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ι. 1833-1929

Ἀμέσως μετὰ τὴν ἄφιξη τοῦ Ὄθωνα στὴν Ἑλλάδα (Ἰανουάριος 1833), ἡ Ἀντιβα-
σιλεία ἄρχισε μὲ γρήγορους ρυθμοὺς νὰ θέτει τὶς βάσεις ἑνὸς σύγχρονου κράτους 
ἐγκαθιστώντας τὸν διοικητικό του μηχανισμὸ καὶ τὸ πλαίσιο λειτουργίας του .

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὀργάνωση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος ποὺ θὰ ἴσχυε 
στὴν Ἑλλάδα, οἱ σχετικὲς διαδικασίες κινήθηκαν μὲ ἀργοὺς μᾶλλον ρυθμούς, 
ἐντὸς τοῦ προκαθορισμένου –τουλάχιστον ἀπὸ τὸ 1832– θεωρητικοῦ πλαισίου, 
τὸ ὁποῖο προέβλεπε τὸ ἀκόλουθο ἐκπαιδευτικὸ δίκτυο: σχολεῖα τοῦ λαοῦ ἢ δη-
μοτικά, ἑλληνικὰ σχολεῖα, γυμνάσια καὶ πανεπιστήμιο, καὶ τὸ ὁποῖο στηριζόταν 
σὲ βαυαρικὰ πρότυπα .

Συγκεκριμένα, ἡ Ἀντιβασιλεία κατὰ τὸ α΄ ἑξάμηνο τοῦ 1833 ἔστρεψε τὸ ἐνδι-
αφέρον της στὴ συγκέντρωση πληροφοριῶν γιὰ τὴν κατάσταση τῆς δημόσιας 
ἐκπαιδεύσεως, ἀλλὰ καὶ στὴ διατύπωση προτάσεων γι’ αὐτὸν τὸν σκοπό . Πα-
ράλληλα προσπαθοῦσε νὰ ἐξασφαλίσει οἰκονομικοὺς πόρους ποὺ ἦταν ἀπαραί-
τητοι γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ προγράμματός της, καὶ αὐτοὺς τοὺς ἀναζήτησε 
στὴ μοναστηριακὴ περιουσία διὰ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ταμείου, τὸ 
ὁποῖο θὰ «προικιζόταν» μὲ ἔσοδα ἀπὸ τὴν ἐκποίηση τῆς περιουσίας τῶν διαλυ-
ομένων μοναστηρίων .

Στὴ συνέχεια, καὶ μετὰ τὴν κατ’ οὐσίαν ἀπόρριψη τοῦ σχεδίου ποὺ εἶχε συ-
ντάξει ἡ διορισμένη ἐπιτροπή, ἡ Ἀντιβασιλεία ἔριξε τὸ βάρος της τόσο στὴν ἐξεύ-
ρεση διδακτικοῦ προσωπικοῦ γιὰ τὶς σχολικὲς μονάδες ποὺ θὰ ἱδρύονταν ὅσο 
καὶ στὴν προώθηση τῶν διαδικασιῶν γιὰ τὴν ἐξεύρεση πόρων .

Παράλληλα, μετὰ τὶς προκαταρκτικὲς ἐνέργειες καὶ τὴ συλλογὴ τῶν σχετικῶν 
πληροφοριῶν, ἀρχίζουν νὰ συγκεκριμενοποιοῦνται οἱ διαδικασίες καὶ νὰ λαμβά-
νονται ἐκεῖνες οἱ ἀποφάσεις ποὺ θὰ συντείνουν στὴν ἐγκαθίδρυση –τουλάχιστον 
σὲ θεωρητικὸ πεδίο– τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ δικτύου .

Ἔτσι στὸ πενταετὲς διάστημα 1833-1837:
α) Ἐκδόθηκε ὁ «Νόμος περὶ δημοτικῶν σχολείων» (6/18 Φεβρουαρίου 1834 

- 11Α΄), σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο –καὶ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς διατάξεις τοῦ νόμου 
«Περὶ σχηματισμοῦ καὶ διαιρέσεως τῶν δήμων» τῆς 27 Δεκεμβρίου 1833/8 Ἰανου-
αρίου 1834– κάθε δῆμος ὑποχρεοῦνταν νὰ συστήσει Δημοτικὸ σχολεῖο καὶ ἐπι-
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βαρυνόταν τόσο μὲ τὰ ἔξοδα συντηρήσεώς του ὅσο καὶ μὲ τὴ μισθοδοσία τοῦ 
διδασκάλου .

β) Συγκροτήθηκαν ἐξεταστικὲς ἐπιτροπές, στὶς ὁποῖες ἔπρεπε νὰ προσέλθουν 
ὅλοι –παλαιοὶ καὶ νέοι– ποὺ ἐπιθυμοῦσαν νὰ διοριστοῦν διδάσκαλοι, γιὰ νὰ ἐξε-
ταστοῦν καὶ λάβουν τὸ σχετικὸ δίπλωμα .

γ) Συστήθηκαν ἐπιτροπὲς εἰδημόνων, ποὺ ἔργο τους ἦταν νὰ σχεδιάσουν τὸ 
πλαίσιο τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ δικτύου ποὺ θὰ ἴσχυε στὴν Ἑλλάδα .

δ) Ἐκδόθηκε τὸ διάταγμα «Περὶ κανονισμοῦ τῶν ἑλληνικῶν σχολείων καὶ γυ-
μνασίων» (31 Δεκεμβρίου 1836/12 Ἰανουαρίου 1837 - 87Α΄), μὲ τὸ ὁποῖο ἐγκατα-
στάθηκε ἡ 7ετὴς μέση ἐκπαίδευση (μὲ τὸ 3/τάξιο Ἑλληνικὸ σχολεῖο καὶ τὸ 4/τά-
ξιο Γυμνάσιο) .

ε) Τέλος, δημοσιεύθηκε τὸ διάταγμα «περὶ συστάσεως τοῦ πανεπιστημίου» (31 
Δεκεμβρίου 1836/12 Ἰανουαρίου 1837 - 86Α΄), τὸ ὁποῖο δὲν ἴσχυσε καὶ ἐκδόθηκε 
νέο «Περὶ προσωρινοῦ κανονισμοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις συστηθησομένου πανεπιστημί-
ου» (14/26 Ἀπριλίου 1837 - 16Α΄), μὲ τὸ ὁποῖο καὶ ὁλοκληρώθηκε τὸ θεσμικὸ πλαί-
σιο τῆς ἐκπαίδευσης, σύμφωνα μὲ τὸν προβλεπόμενο γενικὸ σχεδιασμό .

Ἔτσι, θεσμοθετήθηκε καὶ ἄρχισε νὰ ἀναπτύσσεται τὸ βασικὸ ἐκπαιδευτικὸ 
δίκτυο:

Δημοτικὰ σχολεῖα (ἢ Σχολεῖα τοῦ λαοῦ) – Ἑλληνικὰ σχολεῖα –
Γυμνάσια – Πανεπιστήμιο .

Ἡ εἰκόνα αὐτὴ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, μὲ τὴν προσθήκη μικρῶν 
τροποποιήσεων καὶ ρυθμίσεων (κυρίως ὅσον ἀφορᾶ τὴν κατώτερη βαθμίδα τῆς 
ἐκπαίδευσης, τὴ Στοιχειώδη/Δημοτική), ἴσχυσε ὣς τὸ τέλος τοῦ 19ου αἰώνα, ἀλλὰ 
καὶ πέραν αὐτοῦ, μέχρι τὸ 1929 (ὅσον ἀφορᾶ τὴ Μέση Ἐκπαίδευση: Ἑλληνικὰ 
σχολεῖα – Γυμνάσια) .

Ὡς πρὸς τὴ λεγόμενη «Ἀνωτέρα/Ἀνωτάτη» ἐκπαίδευση, ἕως τὸ 1929, ἱδρύ-
θηκαν καὶ λειτουργοῦσαν τὰ ἀκόλουθα Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα: Πανεπιστή-
μια (Ἀθηνῶν - Θεσσαλονίκης), Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο, Ἀνωτάτη Σχολὴ 
Καλῶν Τεχνῶν, Ἀνωτάτη Γεωπονικὴ Σχολή, Ἀνωτάτη Σχολὴ Οἰκονομικῶν 
καὶ Ἐμπορικῶν Ἐπιστημῶν καὶ ἡ Ἀνωτάτη Δασολογικὴ Σχολή . Μὲ τὶς Σχολὲς 
αὐτὲς καὶ τὴν ἐσωτερική τους διάρθρωση συμπληρώνεται ἕνας πλήρης κύκλος 
σπουδῶν πανεπιστημιακῆς στάθμης σὲ διάφορους κλάδους τῆς οἰκονομίας .

Τὰ ὅσα ἀναφέρθηκαν ὣς ἐδῶ ἀφοροῦν τὴ δημόσια ἐκπαίδευση . Ὅμως σὲ 
ὅλη τὴ διάρκεια τῆς περιόδου ἱδρύθηκαν καὶ λειτούργησαν σχολεῖα/σχολὲς ἰδι-
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ωτικές, μὲ πρωτοβουλία ἀτόμων, συλλόγων, ἱδρυμάτων, δήμων κτλ . Τὰ σχολεῖα 
αὐτὰ ἀφοροῦσαν κυρίως τομεῖς γιὰ τοὺς ὁποίους σημειώθηκε κρατικὴ ἀδρά-
νεια ἢ διστακτικότητα, ὅπως λογουχάρη τὴν ἐκπαίδευση τοῦ γυναικείου φύλου 
καὶ κυρίως τὴν τεχνικὴ - ἐπαγγελματικὴ ἐκπαίδευση, (σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ φι-
λανθρωπικὴ διάσταση σὲ κάποιες περιπτώσεις, ὅπως στὰ διάφορα Ὀρφανοτρο-
φεῖα) ἰδίως ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1860 καὶ μετά, μὲ τὴν ἔναρξη τῆς ἐκβιομηχάνι-
σης τῆς χώρας καὶ τὴν κατὰ συνέπεια ἀνάγκη ἐξειδικευμένου προσωπικοῦ, ὅπως 
ἐπίσης καὶ μὲ τὴ σταδιακὴ ἀνάπτυξη τοῦ ἐμπορίου καὶ τῆς ἀτμήρους ναυτιλίας 
ποὺ χρειάζονταν καταρτισμένους ὑπαλλήλους καὶ ναυτικούς .

Μακρὺς εἶναι ὁ κατάλογος τῶν ἰδιωτικῶν σχολείων/σχολῶν διαφόρων κα-
τευθύνσεων κλασικῆς, ἐμπορικῆς, ναυτικῆς, τεχνικῆς, ἐπαγγελματικῆς κτλ . καὶ 
ἀπαιτεῖται εἰδικὴ μελέτη . Ἕλληνες καὶ ξένοι ἀπὸ πολὺ παλιὰ ἵδρυσαν ἰδιωτικὰ 
σχολεῖα κυρίως σὲ ἀστικὰ κέντρα ἀλλὰ καὶ σὲ μικρότερες πόλεις γιὰ ἰδιαίτερους 
λόγους, ὅπως λογουχάρη οἱ μισσιονάριοι καὶ τὰ ξένα μοναχικὰ Τάγματα (κυρί-
ως καθολικά), ὅπως ἐπίσης καὶ ἐκδηλώθηκαν ὁρισμένες ξένες κρατικὲς πρωτο-
βουλίες .

