκτωβρίου  1854).  Περί  εκφράσεως  ευαρέσκειας  εις  το 

δημοτικόν συμβούλιον  Αθηναίων. 

ΕτΚ 46 (23 Νοεμβρίου 1854). Περί διορισμού οριστικού Καθηγητού της 

υψηλής μαθηματικής εν τη στρατιωτική σχολή. 

ΕτΚ 47 (24 Νοεμβρίου 1854). Περί προβιβασμού του διδασκάλου της 

Στρατιωτικής  σχολής  Αριστείδου  Μιτσάκη.  Περί  απολύσεως  του  μαθητού 

Ιωάννου  Ροδοκανάκη.  Περί προορισμού  των μαθητών  της 6ης τάξεως  της 

Στρατιωτικής Σχολής. 

ΕτΚ  57  (31  Δεκεμβρίου  1854).  Περί  χορηγήσεως  δεκαημέρου  αδείας 

απουσίας εις τον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως 

Υπουργόν Κύριον Ψύλλαν. 

ΕτΚ  59  (2  Οκτωβρίου  1854).  Περί  εκφράσεως  ευαρέσκειας  εις  τον 
 

νομοϊατρόν  Αττικής  Κ.  Ορφανίδην  και  εις  τον  δήμαρχον  Αθηναίων  Κ. 

Κόνιαρην. 

1855: 

ΕτΚ   5   (18   Φεβρουαρίου   1855).   Περί   αυξήσεως   μισθοδοσίας   του 

καθηγητού Β. Κατζηφού. 

 



201 

 

ΕτΚ 7 (2 Μαρτίου 1855). Περί διοργανισμού της εσωτερικής υπηρεσίας 
 

του  επί  των  Εκκλησιαστικών  Υπουργείον  και  των  χρεών  του  παρ’  αυτώ 

Γενικού Γραμματέως. 

ΕτΚ  19  (20  Μαΐου  1855).  Περί  παραχωρήσεως  τριών  διαλελυμένων 

μοναστηρίων  εις  τον  Πέτρον  Γ.  Δημάκην  εξ  Αλαγωνίας  προς  σύστασιν 

σχολείων. 
 

ΕτΚ 25 (21 Ιουνίου 1855). Περί αποδοχής της παραιτήσεως του επί των 

Εκκλησιαστικών  υπουργού  Κ.  Γ.  Ψύλλα. Περί  προσωρινής  αναθέσεως  της 
 

διεύθυνσης του επί των Εκκλησιαστικών υπουργείου εις τον επί του Β. Οίκου 
 

Κ. Π. Αργυρόπουλον. 

ΕτΚ 26 (25 Ιουνίου 1855). Περί συστάσεως εν Αθήναις ορφανοτροφείου 
 

κορασίων υπό την προστασίαν της Α. Μ. της Βασιλίσσης. 

ΕτΚ   38   (23   Σεπτεμβρίου   1855).   Περί   παραιτήσεως   του   επί   των 

Εκκλησιαστικών Κ. Π. Αργυροπούλου. Περί διορισμού των Εκκλησιαστικών 

εις τον Κ. Μ. Πότλην. 

ΕτΚ 44 (29 Οκτωβρίου 1855). Περί κυρώσεως του προϋπολογισμού των 

εσόδων της χρήσεως του 1855. Ομοίως των εξόδων της χρήσεως 1855. 

ΕτΚ  46  (3  Δεκεμβρίου  1855).  Περί  διαθέσεως  των  αγοραζόμενων  ή 

δωρούμενων βιβλίων. 

1856: 

ΕτΚ 1 (13 Ιανουαρίου 1856). Περί διαλύσεως του σχολείου της Μουσικής. 

ΕτΚ  9  (27  Μαρτίου  1856).  Περί  της  διδασκαλίας  εν  τω  Πανεπιστήμιω  της 

ειδικής νοσολογίας και θεραπείας. 
 

ΕτΚ   16   (8   Μαΐου   1856).   Περιληπτική   Έκθεσις   της   εν   Ελλάδι   Μέσης 
 

Εκπαιδεύσεως  από  του  1829  μέχρι  το  τέλος  του  1855,  μετά  στατιστικών 

σημειώσεων προς την Α. Μεγαλειότητα. 
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ΕτΚ   18   (25   Μαΐου   1856).   Περί   εσωτερικής   τάξεως   του   διδασκαλείου. 
 

Κανονισμός  των  χρεών  των  επιστατών  και υπηρετών  των  Γυμνασίων  και 

Σχολείων. 

ΕτΚ  20  (31  Μαΐου  1856).  Εγκύκλιοι:  Περί  του  τρόπου,  καθ’  όν  θέλουν 
 

υποβάλλει εις το Υπουργείον οι διδάσκοντες εν Γυμνασίοις και Ελληνικοίς 

σχολείοις  τας  περί  άδειας  αιτήσεις  των.  Περί  του  τρόπου,  καθ’ον  θέλει 
 

χορηγείσθαι εις τους εν Γυμνασίοις και Ελληνικοίς σχολείοις διδάσκοντας 

άδεια απουσίας. 

