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                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

 

 

Η αλληλοδιδακτική μέθοδος, είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε τον 17ο αιώνα 
στην Αγγλία και τον 18ο αιώνα στην Γαλλία του Σαραζίνου.  Στην Ελλάδα έφτασε 
μετά την επανάσταση του 1821, την οποία έφερε ο Ιωάννης Κοκκώνης, στα χρόνια 
του Καποδίστρια. Αναπτύχθηκε πολύ στις δύο αυτές χώρες που προαναφέραμε μιας 
και είχε πολλά θετικά στοιχεία, όπως εξοικονόμηση χρημάτων, χώρου, χρόνου, 
καθώς και καλύτερη απόδοση στην μάθηση. Βέβαια, σύμφωνα με διάφορες πηγές , η 
αλληλοδιδακτική μέθοδος έχει τις ρίζες της από πολύ παλαιότερα στα χρόνια της 
Αρχαιότητας και στον Μεσαίωνα, όπου συναντούμε παρεμφερείς μέθοδοι 
διδασκαλίας. Επίσης, ο Γεώργιος Κλεόβουλος ήταν ένας από τους σημαντικότερους 
συντελεστές της αλληλοδιδακτικής μεθόδου παγκοσμίως, μιας και έφτιαξε στην 
Γαλλία τους γνωστούς Πίνακες Αλληλοδιδακτικής μεθόδου, τους οποίους έφερε και 
στην Ελλάδα καθώς και για το αλληλοδιδακτικό σχολείο που έφτιαξε στο Ιάσιο. 
Ακόμη, ένας ακόμη σημαντικός άνθρωπος που συνέβαλλε στην ανάπτυξη της 
μεθόδου αυτής, ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, καθώς υποστήριξε και ανέπτυξε την 
αλληλοδιδακτική και ίδρυσε το ορφανοτροφείο στην Αίγινα, το οποίο λειτούργησε 
και ως αλληλοδιδακτικό σχολείο. Τέλος, έχουμε την αμφισβήτηση της 
αλληλοδιδακτικής μεθόδου και την αντικατάστασή της από άλλες μεθόδους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ορισμός αλληλοδιδακτικής μεθόδου 

   Η αλληλοδιδακτική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε από τα μέσα του 17ου αιώνα στην 
Αγγλία και τελειοποιήθηκε τον 18ο αιώνα στη Γαλλία του Σαραζίνου (Sarazin). 
Ονομάστηκε έτσι επειδή με την καθοδήγηση του δασκάλου χρησιμοποιούνταν οι 
καλύτεροι μαθητές, οι πρωτόσχολοι, για να διδάσκουν τους υπόλοιπους ή οι 
μεγαλύτεροι μαθητές για να διδάσκουν τους μικρότερους. Την αλληλοδιδακτική 
μέθοδο εισήγαγε επίσημα στην Ελλάδα ο Ιωάννης Κοκκώνης στα χρόνια του 
Καποδίστρια, μεταφράζοντας  τον οδηγό της αλληλοδιδακτικής μεθόδου του 
Σαραζίνου (1830). Η αλληλοδιδακτική μέθοδος είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται από 
τα χρόνια της Επανάστασης του 1821. Αποτελούσε μια οικονομική λύση για τη 
βασική εκπαίδευση των μαθητών του πρωτοβάθμιου σχολείου, το οποίο ονομάστηκε 
"Αλληλοδιδακτικό". Απώτερος στόχος της μεθόδου ήταν η παροχή στοιχειωδών 
γνώσεων ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής και θρησκευτικών στον μεγαλύτερο 
δυνατό αριθμό μαθητών, στον ελάχιστο χρόνο και με το ελάχιστο κόστος. 

 

Από πού ξεκίνησε η αλληλοδιδακτική μέθοδος παγκοσμίως 

• Η γέννηση του θεσμού στην Μεγάλη Βρετανία 

     Στα τέλη του 18ου αιώνα, η τεχνολογία της βιομηχανικής επανάστασης και η 
εφαρμογή της στα εργοστάσια έχει επιφέρει πολλές κοινωνικές ανακατατάξεις, αλλά 
και κοινωνική αναταραχή. Η συγκέντρωση μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων στις 
πόλεις και η μαζική τους εγκατάσταση σε παραπήγματα κάτω από άθλιες συνθήκες 
διαβίωσης έχει προκαλέσει μια έξαρση της επιθετικότητας των εργατικών μαζών, 
χαλάρωση των ηθών και εγκληματικότητα, η οποία παρατηρείται ακόμη και ανάμεσα 
στον παιδικό πληθυσμό. Καθώς τα φαινόμενα αυτά παίρνουν ολοένα και μεγαλύτερες 
διαστάσεις, έρχεται στο προσκήνιο η ανάγκη εγκαθίδρυσης ενός συστήματος λαϊκής 
εκπαίδευσης, το οποίο, με την μείωση του αναλφαβητισμού και τη θρησκευτική 
κατήχηση των μαζών, θα εξάλειφε τους κινδύνους ενός κοινωνικού αναβρασμού. Στη 
Μεγάλη Βρετανία ιδιαίτερα, την πιο αναπτυγμένη βιομηχανικά χώρα της ευρωπαϊκής 
ηπείρου αυτή την εποχή, η φιλολογία γύρω από τη λαϊκή εκπαίδευση, και μάλιστα 
γύρω από την ανάγκη υιοθέτησης της από το κράτος, αναπτύσσεται κυρίως από τους 
εκπροσώπους της φιλελεύθερης ιδεολογίας. Προσεγγίζοντας το ζήτημα είτε από 
πολιτική και οικονομική άποψη όπως ο Τόμας Πέιν και ο Άνταμ Σμίθ, είτε από τη 
σκοπιά της ωφελιμιστικής θεωρίας, όπως ο Τζέρεμυ Μπένθαμ, οι φιλελεύθεροι 
αναπτύσσουν έναν ισχυρό αντίλογο στην συντηρητική άποψη ότι η εκπαίδευση των 
μαζών θα είχε ως αποτέλεσμα την εξάπλωση των επαναστατικών ιδεών. Μέχρι τότε, 
η επικρατούσα αντίληψη ότι η κοινωνική θέση του ατόμου καθορίζεται από τη Θεία 
Πρόνοια ευνοούσε τη λειτουργία ενός ιδιωτικού σχολικού δικτύου, το οποίο στο 



μεγαλύτερο μέρος του εξυπηρετούσε τους γόνους των αριστοκρατικών τάξεων, 
επαφίοντας στη στοιχειώδη μόρφωση των φτωχών παιδιών στη φιλανθρωπία της 
εκκλησίας. Την ίδια εποχή που τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη είναι ήδη 
εξοικειωμένα με την ιδέα μιας υποχρεωτικής και δωρεάν λαϊκής εκπαίδευσης, στη Μ. 
Βρετανία επικρατεί ένα «εθελοντικό» εκπαιδευτικό σύστημα, ορμώμενο από 
φιλανθρωπικά κυρίως κίνητρα, το οποίο θα διατηρηθεί μέχρι το 1870. Και πράγματι, 
η καθιέρωση των ενοριακών σχολείων μετά το 1698 από την εταιρία της 
Αγγλοσαξονικής Εκκλησίας για τη διάδοση της Χριστιανικής Γνώσης ( Society for 
Promoting Christian Knowledge) και η διάδοση των κυριακών σχολείων μετά το 
1780 από τους Μεθοδιστές, μαρτυρούν ένα ανθρωπιστικό ενδιαφέρον για τους 
φτωχούς. Το είδος ωστόσο της μόρφωσης που παρείχαν τα σχολεία αυτά δεν 
μπορούσε να συμβάλλει αποφασιστικά στην βελτίωση του βιοτικού, ηθικού και 
πνευματικού επιπέδου των εργατικών μαζών. Στην πραγματικότητα, ο κατηχητικός 
χαρακτήρας της διδασκαλίας στα ενοριακά και κυριακά σχολεία αποσκοπούσε στην 
προαγωγή της εργατικότητας και της χριστιανικής ηθικής, στα πλαίσια όμως της 
κοινωνικής και οικονομικής θέσης που ήδη βρίσκονταν. Με άλλα λόγια για να 
χρησιμοποιήσουμε την έκφραση του Birchenough, η ιδανική λαϊκή εκπαίδευση της 
εποχής αυτής ήταν «η εκπαίδευση των φτωχών στη φτώχεια». Η ηθική αναγνώριση 
και νομιμοποίηση της παιδικής εργασίας με το σκεπτικό ότι, αν τα παιδιά μάθαιναν 
να εργάζονται από μικρή ηλικία, θα γίνονταν σοβαροί και εργατικοί άνθρωποι για 
όλη τους τη ζωή, δεν είναι παρά μία από τις εκφράσεις της αντίληψης αυτής. Η 
καθημερινή απασχόληση των παιδιών στο σχολείο, όπως απαιτούσε ένα ολόκληρο 
σύστημα στοιχειώδους εκπαίδευσης, δεν συνιστούσε μόνο την αντίδραση των 
ιδιοκτητών των εργοστασίων που συνέδεαν την παροχή εκπαίδευσης με την μείωση 
της ζήτησης της εργασίας, αλλά και την αντίδραση των ίδιων των γονέων που 
στερούνταν την βοήθεια της παιδικής εργασίας και έβλεπαν το πενιχρό τους εισόδημα 
να γίνεται ακόμη πενιχρότερο. Καθώς μάλιστα οι ανάγκες σε δασκάλους, βιβλία και 
κτίρια ήταν τεράστιες, η οργάνωση ενός εθνικού δικτύου στοιχειώδους εκπαίδευσης 
σ’ ένα οικονομικό κόστος που το ίδιο το κράτος δεν ήταν διατεθειμένο να αναλάβει. 
Ενώ λοιπόν αυτό παρέμενε σιωπηλός θεατής των μεμονωμένων ιδιωτικών ή 
εκκλησιαστικών πρωτοβουλιών, γεννήθηκε το «το παιδί της ανάγκης», η 
αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας. (Λυδία Παπαδάκη, 1992, 25-26). 

      Από τις αρχές του 17ου αι. διαφαίνεται ότι στη δυτική Ευρώπη ένας από τους 
κεντρικούς στόχους της εξουσίας είναι η πειθάρχηση του ‘όχλου’, γεγονός όμως που 
προϋποθέτει όχι μόνο την πειθάρχηση του ατόμου αλλά και του ίδιου του σώματος. 
Ως επακόλουθο, το σώμα με την επέκταση των καταπιεστικών μηχανισμών κατά τον 
17ο και 18ο αι. κατέστη το κύριο αντικείμενο της εξουσίας. Όμως η πειθάρχηση του 
σώματος δεν αποτελούσε αυτοσκοπό αλλά απέβλεπε στην αύξηση της ωφελιμότητάς 
και παραγωγικότητάς του με τη βοήθεια εξουσιαστικών μηχανισμών που επέτρεπαν 
τη συνεχή επιτήρηση του ατόμου. Πρόκειται για μία νέα πολιτική που στοχεύει στην 
υποδούλωση του εύπλαστου σώματος και η οποία το καθιστά διαφανές, υπόδουλο, 
ωφέλιμο και λειτουργικό. Στην πειθάρχηση αυτή έπαιξαν καταλυτικό ρόλο 
παράμετροι, όπως ο χώρος, η κωδικοποίηση της κίνησης και των διαταγών, το 
βλέμμα και ο χρόνος. Όμως, τελικός στόχος της διαδικασίας αυτής ήταν η 
συγκρότηση της πειθαρχημένης κοινωνίας, στην οποία γίνονται εμφανείς οι 



πολλαπλές διασυνδέσεις ανάμεσα στην εξουσία και στη γνώση. Συγκεκριμένα, 
πρόκειται για μία νέα ενότητα ανάμεσα στις στρατηγικές εξουσίας και στον 
επιστημονικό λόγο, για ένα νέο τύπο εξουσίας στο εσωτερικό των θεσμών, για μία 
νέα μικροφυσική της εξουσίας (Foucault). 
     Στη δυτική Ευρώπη η συγκρότηση της πειθαρχημένης κοινωνίας συνδέεται στενά 
με την εμφάνιση της ατομικότητας, όπως αυτή εξελίχτηκε μέσα από τη ‘μακρά 
διάρκεια’ (Braudel). Τα πρώτα δειλά σημάδια μιας πρώιμης ατομικότητας τα 
απαντούμε στους αναχωρητές, στους προσκυνητές και στους περιπλανώμενους 
ιππότες του ύστερου μεσαίωνα (11ο αι.)¸ όταν το άτομο βρίσκονταν ακόμη 
ασφυκτικά εγκλωβισμένο στους οικογενειακούς, κοινωνικούς δεσμούς και 
γενικότερα στους φεουδαρχικούς θεσμούς. Στη συνέχεια, στην αυλική ζωή των 
ευγενών και των ηγεμόνων, στην αυλική αγάπη, στις (αυτο)βιογραφίες -στις οποίες 
εκφράζονται συναισθήματα αναφορικά με τη φροντίδα και την περιποίηση του 
σώματος-, απαντούμε στοιχεία μίας οικειότητας (intimacy), τα οποία συγκροτούν τα 
κύτταρα μίας πρωτοεμφανιζόμενης ιδιωτικής ζωής. Τις διεργασίες αυτές τις 
εντατικοποίησε η εξάπλωση της γραφής, γεγονός που οδήγησε στη σταδιακή 
ανακάλυψη του ατόμου και της ιδιαιτερότητας του εαυτού του. 
     Η σταδιακή απελευθέρωση του ατόμου από τους οικογενειακούς και κοινωνικούς 
φραγμούς, η νέα του τάση για εξατομίκευση, αποτυπώνεται σε ποικίλες εκδηλώσεις 
της ζωής και δραστηριότητες, όπως οι αυτοβιογραφίες, η γλυπτική του 13ου αι. και η 
ζωγραφική, με ιδιαίτερη έμφαση κατά τον 14ο και 15ο αι. στα πορτραίτα, η νέα 
μορφή κατοικίας και η επίπλωσή της. Οι νέες ευρύχωρες, πολυτελείς και άνετες 
κατοικίες των ευγενών και πλουσίων αστών, σε αντίθεση με τους στενόχωρους 
μεσαιωνικούς πύργους που είχαν καθαρά αμυντικό και προστατευτικό χαρακτήρα, 
επέτρεπαν σε όλα τα μέλη της οικογένειας να έχουν ένα χώρο αποκλειστικά δικό 
τους. Ο οικείος αυτός χώρος, στον οποίο έδιναν τη χροιά της προσωπικής 
ατμόσφαιρας, επέτρεπε στο άτομο ή στο ζεύγος να έχει τη δική του ιδιωτική ζωή. 
Βέβαια εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι αυτές οι συνθήκες διαβίωσης, που αποτελούσαν 
καθοριστικά στοιχεία κοινωνικής διάκρισης, ίσχυαν μόνο για την τάξη των ευγενών ή 
τις κοινωνικά προνομιούχες τάξεις, ενώ ο λαός, ‘ο όχλος’, διοχέτευε όλη του την 
ενέργεια στην εξασφάλιση των υπαρξιακών του αναγκών. Στην Αναγέννηση, η 
ατομικότητα εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία και γνωρίζει μία σημαντική ώθηση. Δεν 
ευσταθεί επομένως η εικόνα που σχημάτισαν ορισμένοι ιστορικοί 
(Burckhardt, Michelet) στα μέσα του 19ου αι. για την Αναγέννηση, αντιπαραθέτοντάς 
την με το ‘σκοταδισμό’ του Μεσαίωνα, ούτε ανακαλύφθηκε τότε η ατομικότητα, 
όταν ο άνθρωπος έγινε ‘πνευματικό άτομο’ (Burckhardt). Η εικόνα αυτή της 
Αναγέννησης είναι μυθική, αφού η Αναγέννηση ουσιαστικά συνεχίζει και 
εντατικοποιεί τις διαδικασίες που ξεκινούν στο Μεσαίωνα (Burke, 1990, 1992). Η 
ανακάλυψη της ατομικότητας και της ιδιωτικής ζωής αποτέλεσαν το έναυσμα, την 
κινητήρια δύναμη, του επερχόμενου εκπολιτισμού της δύσης, ο οποίος οδήγησε στην 
αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς και του συναισθηματικού κόσμου του 
ανθρώπου. Οι αλλαγές αυτές γίνονται ορατές στη διαφοροποίηση των εννοιών του 
πολιτισμού (culture) και του εκπολιτισμού (civilization), στη μεταβολή της 
συμπεριφοράς στα γεύματα και στη χρησιμοποίηση του σερβίτσιου, στη μεταβολή 
του αισθήματος της αιδούς και των σχέσεων των φύλων, στην αλλαγή του τόνου της 
φωνής και της ομιλίας, στη μεταβολή των ευγενών από μία τάξη ιπποτών σε αυλικούς 
και τη δημιουργία της αυλικής κοινωνίας, η οποία φθάνει στο απόγειό της στο Ancien 
Regime. Βέβαια, μέσα από τη μακρά διάρκεια, η διαδικασία του εκπολιτισμού δεν 
ακολουθεί μία συνεχή ανοδική πορεία αλλά παρουσιάζει οπισθοδρομήσεις και 
ανακοπές.  