Ὅλα ὅσα ἀναφέρθηκαν παραπάνω ἀφοροῦν τὰ σχολεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ κρά-
τους, στὸ ὁποῖο ἀπὸ τὸ 1864 καὶ μετὰ ἐντάχθηκαν διάφορες περιοχές . Σὲ αὐτὲς 
τὶς περιοχὲς ἐφαρμόστηκε ἡ διάρθρωση τοῦ βασικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ δικτύου 
τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους . Λεπτομερέστερα, κατὰ περιοχὴ σημειώνονται οἱ σχε-
τικὲς ρυθμίσεις:

1. Ἑπτάνησα.
Πρὶν ἀπὸ τὴν Ἕνωση (1864), ἡ ἐκπαίδευση στὰ Ἑπτάνησα εἶχε τὴν ἀκόλουθη 

πορεία ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς βενετικῆς κυριαρχίας καὶ μετέπειτα:
α . Κατὰ τὴ βενετικὴ περίοδο (1387-1797), ἐκπαιδευτικὲς πρωτοβουλίες ἐκ δη-

λώθηκαν ἀρχικῶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία (Ὀρθόδοξη καὶ Ρωμαιοκαθολικὴ) καὶ ἀπὸ 
τὸν ἰδιωτικὸ χῶρο, ὁ ὁποῖος ὅμως «ἔδρασε χωρὶς νὰ ἔχει τὰ ἀναμενόμενα ἀπο-
τελέσματα», καὶ τοῦτο «γιατὶ κατὰ κανόνα ἀσκήθηκε ἀπὸ ὀλιγογράμματους δι-
δασκάλους, συνήθως ἱερωμένους ποὺ ἀναλάμβαναν νὰ καλύψουν τὶς ἐκπαιδευ-
τικὲς ἀνάγκες τοῦ πληθυσμοῦ χωρὶς ἔλεγχο καὶ ἰδιαίτερο ζῆλο» .

Ὡς συνέπεια αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων, ἡ ἐκπαίδευση –μὲ ἄδεια τῆς βενετικῆς δι-
οίκησης– περιῆλθε στὰ χέρια τῶν κοινοτήτων τῶν νησιῶν (= κοινοτικὴ ἐκπαί-
δευση) χωρὶς φυσικὰ νὰ πάψουν νὰ λειτουργοῦν καὶ σχολεῖα «ἐκκλησιαστικά» 
καὶ ἰδιωτικά, ἐνῶ ἐμφανὴς ἦταν ἡ ἔλλειψη κυβερνητικῆς μέριμνας γιὰ τὴ δημό-
σια ἐκπαίδευση .
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β . Κατὰ τὴν ὀλιγόμηνη παρουσία στὰ Ἑπτάνησα τῶν Γάλλων Δημοκρατικῶν 
(Ἰούνιος 1797 - Φεβρουάριος 1799), σημειώθηκαν προσπάθειες καὶ σχέδια γιὰ 
ἐφαρμογὴ γαλλικῆς ἐκπαίδευσης, σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα καὶ τοὺς σχεδια-
σμοὺς τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας .

γ . Κατὰ τὴν περίοδο τῆς «Ἑπτανήσου Πολιτείας» (Φεβρουάριος 1799-Αὔ-
γουστος 1807), καὶ εἰδικότερα τὸ διάστημα ὣς τὸ τέλος τοῦ 1803, τὰ ρευστὰ πολι-
τικὰ γεγονότα καὶ οἱ συγκρούσεις ποὺ σημειώθηκαν δὲν ἐπέτρεψαν στὴν κυβέρνη-
ση νὰ στρέψει τὸ ἐνδιαφέρον της στὴν ἐκπαίδευση . Γιὰ τοῦτο –ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἵδρυ-
ση τῆς ἐπιμορφωτικῆς σχολῆς γιὰ ὑπαλλήλους στὴ μονὴ τῆς Παναγίας τῆς Τενέδου 
στὴν Κέρκυρα μὲ τὴν οὐσιαστικὴ συμβολὴ τοῦ Καποδίστρια ὑπὸ τὴν ἰδιότητα τοῦ 
«ἐπιθεωρητῆ τῆς παιδείας»–, κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ ἀνιχνεύονται κυρίως προθέ-
σεις καὶ ἀναζητήσεις περὶ τὴν ἐκπαίδευση μὲ βασικότερη τὴ διάταξη τοῦ Συντάγ-
ματος τοῦ 1803, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ ἐκπαίδευση, ἡ δημόσια παιδεία τελοῦν 
ὑπὸ τὴν ἄμεση ἐπιρροὴ καὶ προστασία τῆς Γερουσίας (ἄρθρ . 113) .

Τὸ ἑπόμενο διάστημα (1804-1807) θεσμοθετεῖται καὶ ἐγκαθίσταται ἐκπαιδευ-
τικὸ δίκτυο, σὲ δύο φάσεις: Ἡ πρώτη (ὣς τὸ 1805) περιλαμβάνει τὶς νομοθετικὲς 
ρυθμίσεις ἀλλὰ μὲ κυρίαρχο γνώρισμα τὴ βραδύτητα ὑλοποίησής τους . Βασικὴ 
νομοθετικὴ ρύθμιση εἶναι ὁ «Νόμος περὶ παιδείας» («Legge sopra la Pubblica 
Istruzione. Scuole Primarie»: 1/13 Φεβρουαρίου 1804), ὁ ὁποῖος καθόριζε τὰ δι-
δακτέα μαθήματα, τὸ διδακτικὸ προσωπικό, τὶς ἐξετάσεις, τὰ δίδακτρα καὶ προ-
έβλεπε τὴν ἵδρυση μελλοντικῶς Γυμνασίου (τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῆς φιλολογίας) 
στὴν Κέρκυρα καὶ Ναυτικῆς σχολῆς στὴν Κεφαλληνία . Ὡς πρὸς τὴ βραδύτητα 
ὑλοποίησης, σχεδὸν ἑνάμισης χρόνος παρῆλθε ὥσπου κεντρικὴ κυβέρνηση καὶ 
τοπικὲς διοικήσεις νὰ προχωρήσουν στὶς σχετικὲς ἐνέργειες .

Στὴ δεύτερη φάση –ἡ ὁποία τυπικὰ ἀρχίζει μὲ τὴ δημοσίευση τοῦ «Κανο-
νισμοῦ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως» (22 .1 .1806)– ἀρχίζουν νὰ ὑλοποιοῦνται 
οἱ ρυθμίσεις αὐτοῦ τοῦ «Κανονισμοῦ» καὶ νὰ λειτουργοῦν τὰ σχολεῖα (Scuole 
Primarie: Προκαταρκτικὰ σχολεῖα) .

δ . Κατὰ τὴ δεύτερη διοίκηση τῶν Ἰονίων νήσων ἀπὸ τοὺς Γάλλους (Αὐτοκρα-
τορικοὶ Γάλλοι: Αὔγουστος 1807 - Ἰούλιος 1814), ἡ δημόσια ἐκπαίδευση ἐπιχει-
ρήθηκε νὰ βελτιωθεῖ καὶ ἀναδιοργανωθεῖ, «ἂν καὶ τελικὰ οἱ πολιτικὲς ἀλλαγές, 
ποὺ συντελέσθηκαν στὸ νότιο Ἰόνιο δὲν ἐπέτρεψαν τὴν ὑλοποίηση τῶν ἐκπαιδευ-
τικῶν προγραμμάτων, τὰ ὁποῖα γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ παρέμειναν σὲ σχεδιασμό», 
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προσθήκη νέων τμημάτων στὴ Σχολὴ τῆς Τενέδου ποὺ μετονομά-
στηκε σὲ «Αὐτοκρατορικὸν Γυμνάσιον», καθὼς καὶ ἀπὸ τὴ λειτουργία, στὰ μέ-
σα τοῦ 1810, τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Σχολείου («Διδασκαλείου τῶν Ὡραίων Τεχνῶν») 
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ἀπὸ τοὺς Παῦλο Προσαλέντη καὶ Δημήτριο Τριβώλη-Πιέρη . Ἐπισημαίνεται, πά-
ντως, ὅτι ἡ γαλλικὴ διοίκηση περιορίστηκε στὴν Κέρκυρα μόνο, καθὼς τὰ ὑπό-
λοιπα νησιὰ ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1809 καὶ ὣς τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1814 κα-
ταλήφθηκαν ἀπὸ τοὺς Βρετανούς .

ε. Ἰόνιον Κράτος (1815-1864).
Κατὰ τὴ μεγάλη διάρκεια τῆς βρετανικῆς «προστασίας» καταβλήθηκε συστη-

ματικὴ προσπάθεια γιὰ ἀνάπτυξη καὶ στερέωση –μὲ ἐναλλασσόμενες, θετικὲς ἢ 
ἀρνητικές, φάσεις– ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαίδευσης μὲ γενικὲς καὶ ἐπιμέ-
ρους ρυθμίσεις, θεσπίσματα, κανονισμούς, νόμους, ἀποφάσεις κτλ ., ὑπὸ τὴ «σκέ-
πη» τοῦ σχετικοῦ ἄρθρου τοῦ Συντάγματος τοῦ 1817 .

Ἔτσι, σημειώνουμε μερικὲς ἀπὸ αὐτές, ἐπιγραμματικά:
•  Ἵδρυση δημόσιας Ἀλληλοδιδακτικῆς σχολῆς στὴν Κέρκυρα γιὰ ἐκπαίδευ-

ση ἀλληλοδιδασκάλων .
•  Ἐνίσχυση τῆς Καλλιτεχνικῆς Σχολῆς καὶ ἐπέκταση τῶν σπουδῶν της .
•  Ἵδρυση Σχολῆς Ἀρχιτεκτονικῆς καὶ Καλλιγραφίας .
•  Ἵδρυση καὶ λειτουργία τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου («Ἰονίου Ἀκαδημίας») 

καὶ τοῦ «Ἐφηβείου».
•  Ἀνύψωση τῶν καλλιτεχνικῶν σπουδῶν μὲ τὴ Δημόσια Σχολὴ τῶν Ὡραί-

ων Τεχνῶν .
•  Ἵδρυση τοῦ Ἱεροσπουδαστηρίου (1827) γιὰ κληρικούς .
•  Συνεχὴς φροντίδα τόσο γιὰ τὰ Ἀλληλοδιδακτικὰ σχολεῖα, ὅσο καὶ γιὰ τὰ 

«Δευτερεύοντα», μὲ τὴ σύνταξη διαφόρων κανονισμῶν λειτουργίας, μὲ τε-
λευταῖο τὸν νόμο Κ΄ «Περὶ Παιδείας» τοῦ 1857 .