ΕτΚ 26 (26 Ιουνίου 1856). Διάταγμα περί διαιρέσεως των ενοριών κατά πόλεις, 
 

κωμοπόλεις και χωρία. 

ΕτΚ 31 (18 Ιουλίου 1856). Περί του Κανονισμού  των εξετάσεων  των 
 

Δημοδιδασκάλων.  Περί  διορισμού  Πρυτάνεως  του  Πανεπιστημίου  δια  το 

επιόν ακαδημαϊκόν έτος 1856- 1857. 

ΕτΚ  33 (25  Ιουλίου  1856).  Περί  προκαταβολών  μισθοδοσιών  των 

δημοδιδασκάλων και δημοδιδασκαλισσών. 

ΕτΚ   34   (30   Ιουλίου   1856).   Περί   διορισμού   του   Καθηγητού   του 

Συνταγματικού και Διεθνούς δικαίου ως τακτικού μέλους του παρά τω επί 

των Εξωτερικών Υπουργείω συστηθέντος Συμβουλίου του αμφισβητούμενου 

Διεθνούς.   Περί   προσδιορισμού   της   θέσεως   ένθα   οικοδομηθήσεται   το 

Βαρβάκειον   Λύκειον.   Διατάξεις   του   επί   των   Εκκλησιαστικών   και   της 

Δημόσιας Παιδείας Υπουργείου, αφορώσι την εκτέλεσιν του Β. Διατάγματος 

της 18 Ιουνίου ενεστώτος έτους περί της διδασκαλίας εν τω Γυμνασίω Σύρου 

εμπορικών μαθημάτων. 

ΕτΚ  36  (4  Αυγούστου  1856).  Περί  του  τρόπου  των  εξετάσεων  των 

δημοδιδασκαλισσών. 

ΕτΚ  38  (17  Αυγούστου  1856).  Περί  τινων  τροποποιήσεων  επί  του 

Οδηγού  της  αλληλοδιδακτικής  μεθόδου.  Περί  εορτάσιμων  ημερών  εν  τοις 

εκπαιδευτηρίοις. 

ΕτΚ 40 (25 Αυγούστου 1856). Διάταγμα περί της από τα δημόσια ταμεία 

προκαταβολής μισθών των δημοδιδασκάλων. 

 



203 

 

ΕτΚ  48  (11  Σεπτεμβρίου  1856).  Περί  της  γενομένης  διδασκαλίας  εν 
 

ιδιωτικοίς    εκπαιδευτηρίοις    παρά    γυμνασιακών    καθηγητών    και    παρ’ 

ελληνικοίς  σχολείοις  διδασκάλων.  Περί  διαγωνίσματος  προς  συγγραφήν 
 

προσφορώτερων βιβλίων δια τα δημοτικά σχολεία. 
 

ΕτΚ 52 (23 Ιουλίου 1856). Περί εμπορικών μαθημάτων. Περί καθέδρας 

της φαρμακολογίας. 

ΕτΚ 59 (17 Οκτωβρίου 1856). Περί διανομής των υποτροφιών εις τας 

διαφόρους τάξεις του σχολείου των τεχνών. 

ΕτΚ   64   (25   Οκτωβρίου   1856).   Περί   εκτελέσεως   του   νόμου   περί 

μαιευτικού σχολείου. Περί ειδικών πόρων δια την συντήρησιν των Ιερατικών 

σχολείων. 

ΕτΚ 67 (31 Οκτωβρίου 1856). Περί κυρώσεως των εσόδων της χρήσεως 

1856. Ομοίως των εξόδων της αυτής χρήσεως. 

ΕτΚ 74 (14 Νοεμβρίου 1856). Περί κανονισμού των του φαρμακευτικού 

σχολείου μαθητών.  Περί του  διορισμού  των μελών της  επιμελούμενης  τα 

περί των πόρων δια τα ιερατικά σχολεία. 

ΕτΚ 78 (24 Νοεμβρίου 1856). Περί κυρώσεως των εσόδων της χρήσεως 

1857. Ομοίως των εξόδων της αυτής χρήσεως. 

ΕτΚ  79  (24  Νοεμβρίου  1856).  Διάταγμα  περί  του  κανονισμού  των 

Ιερατικών σχολείων. 
 

ΕτΚ 80 (24 Νοεμβρίου 1856). Περί συστάσεως Ιερατικών σχολείων. Περί 

προσδιορισμού της έδρας του κατά την Στερεάν ιερατικού σχολείου. 

ΕτΚ 82 (29 Νοεμβρίου 1856). Περί προσφοράς 8,000 δραχμ. Εκ μέρους 
 

της μονής Πετράκη υπέρ των ιερατικών σχολείων. 

ΕτΚ  84  (13  Δεκεμβρίου  1856).  Νόμος  περί  συστάσεως  Ελληνικού 
 

θεάτρου. 
 

ΕτΚ 86 (28 Δεκεμβρίου 1856). Περί της ετήσιας συνεισφοράς της μονής 

Πεντέλης υπέρ των Ιερατικών σχολείων. 
 