      Η διαδικασία της ατομικότητας επηρεάζεται καταλυτικά, πέρα από την εξάπλωση 
της γραφής και της ανάγνωσης που ήδη αναφέρθηκαν, από δύο επιπλέον 
παραμέτρους: α) από την ενδυνάμωση της κεντρικής διοίκησης και την τελική 
επικράτησή της και β) από την αλλαγή των θρησκευτικών πρακτικών και τη βαθμιαία 
αλλαγή της εκκλησιαστικής ευταξίας, διαδικασίες που ξεκίνησαν τον 11ο αι. για να 
ολοκληρωθούν τον 17ο αι. με την μεταρρύθμιση και την Αντιμεταρρύθμιση. Οι 
αλλαγές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική τροποποίηση της μορφής της 
προσευχής, της εξομολόγησης, της μετάνοιας, της φροντίδας για την ψυχή, της 
αίσθησης του ίδιου του σώματος, που με τη σειρά τους οδήγησαν στην αλλαγή της 
κοινωνικής συναναστροφής, στη συγκρότηση πρώιμων μορφών της ιδιωτικής ζωής 
και της ατομικότητας και τέλος στην ανακάλυψη του υποκειμένου (Sting). 
Με τη Μεταρρύθμιση, την Αντιμεταρρύθμιση και την επακόλουθη εκκοσμίκευση της 
εκκλησίας ο άνθρωπος απελευθερώθηκε από τους κόλπους της εκκλησίας και η πίστη 
του στο Θεό, στην αιωνιότητα και στη δευτέρα παρουσία κλονίσθηκε. Ο άνθρωπος 
έμεινε πια μόνος με τις προσωπικές του αδυναμίες και αβεβαιότητες. Παράλληλα οι 
οικογενειακοί δεσμοί σταδιακά εξασθένησαν και η δομή της παραδοσιακής 
οικογένειας αντικαταστάθηκε από την πυρηνική οικογένεια. Το άτομο, 
απελευθερωμένο από τις ιστορικές δομές της οικογένειας, της ομάδας και της 
κοινωνικής τάξης, οδηγήθηκε σε νέες κοινωνικές σχέσεις και νέους δεσμούς, σε ένα 
νέο πλουραλιστικό τρόπο ζωής. Η φυσιολογική βιογραφία (Normalbiographie) του 
ατόμου μετατράπηκε πια σε αιρετή βιογραφία (Bastelbiographie, Beck 1986, Beck 
& Beck-Gernsheim: reflexive biography, Giddens 1991, 1994), η οποία ανάλογα με 
τη μόρφωση, την επαγγελματική εκπαίδευση, την οικογενειακή κατάσταση, την 
εξέλιξη της οικονομίας κτλ. μπορεί να καταλήξει στην επιτυχία ή στην αποτυχία 
(ρηξιγενή βιογραφία, Bruchbiographie). Η εξέλιξη αυτή της ατομικότητας φαίνεται 
να αποκορυφώνεται και να παίρνει την πιο ακραία της μορφή στην νεωτερικότητα, 
όπου, μετά τον καταποντισμό των παλαιών αρχών, έχουμε τη θριαμβευτική εμφάνιση 
του ατόμου που βασίζεται πια αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις και που, αφού 
πρώτα απομάκρυνε τη φύση, το Θεό από την εδώ και αιώνες προκαθορισμένη θέση 
τους, στη συνέχεια τους αντικατέστησε το ίδιο (Beck & Beck-Gernsheim: Lyotard). 
Με την παγκοσμιοποίηση οι παραδοσιακές δομές των κρατών καταστρέφονται πολύ 
γρήγορα, χωρίς όμως να αντικαθίστανται από νέες ή να δίνουν τον απαιτούμενο 
χρόνο για την συνειδητοποίησή τους. Η διπλή αυτή όψη του μοντέρνου, η αμφίθυμη 
αυτή στάση και η εκκοσμίκευση της Εκκλησίας δεν έχουν πάρει ακόμη την τελική 
μορφή. Η εκκοσμίκευση της Εκκλησίας δεν έχει ένα οριστικό αποτέλεσμα με 
μηδενικό σύνολο, ούτε γίνεται πάντοτε σε βάρος ενός από τα δύο μέρη, δηλ. της 
προοδευτικής ενάντια στη συντηρητική παράταξη (Habermas). 
     Συνολικά οι διεργασίες αυτές συμβαδίζουν με την προσπάθεια πειθάρχησης του 
ατόμου, στην οποία παρατηρούμε μία μετατόπιση του αρχικού αντικειμένου των 
πειθαρχικών μηχανισμών από το σώμα προς τη συνείδηση, με στόχο την 
αυτοπειθαρχία του ατόμου. Η αυτοπειθαρχία αυτή, λαμβάνοντας όλο και πιο 
πολύπλοκες αλλά παράλληλα όλο και πιο ανεπαίσθητες μορφές, κατέληξε στην 
οριστική διαφοροποίηση του εσωτερικού από τον εξωτερικό κόσμο, των ορμών από 
τη δράση, των παθών από την έκφραση, μετατρέποντας έτσι τους κοινωνικούς 
φραγμούς σε προσωπικούς, ούτως ώστε ο αυτοέλεγχος να αποκτήσει την κυριαρχία 
στη συμπεριφορά, στις ορμές και στα πάθη του ανθρώπου. Στην εποχή της 
νεωτερικότητας και μετα-νεωτερικότητας η διαδικασία αυτή έχει πια αποκτήσει μία 
εσωτερική δυναμική και έχει πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις. 



Στη νεωτερικότητα, ο άνθρωπος επιδιώκει την τελειοποίησή του όχι μέσω της ηθικής 
και της εκπαίδευσης αλλά με τη βοήθεια της επιστήμης, επιδιώκοντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο τη διόρθωση των οντογονικών του ατελειών.(Διαδίκτυο). 
 

• Σύντομη περιγραφή αλληλοδιδακτικής μεθόδου 
 
       Πέρα από την παιδαγωγική της αξία, η οικονομική διάσταση του χαρακτήρα της 
αλληλοδιδακτικής μεθόδου υπήρξε ίσως ο αποφασιστικότερος παράγοντας της 
διάδοσής της. Απώτερος στόχος της μεθόδου ήταν η παροχή στοιχειωδών γνώσεων 
ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής και θρησκευτικών στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό 
μαθητών, στον ελάχιστο χρόνο και με το ελάχιστο κόστος. Εκατοντάδες μαθητές 
μπορούσαν να στεγαστούν στο ίδιο σχολείο με έναν και μοναδικό δάσκαλο, του 
οποίου ο ρόλος είχε κυρίως εποπτικό και οργανωτικό χαρακτήρα. Η ουσιαστική 
διδασκαλία των μαθητών επαφίονταν στους «πρωτόσχολους», οι οποίοι επιλέγονταν 
ανάμεσα στους καλύτερους μαθητές και περισσότερου προχωρημένου μαθητές. Οι 
πρωτόσχολοι ήταν οι πρώτοι που έφταναν το πρωί στο σχολείο για να διδαχθούν από 
το δάσκαλο το μάθημα της ημέρας και να το διδάξουν με την σειρά τους στους 
άλλους μαθητές. Χαρακτηριστικό στοιχείο της μεθόδου ήταν η κατάταξη των 
μαθητών σε οκτώ ολιγάριθμες κλάσεις για κάθε μάθημα, οι οποίες καταρτίζονταν 
κάθε μήνα ανάλογα με την πρόοδο των μαθητών και λειτουργούσαν η μία 
ανεξάρτητα από την άλλη. Γ ια παράδειγμα, Ο μαθητής της στ΄ κλάσης της 
ανάγνωσης μπορούσε να είναι ταυτόχρονα και μαθητής της γ΄ κλάσης της γραφής ή 
της δ΄ κλάσης της αριθμητικής, ανεξάρτητα από την ηλικία του. Αυτό το σύστημα 
κατάταξης των μαθητών, καθώς και το πέρασμα από την μία κλάση στην άλλη 
ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεων σε κάθε μάθημα, αποδείχθηκε ευνοϊκό για τους 
μαθητές που δεν μπορούσαν να φοιτούν κανονικά στο σχολείο, δεδομένου ότι ούτε 
έχαναν τη σειρά των κλάσεων, ούτε ήταν υποχρεωμένοι να επαναλάβουν από την 
αρχή όλη τη διδακτέα ύλη. Η διδασκαλία των μαθητών διακρινόταν σε δύο κύκλους 
και διεξαγόταν εναλλάξ στα θρανία και στα ημικύκλια. Τα θρανία διακρίνονταν σε 
«διάμμια» γραφεία, στα οποία οι μαθητές των μικρότερων κλάσεων μάθαιναν να 
γράφουν στην άμμο βάσει ειδικά συντεταγμένων υποδειγμάτων, τα γραφεία για τα 
«αβάκια», τα οποία ήταν πλάκες μαύρου σχιστόλιθου και υποκαθιστούσαν τη χρήση 
του χαρτιού στις μεσαίες κλάσεις, και τα γραφεία για χαρτί που χρησιμοποιούσαν οι 
ανώτερες κλάσεις. Όταν τελείωνε ο κύκλος διδασκαλίας των μαθητών στα θρανία, οι 
μαθητές μετακινούνταν κατά κλάση στα ημικύκλια, έπαιρναν την θέση τους γύρω 
από αυτά και προχωρούσαν σε προφορικές ασκήσεις από ειδικούς πίνακες. Τα 
ημικύκλια κατασκευάζονταν από ξύλο ή σίδερο και κατά κανόνα ήταν τοποθετημένα 
περιμετρικά στη σχολική αίθουσα. Αρχικά, ήταν πτυσσόμενα, ώστε στη διάρκεια της 
διδασκαλίας στα θρανία να προσαρμόζονται στον τοίχο, απελευθερώνοντας τον 
χώρο. Αργότερα όμως, τόσο για λόγους οικονομικούς όσο και για λόγους υγείας των 
παιδιών, τα οποία συχνά τραυματίζονταν από το άνοιγμα και το κλείσιμό τους, 
αρκούσε να είναι χαραγμένα στο έδαφος. Στον τοίχο, επάνω από τα ημικύκλια, 
τοποθετούνταν ειδικά πλαίσια, στα οποία προσαρμόζονταν οι πίνακες του μαθήματος 
που διδασκόταν κάθε φορά. 
      Οι πρωτόσχολοι, οι οποίοι είχαν την ευθύνη τόσο της διδασκαλίας όσο και της 
διοίκησης των μαθητών, χωρίζονταν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τις 
αρμοδιότητες που τους ανέθετε ο δάσκαλος. Ο «γενικός πρωτόσχολος», ο οποίος είχε 
την εποπτεία όλης της σχολικής αίθουσας, φρόντιζε για την ομαλή διεξαγωγή της 
διδασκαλίας και καθοδηγούσε τους πρωτόσχολους των κλάσεων, οι οποίοι 
διακρινόταν στους «υπαγορευτές» των θρανίων και στους «ερμηνευτές» των 