•  Ἵδρυση καὶ λειτουργία τοῦ Ἰονίου Γυμνασίου (Collegio Ionio) . 
Σύμφωνα μὲ τὸν τελευταῖο τῆς περιόδου αὐτῆς νόμο τῆς 15/27 Ἰουλίου 1857, ἡ 

διάρθρωση τοῦ ἑπτανησιακοῦ ἐκπαιδευτικοῦ δικτύου ἔλαβε τὴν ἀκόλουθη μορφή:
•  Προκαταρκτικὰ σχολεῖα, στοιχειώδη δηλαδὴ σχολεῖα στὰ ὁποῖα ἡ διδασκα-

λία γίνεται κατὰ τὴν ἀλληλοδιδακτικὴ μέθοδο .
•  Λύκεια (τὰ παλαιότερα «Δευτερεύοντα»), ἕνα σὲ κάθε νησὶ καὶ ἕνα Γυμνά-

σιο στὴν Κέρκυρα, σχολεῖα δηλαδὴ μέσης ἐκπαίδευσης .
•  Ἱεροσπουδαστήριο ποὺ σκοπὸ ἔχει τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐκπαίδευση γιὰ 

ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ ἱερωθοῦν .
•  Ἰονικὸ Πανεπιστήμιο (Ἰόνιος Ἀκαδημία) μὲ τὶς τέσσερις σχολές: Θεολογική, 

Νομική, Φιλοσοφικὴ καὶ Φιλολογική, Ἰατροφαρμακευτική .
Γιὰ τὸ διδακτικὸ προσωπικὸ ἴσχυσαν διάφορες ρυθμίσεις ποὺ καθόριζαν τὸν 

τρόπο ἐπιλογῆς του .
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Μετὰ τὴν  Ἕνωση, μὲ τοὺς νόμους ΡΗ΄ τῆς 20 Δεκεμβρίου 1865 «Περὶ διοργα-
νώσεως τῆς ἐκπαιδεύσεως κατὰ τὴν Ἑπτάνησον» (61A΄) καὶ ΡΚΣΤ΄ τῆς 27 Δεκεμ-
βρίου 1865 «Περὶ τῆς καὶ ἐν Ἑπτανήσῳ ἐφαρμογῆς τῶν περὶ Δημοδιδασκαλίας 
νόμων καὶ διατάξεων» (2Α΄/66) καταργήθηκε τὸ ἕως τότε ὑπάρχον ἑπτανησιακὸ 
ἐκπαιδευτικὸ σύστημα καὶ ἐφαρμόστηκε τὸ ἰσχύον στὸ ἑλληνικὸ κράτος· μάλι-
στα σὲ δύο ἔγγραφα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρὸς τὶς διοικητικὲς καὶ ἐκπαι-
δευτικὲς ἀρχὲς τῆς Ἑπτανήσου (3 Φεβρουαρίου 1866) εἶναι ἐμφανὴς «ἡ προσή-
λωση στὶς ἀρχὲς ποὺ ἀποτελοῦν πιὰ τὰ μόνιμα χαρακτηριστικὰ τοῦ συστήμα-
τος: ἐπιμονὴ στὴν ὁμοιομορφία· ὑποτίμηση τῆς ‘‘τεχνικῆς ἢ ἐπιστημονικῆς’’ καὶ 
τῆς ἐμπορικῆς ἐκπαίδευσης· ἀδιαφορία γιὰ τὶς ξένες γλῶσσες· προσήλωση στὶς 
κλασικὲς σπουδές» .

2. Θεσσαλία, Ἤπειρος.
Μὲ τὸ διάταγμα τῆς 31 Αὐγούστου 1881 «Περὶ ἐφαρμογῆς τῶν διεπόντων τὴν 

δημοσίαν ἐκπαίδευσιν νόμων καὶ κανονισμῶν ἐν ταῖς προσαρτηθείσαις καὶ προ-
σαρτωμέναις Ἐπαρχίαις» (87Α΄) καὶ τὸν νόμο ΠΜ΄ τῆς 19 Μαρτίου 1883 «Περὶ 
εἰσαγωγῆς τῆς Ἑλληνικῆς νομοθεσίας εἰς τὰς ἄρτι προσαρτηθείσας Θεσσαλικὰς 
καὶ Ἠπειρωτικὰς Ἐπαρχίας» (16Α΄) τὸ ἑλλαδικὸ ἐκπαιδευτικὸ δίκτυο ἐπεκτάθη-
κε καὶ στὶς προσαρτηθεῖσες περιοχὲς Θεσσαλίας καὶ Ἄρτας .

3. Νέες χῶρες.
Μὲ διάφορους νόμους καὶ διατάγματα ἀπὸ τὸ 1913 ἕως τὸ 1917, τὰ σχολεῖα 

τῶν Νέων Χωρῶν τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους διατήρησαν τὴ μορφὴ ποὺ εἶχαν ὣς 
τότε: Ἑξατάξια καὶ πεντατάξια Γυμνάσια, Ἡμιγυμνάσια (ποὺ ἀποτελοῦνταν συ-
νήθως ἀπὸ δύο ἢ καὶ περισσότερες τάξεις Γυμνασίου ἑξαταξίου ἢ πενταταξίου), 
Γυμνασιακὰ ἢ Ἀνώτερα Παρθεναγωγεῖα (τὸ πρόγραμμα τῶν ὁποίων περιεῖχε καὶ 
μερικὰ πρακτικὰ μαθήματα, μὲ τὶς τρεῖς πρῶτες τάξεις Ἑξαταξίου Γυμνασίου συ-
νήθως), ἑξατάξιο Δημοτικὸ σχολεῖο (Ἀστικὴ Σχολή), Νηπιαγωγεῖο . Ἡ προσαρ-
μογὴ στὸ ἐκπαιδευτικὸ δίκτυο τῆς «Παλαιᾶς Ἑλλάδος» ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν με-
ταρρύθμιση τοῦ 1929/1932 . Παράλληλα ρυθμίστηκε καὶ τὸ ὑπηρεσιακὸ καθεστὼς 
τῶν ἐκπαιδευτικῶν αὐτῶν τῶν σχολείων, ἔτσι ὥστε σταδιακὰ καὶ αὐτοὶ ἀφομοι-
ώθηκαν πρὸς τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς τῆς «Παλαιᾶς Ἑλλάδος» .

4. Βόρεια Ἤπειρος.
Μὲ διάταγμα τῆς 28 Μαΐου 1916 (47Α΄) ἐπεκτάθηκαν οἱ ὣς τότε ἰσχύουσες 

διατάξεις καὶ στὴ Βόρεια Ἤπειρο .
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ιι. 1929-1959

Ἡ τρι α κον τα ε τί α 1929-1959 ἔ χει στὴν ἀ φε τη ρί α της τὴ γνω στὴ ὡς «με ταρ ρύθ μι ση 
1929-1932» (ἢ «Με ταρ ρύθ μι ση Βε νι ζέ λου»), μὲ τὴν ὁ ποί α ἀ να δι ορ γα νώ θη κε ὅ λο 
το εὖ ρος τῆς πρω το βάθ μι ας καὶ δευ τε ρο βάθ μι ας ἐκ παί δευ σης . Μὲ τοὺς νό μους 
4397/16 .8 .1929 «Πε ρὶ στοιχειώδους ἐκ παι δεύ σε ως» (309Α΄) καὶ 4373/13 .8 .1929 
«Περὶ δι αρ ρυθ μί σε ως τῶν σχο λεί ων τῆς Μέ σης Ἐκ παι δεύ σε ως» (297Α΄) ἡ Γε νι-
κὴ Ἐκ παί δευ ση πε ρι λαμ βά νει 2ετῆ Νη πι α γω γεῖ α -  6ετῆ Δη μο τι κὰ σχο λεῖ α - 6ετῆ 
Γυ μνά σι α καὶ Πρα κτι κὰ Λύ κει α, 2ετῆ Ἠ μι γυ μνά σι α καὶ 4ετῆ Ἀ νώ τε ρα Παρ θε-
να γω γεῖ α .

Ἀ πὸ τὸ 1933 κ .ἑξ ., ἐ ξαι τί ας τῶν πο λι τι κῶν ἐ ξε λί ξε ων –συν τη ρη τι κὲς κυ βερ-
νή σεις, δι κτα το ρί α Με τα ξᾶ (1936-1940), Κα το χή, ἐμ φύ λι ος καὶ οἱ συ νέ πει ές του 
κτλ .– θε σμο θε τή θη καν δι ά φο ρες με τα βο λὲς στὴ δο μὴ τῆς Γε νι κῆς Ἐκ παί δευ σης, 
καὶ κυ ρί ως τῆς Μέ σης Ἐκ παί δευ σης . Εἰ δι κό τε ρα:

• Ἵ δρυ ση καὶ λει τουρ γί α Ἀ στι κῶν Σχο λεί ων, ὡς ἀν τι στάθ μι σμα στὴν κα τάρ γη-
ση τῶν πα λαι ῶν Ἑλ λη νι κῶν σχο λεί ων ἀλ λὰ καὶ μὲ ἀ δι έ ξο δα γιὰ τοὺς ἀ πο φοί τους 
τους (Ν .5874/1933-318Α΄, Α .Ν .770/1937-263Α΄ (ἄρ θρ . 4-11), Α .Ν .1800/1939-244Α΄) .

• Κα θι έ ρω ση 8/τα ξί ου (8ετοῦς) Γυ μνα σί ου καὶ Πρα κτι κοῦ Λυ κεί ου δύ ο κύ-
κλων: 5/τα ξί ου κα τω τέ ρου καὶ 3/τα ξί ου Ἀ νω τέ ρου (Α .Ν .770/1937: ἄρ θρ . 12-27), 
δι α φο ρο ποί η ση τῆς δο μῆς:  6/τά ξι ο Γυ μνά σι ο καὶ 2/τά ξι ο Λύ κει ο (Κλα σι κὸ-Πρα-
κτι κό), νέ α δι άρ θρω ση 8/τά ξι ο πά λι Γυ μνά σι ο μὲ κα τάρ γη ση τοῦ 2/ταξίου Λυ-
κεί ου καὶ προ σθή κη δύ ο ἐ πι πλέ ον τά ξε ων στὸ Γυ μνά σι ο (Ζ΄, Η΄) (Α .Ν .1849/1939-
300Α΄, Ν .1468/1944-119Α΄) καὶ τέ λος ἐ πι στρο φὴ στὸ 6/τά ξι ο Δη μο τι κὸ σχο λεῖ ο καὶ 
6/τά ξι α Μέ ση Ἐκ παί δευ ση, μὲ δύ ο 3/τά ξι α σχο λεῖ α: Γυ μνά σι ο καὶ Λύ κει ο: Φι λο-
λο γι κὸ-Φυ σι κο μα θη μα τι κὸ (Ν .1823/1951-150Α΄) .

• Οἱ με τα βο λὲς στὴ Μέ ση Ἐκ παί δευ ση εἶ χαν ἀρ νη τι κὲς συ νέ πει ες γιὰ τὰ Δη-
μο τι κὰ σχο λεῖ α, κα θὼς οἱ δύ ο ἀ νώ τε ρες τά ξεις (ε΄ καὶ στ΄) πε ρι ῆλ θαν σὲ «ἀ τρο-
φί α», ἀ φοῦ ἡ εἴ σο δος στὸ Γυ μνά σι ο γι νό ταν ἀ πὸ τὴν δ΄ τά ξη Δη μο τι κοῦ .