ΕτΚ 87 (31 Δεκεμβρίου 1856). Περί της εκ μέρους της εν Σαλαμίνι μονής 

Φανερωμένης  ετήσιας  συνεισφοράς  υπέρ  των  Ιερατικών  σχολείων.  Περί 
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προσφοράς δραχμ. 5,000 εκ μέρους της εν Σαλαμίνι μονής Φανερωμένης υπέρ 
 

των Ιερατικών σχολείων. Περί τροπολογίας του 6 άρθρου του Διοργανισμού 

της Ριζαρείου σχολής. Περί βραβείου προς σύνταξιν δειγμάτων 

Καλλιγραφίας. 

ΕτΚ 89 (31 Δεκεμβρίου 1856). Περί κανονισμού της Δημόσιας και της 

του Πανεπιστημίου βιβλιοθήκης. Περί θέματος του Ιατρικού διαγωνίσματος. 
 

Δηλοποίησις περί διαγωνίσματος προς σύνταξιν Ελληνικής γραμματικής δια 

τα Δημοτικά Σχολεία. 

1857: 

ΕτΚ 1 (11 Ιανουαρίου 1857). Περί υποτροφίας κληρικών ή μελλόντων 

ιερωθήναι εν τω Β. Διδασκαλείω. 

ΕτΚ  2 (30 Ιανουαρίου  18570. Περί διευθύνσεως των υπουργείων  της 

Δικαιοσύνης και των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως. 

ΕτΚ 3 (15 Φεβρουαρίου 1857). Περί της εκ μέρους της  εν Νάξω μονής 

Φανερωμένης ετησίας συνεισφοράς υπέρ των Ιερατικών Σχολείων. Ομοίως 

της εν Λοκρίδι μονής του Αγίου Γεωργίου Μαλεσίνη ετησίας συνεισφοράς 

υπέρ των Ιερατικών Σχολείων. Ομοίως της εν Καλαβρύτοις μονής των αγίων 

Θεοδώρων ετησίας συνεισφοράς υπέρ των Ιερατικών Σχολείων. Ομοίως των 

εν Άνδρω μονών, Παναχράντου και αγίου Νικολάου, ετησίας συνεισφοράς 

υπέρ  των  Ιερατικών  Σχολείων.  Ομοίως  των  εν  Φωκίδι  μονών,  Προφήτου 

Ηλιού και Βαρνανώβης, ετησάις συνεισφοράς υπέρ των Ιερατικών Σχολείων. 
 

ΕτΚ 5 (14 Μαρτίου 1857). Περί της εκ μέρους της εν Καλαβρύτοις μονής 

Μακελλαρίας, ετήσιας συνεισφοράς υπέρ των ιερατικών σχολείων. Ομοίως 

των εν Καρυστία μονών ετησίας συνεισφοράς υπέρ των ιερατικών σχολείων. 

Περί της ετήσιας συνεισφοράς της εν τη Θήρα και της εν τη Αμοργώ μονής 

υπέρ των ιερατικών σχολείων. Ομοίως της εν Καλαβρύτοις μονής της Λαύρας 
 

υπέρ  των  ιερατικών  σχολείων.  Ομοίως  της  εν  Ανάφη  μονής  υπέρ  των 

Ιερατικών  σχολείων.  Ομοίως  των  εν  Γορτυνί  και  εν  Μεγαλόπολει  πέντε 
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μονών.  Ομοίως  εννέα  εκ  των  εν  Πάτραις  και  εν  Ηλεία  μονών  υπέρ  των 
 

Ιερατικών σχολείων. Ομοίως των εν Ηλεία μονών Σκαφιδίας και Κρεμαστής, 

χρηματικής προσφοράς υπέρ των Ιερατικών σχολείων. 

ΕτΚ 8 (3 Απριλίου 1857). Γενική Έκθεσις προς την Α. Μ. τον βασιλέα 
 

περί της καταστάσεως της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κατά το λήξαν σχολικόν 

έτος 1855-1856.Περί χρηματικής προσφοράς πέντε μονών εκ των εν Χαλκίδι 
 

διατηρουμένων υπέρ των Ιερατικών σχολείων. Περί της ετήσιας συνεισφοράς 

των εν Χαλκίδι μονών, υπέρ των Ιερατικών Σχολείων. Περί της εκ μέρους της 

εν   Πάτραις   μονής   του   Φιλοκαλίου   χρηματικής   προσφοράς   υπέρ   των 
 

Ιερατικών σχολείων. Περί της ετήσιας συνεισφοράς της εν Ηλεία μονής του 

Πορετζού και της εν Πάτραις του Φιλοκαλίου, υπέρ των Ιερατικών σχολείων. 

ΕτΚ 11 (13 Μαΐου 1857). Περί της ετήσιας συνεισφοράς τεσσάρων εν 

Λακεδαίμονι   μονών   υπέρ   των   Ιερατικών   σχολείων.   Ομοίως   της   εν 

Λακεδαίμονι μονής των αγίων Αναργύρων υπέρ των  Ιερατικών σχολείων. 