ημικυκλίων. Εκτός όμως από την διδασκαλία των μαθημάτων, οι αρμοδιότητες τους 
επεκτείνονταν και στη διατήρηση της τάξης και της πειθαρχίας των μαθητών μέσα 
και έξω από το σχολείο. Οι πρωτόσχολοι διοικούσαν τους μαθητές, χρησιμοποιώντας 
ένα κωδικοποιημένο σύστημα μηχανικών εντολών : Με ένα κουδούνι και μια 
σφυρίχτρα, έδινα το σύνθημα έναρξης και παύσης των ασκήσεων που διεξάγονταν σε 
κάθε μάθημα, ενώ με τις κινήσεις των χεριών τους καθοδηγούσαν κάθε 
δραστηριότητα των μαθητών που απαιτούσε κίνηση (είσοδο και έξοδο από την 
σχολική αίθουσα, από τα θρανία, μετακίνηση προς τα ημικύκλια κ.ά.). Στα πλαίσια 
αυτά, κάθε παράγγελμα, κάθε κίνηση, κάθε ενέργεια μαθητών και πρωτόσχολων ήταν 
αυστηρά καθορισμένη εκ των προτέρων, ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε 
παρέκκλιση που θα μπορούσε να δημιουργήσει αναστάτωση και απώλεια πολύτιμου 
σχολικού χρόνου. Στόχος της μεθόδου ήταν η εξασφάλιση της αδιάλειπτης 
συμμετοχής όλων των μαθητών στη διδασκαλία και η εξάσκηση στην ακρίβεια, την 
ευταξία και την πειθαρχία. (Λυδία Παπαδάκη, 1992, 27 και 29). 
     Η πειθάρχηση του μαθητή αποτελεί κύριο στόχο του Αλληλοδιδακτικού Σχολείου, 
για την επίτευξη του οποίου εφαρμόζεται ένα πλήθος πειθαρχικών μηχανισμών. Το 
Αλληλοδιδακτικό Σχολείο στοχεύει στη δημιουργία ενός κατ’ εξοχήν νέου τύπου 
μαθητή. Στη προσπάθεια αυτή η διάπλαση του σώματος παίζει καθοριστικό ρόλο. Η 
πειθάρχηση του σώματος επιτυγχάνεται μέσα από μηχανισμούς, οι οποίοι επιτρέπουν 
την συνεχή παρατήρηση του μαθητή, όπου τίποτα, ακόμα και η παραμικρή 
λεπτομέρεια δεν διαφεύγει του παιδαγωγικού βλέμματος. Έτσι, σε μία πρώτη φάση 
το σώμα καθίσταται αντικείμενο μελέτης. Στη συνέχεια το εύπλαστο σώμα του 
μαθητή γίνεται διαφανές, υπόδουλο, διαθέσιμο, ωφέλιμο, λειτουργικό. Το 
Αλληλοδιδακτικό Σχολείο λειτουργεί ως μηχανισμός μάθησης απασχολώντας 
διαρκώς τους μαθητές. Με τη βοήθεια ενός κωδικοποιημένου συστήματος διαταγών 
αποσκοπείται η καθυποταγή του σώματος και η σύγκλιση των δυνάμεων για την 
επίτευξη του προβλεπόμενου στόχου. Κατ’ αυτό τον τρόπο η επιτήρηση και ο 
έλεγχος του μαθητή αποτελούν τα κύρια στοιχεία της διδακτικής μεθόδου, η οποία 
λειτουργεί ως ένας μηχανισμός που αποβλέπει στην συνειδητή, εκούσια 
μεγιστοποίηση της απόδοσης του μαθητή. Με την καθυποταγή του σώματος 
επιτυγχάνεται επομένως και η πειθάρχηση του μαθητή. 
Επόμενο είναι ο ‘Οδηγός’ να ορίζει με κάθε λεπτομέρεια οτιδήποτε αφορά το 
Αλληλοδιδακτικό Σχολείο. Έτσι, η επιλογή του σχολικού χώρου, η αρχιτεκτονική του 
σχολείου και της τάξης, η σχολική αυλή, οι χώροι υγιεινής, η διαρρύθμιση της τάξης, 
η τοποθέτηση των θρανίων και των βοηθητικών μέσων, οι μέθοδοι διδασκαλίας και 
το ωρολόγιο πρόγραμμα περιγράφονται και καθορίζονται αναλυτικά. Καμία 
απόκλιση από τον ‘Οδηγό’ δεν επιτρέπεται, ο οποίος αποκτά κατά αυτόν τον τρόπο 
δογματικό χαρακτήρα. Η παραμικρή λεπτομέρεια της διδασκαλίας είναι 
προκαθορισμένη σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο δάσκαλος να μην έχει πλέον ουσιαστικό 
αλλά απλά ρυθμιστικό ρόλο. 
     Για την επίτευξη των στόχων του το Αλληλοδιδακτικό Σχολείο χρησιμοποιεί 
εξουσιαστικούς μηχανισμούς, όπως την ιεραρχική επιτήρηση, την κανονιστική 
κύρωση σε συνδυασμό με τις εξετάσεις και την κυριαρχία του χρόνου. 
Η αρχιτεκτονική στο Αλληλοδιδακτικό Σχολείο παίζει καθοριστικό ρόλο, διότι η 
επιβολή της πειθάρχησης εξαρτάται από την επιτήρηση, από το ιεραρχικό βλέμμα. Σε 
άμεση σχέση μ’ αυτό βρίσκεται το παιδαγωγικό βλέμμα ως πηγή προστασίας και 
αλήθειας, αφού τίποτα δεν διαφεύγει της προσοχής του. 
Κατ’ αρχάς το σχολείο πρέπει να κτίζεται μέσα στην κοινότητα αλλά όμως όχι κοντά 
σε πολυσύχναστο δρόμο, δεν ακολουθήθηκε δηλαδή πιστά το πρότυπο της 
‘απομόνωσης’ (Klausur). Η αρχιτεκτονική του σχολικού κτιρίου υπόκειται όμως σε 



δύο βασικές αρχές. Πρώτον, πρέπει να υπάρχει πλήρης διαχωρισμός του εξωτερικού 
χώρου από τον εσωτερικό. Έτσι, η σχολική αυλή περιστοιχίζεται με υψηλό τοίχο, μην 
επιτρέποντας την επαφή του εξωτερικού κόσμου με τον εσωτερικό. Δεύτερον, ο 
εσωτερικός χώρος πρέπει να χαρακτηρίζεται από τη διαφάνεια, να επιτρέπει την 
επιτήρηση του εσωτερικού χώρου και κατά συνέπεια τον έλεγχο των μαθητών. Το 
κτίριο του Αλληλοδιδακτικού Σχολείου είναι παραλληλόγραμμο με υψηλή οροφή, οι 
διαστάσεις του οποίου εξαρτώνται από τον αριθμό των μαθητών, δεδομένου ότι ο 
χώρος που πρέπει να καταλαμβάνει ο κάθε μαθητής είναι αυστηρά καθορισμένος. 
Διαθέτει μεγάλα παράθυρα, που επιτρέπουν την απρόσκοπτη ανακύκλωση του αέρα, 
αφού σύμφωνα με τις απόψεις της εποχής για την υγιεινή, ο βρώμικος αέρας 
εγκυμονούσε κινδύνους και ήταν πηγή μετάδοσης νόσων. Τα ψηλά παράθυρα 
διαχωρίζουν για τους μαθητές τον εσωτερικό από τον εξωτερικό χώρο, αφού η οπτική 
επαφή με την αυλή του σχολείου είναι αδύνατη. Απεναντίας ο εσωτερικός χώρος, η 
αίθουσα παραμένει διαφανής. Η έδρα του δασκάλου, υπερυψωμένη, επιτρέπει τον 
απόλυτο έλεγχο της τάξης, η οποία κυριαρχείται από το παιδαγωγικό βλέμμα. Στην 
ίδια στρατηγική καθυποτάσσονται και οι χώροι υγιεινής. Οι τουαλέτες του σχολείου 
είναι κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο και εφοδιασμένες με τέτοιες πόρτες, ούτως 
ώστε να επιτρέπουν στο δάσκαλο να βλέπει τα πόδια και τα κεφάλια των μαθητών 
αλλά με υψηλούς διπλανούς τοίχους ώστε να μην είναι δυνατή η οπτική επαφή 
μεταξύ των μαθητών. 
Η αρχή της ‘απομόνωσης’ σε συνδυασμό με την κυψελοποίηση (Parzellierung) του 
σώματος και την κατανομή των ατόμων στο χώρο, επέτρεπε την εμφάνιση ενός νέου 
μηχανισμού κατάταξης και ελέγχου, της σειράς. Σε αυτή την ιεράρχηση 
συμπεριλαμβάνονται ακόλουθα και οι μαθητές, με απώτερο στόχο τον απόλυτο 
έλεγχο του σώματος του παιδιού και της ορμής του για κίνηση. Ο Οδηγός συνοψίζει 
τη θέση αυτή στο επίγραμμα ‘‘εις τόπος διά καθέν πράγμα, και καθέν πράγμα εις τον 
τόπον του’’. Σε πολιτικό επίπεδο το ρεύμα αυτό αποκορυφώνεται στο φαινόμενο του 
πανοπτισμού του Bentham, που επιτρέπει την τελειοποίηση της εξουσιαστικής 
μηχανής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσή της. 
      Η κανονιστική κύρωση αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στην πειθάρχηση του 
μαθητή. Οτιδήποτε αποκλίνει από τον κανόνα, δεν εκπληρώνει τον προκαθορισμένο 
στόχο και αδυνατεί να προσαρμοστεί στα κοινωνικά πρότυπα, γίνεται στόχος του 
πειθαρχικού συστήματος, το οποίο αποσκοπεί στον περιορισμό, στη διόρθωση και 
στην καταστολή της απόκλισης. Η τιμωρία και ο έπαινος είναι τα κύρια μέσα για το 
σωφρονισμό και την ομοιογένεια. Αφετηρία αυτής της κατάταξης αποτελεί η 
αξιολόγηση της συμπεριφοράς των μαθητών σε καλή και κακή. Έτσι, στον Οδηγό 
αναφέρονται λεπτομερώς οι μορφές κύρωσης -όπως επίπληξη, αναφορά, ταπείνωση 
κλπ.- και επιβράβευσης του μαθητή, αναπτύσσοντας μάλιστα ένα πολύπλοκο 
σύστημα βαθμών, και εξελίσσοντάς το σε μία οικονομία αριθμών. 
Η εξέταση αποτελεί μία άλλη σημαντική παράμετρο τόσο του πειθαρχικού 
συστήματος όσο και του Αλληλοδιδακτικού Σχολείου, διότι συνδυάζει την ιεραρχική 
επιτήρηση με την κανονιστική κύρωση. Η εξέταση λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός 
επιτήρησης, ο οποίος οδηγεί από τη μια μεριά στην απόκτηση ικανοτήτων αλλά 
ταυτόχρονα ιεραρχεί και τιμωρεί, δημιουργώντας μία διαφάνεια στους μαθητές, δι’ 
αυτό άλλωστε παίρνει και έναν αυστηρά τελετουργικό χαρακτήρα. Η εξέταση, η 
οποία είναι ταυτόχρονα ιεράρχηση και κύρωση, αποτελεί ένα μηχανισμό που 
συνδυάζει μία ειδική μορφή άσκησης της εξουσίας με ένα συγκεκριμένο τύπο 
διαμόρφωσης της γνώσης. Η εξουσία ενσωματώνεται στην εξέταση, διότι εγκλωβίζει 
το μαθητή σε ένα ‘αντικειμενικό’ μηχανισμό αξιολόγησης, ο οποίος ακριβώς 
αποκρύβει αυτή την εξουσία. Η εξέταση απαρτίζει τον πυρήνα των διαδικασιών 



εκείνων που θέλουν τον μαθητή σαν παράγωγο και αντικείμενο της εξουσίας και της 
γνώσης. Έτσι, με τη βοήθεια της εξέτασης επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή 
εκμετάλλευση των δυνάμεων, του χρόνου, του συνεχούς πολλαπλασιασμού των 
ικανοτήτων και τέλος της ιεράρχησης και της επιλογής. Στο πλαίσιο αυτό ο ‘Οδηγός’, 
προέβλεπε για όλα τα μαθήματα πλήθος εξετάσεων, πέρα από τις εξετάσεις που 
καθόριζε ο σχολικός νόμος του 1834. 
Τέλος καθοριστικό ρόλο στην πειθάρχηση του μαθητή παίζει ο χρόνος. Ο κυκλικός 
χρόνος, κύριο χαρακτηριστικό του Μεσαίωνα, στη νεότερη εποχή αντικαθίσταται 
σταδιακά από τον γραμμικό χρόνο, διαδικασία που ξεκινά ήδη από τα μεσαιωνικά 
χρόνια και ολοκληρώνεται μετά το δεύτερο μισό του 18ου αι. με την εμφάνιση της 
ιδέας της προόδου, της εξέλιξης της κοινωνίας και του ατόμου. Το ανεπίστρεπτο του 
χρόνου που συνεπάγεται όχι μόνο την παροδικότητα του ίδιου του ανθρώπου και του 
πολιτισμού του αλλά ακόμα και της ίδιας της φύσης και του σύμπαντος, οδήγησε στο 
φαινόμενο του ελλιπούς χρόνου. Η ζωή του ανθρώπου δεν αρκεί πια για να καλύψει 
όλες τις ανάγκες και τις επιθυμίες που δημιουργεί ακριβώς η έλλειψη του χρόνου. Ως 
η μόνη δυνατή διέξοδος παρουσιάζεται η επιτάχυνση της ζωής, η πρόοδος και η 
εξέλιξη της ανθρωπότητας καθώς και η επιτάχυνση του ίδιου του χρόνου. ( 
Διαδίκτυο). 
   