«Κα τὰ τὴν κα το χὴ στα μά τη σαν (μὲ ὑ πουρ γι κὴ ἀ πό φα ση) νὰ λει τουρ γοῦν οἱ 
Α΄ καὶ Β΄ τά ξεις τῶν 8/τα ξί ων Γυ μνα σί ων, ἔ γι ναν δη λα δὴ στὴν πρά ξη πά λι 6/τά-
ξι α τὰ Γυ μνά σι ά μας, χω ρὶς ὅ μως καὶ νὰ ἀ να θε ω ρη θεῖ τὸ πρό γραμ μα τῶν μα θη-
μά των τους καὶ νὰ συν τα χθοῦν τὰ ἀν τί στοι χα δι δα κτι κὰ βι βλί α . Ἔ τσι, εἴ χα με καὶ 
δὲν εἴ χα με 8/τά ξι α, εἴ χα με καὶ δὲν εἴ χα με 6/τά ξι α Γυ μνά σι α» (Παπανοῦτσος),ποὺ 
ση μαί νει ὅ τι τὰ Γυ μνά σι α ὣς τὸ τέ λος τῆς τρι α κον τα ε τί ας ἦ ταν 6/τά ξι α ἀλ λὰ ὀ νο-
μά ζον ταν 8/τά ξι α (ὀ νο μα σί α ποὺ θὰ κα ταρ γη θεῖ τὸ 1959) καὶ βε βαί ως τὰ Δη μο-
τι κὰ σχο λεῖ α ἀ νέ κτη σαν τὴν 6τῆ δο μή τους .
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Ἡ δο μὴ αὐ τὴ τῆς Γε νι κῆς Ἐκ παί δευ σης (6ετὴς Δη μο τι κὴ + 6ετὴς Μέ ση) δι-
α τη ρή θη κε ὅ πως δι α μορ φώ θη κε τὸ 1929, μὲ ἀρ κε τὰ πάν τως προ βλή μα τα, ὅ πως 
δι α πι στώ θη κε στὰ «Πο ρί σμα τα Ἐ πι τρο πῆς Παι δεί ας» τοῦ 1958 . Σύμ φω να μὲ αὐ-
τά: α) Τὸ Δη μο τι κὸ σχο λεῖ ο πρέ πει νὰ πα ρα μεί νει ἑ ξα ε τὲς ἀλ λὰ σὲ πε ρί πτω ση 
αὔ ξη σης τῶν ἐ τῶν ὑ πο χρε ω τι κῆς ἐκ παί δευ σης, νὰ αὐ ξη θοῦν οἱ τά ξεις του . β) Ἡ 
Μέ ση Ἐκ παί δευ ση νὰ δι αι ρε θεῖ σὲ δύ ο αὐ το τε λεῖς 3ετεῖς κύ κλους γυ μνα σι α κῶν 
σπου δῶν, ἀ πὸ τοὺς ὁ ποί ους ὁ δεύ τε ρος νὰ χω ρι στεῖ σὲ τέσ σε ρις τύ πους σχο λεί-
ων: Κλα σι κὸ Γυ μνά σι ο, μὲ ἐ νι σχυ μέ νη τὴ δι δα σκα λί α τῶν φι λο λο γι κῶν καὶ ἱ στο-
ρι κῶν μα θη μά των – Κλα σι κὸ Γυ μνά σι ο, μὲ ἐ νι σχυ μέ νη τὴ δι δα σκα λί α τῶν μα θη-
μα τι κῶν καὶ τῶν φυ σι κῶν – Λύ κει ο γε νι κῆς μορ φώ σε ως μὲ ἔμ φα ση στὴ δι δα σκα-
λί α τῶν ξέ νων γλωσ σῶν – Ἑ σπε ρι νὸ Γυ μνά σι ο καὶ Λύ κει ο . Καὶ οἱ δύ ο κύ κλοι γυ-
μνα σι α κῆς ἐκ παί δευ σης θὰ εἶ ναι σχο λεῖ α γε νι κῆς μόρ φω σης κυ ρί ως ἀν θρω πι στι-
κά· τοῦ πρώ του κύ κλου ἡ μόρ φω ση θὰ ἔ χει πρα κτι κό τε ρο χα ρα κτήρα καὶ τοῦ 
δεύ τε ρου θε ω ρη τι κό τε ρο .



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ι. 1834-1929

Στὴ Στοι χει ώ δη (Δη μο τι κὴ) Ἐκ παί δευ ση ἀ νή κουν οἱ ἑ ξῆς κα τη γο ρί ες σχο λεί ων:  
Δη μο τι κά, Γραμ μα το δι δα σκα λεῖ α/Γραμ μα το σχο λεῖ α, Νη πι α γω γεῖ α, Πρα κτι κὲς 
σχο λὲς (θη λέ ων), Συμ πλη ρω μα τι κὰ (σὲ ξε νό φω νους συ νοι κι σμούς): Θε ρι νά, Νυ-
κτε ρι νά . Γιὰ τὸ κα θέ να ἀ πὸ αὐ τὰ ἀ κο λου θοῦν ὁ ρι σμέ να γε νι κὰ στοι χεῖ α .

Α. Δη μο τι κὰ Σχο λεῖ α -  Δη μο δι δά σκα λοι / Δη μο δι δα σκά λισ σες
1 .  Σ χ ο  λ ε ῖ  α

Στὰ Δημοτικὰ σχολεῖα ποὺ τὴ συντήρησή τους ἀνελάμβαναν οἱ δῆμοι, ὁ κύ-
κλος σπουδῶν ἔπρεπε –σύμφωνα μὲ τὸν ἱδρυτικὸ νόμο τῆς 6/18 Φεβρουαρίου 
1834– νὰ διαρκεῖ ἑπτὰ χρόνια, χωρὶς οἱ μαθητὲς νὰ εἶναι χωρισμένοι σὲ ἐνιαύσιες 
τάξεις, καὶ τοῦτο διότι σὲ αὐτὰ ἐφαρμοζόταν ἡ ἀλληλοδιδακτικὴ μέθοδος διδα-
σκαλίας, στὴν ὁποία ἔγινε ἀναφορὰ προηγουμένως . Σύμφωνα μὲ αὐτὴ τὴ μέθοδο, 
τὸ σχολεῖο δὲν διαιρεῖται σὲ τάξεις ὁρισμένης χρονικῆς διάρκειας (ὅπως τὶς ἀντι-
λαμβανόμαστε σήμερα), ἀλλὰ σὲ κ λ ά σ ε ι ς γιὰ κάθε μάθημα χωριστά, τὶς ὁποῖες 
διατρέχει ὁ μαθητὴς μὲ τοὺς προσωπικούς του ρυθμούς, ἔτσι ποὺ στὸ Ἀλληλοδι-
δακτικὸ (: Δημοτικὸ) σχολεῖο δὲν μποροῦμε νὰ μιλοῦμε γιὰ ἔτη φοίτησης, ἀλλὰ 
γιὰ ἀπόκτηση ὁρισμένων δεξιοτήτων, οἱ ὁποῖες στὴν ἑλληνικὴ περίπτωση περι-
ορίστηκαν σὲ πρώτη φάση στὴν ἀνάγνωση, γραφὴ καὶ ἀριθμητικὴ κυρίως, ἀλλὰ 
καὶ στὴ γραμμικὴ ἰχνογραφία (γραμμικὸ σχέδιο) καὶ χριστιανικὴ διδασκαλία σὲ 
ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις . Τὰ γνωστικὰ περιεχόμενα τῶν μαθημάτων αὐτῶν διαι-
ροῦνταν σὲ ὀκτὼ μέρη, ὅσες καὶ οἱ κλάσεις τοῦ σχολείου (Α΄-Η΄) . Ἡ μετάβαση 
τοῦ μαθητῆ ἀπὸ κατώτερη σὲ ἀνώτερη κλάση γινόταν κατὰ τὴν κρίση τοῦ δα-
σκάλου ὕστερα ἀπὸ ἐξετάσεις .

Ἡ διδασκαλία στηριζόταν στὸν Ὁδηγὸν τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς μεθόδου 
(1830), ὁ ὁποῖος ὑπέστη διάφορες τροποποιήσεις τὰ ἑπόμενα ἔτη (1842, 1850, 
1863) ἁπλοποιώντας μερικῶς τὴ διδακτικὴ μέθοδο, ἔτσι ποὺ ἡ διδασκαλία τῶν 
μαθημάτων γινόταν μὲ συνδυασμὸ τῆς ἀλληλοδιδακτικῆς καὶ συνδιδακτικῆς με-
θόδου, ἕνα εἶδος δηλαδὴ μικτῆς μεθόδου . Ἔτσι τὰ σχολεῖα διαιροῦνταν σὲ δύο 
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τμήματα: κατώτερο (στὸ ὁποῖο οἱ μαθητὲς διδάσκονταν ἀλληλοδιδακτικῶς τὰ 
μαθήματα τῶν κύριων γνώσεων) καὶ ἀνώτερο (ὅπου ἡ διδασκαλία γινόταν συν-
διδακτικῶς γιὰ τὰ ὑπόλοιπα βοηθητικῶν γνώσεων μαθήματα) .

Ὡς πρὸς τὴν ἑπτάχρονη ὑποχρεωτικὴ φοίτηση, θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ ὅτι δὲν 
ἐφαρμόστηκε ποτὲ καὶ περιορίστηκε σχεδὸν ἀμέσως σὲ τετραετῆ ἢ καὶ τριετῆ . Ὁ 
χωρισμὸς τῶν μαθητῶν σὲ τέσσερις ἢ καὶ πέντε ἐνιαύσιες τάξεις καθιερώθηκε τὸ 
1880, ὅταν μὲ τὸ διάταγμα τῆς 3 Σεπτεμβρίου 1880 «Περὶ μεθόδου διδασκαλίας 
ἐν τοῖς δημοτικοῖς σχολείοις» (97A΄) ἀντικαταστάθηκε ἡ ἀλληλοδιδακτικὴ ἀπὸ 
τὴ συνδιδακτικὴ μέθοδο –σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἕνας διδάσκαλος δίδασκε συγ-
χρόνως ὅλους τοὺς μαθητὲς– καὶ ὁρίστηκε ὅτι οἱ μαθητὲς τῶν Δημοτικῶν σχολεί-
ων ἔπρεπε νὰ διαιροῦνται σὲ τέσσερις ἢ καὶ πέντε ἐνιαύσιες τάξεις . Ἔτσι, ἀνάλο-
γα μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν μαθητῶν, τὰ Δημοτικὰ σχολεῖα χωρίστηκαν σὲ μονοτάξια 
(ἕνας μόνο δημοδιδάσκαλος γιὰ ὅλες τὶς τάξεις), διτάξια (δύο δημοδιδάσκαλοι), 
τριτάξια (τρεῖς), πολυτάξια (τέσσερις καὶ περισσότεροι) .

Μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς συνδιδακτικῆς μεθόδου διδασκαλίας, μὲ τὴν ἵδρυση νέ-
ων Διδασκαλείων γιὰ τὴν κατάρτιση δασκάλων, μὲ τὸν νέο προσδιορισμὸ τῶν 
διδακτέων μαθημάτων στὸ Δημοτικὸ σχολεῖο καὶ τὴν ἐπικράτηση τῶν νέων παι-
δαγωγικῶν ἀπόψεων, προέκυψε ἡ ἀνάγκη ὕπαρξης νέου ἀναλυτικοῦ προγράμ-
ματος διδασκαλίας . Ἡ ἀνάγκη αὐτὴ ἱκανοποιήθηκε μὲ τὴν ἔκδοση, ἀπὸ τὸν γε-
νικὸ ἐπιθεωρητὴ τῶν Δημοτικῶν σχολείων καὶ μετέπειτα ὑπουργὸ Παιδείας Δη-
μήτριο Γ . Πετρίδη, τοῦ βιβλίου «Στοιχειώδεις πρακτικαὶ ὁδηγίαι περὶ διδασκα-
λίας ἐν τοῖς Δημοτικοῖς Σχολείοις» (Ἀθήνα 1881), τὸ ὁποῖο εἶχε τὴν ἔγκριση τοῦ 
Ὑπουργείου . Τὸ βιβλίο περιλάμβανε λεπτομερῆ ἀνάλυση τοῦ προγράμματος δι-
δασκαλίας, καθορισμὸ τῆς χρήσης τοῦ διδακτικοῦ χρόνου, τὶς γενικὲς ἀρχὲς καὶ 
τὸν τρόπο διδασκαλίας κάθε μαθήματος .