Ομοίως  των  εν Αιγιαλεία μονών  υπέρ των  Ιερατικών  Σχολείων.  Περί της 

χρηματικής  προσφοράς  ένδεκα  μονών  εκ  των  Μαντίνεια  και  Κυνουρία 

διατηρουμένων υπέρ των Ιερατικών Σχολείων. Περί της ετήσιας συνεισφοράς 

δώδεκα μονών εκ των εν Μαντινεία και Κυνουρία διατηρουμένων υπέρ των 

Ιερατικών Σχολείων. Ομοίως εξ μονών εν Κορινθία διατηρουμένων υπέρ των 

Ιερατικών   Σχολείων.   Ομοίως   του   μονηδρίου   της   Αντινίτζης   υπέρ   των 

Ιερατικών Σχολείων. 

ΕτΚ   12   (20  Μαΐου  1857).   Εσωτερικός   κανονισμός   των   Ιερατικών 

σχολείων. 
 

ΕτΚ 13 (22 Μαΐου 1857). Διατάγματα περί της ετησίας συνειαφοράς της 

εν Λοκρίδι μονής του αγίου Κωνσταντίνου, υπέρ των Ιερατικών Σχολείων. 

ΕτΚ 15 (3 Ιουνίου 1857). Περί της υπέρ των Ιερατικών σχολείων ετήσιας 

συνεισφοράς   της  εν  Μυκόνω  μονής   της   Τουρλιανής.   Περί  χρηματικής 

προσφοράς  της  εν  Ευβοία  διατηρουμένης  μονής  του  Γέροντος  υπέρ  των 
 

Ιερατικών σχολείων. Περί του δια του αερίου gaz φωτισμού της πόλεως των 

Αθηναίων. 
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ΕτΚ  22  (22  Ιουλίου  1857).  Ομοίως  εκ  δραχμ.  10,000  εις  τον  ειδικόν 
 

προϋπολογισμόν του επί των Εκκλησιαστικών υπουργείου. Δηλοποίησις Περί 

της υπέρ των Ιερατικών σχολείων ετησίας συνεισφοράς των εν Θήβαις και εν 
 

Λειβαδεία διατηρουμένων μονών. 

ΕτΚ 25 (18 Αυγούστου 1857). Περί της υπέρ των Ιερατικών σχολείων 

ετήσιας συνεισφοράς των εν Πόρω μεν της Ζωοδόχου Πηγής, εν Ύδρα δε του 
 

προφήτου Ηλίου, και εν Κορωνίδι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ομοίως της 

εν Πάρω μονής της Λογκοβάρδας. Ομοίως περί συνεισφοράς της εν Άνδρω 
 

μονής της Ζωοδόχου Πηγής. Ομοίως της εν Πάρω μονής της Λογκοβάρδας. 

Ομοίως περί συνεισφοράς της εν Άνδρω μονής της Ζωοδόχου Πηγής. Περί 

της ετήσιας συνεισφοράς της εν Άνδρω μονής της Ζωοδόχου Πηγής. Ομοίως 
 

των   μονών   Μυρτιάς   και   Ρόμβου.   Ομοίως   της   εν   Άνδρω   μονής   των 

Τρομαρχιών υπέρ των Ιερατικών σχολείων. 

ΕτΚ 26 (27 Αυγούστου 1857). Περί της υπέρ των Ιερατικών σχολείων 

ετήσιας  συνεισφοράς  τριών  εν  Γυθείω  μονηδρίων.  Ομοίως  της  εν  Σερίφω 

μονής  των  Ταξιαρχών.  Ομοίως  των  εν  Καλαβρύταις  μονών  των  αγίων 

Αποστόλων και του Αγίου Νικολάου. Ομοίως των εν Καλάμαις μονών του 

Μαδρακίου και της Βελανιδιάς. Ομοίως της εν Σίφνω μονής του προφήτου 

Ηλιού. Περί εισαγωγής εμπορικών μαθημάτων εν τω Γυμνασιώ Πατρών. 

ΕτΚ  38  (28  Οκτωβρίου  1858).  Βοηθοί  της  αστυκλινικής  δύνανται  να 

διορισθώσι και εκ των υφηγητών του Πανεπιστημίου. Διάταξις του επί των 

Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως υπουργείου αφορώσα την 

εκτέλεσιν  του  από  3  Αυγούστου  ε.  ε.  Β.  Διατάγματος  περί  προσθήκης 
 

εμπορικών  μαθημάτων   εν  τω  Γυμνασίω   Πατρών.   Περί  βραβείου  προς 

σύνταξιν  γραμματικής  δια  τα  δημοτικά  σχολεία.  Ομοίως  προς  σύνταξιν 
 

καλλιγραφικών δειγμάτων. 
 

ΕτΚ 42 (30 Νοεμβρίου 1857). Περί της υπέρ των Ιερατικών Σχολείων 

ετησίας συνεισφοράς της εν Αιτωλία διατηρουμένης μονής του 

Παντοκράτορος. Ομοίως της εν Αττικής διατηρουμένης μονής των Κλειστών. 
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Ομοίως  της  μονής  Δημόβας.  Ομοίως  του  εν  Βλάχω  μονηδρίου  Κότρωνος. 
 

Ομοίως της εν Αιγιαλεία μονής των Ταξιαρχών. 