 
 

• Andrew Bell & Joseph Lancaster 
 

      Η συστηματική οργάνωση της μεθόδου οφείλεται στον Σκώτο Αγγλικανό 
κληρικό Andrew Bell, ο οποίος το 1787 ανέλαβε τη διεύθυνση του Στρατιωτικού 
Ασύλου για ορφανά αγόρια στο στρατόπεδο του Έγκμος, στο Μαντράς των Ινδιών. 
Το άσυλο αυτό είχε ιδρυθεί από την Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών ένα χρόνο νωρίτερα 
και προοριζόταν για παιδιά 4-14 ετών από Ευρωπαίους γονείς και κατά προτίμηση 
από στρατιωτικές οικογένειες. Τα παιδιά αυτά διδάσκονταν ανάγνωση, γραφή, 
αριθμητική και κατήχηση και μπορούσαν να μείνουν στο Άσυλο μέχρι τα 16 τους 
χρόνια ή μέχρι τη στιγμή που θα μάθαιναν κάποια τέχνη. Όταν ο Bell ανέλαβε τη 
διεύθυνση του ασύλου, ο αριθμός των μαθητών του σχολείου δεν ξεπερνούσε τους 
είκοσι, ενώ ο δάσκαλος και οι υποδιδάσκαλοι αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες στη 
διατήρηση της τάξης. Στη διάρκεια της παραμονής του στη θέση αυτή, ο Bell έτυχε 
να παρακολουθήσει τη διδασκαλία σ’ ένα σχολείο στο Μαλαμπάρ και είδε ότι τα 
παιδιά, καθισμένα στο έδαφος, έγραφαν πάνω στην άμμο. Η ιδέα αυτή τον 
ενθουσίασε και, αποφασισμένος να αναδιοργανώσει το σχολείο του Ασύλου και να 
βελτιώσει το επίπεδο των μαθητών, έδωσε οδηγίες στον υποδιδάσκαλο των 
μικρότερων τάξεων να διδάξει το αλφάβητο, βάζοντας τα παιδιά να σχηματίζουν τα 
γράμματα πάνω σε άμμο, τοποθετημένη μέσα σ’ ένα ξύλινο πλαίσιο. Όταν 
διαπίστωσε ότι ο υποδιδάσκαλος δεν ήταν διατεθειμένος να εγκαταλείψει την δική 
του μέθοδο για να υιοθετήσει τις μεθόδους διδασκαλίας των ιθαγενών, ο B ell 
επέλεξε έναν οκτάχρονο μαθητή, τον οποίο επιφόρτισε με τη διεξαγωγή του 
πειράματος. Η επιτυχία του μικρού μαθητή είχε ως αποτέλεσμα τη μονιμοποίηση του 
ως επικεφαλής της τάξης της αλφαβήτου και την εκπαίδευση επιλεγμένων 
συμμαθητών του για να βοηθούν στο έργο του. Με τον καιρό, η μέθοδος αυτή 
επικράτησε και στις μεγαλύτερες τάξεις, περιορίζοντας το ρόλο των δασκάλων στη 
γενικότερη εποπτεία του σχολείου, το οποίο άρχισε να επεκτείνεται και να 
βελτιώνεται. Όταν ο Bell επέστρεψε στην Αγγλία το 1797, εξέδωσε έναν υπολογισμό 
του συστήματος που είχε εφαρμόσει στις Ινδίες, με τον τίτλο « An experiment in 



Education, made at the Male Asylum ay Madras, suggesting a System by which 
School or Family may teach itself under the Superintendance of the Master or Parent ( 
Ένα εκπαιδευτικό πείραμα που έγινε στο Άσυλο Αρρένων στο Μάντρας και προτείνει 
ένα σύστημα, με το οποίο ένα σχολείο ή μια οικογένεια μπορεί να αυτοδιδαχθεί κάτω 
από την εποπτεία του δασκάλου ή του γονέα). Παρά το γεγονός ότι το σύστημά  του 
υιοθετήθηκε από μερικά σχολεία των βιομηχανικών περιοχών, η νέα αυτή μέθοδος 
δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση. Είχαν εκδοθεί άλλωστε μόνο 830 αντίγραφα του έργου 
του, ενώ ο ίδιος ο Bell, παρόλο που μιλούσε συχνά για τη μέθοδό του στους φίλους 
του, ήταν αρκετά απορροφημένος σε άλλες δραστηριότητες για να ασχοληθεί και με 
την ευρύτερη διάδοση της. 
     Παράλληλα και πιθανότατα ανεξάρτητα από τον Bell, ένας άλλος Άγγλος, ο 
Joseph Lancaster, μέλος της Εταιρείας των Φίλων, υιοθέτησε το ίδιο σύστημα στο 
σχολείο που άνοιξε το 1796 στο σπίτι του πατέρα του, στο Borough Road του 
Λονδίνου. Τα χαρίσματα του ως δάσκαλου και η γενναιοδωρία του γρήγορα 
προσήλκυσαν πολλά φτωχά παιδιά, στα οποία πρόσφερε συχνά τροφή και ρουχισμό. 
Το 1803 εξέδωσε το έργο του Improvements in Education, as it Respects the 
Industrious Classes of the Community: containing a short account of its present state, 
hints towards its improvement, and detail of some practical experiments conducive to 
that end ( Βελτιώσεις στην εκπαίδευση των εργατικών τάξεων της κοινότητας, με 
έναν σύντομο απολογισμό της παρούσας κατάστασής της, νύξεις για τη βελτίωσή της 
και λεπτομέρειες από μερικά πρακτικά πειράματα γι’ αυτό το σκοπό). Στο έργο αυτό 
ο Lancaster υποστηρίζει ότι υιοθέτησε το αλληλοδιδακτικό σύστημα για λόγους 
οικονομίας: Καθώς ο αριθμός των μαθητών του σχολείου του παρουσίαζε σημαντική 
αύξηση, διαπίστωσε ότι δεν είχε τα μέσα να προσλάβει άλλους δασκάλους και 
στράφηκε  προς  τα μεγαλύτερα και πιο προχωρημένα παιδιά για να τον βοηθήσουν 
στο έργο του. Αναφερόμενος μάλιστα στο Εκπαιδευτικό πείραμα του Bell, 
παραδέχεται ότι του έδωσε κάποιες ιδέες και εκφράζει τη λύπη του που δεν είχε 
αντιληφθεί την ύπαρξή του πριν από το 1800, διότι αυτό θα τον απάλλασσε από 
πολλά προβλήματα και οπισθοδρομήσεις. Λίγο αργότερα, στα τέλη του 1804, ο 
Lancaster επισκέφθηκε τον Bell στο σχολείο  όπου δίδασκε, και αντάλλαξαν τις 
απόψεις και τις εμπειρίες τους από το αλληλοδιδακτικό σύστημα. Σε αντίθεση όμως 
με το Bell, ο Lancaster δεν έμεινε άπραγος. Τα συχνά του ταξίδια σε αναζήτηση 
οικονομικής συνδρομής είχαν ως αποτέλεσμα τη διάδοση του συστήματός του σ’ όλη 
την χώρα. Κατάφερε έτσι να κερδίσει τη συμπάθεια πολλών εύπορων με σημαντική 
κοινωνική θέση, οι οποίοι, από περιέργεια στην αρχή και από φιλανθρωπία αργότερα, 
εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μέθοδό του και πρόσφεραν πρόθυμα τον 
οβολό τους για τα σχολεία που ίδρυε. Το επιστέγασμα της επιτυχίας του ήρθε το 
1805, όταν ο ίδιος ο Γεώργιος ο Γ΄ και η οικογένεια του άρχισαν να ενισχύουν 
οικονομικά το έργο του, γεγονός που συνέλαβε αποφασιστικά στην υποστήριξη του 
Lancaster από την κοινή γνώμη, «μετατρέποντας  ένα πείραμα σε θεσμό». Στην 
πραγματικότητα, οι διαφορές ανάμεσα στους δύο παιδαγωγούς ήταν ελάχιστες. Με 
τον καιρό, ο ένας δανείστηκε από τον άλλο διάφορα στοιχεία, γεγονός που άλλοτε 
παραδέχονταν και άλλοτε όχι. Ο βασικός τους στόχος πάντως, η μαζικοποίηση της 
στοιχειώδους εκπαίδευσης, παρέμενε ο ίδιος. Και η αλληλοδιδακτική μέθοδος 
γρήγορα εξελίχτηκε σύμφωνα με το νέο μηχανιστικό πνεύμα της εποχής, ασκώντας 
καθοριστική επίδραση στην οργάνωση των σχολείων. Μερικοί μάλιστα υποστηρικτές 
της νέας μεθόδου, έφτασαν στο σημείο να την παρομοιώσουν με μια «απέραντη 
ηθική ατμομηχανή» και να ισχυριστούν ότι το σχολείο και το εργοστάσιο βασίζονται 
στις ίδιες αρχές, με τη διαφορά ότι η κατανομή της εργασίας στο σχολείο γίνεται για 
πνευματικούς σκοπούς. Ο ίδιος ο Bell έγραφε για το σύστημά του: «Μειώνει το 



μόχθο και πολλαπλασιάζει την εργασία, όπως η ατμομηχανή ή τα κλωστικά 
μηχανήματα, αλλά σ’ ένα βαθμό που σπάνια επιδέχεται τα ίδια όρια και τους ίδιους 
υπολογισμούς  με αυτά. Διότι, αντίθετα με τις μηχανικές δυνάμεις, όσο περισσότερη 
είναι η εργασία που πρέπει να κάνει αυτή η διανοητική και ηθική μηχανή, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η ευκολία και η σπουδή της και τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός 
της τελειότητας που επιτυγχάνει».( Λυδία Παπαδάκη, 1992, 32-34) 
 
 

                                         
 
 
 

• Η διάδοση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου στη Γαλλία 
 
      Η αλληλοδιδακτική που συνήθως ονομαζόταν μέθοδος Μπέλ και Λάνκαστερ ή 
Λαγκαστριανή προκάλεσε ενθουσιασμό και γρήγορα διαδόθηκε στην Ευρώπη αλλά 
και στην Αμερική. Προσωπικότητες όπως ο βασιλιάς Γεώργιος Γ΄ της Αγγλίας και ο 
Ναπολέων της Γαλλίας ενδιαφέρθηκαν για την ίδρυση αλληλοδιδακτικών σχολείων 
και σε πολλές χώρες συστήθηκαν φιλεκπαιδευτικές εταιρείες για το σκοπό αυτό.( 
Διαδίκτυο). 
       Αν στην Μ. Βρετανία η αλληλοδιδακτική μέθοδος συνδέθηκε με τις κοινωνικές 
επιπτώσεις της βιομηχανικής επανάστασης, στην Γαλλία ήρθε αντιμέτωπη με τις 
προσπάθειες προσαρμογής στο αστικό δημοκρατικό πολίτευμα που εγκαθιδρύθηκε 
μετά την παλινδρόμηση της μοναρχίας. Τα γεγονότα που ακολούθησαν την γαλλική 
επανάσταση απετέλεσαν το έναυσμα για έναν γενικότερο προβληματισμό γύρω από 
την ανάγκη οργάνωσης και εξάπλωσης μιας στοιχειώδους εκπαίδευσης, ικανής να 
καλλιεργήσει στον γαλλικό λαό αίσθημα μετριοπάθειας και κριτικό πνεύμα. 
Σύμφωνα με τις νέες αντιλήψεις που επικρατούν, η πολιτική και κοινωνική 
αναταραχή, η τρομοκρατία του Ροβεσπιέρου και η τυραννία του Ναπολέοντα δεν 
ήταν παρά «οι δηλητηριώδεις καρποί της αμάθειας» που οδήγησαν τον λαό στην 
τυφλή υπακοή σε μια εξουσία, η οποία όφειλε την ύπαρξή της στην κινητήρια δύναμη 
του φόβου. Ωστόσο, την κρίσιμη αυτή περίοδο που η στοιχειώδης εκπαίδευση 
αποκτά αυτή την βαρύνουσα πολιτική και κοινωνική σημασία, η Γαλλία κάθε άλλο 
παρά σημαντικά επιτεύγματα έχει αν επιδείξει στον τομέα αυτό. Η πρώτη φορά που 
εκδηλώνεται επίσημα το ενδιαφέρον για τη στοιχειώδη εκπαίδευση είναι το 1808, 
όταν το Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο του Ναπολέοντα κάνει την πρώτη απογραφή 
των σχολείων της χώρας. Οι αναφορές των τοπικών αρχών αποκαλύπτουν μια 
κατάσταση θλιβερή. Στις περισσότερες επαρχίες δεν υπάρχουν δάσκαλοι, και όπου 
υπάρχουν είναι αδαείς, αλκοολικοί και διαφθορείς της νεολαίας.(Λυδία 
Παπαδάκη,1992, 46) . 



      Οι κατακτήσεις του Ναπολέοντα στην Ολλανδία και στη Γερμανία έδωσαν την 
ευκαιρία στους Γάλλους να γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών 
αυτών. Ενθουσιασμένος με τη στοιχειώδη εκπαίδευση στην Ολλανδία και 
απογοητευμένος από τη σύγκριση με τη Γαλλία, ο Ναπολέοντας αποφάσισε το 1811 
να συγκροτήσει ειδική επιτροπή για την οργάνωση της γαλλικής στοιχειώδους 
εκπαίδευσης κατά το ολλανδικό πρότυπο. Η πτώση του και η εξορία του θα 
ματαιώσουν αυτό το σχέδιο. Είναι γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια η 
αλληλοδιδακτική είχε περάσει λίγο-πολύ απαρατήρητη στη Γαλλία. Όταν ο γαλλικός 
τύπος ασχολήθηκε με τα διαδραματιζόμενα στη Μ. Βρετανία, το ενδιαφέρον του 
επικεντρώθηκε στη διαμάχη ανάμεσα στον Μπελ και τον Λάνκαστερ, 
αντιμετωπίζοντάς την ως ένα εσωτερικό ζήτημα που προκαλούσε  πολιτική αστάθεια 
και εξυπηρετούσε τα σχέδια του Ναπολέοντα. Μετά την πτώση του όμως και την 
παλινόρθωση της μοναρχίας το 1814, οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο χώρες 
αποκαταστάθηκαν, γεγονός που παρακίνησε πολλούς Γάλλους να επισκεφθούν τη Μ. 
Βρετανία. Ανάμεσά τους σημαντικοί άνθρωποι με πάθος για τα παιδαγωγικά 
ζητήματα, όπως ο Alexandre de Laborde και ο Charles de Lasteyrie, οι οποίοι 
γοητεύτηκαν από την αλληλοδιδακτική. Μετά την επιστροφή τους στη Γαλλία, θα 
περιγράψουν με το συγγραφικό τους έργο τη νέα μέθοδο και τα πλεονεκτήματα της, 
επεκτείνοντας τη συζήτηση για την πατρότητα της μεθόδου και εδώ.(Λυδία 
Παπαδάκη, 1992, 48). 
     Την εισαγωγή της νέας μεθόδου στη Γαλλία θα υποστηρίξει η «Εταιρεία 
Ενθάρρυνσης της Εθνικής Βιομηχανίας» (Societe d’ encouragement pour l’ industrie 
nationale), αλλά και ο Ναπολέων που στο μεταξύ είχε επανέλθει στην εξουσία. Τον 
Απρίλιο του 1815 θα δημοσιευτεί στη Γαλλία το πρώτο επίσημο έγγραφο για την 
αλληλοδιδακτική μέθοδο(Λυδία Παπαδάκη, 1992, 49). 
Το νομοσχέδιο για την οργάνωση της γαλλικής στοιχειώδους εκπαίδευσης 
περιελάμβανε τρία άρθρα: 1) Ο υπουργός των Εσωτερικών θα συνεργαζόταν με 
όλους όσους είχαν γνώση των μεθόδων διδασκαλίας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
θα εξέταζε αυτές τις μεθόδους και θα δοκίμαζε όσες έκρινε προτιμητέες. 2) Θα 
ιδρυόταν στο Παρίσι ένα πειραματικό σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο 
θα οργανώνονταν με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί ως πρότυπη σχολή 
εκπαίδευσης των δασκάλων. 3) Αν τα αποτελέσματα του πειραματικού κρίνονταν 
ικανοποιητικά, ο Υπουργός των Εσωτερικών θα πρότεινε τα κατάλληλα μέτρα ώστε 
οι νέες μέθοδοι να επεκταθούν σε όλες τις περιφέρειες.( Διαδίκτυο). 
     Όμως, ο θρίαμβος της αλληλοδιδακτικής μεθόδου δεν πρόκειται να κρατήσει για 
πολύ. Η Καθολική Εκκλησία της Γαλλίας, στο περιθώριο μετά τη Γαλλική 
Επανάσταση, ανασυγκροτεί τις δυνάμεις της για να κερδίσει το χαμένο έδαφος στα 
σχολεία της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Και είναι γεγονός ότι πριν την Επανάσταση, 
τα σχολεία της λεγόμενης «Αδελφότητας του Χριστιανικού Δόγματος» παρείχαν 
δωρεάν ένα καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης. Λόγω του κανονισμού της Αδελφότητας 
όμως, ο οποίος απαγόρευε τη σύσταση κοινότητας με λιγότερους από τρεις μοναχούς, 
τα σχολεία αυτά λειτουργούσαν μόνο στις πόλεις και στις κωμοπόλεις, όπου ο 
αριθμός των μαθητών ήταν μεγαλύτερος και η φοίτηση συχνότερη, αποκλείοντας έτσι 
την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και στις αγροτικές περιοχές. Οι μοναχοί 
εφάρμοζαν στ σχολεία τους τη λεγόμενη «συνδιδακτική» μέθοδο, κατά την οποία το 
μαθητικό δυναμικό χωριζόταν σε τρεις διαδοχικές τάξεις υπό την ευθύνη τριών 
δασκάλων. Οι μαθητές κάθε τάξης είχαν όλοι το ίδιο επίπεδο γνώσεων σε όλα τα 
μαθήματα, ενώ η  διδασκαλία γινόταν πάντα απευθείας από τον δάσκαλο. (Λυδία 
Παπαδάκη, 1992, 51). 