Ἐπειδὴ ὅμως καὶ πάλι ὑπῆρχε ἀταξία στὸν χαρακτηρισμὸ τῶν σχολείων, ἐπι-
χειρήθηκε νέα ρύθμιση μὲ τὸν νόμο ΒΠΕ΄ τῆς 12 Αὐγούστου 1892 «Περὶ τοῦ 
διοργανισμοῦ τῶν σχολείων τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως καὶ καταργήσεως 
τοῦ ταμείου τῆς δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως» (286Α΄) . Σύμφωνα μὲ αὐτόν, ἡ στοι-
χειώδης ἐκπαίδευση εἶναι τετραετὴς καὶ παρέχεται σὲ 4 εἰδῶν σχολεῖα, μονο-
τάξια, διτάξια, τριτάξια καὶ τετρατάξια, ἀνάλογα μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν δημοδιδα-
σκάλων .

Δύο χρόνια ἀργότερα, ἀπὸ τὸν Μάρτιο ὣς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1894, μὲ τὴν 
ἔκδοση ἐννέα διαταγμάτων δημοσιεύθηκε τὸ π ρ ῶ τ ο ἐπίσημο πρόγραμμα (ὡρο-
λόγιο καὶ ἀναλυτικὸ) γιὰ ὅλα τὰ εἴδη σχολείων (ἀρρένων καὶ θηλέων), καθὼς καὶ 
γιὰ τὰ «Γραμματεῖα» (τὰ ἀλλιῶς Γραμματοσχολεῖα) μικρῶν χωρίων .
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Τὸ σύστημα αὐτὸ διατηρήθηκε μέχρι τὸ 1895, ὁπότε μὲ τὸν νέο νόμο 
΄
ΒΤΜΘ΄ 

τῆς 3 Σεπτεμβρίου 1895 «Περὶ τῆς στοιχειώδους ἢ δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως» 
(37Α΄) (ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἡ πλέον οὐσιαστικὴ παρέμβαση στὰ τῆς στοιχειώδους/
δημοτικῆς ἐκπαίδευσης) τὰ σχολεῖα τῆς στοιχειώδους ἐκπαίδευσης διαιρέθηκαν 
σὲ δύο κατηγορίες, τὰ κοινὰ Δημοτικὰ σχολεῖα καὶ τὰ πλήρη Δημοτικὰ σχολεῖα . 
Τὰ κοινὰ ἀποτελοῦνταν ἀπὸ τέσσερις ἐνιαύσιες τάξεις καὶ διακρίνονταν σὲ μο-
νοτάξια, διτάξια, τριτάξια καὶ τετρατάξια, ἀναλόγως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μαθητῶν . 
Τὰ πλήρη ἀποτελοῦνταν ἀπὸ ἕξι ἐνιαύσιες τάξεις .

Στὸν νό μο προ βλέ πον ται καὶ τὰ δι δα σκό με να μα θή μα τα γιὰ ὅ λα τα εἴ δη σχο λεί-
ων (ἀρ ρέ νων, θη λέ ων) κα θὼς καὶ τὰ σχε τι κὰ μὲ τὴ μι σθο δο σί α τῶν δι δα σκόν των .

Τὰ ἴ δια εἴ δη σχο λεί ων προ βλέ πει καὶ ὁ νό μος ΓϞΗ΄ (3098) τῆς 10 Αὐ γού στου 
1905 (165Α΄), μὲ τὴ δι α φο ρὰ ὅ τι στὰ κοι νὰ Δη μο τι κὰ σχο λεῖ α δί δα σκαν οἱ ὑ πο-
δι δά σκα λοι (ἀ πό φοι τοι τῶν Ὑ πο δι δα σκα λεί ων) καὶ τὰ σχο λεῖ α τῶν θη λέ ων εἶ ναι 
μό νο πλή ρη . «Καὶ ὁ νό μος οὗ τος δι ε τή ρη σε τὸ ἄ το πον τοῦ προ η γου μέ νου νό μου, 
ν’ ἀ να γνω ρί ζῃ τοὐ τέ στι δύ ο minima γε νι κῆς μορ φώ σε ως καὶ νὰ κα τα δι κά ζῃ μέ-
ρος τοῦ λα οῦ εἰς ἐλ λι πῆ μόρ φω σιν» .

Πάν τως θὰ πρέ πει νὰ ση μει ω θεῖ ὅ τι πλή ρη σχο λεῖ α (δηλ . ἑ ξα τά ξι α) ἱ δρύ θη-
καν καὶ λει τούρ γη σαν ἐ λά χι στα σὲ σχέ ση μὲ τὰ κοι νὰ καὶ τὰ Γραμ μα τεῖ α, ὅ πως 
ἀ πο δει κνύ ε ται ἀ πὸ τὶς κα τὰ και ροὺς στα τι στι κές .

Ἀπὸ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1922 τὰ κοινὰ σχολεῖα καταργήθηκαν καὶ μετατρά-
πηκαν καὶ αὐτὰ σὲ πλήρη (νόμος 2858/9 .7 .1922-133Α΄) . Ἔτσι ἡ στοιχειώδης ἐκπαί-
δευση ἔγινε ἑξαετής .

Στὸ μεταξύ, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1913 δημοσιεύθηκε νέο ὡρολόγιο καὶ ἀνα-
λυτικὸ πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο κατὰ καιροὺς ὑπέστη διάφορες τροποποιήσεις, κυ-
ρίως ὡς πρὸς τὸ μάθημα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας: ἀφαίρεση τῆς διδασκαλίας τῆς 
ἀρχαίας ἑλληνικῆς, καθιέρωση καὶ στὰ διδακτικὰ βιβλία τῆς δημοτικῆς γλώσσας, 
κυρίως κατὰ τὴν περίοδο 1917-1920, τὴν ἐν συνεχείᾳ κατάργησή της καὶ ἐπανα-
φορὰ τῆς καθαρεύουσας, ἐκ νέου καθιέρωση τῆς δημοτικῆς κτλ .

Ἂς σημειωθεῖ, ἐπιπλέον, ὅτι τὰ περισσότερα Δημοτικὰ σχολεῖα εἶχαν τέσσε-
ρις τάξεις καὶ κατὰ συνέπεια οἱ φοιτῶντες σὲ αὐτὰ μαθητὲς διδάσκονταν μόνο 
μέρος τῆς ὕλης, ἡ ὁποία ὁλοκληρωνόταν μὲ τὶς ἕξι τάξεις .

Κατὰ τὴ μακροχρόνια πορεία τῶν Δημοτικῶν σχολείων μὲ διάφορες ρυθ-
μίσεις τακτοποιήθηκαν καὶ ἄλλα λειτουργικὰ προβλήματα: Καταργήθηκαν τὰ 
δίδακτρα ποὺ προβλέπονταν ἀπὸ τὸν ἀρχικὸ νόμο τοῦ 1834 (νόμος 

΄
ΑΣΞΓ΄/ 

26 .7 .1885-87Α΄), ρυθμίστηκαν ζητήματα ἐγγραφῶν, ἐξετάσεων, ὡρῶν διδασκα-
λίας κάποιων μαθημάτων κ .ἄ . Βασικὴ πάντως ἀλλαγὴ σημειώθηκε μὲ τὸν νόμο 
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2125/14 .3 .1920 (64Α΄), σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο οἱ δαπάνες τῆς στοιχειώδους ἐκπαι-
δεύσεως σὲ ὅλο τὸ κράτος βαρύνουν πλέον τὸ Δημόσιο, χωρὶς καμιὰ ὑποχρέω-
ση τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων .

Τα παραπάνω ἴσχυαν καὶ γιὰ τὰ Δημοτικὰ σχολεῖα θηλέων ποὺ ἱδρύθηκαν 
καὶ λειτούργησαν σὲ μεγάλες πόλεις, κυρίως μετὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς συνεκ-
παίδευσης τὸ 1852 . Ὅμως στὰ Δημοτικὰ σχολεῖα τῶν μικρῶν πόλεων καὶ χωρί-
ων ἀγόρια καὶ κορίτσια φοιτοῦσαν μαζὶ μέχρι καὶ τὸ 1929, ὁπότε πλέον ὅλα τὰ 
Δημοτικὰ σχολεῖα μετατράπηκαν σὲ μικτά .
2 .  Δ ι δ α κ τ ι κ ὸ  π ρ ο σ ω π ι κ ό

Τὸ διδακτικὸ προσωπικὸ (ἄρρενες-θήλεις) τῶν Δημοτικῶν σχολείων ἀποτε-
λοῦσαν οἱ ἑξῆς κατηγορίες:

α .  Πτυχιοῦχοι παντὸς εἴδους Διδασκαλείων .
β . Πτυχιοῦχοι εἰδικῶν ἐξεταστικῶν ἐπιτροπῶν, κυρίως κατὰ τὸ χρονικὸ δι-

άστημα 1865-1877 (ποὺ δὲν λειτουργοῦσε Διδασκαλεῖο), κατὰ τὸ ὁποῖο τέτοιες 
ἐπιτροπὲς λειτούργησαν σὲ διάφορες πόλεις:

1868-1872: Ἀθήνα, Σπάρτη, Τρίπολη, Λαμία, Ἑρμούπολη Σύρου, Ναύπλιο, Πά-
τρα .

1872-1877: Ἀθήνα (διαρκὴς ἐξεταστικὴ ἐπιτροπή) .
Ἀ πὸ αὐ τὲς τὶς ἐ πι τρο πὲς ἔ λα βαν πτυ χί ο 1 .800 πε ρί που δη μο δι δά σκα λοι, οἱ 

ὁ ποῖ οι, χω ρὶς κα μι ὰ παι δα γω γι κὴ καὶ δι δα κτι κὴ μόρ φω ση, θε ω ροῦν ται –στὴν 
ἱ στο ρί α τῆς νε ο ελ λη νι κῆς ἐκ παί δευ ση ς– κα τώ τε ροι ποι ο τι κῶς ὅ λων των ἄλ λων 
δη μο δι δα σκά λων .

Ἐ πί σης στὴν ἴ δια κα τη γο ρί α ἀ νή κουν καὶ οἱ προ ερ χό με νοι ἀ πὸ τὴ Θεσ σα λί α 
καὶ τὴν πε ρι ο χὴ τῆς Ἄρ τας, οἱ ὁ ποῖ οι ἐ ξε τά στη καν στὴν Ἀ θήνα ἀ πὸ πρὸς τοῦ το 
συγκροτημένη ἐ πι τρο πὴ (1882-1883), ὅ πως καὶ οἱ θήλεις, οἱ ὁ ποῖ ες ἐ ξε τά ζον ταν 
ἀ πὸ εἰ δι κὲς πρὸς τοῦ το ἐ πι τρο πές .
3 .  Δ ι  δ ά  σ κ α  λ ο ι  Ν έ  ω ν  Χω  ρ ῶ ν

Πρόκειται γιὰ ποικίλο διδακτικὸ προσωπικὸ τῶν διαφόρων τύπων σχολείων 
ποὺ λειτουργοῦσαν στὶς περιοχὲς πρὶν ἀπὸ τὴν ἐνσωμάτωσή τους στὸν ἐθνικὸ 
κορμό . Ὅλοι αὐτοί, μὲ διάφορες νομοθετικὲς καὶ διοικητικὲς ρυθμίσεις τοῦ κρά-
τους, ἀφομοιώθηκαν πρὸς τοὺς δημοδιδασκάλους τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ 
ἐντάχθηκαν στὸ βασικὸ ἐκπαιδευτικὸ σῶμα τῶν Δημοτικῶν σχολείων, ἀκολου-
θώντας τὴν κοινὴ πορεία τοῦ ἑνιαίου ἐκπαιδευτικοῦ σώματος .