1858: 

ΕτΚ 2 (24 Ιανουαρίου 1858). Διατάγματα Περί της εφάπαξ συνεισφοράς 
 

της εν Σκιάθω διατηρουμένης μονής της Ευαγγελιστρίας. Περί της ετησίας 

συνεισφοράς της εν Σκιάθω διατηρούμενης μονής της Ευαγγελιστρίας. Περί 
 

της   ετησίας   συνεισφοράς   της   εν   Σκιάθω   διατηρουμένης   μονής   της 
 

Ευαγγελιστρίας.  Ομοίως  της  εν  Ηλεία  μονής  της  Βλαχερνής  υπέρ  των 

Ιερατικών Σχολείων. 
 

ΕτΚ 3 (14 Φεβρουαρίου 1858). Περί ανανεώσεως του δημοτικού δασμού 

κατά τους δήμους Αθηνών και Πειραιώς. 

ΕτΚ 8 (18 Μαρτίου 1858). Κανονισμός των προς σύσκεψιν 

συνεδριάσεων των καθηγητών και διδασκάλων εν τοις Γυμνασίοις και εν τοις 

Ελληνικοίς Σχολείοις. 

ΕτΚ 16 (2 Ιουνίου 1858). Κανονισμός συναγωνισμού προς εκλογήν δύο 

υποτρόφων   διορισθησομένων   ίνα   σπουδάσωσιν   εν τη   αλλοδαπή   την 

Αστρονομίαν. 

ΕτΚ   21   (26   Ιουνίου   1858).   Κανονισμού   προς 
 

υποτρόφων,   διορισθησομένων,   ίνα   σπουδάσωσιν   εν 

εκλογήν   τεσσάρων 
 

τη   αλλοδαπή   την 

δασονομίαν. 

ΕτΚ 30 (31 Ιουλίου 1858). Περί σχεδίου Μουσείου αρχαιοτήτων. 

ΕτΚ 31 (2 Αυγούστου 1858). Περί κυρώσεως των εσόδων της χρήσεως 

1859. Ομοίως των εξόδων της αυτής χρήσεως. 

ΕτΚ  32  (5  Αυγούστου  1858).  Περί  της  εν  Αθήναις  Αρχαιολογικής 

εταιρίας. 

ΕτΚ  34  (14  Αυγούστου  1858).  Οδηγίαι  περί  κατασκευής  Μουσείου 
 

Αρχαιολογικού. 
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ΕτΚ   37   (25   Αυγούστου   1858).   Περί   προσωρινής   αναθέσεως   του 
 

Υπουργείου των Οικονομικών εις τον επί των Εκκλησιαστικών Υπουργόν Κ. 

Χ. Χριστόπουλον. 

ΕτΚ 38 (28 Αυγούστου 1858). Περί της εις την Τράπεζαν καταθέσεως 
 

του κρατουμένου ποσοστού δια το υπέρ των δημοδιδασκάλων αποθεμετικόν 

Ταμείον.  Περί  κανονισμού  του  υπέρ  των  δημοδιδασκάλων  αποθεματικού 
 

ταμείου. 

ΕτΚ 39 (2 Σεπτεμβρίου 1858). Περί συστάσεως παρά τω Υπουργείω των 
 

Εσωτερικών συμβουλίου των δημοσίων έργων. 

ΕτΚ  43  (19  Σεπτεμβρίου  1858).  Διάταγμα  περί  κανονισμού  του  εν 

Αθήναις Φυσιογραφικού Μουσείου. 
 

ΕτΚ  45  (26 Σεπτεμβρίου  1858).  Περί  χορηγήσεως  δανείου  εις  τον  Γ. 

Δελφόν   προς   σύστασιν   καταστήματος   δια   την   κατασκευήν   μελάνης 

τυπογραφικής. 

1859: 

ΕτΚ 1 (24 Ιανουαρίου 1859). Περί ανανεώσεως του δημοτικού δασμού 

κατά τους δήμους Αθηνών και Πειραιώς. 

ΕτΚ 7 (5 Μαρτίου 1859). Διατάγματα Περί της εκ μέρους τριών εν τω Βασιλείω 

γυναικείων μονηδρίων ετησίας συνεισφοράς υπέρ των Ιερατικών σχολείων. 

Περί της υπέρ των Ιερατικών σχοελίων ετησίας συνεισφοράς της εν τη δήμω 

Κολωνίδων μονής τη; Χρυσοκελλαριάς. 

ΕτΚ 14 (9 Απριλίου 1859). Διατάγματα Περί της υπερ των Ιερατικών 

Σχολείων  ετησίας  συνεισφοράς  της  εν  Ναυπακτία  μονής  της  Κοζίτζης. 
 

Ομοίως τεσσάρων εν τη Αργολίδι μονών. Ομοίως των των εν Φενεώ και εν 
 

Σολυγεία μονών υπέρ των Ιερατικών σχολείων. 

ΕτΚ 22 (30 Μαΐου 1859). Περί αυξήσεως της μισθοδοσίας των δημοσίων 
 

υπαλλήλων. 
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ΕτΚ 23    (9 Ιουνίου 1859). Περί    παραιτήσεως    του    επί των 

Εκκλησιαστικών  Κυρίου  Χ.  Χριστοδούλου.  Περί  διορισμού  του  Κυρίου  Θ. 