      Η αλληλοδιδακτική αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί  στις 
προσδοκίες των Γάλλων παιδαγωγών. Το 1833, ο νόμος Guizot για τη γαλλική 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα χρησιμοποιήσει στην κατάρτισή του τη γερμανική 
εμπειρία, δίνοντας το προβάδισμα στη συνδιδακτική μέθοδο διδασκαλίας. Λίγο 
αργότερα, η ίδια απογοήτευση για την αλληλοδιδακτική θα επικρατήσει και στη Μ. 
Βρετανία. Οι πρωτόσχολοι, παιδιά και αυτοί σαν όλα τα άλλα, δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν το δάσκαλο στο έργο της εμφύτευσης ηθικών αξιών στον παιδικό 
χαρακτήρα. Στην εικοσαετία 1830-1850, το αλληλοδιδακτικό σύστημα υποχωρεί 
παντού. Υπάρχει μόνο όπου δεν υπάρχουν τα υλικά μέσα. Και είναι γεγονός ότι η 
πρώτη της επιτυχία συνδέεται άρρηκτα με την οικονομική ανέχεια των ευρωπαϊκών 
κρατών που την υιοθέτησαν και την αδυναμία τους να στηρίξουν αποτελεσματικά την 
οργάνωση ενός πρωτοβάθμιου σχολικού δικτύου σε εθνική κλίμακα. Όταν πια 
βρέθηκαν τα υλικά μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου, η μέθοδος είχε ήδη 
δοκιμαστεί και απορριφθεί. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Prost, η 
αλληλοδιδακτική εμφανίστηκε ως ένας «από μηχανής θεός» για να πέσει τελικά 
«θύμα της ίδιας της επιτυχίας της». (Λυδία Παπαδάκη, 1992, 57). 
 
 
 

• Παλαιότερες μορφές αλληλοδιδακτικής μεθόδου σε διάφορες χώρες 
 
      Παρά το γεγονός ότι η μέθοδος εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως οργανωμένο 
διδακτικό σύστημα στις αρχές του 19ου αιώνα, οι πρωτόσχολοι έχουν τις καταβολές 
τους στην Αρχαιότητα και το Μεσαίωνα. Στη Σπάρτη, για παράδειγμα, τα παιδιά 
χωρίζονταν σε ομάδες που ονομάζονταν «βούαι», με επικεφαλής τους «βουαγούς» 
που εκλέγονταν μεταξύ των ικανότερων, ενώ στα σχολεία της ελληνιστικής και της 
ρωμαϊκής εποχής, βρίσκουμε τους «υποδιδασκάλους» (subdoctor ή proscholus), οι 
οποίοι επιφορτίζονταν με την εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης. Στα σχολεία του 
Μεσαίωνα και κυρίως σε εκείνα που διευθύνονταν από κληρικούς, οι μαθητές 
χωρίζονταν σε ομάδες των δέκα, τις «δεκαρχίες» (decuriae) με επικεφαλής τον 
«δέκαρχο» (decurio) ή «δευτερεύοντα» (securio), ο οποίος στα βυζαντινά σχολεία 
ονομαζόταν «μείζων». Αργότερα, οι Ιησουίτες θα χρησιμοποιήσουν πρωτόσχολους 
για να συντονίζουν τις συζητήσεις των μαθητών τους, οι οποίοι, χωρισμένοι σε δύο 
κλάσεις, αντάλλασσαν επιχειρήματα πάνω σ’ ένα επιλεγμένο θέμα. Τη χρησιμότητα 
των πρωτόσχολων επεσήμανε και ο Κομένιος, ένας από τους μεγαλύτερους 
παιδαγωγούς της Αναγέννησης, τονίζοντας ότι, στην περίπτωση πολυπληθών 
σχολικών τάξεων, η διαίρεση των μαθητών σε κλάσεις με επικεφαλής έναν από 
αυτούς βοηθούσε το δάσκαλο να ελέγχει κατά πόσον όλα τα παιδιά καταλάβαιναν το 
μάθημα και έκαναν τις εργασίες τους. Η πρακτική αυτή πάντως ήταν πολύ 
περιορισμένη μέχρι την εμφάνιση της αλληλοδιδακτικής, η οποία προσέδωσε στο 
θεσμό των πρωτόσχολων άλλες διαστάσεις: Αντίθετα με τις προηγούμενες 
περιπτώσεις, όπου περιστασιακά οι πρωτόσχολοι επωμίζονταν ειδικές σχολικές 
διαδικασίες, στην αλληλοδιδακτική ουσιαστικά αναλάμβαναν την ίδια τη διοίκηση 
του σχολείου, περιορίζοντας τα καθήκοντα του δασκάλου στη γενική εποπτεία και τη 
διδασκαλία των ίδιων. (Λυδία Παπαδάκη, 1992, 30). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΚΛΕΌΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η SOCIÉTÉ POUR 
L’ ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE 
 
 

 
 
 

Το χωρίο αυτό προέρχεται από τις απομνημονεύματα του Νικολάου 
Δραγούμη , ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας των προσπαθειών του 
Ιωάννη Καποδίστρια για την οργάνωση της εκπαίδευσης στο αρτισύστατο ελληνικό 
κράτος. 
            Παρά το γεγονός ότι ο Γεώργιος Κλεόβουλος υπήρξε, αν όχι η πλέον 
εξέχουσα φυσιογνωμία, τουλάχιστον ένας από τους σημαντικότερους παιδαγωγούς 
της προεπαναστατικής περιόδου, παραμένει ως σήμερα ένας από τους ολιγότερο 
γνωστούς λογίους του νεοελληνικού διαφωτισμού, οι οποίοι «αφιερώθησαν εις 
την παιδαγωγίαν», όπως πολύ χαρακτηριστικά σημείωσε ο Ν. Δραγούμης στο έργο 
του που μνημονεύσαμε παραπάνω. 
            Συγκεκριμένα, για τον Κλεόβουλο έχει δημοσιευτεί ως σήμερα μια και μόνο 
μονογραφία, την οποία συνέταξε και εξέδωσε στην Αθήνα το 1956 ο ιστοριοδίφης 
δημοδιδάσκαλος Γεώργιος Σακκάς. Έκτοτε ελάχιστα πράγματα έχουν γραφτεί για το 
σπουδαίο αυτόν έλληνα παιδαγωγό, μολονότι η εκπαιδευτική δράση που ανέπτυξε 
τόσο πριν, όσο και μετά την επανάσταση έχει αφήσει πάμπολλα και σημαντικά ίχνη 
στις πηγές της κρίσιμης εκείνης περιόδου, όσες βέβαια έχουν σωθεί ως εμάς. 
Εξαίρεση αποτελεί η σχετικά πρόσφατη μελέτη της Αθανασίας Αβδάλη, στην οποία 
όμως  γίνεται εκτεταμένα λόγος μόνο για τους «παιδαγωγικούς πίνακες» που 
συνέταξε και εκτύπωσε ο Κλεόβουλος για πρώτη φορά το 1819 στο Παρίσι και για 
δεύτερη το 1820 στο Ιάσι της Μολδαβίας. 



  Κατ’ αρχάς γνωρίζουμε ότι γεννήθηκε γύρω στο 1790 στη Φιλιππούπολη, γι’ 
αυτό και υπέγραφε πάντοτε ως «Φιλιππουπολίτης». Γνωρίζουμε επίσης ότι φοίτησε 
αρχικά στην Πατμιάδα και στη συνέχεια στην Ακαδημία των Κυδωνιών. Συνέχισε τις 
σπουδές του στο πανεπιστήμιο της Βιέννης, όπου και παρέμεινε πιθανότατα από το 
1812-13 ως και το 1814. Από εδώ και πέρα οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες. 
Σύμφωνα με τον πρώτο του βιογράφο, ο Κλεόβουλος πήγε για σύντομο χρονικό 
διάστημα στη Βαυαρία- άραγε στο «Αθήναιον» του Μονάχου;- και στη συνέχεια 
επανήλθε στη Βιέννη. Από εκεί γνωρίζουμε ότι έσπευσε στην Ελβετία για να 
επισκεφθεί τα ινστιτούτα των Pestalozzi και Fellenberg. Εκεί προφανώς είδε 
εφαρμοζόμενη για πρώτη φορά την αλληλοδιδακτική μέθοδο. Ενθουσιασμένος με 
όσα είδε ο Κλεόβουλος «μετέβη εις  Παρίσια εξεπίτηδες δια την 
αλληλοδιδακτική μέθοδον την οποίαν κρίνας επωφελή και αναγκαίαν δια την 
πατρίδα εδιδάχθη και προητοίμασε τα εις την εφαρμογήν της αναγκαία». 

Μολονότι οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζουν μια σχετική  ασάφεια ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά τη χρονολόγηση των μετακινήσεων του έλληνα λόγιου, ορισμένα 
στοιχεία δείχνουν πως πιθανότατα στην πορεία του προς το Παρίσι ο Κλεόβουλος 
συνάντησε τον Ιωάννη Καποδίστρια. Την υπόθεσή μας αυτή στηρίζουμε στα εξής 
πέντε στοιχεία: 

1)          Ο Κλεόβουλος, όπως προκύπτει από επιστολή που απέστειλε ο 
Άνθιμος Γαζής από τη Βιέννη στις 18 Νοεμβρίου 1815 στον 
μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιο, σπούδαζε στο Μόναχο μαζί με 
υποτρόφους της Φιλομούσου Εταιρείας της Βιέννης . Είναι γνωστό όμως 
ότι ιθύνων νους της παραπάνω εταιρείας ήταν ο Ιω. Καποδίστριας. 

2)         Ο έλληνας διπλωμάτης γνώριζε πολύ καλά 
«les deux celebres instituts d’agriculture et d’education de M.M. Fellenbe
rg et Pestalozzi». Ακριβώς τα ίδια «παιδαγωγεία» επισκέφτηκε και ο 
Κλεόβουλος πριν από την άφιξή του στο Παρίσι, δηλαδή μάλλον το1816. 

3)          Από τις πηγές που έχουμε στη διάθεσή μας γνωρίζουμε ότι 
ο Καποδίστριας «απέστειλε δι’ ιδίων εξόδων Έλληνας μαθητάς εις τα 
εκπαιδευτήρια αυτού (= Fellenberg), δια να εκπαιδευθούν εκεί” . 
Δεδομένου ότι ο Κλεόβουλος επισκέφτηκε το ινστιτούτο του Fellenberg, 
μπορούμε να θεωρήσουμε ως πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να υπήρξε ένας 
από τους νέους τους οποίους είχε επιλέξει ο Καποδίστριας ως 
υποτρόφους. 

4)          Όπως έχουμε ήδη μνημονεύσει, ο Καποδίστριας έγινε μέλος 
της Societe του Παρισιού το 1815. Το 1817 ή το 1818, όπως θα δούμε 
στη συνέχεια, ο Κλεόβουλος φοίτησε στο διδασκαλείο της 
αλληλοδιδακτικής που είχε ιδρύσει το 1816 η παραπάνω εταιρεία στη 
γαλλική πρωτεύουσα. Τις ίδιες χρονιές ο έλληνας παιδαγωγός έγινε κι 
αυτός αντεπιστέλλον μέλος της Societe. 

5)          Ο Καποδίστριας, αμέσως μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, διόρισε 
τον Απρίλιο του 1828 τον Κλεόβουλο “διδάσκαλο και διευθυντή της 
εν Πόρω σχολής των συναθροιζομένων … ορφανών”. 