Ἀκόμη, στὸ ἑλληνικὸ κράτος κατέφυγαν καὶ ἀρκετοὶ Ἕλληνες τὴν καταγωγὴ 
πτυχιοῦχοι ξένων Διδασκαλείων, ἰσότιμων μὲ τὰ ὅμοια τῆς Ἑλλάδας . Σὲ αὐτοὺς 
τοὺς πρόσφυγες ἐκπαιδευτικοὺς δόθηκε ἡ δυνατότητα –μὲ διάφορες νομοθε-
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τικὲς ρυθμίσεις– νὰ ἀφομοιωθοῦν πρὸς τοὺς πτυχιούχους αὐτοτελῶν ἑλληνικῶν 
Διδασκαλείων, μετὰ ἀπὸ ἐξετάσεις στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, ἐγγράφως καὶ προ-
φορικῶς .

Εἰδικότερα, γιὰ πρόσφυγες πτυχιούχους ρωσικῶν Διδασκαλείων ἡ δυνατό-
τητα ἀφομοίωσής τους προϋπέθετε τὴν παρακολούθηση ἐτήσιας εἰδικῆς σειρᾶς 
μαθημάτων (νεοελληνικὴ γλώσσα καὶ λογοτεχνία, ἑλληνικὴ ἱστορία, γεωγραφία 
τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Βαλκανικῶν χωρῶν) σὲ Διδασκαλεῖο ἢ Γυμνάσιο τῆς Θεσ-
σαλονίκης, καὶ τὴν ἐν συνεχείᾳ γραπτὴ καὶ προφορικὴ ἐξέταση στὰ μαθήματα 
ποὺ εἶχαν παρακολουθήσει .

Μία ἀκόμη μικρὴ κατηγορία διδασκαλισσῶν ἦταν αὐτὴ τῶν ἐργοχείρων, τὰ 
ὁποῖα –ὅπως καὶ ἡ ραπτικὴ– ἔπρεπε νὰ διδάσκονται στὰ Δημοτικὰ σχολεῖα τῶν 
κοριτσιῶν καὶ στὰ Ἀνώτερα Παρθεναγωγεῖα . Ἐπειδὴ ὅμως γιὰ τὴ διδασκαλία 
τους ἀπαιτοῦνταν εἰδικὲς γνώσεις, κρίθηκε ἀπαραίτητη ἡ παρουσία εἰδικευ-
μένου προσωπικοῦ· ἔτσι μὲ διάταγμα τῆς 13 Μαρτίου 1886 (74Α΄) καθορίστη-
καν τὰ προσόντα τῶν «διδασκαλισσῶν τῶν ἐργοχείρων» καὶ τὰ τῶν ἐξετάσε-
ων τῶν ὑποψηφίων, στὶς ὁποῖες μποροῦσαν νὰ λάβουν μέρος εἴτε πτυχιοῦχες 
δασκάλες ἢ κάτοχες τουλάχιστο ἐνδεικτικοῦ ἀνώτερης τάξης τοῦ Παρθεναγω-
γείου ποὺ ἰσοδυναμοῦσε πρὸς τὴν Γ΄ τάξη Ἑλληνικοῦ σχολείου . Οἱ ἐπιτυχοῦσες 
ἔπαιρναν εἰδικὸ πτυχίο χειροτεχνημάτων . Γιὰ μερικὰ χρόνια διεξήχθηκαν ἐξετά-
σεις καὶ ὁρισμένες πτυχιοῦχες δασκάλες ἔλαβαν τὸ εἰδικὸ αὐτὸ πτυχίο καὶ διο-
ρίστηκαν σὲ μεγάλα Δημοτικὰ σχολεῖα, κυρίως πρωτευουσῶν νομῶν (Ἀθήνας, 
Πειραιᾶ, Πάτρας, Σπάρτης, Πύργου, Τριπόλεως, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Ἑρμου-
πόλεως κ .ἄ .) .

Β.  Γραμματοδιδασκαλεῖα / Γραμματοσχολεῖα - Γραμματοδιδάσκαλοι / Γραμματιστὲς 
/ Ὑποδιδάσκαλοι
Ἡ ἔλλειψη ἱκανοῦ ἀριθμοῦ δημοδιδασκάλων ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν κα-

τοίκων ὅλων σχεδὸν τῶν χωρίων γιὰ ἵδρυση καὶ λειτουργία σὲ αὐτὰ Δημοτικῶν 
σχολείων ὁδήγησε στὴ λύση τῶν Γραμματοδιδασκαλείων, σχολείων δηλαδὴ ἰδι-
ωτικῶν, στὰ ὁποῖα κάποιοι μὲ στοιχειώδεις γνώσεις δίδασκαν –ἀμειβόμενοι ἀπὸ 
τοὺς γονεῖς τῶν μαθητῶν– τὰ «κοινά» λεγόμενα γράμματα (ἀνάγνωση, γραφή, 
στοιχεῖα ἀριθμητικῆς) χρησιμοποιώντας κυρίως ἐκκλησιαστικὰ βιβλία (Ψαλτή-
ριον, Ὀκτώηχος κτλ .) . Τὰ σχολεῖα αὐτὰ ἁπλώθηκαν σὲ μεγάλη ἔκταση στὴ χώ-
ρα, καὶ μάλιστα δημιουργήθηκε ἔντονος ἀνταγωνισμὸς μεταξὺ τῶν γραμματοδι-
δασκάλων, γεγονὸς ποὺ ὑποχρέωσε τὸ κράτος νὰ παρέμβει τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 
1844 καὶ νὰ ἀπαιτήσει ὁρισμένα προσόντα ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἤθελαν νὰ ἀσκή-
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σουν τὸ ἐπάγγελμα τοῦ γραμματοδιδασκάλου, τὰ ὁποῖα, ἐφόσον ἀποδεικνυόταν 
μὲ ἐξετάσεις ὅτι διέθεταν, τοὺς ὁδηγοῦσαν στὴ λήψη τῆς σχετικῆς ἄδειας . Τὰ 
ἀπαιτούμενα προσόντα ἦταν ἡ κατοχὴ τῶν γνώσεων ἐκείνων ποὺ δίδασκαν, δη-
λαδὴ τὰ «κοινά» γράμματα .

Ἡ ρύθμιση αὐτὴ ἴσχυσε –μὲ ὁρισμένες τροποποιήσεις– μέχρι τὸ 1880, ὁπότε 
ἀφενὸς ἀπαιτήθηκαν αὐστηρότερα προσόντα καὶ ἀφετέρου ἐπιτράπηκε στοὺς 
δήμους νὰ ἀναγράφουν στοὺς προϋπολογισμούς τους χρηματικὸ ποσὸ ὑπὲρ τῶν 
γραμματοδιδασκάλων· καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ ἐπιπλέον τὰ Γραμματοδιδασκα-
λεῖα (ἢ καὶ «Γραμματοσχολεῖα» στὴ συνέχεια) καὶ οἱ γραμματοδιδάσκαλοι «ἀνα-
γνωρίστηκαν» ἐπισήμως ἀπὸ τὸ κράτος, ἀφοῦ τὴ μισθοδοσία τους ἀνέλαβε ἀπὸ 
τὸ 1888 τὸ Ταμεῖο τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως, καὶ πολλοὺς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς 
διόριζε σὲ συστημένα μὲν Δημοτικὰ σχολεῖα ἀλλὰ ποὺ ἔμεναν κενὰ ἀπὸ τὴν 
ἔλλειψη δημοδιδασκάλων .

Τὸ 1884 μὲ τὸν νόμο ͵ΑΡΠΕ΄/17 .4 .1884 «Περὶ ὑποδιδασκάλων» (174Α΄) τὸ 
κράτος ἐπιχείρησε, ἀνεπιτυχῶς ὅμως, νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ πρόβλημα τῶν γραμ-
ματοδιδασκαλείων· ὅμως ὁ νόμος παρέμεινε ἀνενεργός .

Ὁ ὑπερβολικὰ μεγάλος ἀριθμὸς γραμματοδιδασκάλων ὑποχρέωσε τὴν Κυ-
βέρνηση –μὲ διάταγμα τῆς 13 Σεπτεμβρίου 1891 (259Α΄)– νὰ αὐξήσει, γιὰ ἄλλη 
μιὰ φορά, τὰ προσόντα τους καὶ νὰ ὁρίσει ὑποχρεωτικὴ ἄσκηση στὴ μέθοδο δι-
δασκαλίας . Τὰ αὐξημένα προσόντα εἶναι: ἀπολυτήριο Ἑλληνικοῦ σχολείου ἢ Ἱε-
ρατικῆς Σχολῆς ἢ πρότυπου (6/ταξίου) Δημοτικοῦ σχολείου, ἡλικία ὄχι μικρότε-
ρη τῶν 16 ἐτῶν, ἀπόδειξη ἀσκήσεως στὴ μέθοδο διδασκαλίας . Ἡ ρύθμιση ὅμως 
αὐτὴ μείωσε αἰσθητὰ τὸν ἀριθμό τους ἔτσι ποὺ στὴν πράξη ἀναιρέθηκε, καθὼς 
δὲν ἐπαρκοῦσαν ὅσοι ἀσκήθηκαν (περίπου 350) νὰ καλύψουν τὰ κενά .

Τελικῶς τὸ κράτος προχώρησε σὲ ριζικότερη λύση . Μὲ τὸν νόμο 
΄
ΒΟΘ΄/6 

Αὐγούστου 1892 (277Α΄) ἵδρυσε τὰ λεγόμενα Ὑποδιδασκαλεῖα, μονοετοῦς δι-
άρκειας, στὰ ὁποῖα μποροῦσαν νὰ φοιτήσουν, ὕστερα ἀπὸ εἰσιτήριες ἐξετάσεις, 
κάτοχοι ἀπολυτηρίου Σχολαρχείου ἡλικίας 16-30 ἐτῶν . Οἱ ἀπόφοιτοι ὀνομάζο-
νταν «γραμματισταί» .