Ζαΐμη επί των Εκκλησιαστικών. 

ΕτΚ  29  Περί  χορηγήσεως  εκτάκτου  πιστώσεως  εκ  δρ.  920  εις  επί  των 
 

Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως  ως Υπουργείον. 

ΕτΚ 30 (21 Ιουλίου 1859). Περί ετησίας συνεισφοράς της εν Ευβοία μονής του 
 

Οσίου Δαϋιδ ή του Γέροντος υπέρ των Ιερατικών σχολείων. 

ΕτΚ  36  (25  Αυγούστου  1859).  Περί  κυρώσεως  του  προϋπολογισμού  των 
 

εσόδων του Κράτους δια το 1860. Ομοίως των εξόδων της αυτής χρήσεως. 

ΕτΚ   39   (10  Σεπτεμβρίου   1859).   Περί   χορηγίας   δεκαπενθημέρου   αδείας 

απουσίας εις τον επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 
 

Υπουργόν. 

ΕτΚ  40  (16  Σεπτεμβρίου  1859).  Περί  αγοράς  ιδιωτικών  οικοπέδων  δια  την 

Ακαδημίαν   και   χορηγίας   εκτάκτου   πιστώσεως   δραχμ.   20,000   εις   το 

Υπουργείον των Εκκλησιαστικών. 

ΕτΚ 43 (28 Σεπτεμβρίου 1859). Περί χορηγίας δανείου δραχμ. 10,000 εις τον 

δήμον Αθηναίων. 

ΕτΚ 46 (29 Οκτωβρίου 1859). Περί μεταθέσεως Ελληνοδιδασκάλων. 

ΕτΚ 49 (18 Οκτωβρίου 1858). Περί αποστολής υποτρόφων εις Παρισίους 

προς εκμάθησιν της αρχιτεκτονικής και γεφυροδοποϊοίας. 

ΕτΚ 50 (30 Οκτωβρίου 1858). Περί προσδιορισμού χρηματικού βραβείου 

και   χρυσού   νομισματοσήμου   υπέρ   του   συντάξαντος   το   ωφελιμότερον 

Γεωργικόν σύγγραμμα. 

1860: 

ΕτΚ  3  (21  Ιανουαρίου  1861).  Περί  επεκτάσεως  του  επί  των  ωνίων 

δημοτικού δασμού κατά τον δήμον Αθηναίων. 
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ΕτΚ 13 (7 Απριλίου 1860). Περί χορηγήσεως αναπληρωτικής πιστώσεως 
 

δραχμ. 18.728 εις το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών επί της χρήσεως του 

έτους 1860. Ομοίως δραχμ. 2,643΅80 εις το ίδιον επί της χρήσεως του έτους 1859. 

ΕτΚ   18   (28   Απριλίου   1860).   Περί   παραιτήσεως    του   επί   των 
 

Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως Υπουργού Κυρίου Θ. Ζαΐμη. 

Περί   προσωρινής    αναθέσεως    του    επί    του    Β.    Οίκου    του    επί    των 
 

Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου εις τον επί της 

Δικαιοσύνης Υπουργόν Κ. Μ. Πότλην. 

ΕτΚ 21 (13 Μαΐου 1860). Περί αναπληρωτικής πιστώσεως δραχμ. 1,000 
 

εις   το   Υπουργείον   των   Εκκλησιαστικών   δια   το   1860.   Περί   εκτάκτου 

πιστώσεως δραχμ. 10,000 επί του ιδίου Υπουργείου της αυτής χρήσεως. 
 

ΕτΚ    43    (3    Σεπτεμβρίου    1860).    Περί    συνεισφοράς    της    μονής 

Καλολειβαδίου υπέρ των Ιερατικών Σχολείων. 

1861: 

ΕτΚ 1 (10 Ιανουαρίου 1861). Περί επεκτάσεως του δημοτικού δασμού εις 

τον δήμον Αθηναίων και κατά το 1861 έτος. 

ΕτΚ 7 (21 Φεβρουαρίου 1861). Περί συνεισφοράς υπέρ των Ιερατικών 

σχολείων. 

ΕτΚ  15  (6  Μαΐου  1861).  Νόμος  περί  παραχωρήσεως  τη  εν  Αθήναις 

Αρχαιολογική  εταιρία  αντιτίμου  εξ  εκποιηθέντος  υλικού  καθώς  και  αυτό 

αυτούσιον το υλικόν.Περί διορισμού των υφηγητών του Πανεπιστημίου ως 
 

βοηθών της Αστυκλινικής. 

ΕτΚ 26 (15 Ιουλίου 1861). Εγκύκλιοι Περί του τρόπου, καθ’ ον πρέπει να 
 

εκτελώσιν οι Νομάρχαι τα επιβεβλημένα αυτοίς καθήκοντα. 
 

ΕτΚ 27 (24 Ιουλίου 1861). Εγκύκλιος περί δημοτικών έργων. 

ΕτΚ 29 (27 Ιουλίου 1861). Περί κυρώσεως των εσόδων του Κράτους του 
 

έτους 1861. Ομοίως των εξόδων της αυτής χρήσεως. 
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ΕτΚ  35  (11  Αυγούστου  1861).  Περί  χορηγίας  εκτάκτου  πιστώσεως 
 

δραχμ. 1547΅44 του υπουργείου των Εκκλησιαστικών της αυτής χρήσεως. 