Απ’  όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Κλεόβουλος κατά πάσα πιθανότητα 
ήρθε σε επαφή με τον Καποδίστρια, όταν ο τελευταίος είχε δραστηριοποιηθεί 
στα πλαίσια της Φιλομούσου Εταιρείας της Βιέννης. Θεωρούμε μάλιστα πολύ 
πιθανόν ο Καποδίστριας, όντας και ο ίδιος ένθερμος θιασώτης της εισαγωγής 



της αλληλοδιδακτικής μεθόδου στα ελληνικά σχολεία, να βοήθησε 
ποικιλότροπα τον Κλεόβουλο στις σπουδές του στη νέα αυτή μέθοδο τόσο 
στην Ελβετία, όσο και στη Γαλλία.  
  Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό καθεαυτό το διδασκαλείο του Παρισιού, από τις 

πηγές που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας προκύπτουν τα εξής: Το ίδρυμα αυτό 
ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Societe pour l’enseignementelementaire, έφερε την 
επωνυμία Ecole Normale και είχε ως στόχο την αρχική κατάρτιση ή και την 
επιμόρφωση διδασκάλων της στοιχειώδους εκπαίδευσης τόσο στην αλληλοδιδακτική 
μέθοδο, όσο και στην οργάνωση των αλληλοδιδακτικών σχολείων. 
Στην Ecole Normale λειτουργούσαν δύο ξεχωριστά σχολεία, ένα αρρένων και 
ένα θηλέων, στα οποία η φοίτηση ήταν εντελώς δωρεάν και διαρκούσε λιγότερο από 
δύο μήνες. Κοντά στο διδασκαλείο νοικιάστηκε από την Εταιρεία κατάλληλο κτίριο 
το οποίο μετατράπηκε σε ειδικό κατάλυμα όπου μπορούσαν να διαμένουν έναντι 
μικρού μισθώματος οι σπουδαστές του διδασκαλείου που προέρχονταν από την 
επαρχία. Μια ειδική επιτροπή της εταιρείας παρακολουθούσε τη συμπεριφορά και το 
ενάρετο του βίου τόσο των οικότροφων όσο και των σπουδαστών που διέμεναν εκτός 
οικοτροφείου- κυρίως των δεύτερων-. 

Για να γίνει αποδεκτός κάποιος στο διδασκαλείο της αλληλοδιδακτικής 
έπρεπε να προταθεί από ειδική επί τούτου Επιτροπή της εταιρείας. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εισαγωγή στη σχολή ήταν ο υποψήφιος να διακρίνεται για τον 
ενάρετο και ηθικό βίο του, που στην περίπτωση των γάλλων πολιτών έπρεπε να 
πιστοποιείται από βεβαίωση που υπέγραφε ο ιερέας της ενορίας του και ο δήμαρχος 
του δημοτικού διαμερίσματος στο οποίο ανήκε. Επιπλέον ο υποψήφιος έπρεπε να 
καταθέσει πιστοποιητικό (δίπλωμα) ικανότητας στα τρία βασικά αντικείμενα της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ιερά κατήχηση, γλώσσα και αριθμητική), το οποίο 
εξέδιδε ο Πρύτανης της Ακαδημίας. Τέλος, ο υποψήφιος έπρεπε να υποστεί εξετάσεις 
στην θρησκευτική εκπαίδευση, στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία, στην 
αριθμητική και στη γραμματική. 

Κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών μαθημάτων οι σπουδαστές 
εκπαιδεύονταν στη θεωρία και την πρακτική των μεθόδων… ασκούμενοι είτε ως 
μαθητές, είτε ως εμψυχωτές, είτε ως δάσκαλοι.  Όταν οι σπουδαστές θεωρούνταν ότι 
είχαν αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις, όφειλαν να διευθύνουν μόνοι τους την τάξη 
υπό την επίβλεψη του διευθυντή τουλάχιστον για τρεις φορές. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους οι υποψήφιοι καλούνταν μια φορά το μήνα σε μερικές εξετάσεις και 
στο τέλος των σπουδών τους σε μια δεύτερη εξέταση ενώπιον μιας επιτροπής ή ενός 
εκ των μελών της εξουσιοδοτημένου από την επιτροπή γι’ αυτό το σκοπό. Εφόσον οι 
σπουδαστές επετύγχαναν στις τελικές εξετάσεις, στο βιβλιάριο σπουδών τους 
καταχωριζόταν το πιστοποιητικό της επιτροπής, το οποίο τους επέτρεπε να ασκήσουν 
το λειτούργημά τους, σύμφωνα με το πνεύμα της εταιρείας. 

Οι απόφοιτοι του διδασκαλείου είχαν το δικαίωμα να αναγράφουν τον τίτλο 
τους σε πινακίδα που τοποθετούσαν στην είσοδο του σχολείου τους, με την εξής 
υποχρεωτική διατύπωση: «Επιτυχών στο διδασκαλείο του Παρισιού για τις 
τελειοποιημένες μεθόδους στοιχειώδους εκπαίδευσης». 

Η Επιτροπή της Εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για το διδασκαλείο είχε το 
δικαίωμα να ελέγχει τους δασκάλους που είχαν αποφοιτήσει από την Ecole Normale, 
καθώς και την λειτουργία των σχολείων που αυτοί είχαν ιδρύσει. Τέλος η Επιτροπή 
είχε την υποχρέωση να ενημερώνει τους αποφοίτους του διδασκαλείου σχετικά με τις 



βελτιώσεις που γίνονταν στην αλληλοδιδακτική μέθοδο και, σε όσες περιπτώσεις 
έκρινε αναγκαίο να τους επιμορφώνει. 

Η φοίτηση του Κλεόβουλου στην Ecole Normale δεν είναι το μόνο στοιχείο 
που τον συνδέει με τη Societe pour l’  ensegneiment elementaire. Από τις επιστολές 
που δημοσίευσε στο Λόγιο Ερμή  προκύπτει ότι ο Φιλιππουπολίτης λόγιος 
χρησιμοποιούσε τις πληροφορίες που συνέλεγε από το περιοδικό που εξέδιδε η 
Εταιρεία και σε ορισμένες περιπτώσεις μετέφραζε στα ελληνικά 
ολόκληρα αποσπάσματα. Πέρα απ΄ αυτό, χάρη στην εταιρεία, ο Κλεόβουλος 
γνωρίστηκε με τον ρουμάνο βογιάρο  Nicolae Rosseti-Roznoveanu,  ο οποίος είχε 
εγκατασταθεί για μακρό χρονικό διάστημα στο Παρίσι, είχε γίνει μέλος της Εταιρείας 
και ήταν ένθερμος θιασώτης της εισαγωγής της αλληλοδιδακτικής μεθόδου στα 
σχολεία της ιδιαίτερης πατρίδας του της Μολδαβίας. Η γνωριμία μάλιστα με 
τον ρουμάνο βογιάρο υπήρξε ιδιαίτερα επωφελής για τον Κλεόβουλο. Κι αυτό γιατί, 
εκτός από το ότι ο Roznoveanu ανέλαβε εξολοκλήρου τα έξοδα εκτύπωσης το 1819 
των «παιδαγωγικών πινάκων» που συνέταξε ο Κλεόβουλος, του ανέθεσε και την 
οργάνωση του πρώτου αλληλοδιδακτικού σχολείου στο Ιάσι. 

Οι σχέσεις του Κλεόβουλου με την «Εταιρεία υπέρ της στοιχειώδους 
εκπαιδεύσεως» του Παρισιού του έδωσαν τη δυνατότητα να υποβάλει σ’ αυτήν- 
πιθανότατα το Μάιο του 1819- τους πίνακες του προς αξιολόγηση. Σύμφωνα με 
το Journal d’education, το συμβούλιο της Εταιρείας έστειλε με τη σειρά του τους 
πίνακες στην «επιτροπή των μεθόδων» (έφερε και την επωνυμία «επιτροπή της 
εκπαιδεύσεως»), η οποία αποτελείτο από έξι μέλη της εταιρίας, για να τους 
εξετάσουν και να αποφανθούν. Δύο περίπου μήνες αργότερα και πιο συγκεκριμένα 
στις 7 Ιουλίου του 1819  ο «κύριος Lebοeuf, εξ ονόματος της επιτροπής των μεθόδων 
έκανε αναφορά επί των πινάκων του Κλεόβουλου». 
           Η αναφορά του Leboeuf, την οποία χάρη στο Journal d’education γνωρίζουμε 
πλέον ολόκληρη, είναι γεμάτη από επαινετικά σχόλια για το έργο του Κλεόβουλου. 
Το πλέον ενδιαφέρον όμως είναι το γεγονός ότι μαζί με την αναφορά δημοσιεύτηκαν 
στο περιοδικό σχολιασμένοι και οι 31 από τους 74 συνολικά πίνακες του 
Κλεόβουλου. Ο Leboeuf, δικαιολογώντας την αναδημοσίευση μόνον των 31 πινάκων, 
σημείωσε ότι αυτοί «αποτελούν το πρώτο μέρος» και το πιο ενδιαφέρον της εργασίας 
του Κλεόβουλου, γιατί σ’ αυτούς ο συγγραφέας «παρουσιάζει όλα τα στοιχεία της 
ανάγνωσης και τακτοποιεί στη συνέχεια τη σειρά των συνδυασμών των συλλαβών». 
Αντίθετα το δεύτερο μέρος «είναι αφιερωμένο σε ασκήσεις τρέχουσας ανάγνωσης» 
και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γι’ αυτό και δεν θεώρησε σκόπιμο να το 
αναδημοσιεύσει στο περιοδικό της εταιρίας.(Διαδίκτυο). 
        Παρ’ όλο που δεν αναφέρεται ολόκληρο το όνομα του παραλήπτη παρά μόνο τα 
αρχικά Α.Μ.Π, πρόκειται για τον Αθανάσιο Πολίτη, ο οποίος τον επόμενο χρόνο 
εισήγαγε την αλληλοδιδακτική στα σχολεία των Ιονίων Νήσων. Έχουμε σίγουρα εδώ 
μερικές ουσιαστικές ενδείξεις για την κινητικότητα των λογίων γύρω από την 
αλληλοδιδακτική και τον τρόπο με τον οποίο διακινούνταν οι πληροφορίες ανάμεσά 
τους. Στην επιστολή αυτή ο Κλεόβουλος περιγράφει με συντομία το μηχανισμό της 
αλληλοδιδακτικής μεθόδου και καταγράφει τα πλεονεκτήματά της σε σύγκριση με 
την ατομική ή «παλαιά», όπως τη χαρακτηρίζει, μέθοδο. Η νέα μέθοδος διεγείρει τη 
φιλομάθεια , κάνει τα μαθήματα εύληπτα ωφελεί την σωματική υγεία και προκαλεί 
πνευματική εγρήγορση, εκπαιδεύει στη ευταξία, είναι οικονομική, απαιτεί λίγο χρόνο, 
με άλλα λόγια, «η μέθοδος αυτή απέδειξε διά των πραγμάτων την μέχρι τούδε 
τοσούτον επίπονον και βαρείαν στοιχειώδη διδασκαλίαν, μίαν τερπνήν και εύκολον 
ενασχόλησιν, και εν είδος παιγνίου, το οποίο εν ω εκτυλίττει τας λογικάς δυνάμεις 
δεν κουράζει τα όργανα». Ο Κλεόβουλος επισημαίνει όμως και κάτι άλλο, ότι «το 



παιδί διδάσκον ενταυτώ και διδασκόμενον, μανθάνει να διοική και να άρχηται, να 
προστάζη και να πείθηται, κατά τας διαφόρους αναφοράς της καταστάσεως του. 
Μάθημα αναγκαιότατον εις τον καθένα, επειδή και καθείς είναι κατά το μάλλον και 
ήττον άρχων και αρχόμενος». Είναι η πολιτική διάσταση του αλληλοδιδακτικού 
συστήματος όπως την συναντάμε και στη Γαλλία, όπου ο Κλεόβουλος πήρε τα πρώτα 
του μαθήματα. Λίγο αργότερα, στα 1820, το Πατριαρχείο, στα πλαίσια της 
γενικότερης πολεμικής του εναντίον φωτισμένων κληρικών, θα απαγορεύσει την 
εισαγωγή της αλληλοδιδακτικής στα σχολεία της Κωνσταντινούπολης. Όμως, 
πρόκειται για μια μεμονωμένη περίπτωση, Η αρχή έχει γίνει ήδη. Η αλληλοδιδακτική 
έχει εισβάλλει στις συζητήσεις και τα οράματα της λόγιας κοινής γνώμης. Διδάσκεται 
από τον Κλεόβουλο στο Ιάσιο και το Βουκουρέστι, βρίσκεται στα Επτάνησα, 
εισέρχεται στον ελλαδικό χώρο: ήδη από το 1819, λειτουργεί στη Μάνη το πρώτο 
αλληλοδιδακτικό σχολείο που ιδρύθηκε στη μετέπειτα ελεύθερη Ελλάδα. Ιδρυτής ο 
Χριστόφορος Περραιβός, ο οποίος εγκατέστησε στο νεοσύστατο σχολείο έναν 
δάσκαλο, μαθητή του Κλεόβουλου, που είχε φέρει μαζί του από το Ιάσιο.(Λυδία 
Παπαδάκη, 1992,69-71). 
 