26  Ὑποδιδασκαλεῖα λειτούργησαν σὲ διάφορες πόλεις σὲ διάστημα 16 ἐτῶν 
καὶ οἱ ἀπόφοιτοί τους διορίζονταν στὴ θέση γραμματοδιδασκάλων ἀλλὰ καὶ 
στὰ λεγόμενα «κοινά» Δημοτικὰ σχολεῖα (τῶν τεσσάρων ἐνιαυσίων τάξεων) ποὺ 
λειτουργοῦσαν σὲ μικρὲς πόλεις καὶ χωρία (τὰ σχολεῖα αὐτὰ ὀνομάζονταν καὶ 
«Γραμματεῖα») . Ὑπολογίζεται ὅτι ἀπὸ ὅλα τὰ Ὑποδιδασκαλεῖα ἐξῆλθαν 1 .200 πε-
ρίπου γραμματιστὲς (οἱ ὁποῖοι μὲ τὸν νόμο 

΄
ΓϞΗ΄ (3098) τοῦ 1905 (165Α΄) μετο-

νομάστηκαν «ὑποδιδάσκαλοι») .
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Μὲ τὸν νόμο 2858/1922 (133Α΄) οἱ ὑποδιδάσκαλοι ὀνομάστηκαν δημοδιδά-
σκαλοι γ΄ τάξεως, ἐντάχθησαν κανονικὰ στὸ σῶμα τῶν δημοδιδασκάλων καὶ ἀκο-
λούθησαν ὅλες τὶς μετέπειτα ρυθμίσεις γιὰ τὴν ὑπηρεσιακή τους γενικῶς κατά-
σταση, οἱ ὁποῖες θεσπίστηκαν ὣς τὸ τέλος τῆς περιόδου .

Γ. Νηπιαγωγεῖα - Νηπιαγωγοὶ
Ἡ ἵδρυση καὶ λειτουργία τοῦ θεσμοῦ τῶν Νηπιαγωγείων μεταφυτεύτηκε ἀπὸ 

τὴν Εὐρώπη στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς ἱεραποστόλους καὶ ἀπὸ ἐκπαιδεύτριες νη-
πιαγωγῶν τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας ποὺ εἶχαν σπουδάσει στὸ ἐξωτερι-
κό . Τάξεις Νηπιαγωγείων ἱδρύθηκαν σχεδὸν ταυτόχρονα μὲ τὴν ὀργάνωση τῶν 
σχολείων θηλέων . Πρωτοπόροι ὑπῆρξαν ὁ γερμανὸς Fr . Hildner τὸ 1830 στὴ Σύ-
ρο («νηπιακὸν σχολεῖον») καὶ ὁ Ἀμερικανὸς J . Hill στὴν Ἀθήνα (1831) . Ἐπίσης 
ἀπὸ τὸ 1837 εἶχε ἱδρυθεῖ καὶ λειτουργοῦσε σχολεῖο νηπίων (θηλέων) στὴ Σύρο, 
τὸ ὁποῖο ἀνῆκε στὸ Ἀνώτερο Δημοτικὸ Παρθεναγωγεῖο . Τὸ 1840 ἵδρυσε ἡ Φι-
λεκπαιδευτικὴ Ἑταιρεία Νηπιαγωγεῖο γιὰ μικρὰ ἀγόρια . Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 
1850 ἄρχισαν νὰ ἱδρύονται καὶ νὰ λειτουργοῦν Νηπιαγωγεῖα σὲ διάφορα ἰδιω-
τικὰ σχολεῖα (1856: Δανιὴλ καὶ Ἀσπασία Σουρμελῆ· 1859: Δῆμος Πειραιῶς· 1869: 
Ἑλληνικὸ Παρθεναγωγεῖο κ .ἄ .) .

Ἐκείνη πάντως ποὺ καθιέρωσε συστηματικὰ τὴν προσχολικὴ ἀγωγὴ στὴν 
Ἑλλάδα εἶναι ἡ Αἰκατερίνη Λασκαρίδου, ἡ ὁποία ἐπιπλέον ἀσχολήθηκε –ὕστε-
ρα ἀπὸ εἰδικὲς σπουδὲς στὴ Γερμανία– μὲ τὴν ἐκπαίδευση νηπιαγωγῶν (1880-
1885) στὸ «Ἑλληνικὸν Παρθεναγωγεῖον», χορηγώντας μάλιστα καὶ σχετικὰ πτυ-
χία (τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν ἀναγνωρίζονταν ἀπὸ τὸ κράτος) . Στὴν ἐκπαίδευση νη-
πιαγωγῶν εἶχαν προηγηθεῖ ἡ Francis Hill, ἡ ὁποία εἶχε ξεκινήσει αὐτὴν τὴν προ-
σπάθεια ἀπὸ τὸ 1853, καὶ ἡ Φιλεκπαιδευτικὴ Ἑταιρεία ἀπὸ τὸ 1864, ἡ ὁποία μά-
λιστα ἀπὸ τὸ 1870 εἶχε ἀρχίσει νὰ χορηγεῖ καὶ εἰδικὸ δίπλωμα νηπιαγωγοῦ .

Ἡ κρατικὴ παρέμβαση σημειώθηκε πρὸς τὸ τέλος τοῦ 19ου αἰώνα . Συγκε-
κριμένα, μετὰ τὴν ἔκδοση τοῦ νόμου 

΄
ΒΤΜΘ΄ «Περὶ τῆς στοιχειώδους ἢ δημο-

τικῆς ἐκπαιδεύσεως» τῆς 3 Σεπτεμβρίου 1895 (ὁ ὁποῖος ὅριζε ὅτι «τὰ νηπιαγω-
γεῖα συνιστῶνται τῇ ἀδείᾳ τοῦ ἐπὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως Ὑπουργείου ὑπὸ 
ἰδιωτῶν, διδάσκουσι δ’ ἐν αὐτοῖς διδασκάλισσαι ἀνεγνωρισμέναι διὰ πτυχίου» 
- ἄρθρ . 3), ἐκδόθηκε στὶς 30 Ἀπριλίου 1896 διάταγμα «περὶ συστάσεως Νηπια-
γωγείων» (68Α΄) μὲ τὸ ὁποῖο ὁρίζονταν ὁ σκοπός, τὰ μαθήματα καὶ οἱ ἐργασίες 
τῶν τριτάξιων Νηπιαγωγείων .

Ὣς τὸ τέλος τοῦ 19ου αἰώνα ἀλλὰ καὶ τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20οῦ τὰ Νη-
πιαγωγεῖα ἦταν ἰδιωτικὰ στὴν πλειονότητά τους καὶ λίγα μόνο λειτουργοῦσαν 
χάρη σὲ πρωτοβουλίες κάποιων δήμων ἢ κοινοτήτων .
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Γιὰ τὰ Διδασκαλεῖα Νηπιαγωγῶν γίνεται ἀναφορὰ στὴ σχετικὴ ἑνότητα περὶ 
Διδασκαλείων .

Δ. Πρακτικὲς σχολὲς θηλέων
Λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν κατάληψη τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ στρατό, ἱδρύ-

θηκαν καὶ ἄρχισαν νὰ λειτουργοῦν δύο στοιχειώδεις Πρακτικὲς σχολές, στὴν 
Ἔδεσσα καὶ στὰ Γιανιτσά . Οἱ σχολὲς αὐτὲς ἀναγνωρίστηκαν μὲ τὸν νόμο 402/17 
Νοεμβρίου 1914 (348Α΄) καὶ ἐξακολουθοῦσαν νὰ λειτουργοῦν ἕως τοὺς πρώτους 
μῆνες τοῦ 1918 «ἀποδίδουσαι ἀγλαοὺς καρπούς, ἰδίᾳ ἐν τῷ κύκλῳ τῆς διαδόσε-
ως τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ τοῦ Ἐθνικοῦ φρονήματος», χωρὶς ὅμως κανονισμό .

Τὸ κενὸ αὐτὸ καλύφθηκε μὲ τὸν νόμο 1329 τῆς 16 Ἀπριλίου 1918 «Περὶ πρα-
κτικῶν σχολῶν θηλέων» (89Α΄), σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο αὐτὲς κατατάχθηκαν στὰ 
σχολεῖα τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης, ἀλλὰ καὶ ὅποιες ἄλλες θὰ ἱδρύονταν . Στὶς 
Πρακτικὲς σχολὲς θηλέων μποροῦσαν νὰ φοιτοῦν κορίτσια ἀπὸ (ξενόφωνες κυ-
ρίως) περιοχὲς τῆς Βόρειας Ἑλλάδας, («ἐν ξενοφώνοις μέρεσι τῆς Μακεδονίας 
καὶ Ἠπείρου», γιὰ προφανεῖς ἐθνικοὺς λόγους) .

Οἱ σπουδάστριες αὐτῶν τῶν σχολῶν διδάσκονταν (ἀπὸ πτυχιοῦχες ἐκπαιδευ-
τικοὺς, μὲ γνώσεις τῶν οἰκιακῶν ἔργων), ἐκτὸς ἀπὸ στοιχειώδεις γνώσεις, μαθή-
ματα σχετικὰ μὲ οἰκιακὰ ἔργα καὶ χειροτεχνήματα γιὰ βιοποριστικοὺς βασικῶς 
λόγους, ἔτσι ποὺ οἱ σχολὲς αὐτὲς ἀποκτοῦσαν ἐπαγγελματικὸ χαρακτήρα .

Τέτοιες σχολὲς λειτούργησαν στὶς περιφέρειες Ἐδέσσης, Καστοριᾶς, Φλώρι-
νας κ .ἄ .

Ε. Συμπληρωματικὰ σχολεῖα δημοτικῆς ἐκπαίδευσης
Σύμφωνα μὲ διάταξη τοῦ νόμου 2858/1922 (133Α΄), ἐκτὸς τῶν Νηπιαγωγείων 

καὶ τῶν Πρα κτικῶν σχολῶν, τὰ θερινὰ σχολεῖα καὶ ὅσα λειτουργοῦσαν σὲ ἡμέρες 
καὶ ὧρες ἀργίας τῶν Δημοτικῶν σχολείων θεωροῦνται συμπληρωματικὰ σχολεῖα 
τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης . Τὰ σχολεῖα αὐτὰ (ὅπως καὶ τὰ Νυκτερινὰ) ἱδρύο-
νται σὲ ξενόφωνους συνοικισμοὺς τῆς Βόρειας Ἑλλάδας, στὰ ὁποῖα εἶχαν τὴ δυ-
νατότητα νὰ φοιτήσουν ἰδίως νέοι ἀγράμματοι καὶ ξενόγλωσσοι .

Γιὰ τὰ δύο αὐτὰ εἴδη σχολείων (Πρακτικὲς σχολὲς θηλέων καὶ Συμπληρωμα-
τικὰ σχολεῖα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ Νηπιαγωγεῖα) εἶναι χαρακτηριστικὰ ὅσα 
ἀναφέρονται στὴν αἰτιολογικὴ ἔκθεση τοῦ σχετικοῦ νομοσχεδίου (22 Ἀπριλί-
ου 1922):

Ὁ πολλαπλασιασμὸς τῶν Πρακτικῶν Σχολῶν θηλέων καὶ τῶν Νηπιαγωγείων 
καὶ ἡ ἵδρυσις σχολείων εἰς τὰ θερινὰ ἐνδιαιτήματα ποιμενικῶν πληθυσμῶν, καὶ 
σχολῶν λειτουργουσῶν καθ’ ἡμέρας καὶ ὥρας, καθ’ ἃς δὲν λειτουργοῦσι τὰ δη-
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μοτικὰ σχολεῖα, νυκτερινῶν καὶ ἡμερησίων, τῶν τελευταίων προοριζομένων ἰδίως 
διὰ τὸ θῆλυ φῦλον, φρονοῦμεν ὅτι θὰ ἀποδειχθῶσι μέτρα λίαν συντελεστικὰ εἰς 
τὴν θεραπείαν τῶν γλωσσικῶν ἰδίως ἀναγκῶν τῶν χωρῶν τούτων .