ΕτΚ  37  (12  Αυγούστου  1861).  Περί  της  εφετεινής  περιοδείας  των 
 

νομαρχών. 
 

ΕτΚ 48 (28 Αυγούστου 1861).Περί κυρώσεως των εσόδων του Κράτους 

της χρήσεως 1862. Ομοίως των εξόδων της αυτής χρήσεως. 
 

ΕτΚ 49 Περί προσθήκης παρέδρων παρά τω ιατροσυνεδρίω. 

ΕτΚ 50 (9 Σεπτεμβρίου 1861). Περί ορισμού του διδακτικού προσωπικού 

της στρατιωτικής σχολής και μισθοδοσίας αυτού. Περί συστάσεως σχολείου 

των αξιωματικών. 

ΕτΚ 59 (14 Αυγούστου 1861). Περί χορηγίας αναπληρωτικής πιστώσεως 
 

δρ. 159932 επί του προϋπολογισμού του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών της 

χρήσεως 1861. 

ΕτΚ   59   (30   Σεπτεμβρίου   1861).   Περί   της   συστάσεως   σχολείου 

νοσοκόμων. 

ΕτΚ  66  (1  Νοεμβρίου  1861).  Περί  των  εξετάσεων  των  υποψήφιων 

διδασκαλισσών. 

1862: 

ΕτΚ 1 (19 Ιανουαρίου 1862). Περί χορηγίας αναπληρωτικής πιστώσεως 

δρ. 3,944 εις το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών δια την χρήσιν 1861. 

ΕτΚ  1  (15  Οκτωβρίου  1862).  Ψήφισμα  του  Έθνους.  Διορισμός  του 
 

Κυρίου Βασιλείου Νικολόπουλον Υπουργόν των Εκκλησιαστικών. 

ΕτΚ 3 (23 Ιανουαρίου 1862). Περί επεκτάσεως του δημοτικού δασμού εν 
 

τω δήμω Αθηναίων. 
 

ΕτΚ 6 (7 Φεβρουαρίου 1862). Πίναξ του πληθυσμού του Κράτους του 

έτους 1861. 
 

ΕτΚ 11 (27 Νοεμβρίου 1862). Περί εκτάκτου πιστώσεως δραχμ.  1200 εις το 

Υπουργείον της Εκπαιδεύσεως δια το 1862. 
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ΕτΚ 11 (17 Φεβρουαρίου 1862). Ο Όθωνας ως Βασιλεύς της Ελλάδος 
 

απευθύνεται στον Ελληνικό λαό. 

ΕτΚ 17 (14 Μαρτίου 1862). Περί διορισμού μαθητευομένων παρά τω 
 

Υπουργείω των Οικονομικών και τω Ελεγκτικώ Συνεδρίω. 
 

ΕτΚ 17 (15 Δεκεμβρίου 1862). Περί προσθήκης δύο γραφέων εις το επί 

των Εκκλησιαστικών Υπουργείον. 

ΕτΚ  18  (15  Μαρτίου  1862).  Νόμοι  Περί  χορηγίας  πιστώσεως  δραχμ. 

1,000,000 επί της χρήσεως 1862. 

ΕτΚ  18 
 

δημάρχων  εν 

(18  Δεκεμβρίου  1862).  Περί αναπληρωτών  των  κωλυομένων 
 

τοις  δήμοις  εκείνοις  εν  οις  δεν  υπάρχουσιν  οι  κατά  νόμον 

αναπληρωταί δημαρχικοί πάρεδροι. Περί των ενώπιον του Ιατροσυνεδρίου 

διδομένων εξετάσεων. 

ΕτΚ  19  (18  Δεκεμβρίου  1862).  Ψήφισμα  περί  εισαγωγής  εν  μεν  τω 

εθνικώ Πανεπιστήμιω της οπλασκίας εν δε τοις κατωτέροις εκπαιδευτηρίοις 

της γυμναστικής. 

ΕτΚ 20 (28 Δεκεμβρίου 1862). Περί εγγυήσεως του δημοσίου υπέρ του 

δήμου Αθηναίων. 

ΕτΚ  21  (28  Μαρτίου  1862).Περί  χορηγίας  αναπληρωτικών  πιστώσεων  εις 

διάφορα υπουργεία. 

ΕτΚ  21  (31  Δεκεμβρίου  1862). Περί προσθήκης  ενός  γραμματέως  α΄ 

τάξεως εις το Υπουργείον της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως. 

ΕτΚ  26  (12  Μαΐου  1862).  Περί  διδασκαλίας  των  εν  τη  στρατιωτική 

σχολή Θρησκευτικών και ελληνικών μαθημάτων. 

ΕτΚ  27  (18  Μαΐου  1862).  Εγκύκλιος  Περί  συστάσεως  τάξεως  προς 

εκμάθησιν της τηλεγραφίας. 
 