 
 
   

• Το σχολείο στο Ιάσιο 
 
    Στόχος του Κλεόβουλου ήταν να γίνει ο εισηγητής του αλληλοδιδακτικού 
συστήματος στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, αφού 
κατέκτησε σε βάθος όλες τις πτυχές του εν λόγω συστήματος, επιδόθηκε στη 
σύνταξη του Εγχειριδίου του, που κάλυπτε τη θεωρία  και την πράξη της νέας 
μεθόδου. Στη συνέχεια, παράλληλα με το προηγούμενο έργο, συνέταξε και τους 
πίνακες για την ανάγνωση, η οποία εθεωρείτο το σημαντικότερα από τα 
μαθήματα, που διδάσκονταν στα αλληλοδιδακτικά σχολεία. Την εποχή που ο 
Κλεόβουλος ετοίμαζε τα παραπάνω έργα, και πιο συγκεκριμένα το 1818, 
επισκέφθηκε το Παρίσι ο φαναριώτικης καταγωγής Νικόλαος Ρωσσέτος-
Ροσνοβάνος, που κατείχε σημαντική θέση στην διοικητική ιεραρχία της 
Μολδαβίας. Ο πλούσιος αυτός βογιάρος-γνωστός για τα πνευματικά του 
ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες αντίληψης του- ενθουσιάστηκε από την κίνηση 
περί την αλληλοδιδακτική, που γνώρισε την γαλλική πρωτεύουσα. Εκεί λοιπόν, 
πήρε την απόφαση να εισάγει την συγκεκριμένη μέθοδο στην πατρίδα του. Γι’ 
αυτό ήλθε σε επαφή με τον Κλεόβουλο και του εξέθεσε το σχέδιό του, που 
προέβλεπε: ο Κλεόβουλος «να διδάξη δημοσίως την μέθοδον» στο Ιάσιο «και 
μετά ταύτα να κατασταθώσι σχολεία δια της επιστασίας του» σε ολόκληρη τη 
Μολδαβία. Ο Κλεόβουλος δέχτηκε και ο Ν. Ρωσσέτος ανέλαβε αμέσως όλη τη 
δαπάνη για την εκτύπωση των πινάκων της ανάγνωσης. Σε αυτή τη δαπάνη 
περιλαμβανόταν, εκτός από τα εκτυπωτικά, και τα έξοδα για τη σχεδίαση και την 
κατασκευή των ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων, που έπρεπε να είναι ειδικά, 
αφού επρόκειτο για πίνακες. 
    Η συλλογή εξήλθε από το τυπογραφείο τον Απρίλιο του 1819 και το πρώτο που 
έκανε ο Κλεόβουλος ήταν να καταθέσει ορισμένα αντίτυπα της στην Εταιρεία 
Στοιχειώδους Διδασκαλίας του Παρισιού. Αυτό το έκανε ως ένδειξη τιμής και 
υποχρέωσης απέναντι σε αυτή την Εταιρεία, που τον είχε ανακηρύξει 
αντεπιστέλλων μέλος της. Το έκανε όμως και γιατί ένας τομέας της, η Επιτροπή 
των μεθόδων, θα έκρινε το έργο του. Ίσως ο Φιλιππουπολίτης αλληλοδιδακτικός 



παρέμεινε στο Παρίσι μέχρι τις 7 Ιουλίου 1819, οπότε σε συνεδρίαση της 
Επιτροπής των Μεθόδων ανακοινώθηκε η ευνοϊκή αναφορά ενός από τους 
εφόρους της, του J. Leboeuf, για τους Παιδαγωγικούς Πίνακες. Πάντως τον ίδιο 
μήνα αυτός πέρασε από την Βιέννη, ταξιδεύοντας προς την Μολδαβία. ( 
Αθανασία Κ.Αβδάλη, 31-33) 
     Έφθασε στην Μολδαβία περί τα τέλη Αυγούστου 1819, αλλά αναγκάστηκε, 
λόγω της επιδημίας πανώλης να αναβάλλει την διδασκαλία του για αρκετούς 
μήνες. Τελικά το αλληλοδιδακτικό σχολείο που οργάνωσε στο  Ιάσιο, άρχισε να 
λειτουργεί την 1 Μαρτίου 1820. Την πρώτη ημέρα οδηγήθηκαν σε αυτό από τους 
γονείς τους, Έλληνες και Μολδαβούς, 30 παιδιά, τα οποία την Τρίτη ημέρα έγιναν 
80 καλύπτοντας έτσι το συνολικό αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων. 
   Σε αυτό το νέο σχολείο διδάχθηκαν: η γραφή, η ανάγνωση από τους 
Παιδαγωγικούς Πίνακες, όπως επίσης, η αριθμητική και η κατήχηση από τους 
πίνακες που ετοίμασε και πάλι ο Κλεόβουλος, οι οποίο εκτυπώθηκαν στο 
τυπογραφείο του Ιασίου. 
   Ο Κλεόβουλος παράλληλα με την ευθύνη της διεύθυνσης του εν λόγω σχολείου, 
είχε αναλάβει να προετοιμάζει αλληλοδιδασκάλους στο πρακτικόν σχολείον , το 
οποίο πρέπει να λειτούργησε στον ίδιο χώρο με το αλληλοδιδακτικό. Από το  
πρακτικόν σχολείον, που διέκοψε τις εργασίες του όταν εξερράγη το κίνημα του 
Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία( 22 Φεβρουαρίου / 6 Μαρτίου 1821), αποφοίτησαν 
οι νεαροί αλληλοδιδάσκαλοι, οι οποίοι κατευθύνθηκαν στα νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και σε άλλες ελληνικές περιοχές, για να 
ιδρύσουν τα σχολεία τους σύμφωνα με το σύστημα του Κλεόβουλου.( Αθανασία 
Κ. Αβδάλη, 34-35) 
    
 
 
 
Συνθήκες υποδοχής αλληλοδιδακτικής μεθόδου στην Ελλάδα 
 
 

       Στις συνθήκες ζωής και πολιτικής οργάνωσης των ελληνικών παροικιών και των 
υπό βρετανική διοίκηση περιοχών του ελληνικού χώρου (νησιά του Ιονίου-
Επτάνησα), στις ελληνικές υπό ξένη διοίκηση κοινότητες όπως και στις δομές της νέας, 
κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και μετά την Επανάσταση, κοινωνικής και 
πολιτικής συγκρότησης των ελληνικών περιοχών που είχαν απελευθερωθεί ή 
βρίσκονταν ακόμη υπό οθωμανική διοίκηση, στις αναζητήσεις γενικότερα και στους 
προσανατολισμούς των πληθυσμών τους είναι δυνατόν να εντοπισθούν οι λόγοι 
υιοθέτησης της νέας μεθόδου. Οι επιδράσεις του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και των 
θεωρητικών θέσεων και εφαρμογών του φιλελευθερισμού της εποχής στην κοινωνία 
των πολιτών των ελληνικών περιοχών και των παροικιών λειτούργησαν σε 
συνδυασμό με τις πιο δραστικές από την δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα 
επενέργειες διακίνησης των ιδεών του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού.  
    Η αλληλοδιδακτική μέθοδος διήλθε τα «σύνορα» των ελληνικών περιοχών και οι 
εισηγητές της στον ελληνικό χώρο έδρασαν σε ένα πολιτισμικό  περιβάλλον, στο 
οποίο επικρατούσαν συγκεκριμένες συνθήκες κοινωνικής, πολιτικής και 
πολιτισμικής οργάνωσης και παράδοσης. Είχαν γνωρίσει και αποδεχθεί τη νέα 
μέθοδο στις χώρες στις οποίες σπούδασαν και αυτή πρωτοεμφανίσθηκε: Στην 
Αγγλία, όπου την εισηγήθηκαν οι παιδαγωγοί Andrew Bell και Joseph Lancaster, 



οι οποίοι και έθεσαν σε λειτουργία κατά τα τέλη του 18ου αιώνα στη Μ. Βρετανία   
τα πρώτα αλληλοδιδακτικά σχολεία για πτωχούς μαθητές, και στη Γαλλία, όπου 
πέρασε από την Αγγλία, υιοθετήθηκε με ταχείς ρυθμούς και αναδείχθηκε στο δικό 
της πολιτικό υπόβαθρο, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της επαναστατικής 
και μετεπαναστατικής Γαλλίας. 
  Από την Αγγλία και την Γαλλία εισήχθη στις ελληνικές παροικίες, στις περιοχές 
της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας και στα υπό Βρετανική διοίκηση νησιά 
του Ιονίου ( Επτάνησα). Παρά τις διαφοροποιήσεις που προέκυψαν, αναφορικά 
με τις πτυχές των τρόπων υποδοχής του νέου συστήματος εκπαίδευσης από 
περιοχή σε περιοχή  στον ελληνικό χώρο και τις παροικίες, ο κορμός της 
θεωρητικής σύλληψης  των πρακτικών εφαρμογών του συστήματος απετέλεσε 
οπωσδήποτε τη βάση για τη διάχυσή του στις περιοχές αυτές. (Γεώργιος Ν. 
Λεοντσίνης, 17-18) 
       Οι ελληνικοί πληθυσμοί υποδέχθηκαν με ευνοϊκά αισθήματα τη νέα μέθοδο, 
επειδή, μεταξύ άλλων, αξιολογήθηκε ως αναγκαία η «διαπαιδαγώγηση των 
Ελλήνων στην ελευθερία και στον ορθό λόγο και η ανάγκη διαμόρφωσης 
ηθικών συνειδήσεων ικανών να νομοθετήσουν και να κυβερνήσουν δίκαια το 
ανεξάρτητο ελληνικό κράτος». Το περιεχόμενο γενικά των αιτημάτων που 
οδήγησαν στις κινητοποιήσεις του ελληνικού πληθυσμού υπέρ των νέων 
εκπαιδευτικών  μέτρων δεν απομακρύνθηκε από το βασικό σημείο  αναζήτησης, που 
ήταν η επικράτηση των αρχών του φιλελευθερισμού στις δοκιμαζόμενες από ξένη 
διοίκηση («δουλεία) περιοχές, όπως και στις περιοχές του ανεξάρτητου ελληνικού 
κράτους, το οποίο χρειαζόταν να υιοθετήσει και να θεσμοθετήσει απαραίτητες 
καινοτομίες για να λειτουργήσει εκσυγχρονιστικά. Σε κυρίαρχο αίτημα αναδείχθηκε 
η αναγκαιότητα δυναμικής αποδοχής ενός συστήματος εκπαίδευσης που θα 
καθίστατο κοινό κτήμα και αναγκαίο αγαθό όλων των Ελλήνων, ένα αγαθό που θα 
ανέσυρε «όλους τους πολίτες από το σκότος και θα τους οδηγούσε στο φως», 
αντίληψη του Διαφωτισμού που τη συναντούμε να διακινείται ευρύτατα στα 
νησιά του Ιονίου στη στροφή του 18ου προς το 19ο αιώνα και να είναι 
διαδεδομένη γενικότερα στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα στους Έλληνες 
ταυτιζόμενη με τα οράματα της εποχής (Ευρωπαϊκός και Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός). (Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης, 20-21) 
 
 
 
 
Ο Ιωάννης Καποδίστριας 
 
   Κάπου εδώ, πριν συνεχίσουμε την πορεία της διαδρομής της αλληλοδιδακτικής 
μεθόδου, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούμε στο γενικότερο έργο του Ιωάννη 
Καποδίστρια και αν συνεχίσουμε με την δραστηριότητά του πάνω στην 
δημιουργία αλληλοδιδακτικών σχολείων. 



   Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες μετά 
απελευθερωτικές μορφές του Αγώνα, ίσως και η μεγαλύτερη. Προικισμένος με 
έξοχα διανοητικά και πνευματικά χαρίσματα συνέβαλε τα μέγιστα στη 
διασφάλιση της ελευθερίας και στη διοργάνωση της Ελεύθερης Ελλάδας. Ήταν 
ένας άνθρωπος με πολλές αρετές που φανερώνονται σε πολλά περιστατικά της 
ζωής του. Η μετριοπάθεια, η ταπεινοφροσύνη, η ανεξικακία, η συγχωρητικότητα, 
η ανιδιοτέλεια, η αφιλοχρηματία, η ευψυχία, η καρτερία, η δικαιοσύνη, η 
γενναιοψυχία, η αυταπάρνηση και η μέχρι θανάτου αυτοθυσία. Ίσως γι' αυτό κάθε 
φορά που τον καλούσε ο τσάρος για να τον τιμήσει με κάποιο παράσημο ή 
αξίωμα έκρινε τον εαυτό του ακατάλληλο, ή ότι δεν διέθετε τα απαιτούμενα 
προσόντα. Ο Καποδίστριας με τα λιγοστά χρήματα, την κακή κατάσταση της 
υγείας του, την αγάπη της μελέτης και της μοναξιάς απέφευγε τις κοσμικές 
εμφανίσεις. Μόνο στον καγκελάριο πήγαινε τις Κυριακές ή στον τσάρο για 
εργασία. Φιλίες στην Πετρούπολη είχε μόνο ελληνικές οικογένειες καθώς και την 
οικογένεια Στούρτζα. Τον περισσότερο χρόνο του τον πέρναγε διαβάζοντας 
διάφορα βιβλία που δανειζόταν. Η υγεία του όμως κλονίσθηκε και οι γιατροί του 
συνέστησαν να πάει σε άλλες χώρες. Ο ίδιος προτίμησε να πάει στη Βιέννη, όπου 
συνέχισε την ίδια μοναχική ζωή. Γνωριμίες δεν έκανε παρά μόνο με Ρώσους ή 
Έλληνες ταξιδιώτες στη Βιέννη. Παρόλη όμως την απλότητά του, ο Ιωάννης 
Καποδίστριας υπήρξε δημόσιο πρόσωπο. 
   Στην Ελλάδα ως κυβερνήτης πλέον, συνάντησε δυσκολίες που κατάφερε να τις 
ξεπερνάει. Δεχόταν αρνητικές επικρίσεις, παρόλα αυτά ο ίδιος συνήθιζε να λέει: 
"Ούτε ο φόβος των μηχανορραφιών και των ραδιούργων, ούτε οι συκοφαντικές 
στήλες των εφημερίδων δεν μπορούν να με αποπροσανατολίσουν από την πορεία 
που χάραξα στη ζωή μου. Ας λένε και ας γράφουν ό,τι θέλουν. Θα έρθει όμως 
κάποτε ο καιρός που οι άνθρωποι θα κρίνονται όχι σύμφωνα με όσα λέγονται ή 
γράφονται για τις πράξεις τους, αλλά από τις ίδιες τις πράξεις τους. Έχοντας αυτή 
την πίστη ως αξίωμα έζησα στον κόσμο με θεμέλιο αυτές τις πνευματικές αρχές 
ως τώρα που βρίσκομαι στη δύση της ζωής μου και νιώθω ευχαριστημένος γι' 
αυτό. Μου είναι αδύνατο να αλλάξω τώρα. Θα συνεχίζω να εκπληρώ πάντοτε το 
χρέος μου, χωρίς να νοιάζομαι για τον εαυτό μου και ας γίνει ό,τι 
γίνει".(Διαδίκτυο)  
 



                                 
    
 
 
 

• Η ίδρυση του ορφανοτροφείου στην Αίγινα από τον Ι. Καποδίστρια 
 

      Ο Καποδίστριας θα ιδρύσει στην Αίγινα το Ορφανοτροφείο για την προστασία 
των Ελλήνων ορφανών. Η οικοδομή του Ορφανοτροφείου άρχισε Λίγους μήνες μετά 
την άφιξη του Καποδίστρια στην Αίγινα και τελείωσε τον Ιούνιο του 1829. Στις 8 
Οκτωβρίου 1829 πρώτη επέτειο της ναυμαχίας του Ναυαρίνου έγινε πανηγυρικά, 
μπροστά στον Κολοκοτρώνη, το Πανελλήνιο και τους άλλους επισήμους της εποχής, 
η κατάθεση του θεμελίου λίθου της εκκλησίας που έγραφε: "Εξ ονόματος του 
Ελληνικού Έθνους ο Κυβερνήτης της Ελλάδος καθιερώνει τον ναόν τούτον εις τον 
Σωτήρα της Ελλάδος Θεόν". Εκτός από την Εκκλησία και ένα Νοσοκομείο, το 
Ορφανοτροφείο περιελάμβανε και 12 δωμάτια προορισμένα το καθένα για 30 παιδιά.                                            
Στις 9 Μαρτίου 1829 έφεραν τα πρώτα 66 ορφανά που εξαγόρασαν οι Γάλλοι στην 
Αλεξάνδρεια και τα είχε εγκαταστήσει η Κυβέρνηση ως τότε στη Φανερωμένη, το 
μετόχι της Χρυσολεόντισσας. Την άλλη μέρα ήρθαν οι 160 ψυχογιοί απ' τον Πόρο. Σε 
λίγο μαζεύτηκαν 500 παιδιά. Γενικός έφορος του ιδρύματος στην αρχή διορίστηκε ο 
Βιάροας Καποδίστριας και δεύτερος ο Κερκυραίος λόγιος Λ. Μουστοξύδης.                                                                        

       Στο Ορφανοτροφείο ενσωματώθηκαν τρία αλληλοδιδακτικά "τρεις κλάσεις 
ελληνικών μαθημάτων" και πολλά χειροτεχνεία (ξυλουργείο, σιδηρουργείο, 
τυπογραφείο κ.ά.). Στο Ορφανοτροφείο είχε επίσης ενταχθεί και το Πρότυπο σχολειό, 
απ' όπου θα αποφοιτούσαν δάσκαλοι για τα αλληλοδιδακτικά. Την ίδια χρονιά στην 
Αίγινα πάλι, ιδρύθηκε και το Κεντρικό σχολείο, του οποίου οι απόφοιτοι θα 
ακολουθούσαν ανώτερες σπουδές. 