Τέτοιες σχολές, στὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία τῶν ὁποίων εἶχαν στραφεῖ μὲ ἐπι-
τυχία ἰδιῶτες καὶ σύλλογοι/σωματεῖα ἀπὸ ἀρκετὰ νωρίς, συστηματικότερα λει-
τούργησαν μετὰ τὸ 1929 ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς μεταρρύθμισης τῆς Κυ-
βέρνησης Ἐλευθερίου Βενιζέλου .

ιι. 1929-1959

Α. Προ σχο λι κὴ Ἀ γω γὴ / Νη πι α γω γεῖ α
Σύμ φω να μὲ τὸν νό μο 4397/16 .8 .1929 «Πε ρὶ στοι χει ώ δους ἐκ παι δεύ σε ως»  

(309Α΄), στὰ σχο λεῖ α γε νι κῆς μορ φώ σε ως πε ρι λαμ βά νον ται καὶ τὰ Ν η  π ι  α  γ ω -
γ ε ῖ  α, σκο πὸς τῶν ὁ ποί ων εἶ ναι «ἡ δι’ ἁ πλῶν καὶ τερ πνῶν παι διῶν, ἀ σχο λι ῶν 
καὶ ἀ σκή σε ων ὑ πο βο ή θη σις τῆς σω μα τι κῆς καὶ πνευ μα τι κῆς ἐ ξε λί ξε ως τῶν νη-
πί ων καὶ ἡ δι ὰ τοῦ τρό που τού του προ πα ρα σκευ ὴ αὐ τῶν δι ὰ τὸ δη μο τι κὸν σχο-
λεῖ ον» (ἄρ θρο 2) .

Στὰ Νη πι α γω γεῖ α φοι τοῦν ἐ πὶ δι ε τί α νή πι α των δύ ο φύ λων μὲ συμ πλη ρω μέ-
νο τὸ 4ο ἔ τος τῆς ἡ λι κί ας τους ἢ ποὺ τὸ συμ πλη ρώ νουν τὸ πρῶ το ἑ ξά μη νο τοῦ 
σχο λι κοῦ ἔ τους .

Κα θὼς τὰ Νη πι α γω γεῖ α ἀ πο τέ λε σαν τμῆ μα τοῦ δη μό σι ου ἐκ παι δευ τι κοῦ συ-
στή μα τος, αὐ ξή θη κε ὁ ἀ ριθ μός τους σὲ ὅ λη τὴ χώ ρα, ὅ πως ἀ πο δει κνύ ε ται ἀ πὸ 
τὰ στοι χεῖ α τῆς Στα τι στι κῆς Ὑ πη ρε σί ας, σύμ φω να μὲ τὰ ὁ ποῖ α ἐ νῶ τὸ σχο λι-
κὸ ἔ τος 1928-1929 (πρὸ τῆς ψη φί σε ως τοῦ νό μου) λει τουρ γοῦ σαν 501 Νη πι α γω-
γεῖ α, τὸ σχο λι κὸ ἔ τος 1938-1939 ὁ ἀ ριθ μὸς τοὺς ἀ νῆλ θε στὰ 799 (καὶ οἱ νη πι α-
γω γοὶ στὶς 850) .

Κα τὰ τὴν πε ρί ο δο τῆς Κα το χῆς, ὁ θε σμὸς τοῦ Νη πι α γω γεί ου δέ χτη κε τὸ με-
γα λύ τε ρο –σὲ σχέ ση μὲ τὶς ἄλ λες ἐκ παι δευ τι κὲς βαθ μί δε ς– πλῆγ μα, τὸ ὁ ποῖ ο προ-
σπά θη σε νὰ «θε ρα πεύσει» ἡ Ἀν τί στα ση στὶς ἐ λεγ χό με νες ἀ πὸ αὐ τὴν πε ρι ο χές .

Με τὰ τὴν ἀ πε λευ θέ ρω ση, καὶ κυ ρί ως κα τὰ τὴ δε κα ε τί α τοῦ 1950, ὁ θε σμὸς 
τῆς προ σχο λι κῆς ἀ γω γῆς ἐ ξε λί χθη κε ση μαν τι κά, κα θὼς τὸ κρα τι κὸ ἐν δι α φέ ρον 
ὑ πῆρ ξε ζω η ρό, χω ρὶς πάν τως «νὰ τὴν κα τα στή σει προ σπε λά σι μη ἀ πὸ ὅ λα τα κοι-
νω νι κὰ στρώ μα τα» (Χα ρί τος: 230), ἂν καὶ ὣς τὸ τέ λος τοῦ σχο λι κοῦ ἔ τους 1958-
1959 ὁ ἀ ριθ μὸς τῶν Νη πι α γω γεί ων αὐ ξή θη κε κα τὰ 300 .

«Ἀ πὸ τὴν ἄ πο ψη τῆς ἀ κο λου θού με νης με θο δο λο γί ας κα τὰ τὴν ἴ δια πε ρί ο-
δο ση μει ώ θη κε ση μαν τι κὴ «εἰσ ρο ή» στὴν Ἑλ λά δα τω ν ἐπι στη μο νι κῶν ρευ μά των 
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ποὺ δι έ πουν κα τὰ τὴ δι άρ κει α τοῦ εἰ κο στοῦ αἰ ώ να τὴν εὐ ρω πα ϊ κὴ προ σχο λι-
κὴ ἀ γω γὴ (τὰ μον τέ λα τῆς Μον τεσ σό ρι καὶ τοῦ Φρε νὲ κυ ρί ως) καὶ προ ο δευ τι-
κὰ ταυ τό χρο νη ἐγ κα τά λει ψη τῆς με θο δο λο γί ας τοῦ φραιμ πε λι α νοῦ νη πι α γω γεί-
ου» (Χα ρί τος: 230) .

Γιὰ τὴ λει τουρ γί α τῶν Νη πι α γω γεί ων, τὸν Δε κέμ βρι ο τοῦ 1954 ἀ πο στέλ λε ται 
στὰ σχο λεῖ α ἕ να σχέ δι ο δι α τάγ μα τος μὲ τὸ ὡ ρο λό γι ο πρό γραμ μα καὶ τὶς σχο λι κὲς 
δρα στη ρι ό τη τες γιὰ δο κι μα στι κὴ ἐ φαρ μο γή . Τὸ σχέ δι ο αὐ τὸ ἀ πο τε λεῖ κατ’ οὐ σί-
αν τὸ πρῶ το στὴν ἱ στο ρί α τοῦ ἑλ λη νι κοῦ Νη πι α γω γεί ου ἀ να λυ τι κὸ πρό γραμ μα .

Β. Δη μο τι κὰ σχο λεῖ α
Μὲ τὸν ἴ διο νό μο, στὰ σχο λεῖ α τῆς στοι χει ώ δους ἐκ παί δευ σης πε ρι λαμ βά νον-

ται καὶ τὰ Δ η  μ ο  τ ι  κ ά, σκο πὸς τῶν ὁ ποί ων εἶ ναι «ἡ στοι χει ώ δης προ πα ρα σκευ ὴ 
τῶν μα θη τῶν διὰ  τὴν ζω ὴν καὶ ἡ πα ρο χὴ εἰς αὐ τοὺς τῶν ἀ πα ραι τή των πρὸς μόρ-
φω σιν χρη στοῦ πο λί του στοι χεί ων» .

Τὰ Δη μο τι κὰ σχο λεῖ α εἶ ναι 6/τάξια, στὰ ὁ ποῖ α ἡ φοί τη ση εἶ ναι μι κτὴ γιὰ παι-
διὰ ἀ πὸ ἡ λι κί ας 6 ἐ τῶν συμ πλη ρω μέ νων ἢ ποὺ συμ πλη ρώ νον ται τὸ πρῶ το ἑ ξά-
μη νο τοῦ σχο λι κοῦ ἔ τους . Μὲ βά ση τὸν ἀ ριθ μὸ τῶν μα θη τῶν δι α κρί νον ται σὲ μο-
νο τά ξι α (=  μο νο θέ σι α), δι τά ξι α, τρι τά ξι α, τε τρα τά ξι α, πεν τα τά ξι α καὶ ἑ ξα τά ξι α 
(δηλ . δι θέ σι α, τρι θέ σι α κτλ .) .

Τὰ δι δα σκό με να μα θή μα τα εἶ ναι τὰ ἑ ξῆς:  Θρη σκευ τι κά, Ἑλ λη νι κά, Πρα κτι-
κὴ Ἀ ριθ μη τι κή, Στοι χει ώ δης Γε ω με τρί α, Ἱ στο ρί α τοῦ Ἑλ λη νι κοῦ Ἔ θνους καὶ τὰ 
κυ ρι ώ τα τα τῆς παγ κο σμί ου, Γε ω γρα φί α, Στοι χεῖ α φυ σι κῆς ἱ στο ρί ας  φυ σι κῆς καὶ 
χη μεί ας…, Ὠ δι κή, Καλ λι γρα φί α, Ἰ χνο γρα φί α, Χει ρο τε χνί α, Γυ μνα στι κή .

Γιὰ κά θε Δη μο τι κὸ σχο λεῖ ο προ βλέ πε ται σχο λι κὸς κῆ πος (γιὰ τὴ δι δα σκα λί α 
τῶν φυ σι ο γνω στι κῶν μα θη μά των καὶ γιὰ ἀ πό κτη ση ἀ πὸ τοὺς μα θη τὲς προ κα-
ταρ κτι κῶν γνώ σε ων καλ λι έρ γει ας τῆς γῆς), ἐρ γα στή ρι ο, βι βλι ο θή κη .

Ἐ πι πλέ ον, προ βλέ πε ται ἡ ἵ δρυ ση Δη μο τι κῶν σχο λεί ων «δι ὰ τοὺς πνευ μα τι-
κῶς ἀ νω μά λους παῖ δας», ὑ παί θρι α σχο λεῖ α γιὰ ἀ σθε νῆ παι διά, ἀλ λὰ καὶ νυ κτε-
ρι νὲς σχο λὲς (γιὰ τὶς ὁ ποῖ ες γί νε ται ἀ να φο ρὰ σὲ εἰ δι κὸ κε φά λαι ο γιὰ τὰ νυ κτε-
ρι νὰ/ἑ σπε ρι νὰ σχο λεῖ α) .

Ἡ δο μὴ αὐ τὴ τοῦ Δη μο τι κοῦ σχο λεί ου ἴ σχυ σε γιὰ πά ρα πολ λὰ χρό νι α, μὲ μα-
κρὲς ἀλ λα γές, κυ ρί ως ὡς πρὸς τὴ γλώσ σα δι δα σκα λί ας, ἀλ λὰ καὶ τὸν σκο πὸ τοῦ 
Δη μο τι κοῦ σχο λεί ου, ὅ πως –γιὰ πα ράδειγ μα– συμ βαί νει μὲ τὸ Νο μο θε τι κὸ Δι ά-
ταγ μα 1461/1942 (162Α΄), στὸ ὁ ποῖ ο ὡς σκο πὸς τοῦ σχο λεί ου ὁ ρί ζε ται «ἡ ἠ θι κή, 
θρη σκευ τι κὴ καὶ ἐ θνι κὴ ἀ γω γὴ τῶν μα θη τῶν καὶ ἡ με τά δο σις εἰς τού τους τῶν διὰ 
τὴν ζω ὴν ἀ πα ραι τή των γνώ σε ων καὶ δε ξι ο τή των», «ἐγ κλι μα τισμέ νος» στὸ συγ κε-
κρι μέ νο πε ρι βάλ λον τῆς κα το χι κῆς κυ βέρ νη σης .