ΕτΚ 30 (27 Μαΐου 1862). Διατάγματα Περί παραιτήσεως και διορισμού 

Υπουργού.    Ευαρεστούμεθα να δεχθώμεν την    υποβληθείσαν Ημίν 

παραίτησιν   του   Κυρίου   Μ. 
 

προσωρινώς  επιτετραμμένου 

Πότη   Υπουργού   επί   της   Δικαιοσύνης   και 
 

την  διεύθυνσιν του  επί των  Εκκλησιαστικών 

και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργείου. Έχοντες υπ’ όψιν το άρθρον 24 
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του  Συντάγματος  ευαρεστούμεθα  να  διορίσωμεν  Υπουργόν  δε  επί  των 
 

Εκκλησιαστικών  και  της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως  τον  Γερουσιαστήν  κ.  Δ. 

Χατζίσκον. 

ΕτΚ  39  (24  Ιουλίου  1862).  Διάταγμα  Περί  νέου  οργανισμού  της  εν 
 

Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας. 

ΕτΚ 49 Γνωστοποίησις περί εξετάσεων διδασκαλικών. 
 

ΕτΚ 52 (24 Σεπτεμβρίου 1862). Περί συστάσεως συμβουλίου παρά τω 

Υπουργείω  των  Εκκλησιαστικών  και  της  Δημοσίας  Εκπαιδεύσεως.  Περί 
 

χορηγίας εκτάκτου πιστώσεως εκ δραχμ. 3500 εις το επί των Εκκλησιαστικών 
 

Υπουργείον δια την χρήσιν 1862. 

ΕτΚ 55 (4 Ιουλίου 1862). Περί συστάσεως επιτροπής προς συλλογήν 
 

συνδρομών δι’ αρχαιολογικάς ανασκαφάς. 

ΕτΚ  57  (22  Σεπτεμβρίου 1862). Περί διδακτικού προσωπικού της 

στρατιωτικής σχολής. 
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ENGLISH ABSTRACT 

The following thesis entitled “The Contribution of Local Government in Public 

Primary Education in Athens from 1833 to 1862” by Eleftherios Maragkoudakis 

explores the role and contribution of local government in the development of 

educational affairs within the Municipality of Athens during the King Otto reign. 

The time limits of the investigation were restricted to discrete turning points 

which involved not only the city of Athens but Greece in general. The starting 

point of this research is 1833 when, along with the beginning of the Ottoman 

period, Athens becomes capital of the the state, the primary education system is 
 

established,  the  local   government  is  organised   and  the  state  educational 

secretariat   involving   ecclesiastical   issues   is   founded.   The   research   spans 

throughout the entire Ottoman period until the year 1862 wherein the political 

landscape in Greece changes. 

The thesis an attempt to highlight the actions of the local government related to 

education in conjunction with the institutional context and the socioeconomic 

level of the time. The research specializes in issues regarding the creation of 

logistics, the operation of primary schools and kindergartens in the Municipality 

of Athens, as well as the factors that influenced the choice of institutions in the 

Municipality of Athens in relation to the aforementioned. 

The  thesis  begins  with  a  chronological  table  of  the  most  important  political, 

historical, social and educational events both generally and locally. In the end, 

the conclusive results and bibliography are cited. 

The introduction justifies the reasons for choosing the specific subject, presents 
 

the research questions, by highlighting the problem issue and target of the thesis. 

With the presentation of the research questions, there is reference to the historical 

method by which the matter under inquiry is approached and an attempt to 
 

interpret the research results . 
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The chapters comprise four parts of the thesis: 

The chapters of the first part refer to the historical events of the period and the 

events associated with the development of the city of Athens. 

The chapters of the second part present the constitutional and administrative 
 

framework of the local government. It also presents the actions taken on behalf of 

the mayors and the municipal councils of the time. 

The chapters of the third part involve the administrative framework involving 

education which prevailed during this period by placing emphasis on the 1834 

law “On Primary Schools”. Furthermore, reference is made to the innovations 

that influenced education in the following decades, such as the implementation 

of the peer teaching method. The first private schools which appear in Athens to 

meet the basic needs of the student population highlight the need to establish 

state funded schools. In the meanwhile, the course of private education during 

that same time is depicted. Moreover, the thesis presents the legal framework for 

the construction of school buildings, the materials used and the infrastructure of 

schools. 

The chapters of the fourth part investigate the administration and supervision of 

municipality funded schools on a local level, the responsibilities of governing 

bodies in conjunction with the existing legal framework, their members and their 

effectiveness.  Furthermore,  reference  is  made  to  the  funding  of  schools  and 

teachers in relation to the legislative framework and the capabilities of the local 

government.  In  conclusion,  unionism  is  examined  as  a  factor  in  shaping 
 

developments in educational issues. 

Research suggests that the economic potential of municipalities in general and of 

Athens in particular were not sufficient to meet the educational needs of the time. 

Regardless  of  the  difficulties,  mayors  and  municipal  authorities  of  Athens 
 

surpassed themselves and any objective difficulties in order for public schools to 
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operate, to increase in number and contribute to the effort for an intellectual and 
 

economic advancement of the Athenian society. 

This thesis is based on records and literature examined and presented according 

to principles of scientific methodology. 
 

literature is also used for this purpose. 

Greek and translated foreign language 
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