Πολύς λόγος έγινε για το αν θα πρέπει να υπάρχουν κατά τη σχολική περίοδο αργίες 
και διακοπές, γιατί μερικοί υποστήριζαν ότι οι αργίες και οι διακοπές είναι εμπόδιο 
για την προκοπή των μαθητών. Τελικά ο Κυβερνήτης εξέδωσε στις 16.1.1830 το εξής 
διάγγελμα σχετικά με τη λειτουργία των αλληλοδιδακτικών, όπου καθορίζονται οι 
μέρες της σχολικής αργίας. 

1) Τα αλληλοδιδακτικά σχολεία της Επικράτειας δεν θα κάνουν μάθημα τις 
Κυριακές, τις δεσποτικές και θεομητορικές γιορτές των Αγίων. 

2) Κατά τις γιορτινές μέρες, μετά τη θεία Λειτουργία οι μαθητές πηγαίνουν σχολείο 
και αφού γίνει εξήγηση του Ιερού Ευαγγελίου της ημέρας, γίνεται η συνηθισμένη 
παράδοση. 

3) Οι ώρες παράδοσης είναι 9-12 το πρωί και 2-5 το απόγευμα. 

4) Τα αλληλοδιδακτικά σχολεία θα έχουν διακοπές από 20 Ιουλίου μέχρι 1η 
Σεπτεμβρίου. Τις ημέρες των διακοπών εκτός από τις γιορτές γίνεται μάθημα μόνο 
μέχρι το μεσημέρι. 

          Η όλη αυτή προσπάθεια και ο αγώνας του Καποδίστρια για την Εκπαίδευση 
απέδωσε καρπούς και έτσι την 28η Οκτωβρίου 1829 ο Κυβερνήτης με επιστολή του 
καθιστά γνωστό στον Α. Μουστοξύδη ότι 7 μαθητές από το Κεντρικό Σχολείο 
αποφοίτησαν και ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε να προβιβάσει τους 4 από τους 7. Οι 4 
προβιβασθέντες ήταν οι Φραγκίσκος Δασιμίνης, Νικόλαος Φλέγκας, Ιωάννης 
Σκούφος και Ιωάννης Σώκκας. Αυτοί θα κατατάσσονταν στη Στρατιωτική Σχολή. Η 
απόφαση αυτή του Καποδίστρια χαρακτηρίστηκε δημοκρατική, γιατί μέχρι τότε στη 
Στρατιωτική Σχολή κατατάσσονταν παιδιά αριστοκρατών και όχι ορφανά πολέμου. 
Οι 4 μαθητές εξελίχθηκαν σε μεγάλους αξιωματικούς. Με τον ερχομό του Όθωνα η 
Στρατιωτική Σχολή ονομάστηκε "Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων" . 

         Παρ’ όλες τις επιτυχίες τα σύννεφα δεν άργησαν να φανούν στον ορίζοντα αφού 
οι μαθητές του Κεντρικού σχολείου αντέδρασαν στα κατά τη γνώμη τους αυστηρά 
μέτρα του Κυβερνήτη. Έτσι έκαναν αποχή τον Ιανουάριο του 1831 προκαλώντας, 
σύμφωνα με έκθεση του Μουστοξύδη στον Καποδίστρια, πολλά προβλήματα στους 
κατοίκους του νησιού. Χαρακτηριστική είναι και η απόφαση του Αστυνόμου προς 
τον Καποδίστρια: "Οι μαθητές είναι ταραχοποιοί και στασιαστές, κατάσταση η οποία 
τρομοκρατεί τους κατοίκους της Αίγινας και ιδιαίτερα τους Ψαριανούς, που δεν 
μπορούν να κάνουν τίποτα και έτσι υπομένουν τα ολέθρια αποτελέσματα. Αίτιο 
αυτής της κατάστασης είναι ο Γεννάδιος, ο οποίος τις ώρες του μαθήματος του 
γνωστοποιεί τα δικαιώματα που έχουν με αποτέλεσμα τον ξεσηκωμό των μαθητών". 

       Ο Κυβερνήτης ένιωσε λύπη όταν έμαθε την απειθαρχία των μαθητών, αφού πριν 
μερικές μέρες κάθονταν ανάμεσα τους και ένιωθε ανακουφισμένος βλέποντας τις 
μαθητικές επιδόσεις και την "ευταξία αυτών". Αμέσως διέταξε το Δικαστήριο να 
εξετάσει τα παράπονα των μαθητών, εναντίον αυτών που θεωρούσαν υβριστική τη 
συμπεριφορά τους και να δώσει ικανοποίηση κατά τους νομικούς τύπους. 
Αποδοκίμασε επίσης το κίνημα καθώς και την πρόταση αποβολής των καθηγητών. 
Έτσι διέταξε να κλεισθεί το σχολείο και οι δάσκαλοι να δίνουν μαθήματα στα σπίτια 
τους σε όσους μαθητές ενδιαφέρονται. Συγχρόνως συγκρότησε επιτροπή για να 



διακρίνει τους "ευπειθείς" από τους "απειθείς" και για να καλέσει ενώπιον της τον 
κάθε μαθητή χωριστά.(Διαδίκτυο) 

 

                                           

 
 
 

 
• Η εκπαίδευση κατά τον Καποδίστρια 

 

      Η εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια αντικατόπτριζε τη νέα κοινωνική δομή 
και το νέο πολιτικό σύστημα που επιδίωκε να εγκαθιδρύσει στην Ελλάδα. Είχε 
μακροπρόθεσμους σκοπούς και στόχους και εντασσόταν στο ευρύτερο κυβερνητικό 
πρόγραμμα. Η παροχή ίσων ευκαιριών μόρφωσης σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες 
θα οδηγούσε σταδιακά στην πολιτική ωριμότητα και τη χειραφέτησή τους. Το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας των μαθημάτων προσανατολίστηκε προς την 
ελληνοχριστιανική παράδοση και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εθνική 
διαπαιδαγώγηση, στη δημιουργία πολιτών-μελών εθνικού κράτους και στη σύζευξη 
θρησκείας και παιδείας, για την ανόρθωση του φρονήματος των πολιτών. Στο 
διάταγμα διορισμού των δασκάλων και των επιτρόπων του Ορφανοτροφείου ο 
Καποδίστριας επισημαίνει: Να καταστήσετε τους μαθητές «μετόχους των αγαθών της 
ηθικής και χριστιανικής αγωγής και της υγιούς στοιχειώδους παιδείας». Επίσης, σε 
επιστολή του προς τον έκτακτο επίτροπο Β. Σποράδων Αν. Λόντο είναι 
κατηγορηματικός για την ηθικοθρησκευτική αγωγή: «Μία πρέπει να είναι η 
αποστολή σας, η εξασφάλισις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η διά της παιδείας 
μόρφωσις των ηθών του, διά της οποίας θα αναδειχθή εις τον λοιπόν πεφωτισμένον 
κόσμον άξιος της ελευθερίας». 

      Ο Κοκκώνης, στενός συνεργάτης του Καποδίστρια, επισημαίνει σε άρθρα του, 
που δημοσιεύονται στην εφημερίδα «Αιγιναία», ότι βασικός σκοπός της εκπαίδευσης 
είναι να γνωρίσει ο μαθητής, μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευσης και τη 



διδασκαλία, «τα προς τον Θεόν, τα προς εαυτόν, τα προς τον πλησίον και τα προς την 
κοινωνίαν καθήκοντα», ώστε να γίνει «ευσεβέστερος Χριστιανός, καλύτερος υιός, 
σύζυγος, πατήρ, φίλος, πολίτης, συνετώτερος άρχων ...».Πιστεύοντας ότι η αγωγή 
έχει μεγαλύτερη αξία από τα πλούτη τονίζει ότι πρέπει «η κοινή ημών εκπαίδευσις να 
περιλάβη όλας τας αναγκαίας γνώσεις, αι οποίαι είναι χρήσιμαι προς την παιδείαν, 
ευπορίαν και πολιτικήν ευτυχίαν του έθνους μας». Από την ορθή πολιτική και 
κοινωνική αγωγή εξαρτώνται «η ιδία ευτυχία εκάστου πολίτου και η κοινή 
ευδαιμονία όλης της πολιτείας». Προτείνει «να συστηθή διδασκαλία βιωφελής και 
χρησίμη εις πάσαν μίαν τάξιν των πολιτών», ώστε οι μαθητές «να εξέρχωνται εις τον 
κόσμον εφωδιασμένοι με τας αναγκαιοτάτας και εις την χρηστήν διαβίωσιν γνώσεις, 
και τας ωφελίμους εις το οποίον μέλλουν να δοθώσιν επάγγελμα. Διότι η παιδεία δεν 
ωφελεί ουδέ τον παιδευόμενον ιδίως, ουδέ την πολιτείαν κοινώς, αν δεν γίνεται 
καταλλήλως και αρμοζόντως εις την τάξιν και το επάγγελμα καθενός πολίτου». Και 
καταλήγει: «Εκ της τοιαύτης σπουδής, της κατά σκοπόν του ωφελίμου εις πάσαν 
κατάστασιν και τάξιν των πολιτών γινομένης, κρέμονται εξ ενός μέρους η ευπορία 
και το ευ είναι του καθενός ιδίως· εκ δε του ετέρου, η ευνομία, η δύναμις και η 
πλουσιότης της πολιτείας». 

       Η εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια ήταν στραμμένη κυρίως στη 
στοιχειώδη εκπαίδευση και είχε ως προτεραιότητα τη στερέωση του δημόσιου 
σχολικού δικτύου. Η πολιτική αυτή καθόριζε σε μεγάλο βαθμό την κρατική 
αντίληψη, η οποία απηχούσε την ευρωπαϊκή πραγματικότητα .Ο Καποδίστριας 
ενδιαφέρεται η εκπαίδευση να διαδοθεί σε ολόκληρο το λαό χωρίς ταξικές δια-
κρίσεις και κυρίως στους αγρότες, για τους οποίους έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια. 
Επιδίωξή του είναι να ιδρυθούν αλληλοδιδακτικά σχολεία σε όλες τις επαρχίες και, 
εάν είναι δυνατόν, και σε όλα τα χωριά. Γιατί, όπως υποστηρίζει και ο στενός 
συνεργάτης του Κοκκώνη, πρέπει τα παιδιά «των χωρικών μας να μην μένωσι και 
αυτά άμοιρα των μαθημάτων και της αναγνώσεως και γραφής, τα οποία είναι τα 
πρώτα βοηθήματα εις ανθρωπισμόν». Ως εκπρόσωπος της «πεφωτισμένης 
δεσποτείας» ο Καποδίστριας «και μολονότι εμπνεόταν από την ιδέα της “λαϊκής 
διαπαιδαγώγησης” και πίστευε στην αξία του H.I. Pestalozzi», στάθηκε 
αποφασιστικός παράγοντας όχι μόνο στην προτεραιότητα που έδωσε στη λαϊκή 
παιδεία με δωρεάν εκπαίδευση, αλλά και στην αντιμετώπιση των αντίξοων 
δυσχερειών που επικρατούσαν την εποχή αυτή στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Ο 
Κυβερνήτης δείχνει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για την οργάνωση και την ανάπτυξη 
της δημόσιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της δημοτικής, την οποία θεωρούσε τον 
ακρογωνιαίο λίθο της ανοικοδόμησης ενός σύγχρονου και κυρίως φιλολαϊκού 
εκπαιδευτικού συστήματος. «Φιλοδοξία του ήταν να εξασφαλίσει μαζική και δωρεάν 
βασική μόρφωση στο λαό». 

      Η προτεραιότητα που επέδειξε στην οργάνωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
βρισκόταν σε άμεση συνάφεια με τις ελληνικές συνθήκες της εποχής. Σύμφωνα με τις 
παιδαγωγικές του αντιλήψεις, οι νέοι έπρεπε πρώτα να αποκτήσουν τις εγκύκλιες 
γνώσεις και στη συνέχεια να σπουδάσουν επιστήμες και να μάθουν τέχνες. Πίστευε 
ότι ο λαός μας, που στην πλειοψηφία του ήταν αναλφάβητος, τότε μόνο θα προόδευε, 
αν κατόρθωνε να αποκτήσει μια καλή στοιχειώδη εκπαίδευση και στη συνέχεια ένα 
επάγγελμα που θα τον βοηθούσε να ζήσει. Γι’ αυτό η στοιχειώδης εκπαίδευση ήταν 
υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. 



      Το ενδιαφέρον της πολιτείας στρεφόταν όχι σε μεμονωμένους τομείς της 
σχολικής δραστηριότητας αλλά στη συνολική διάσταση του σχολείου, την 
αναφερόμενη στις μαθησιακές δραστηριότητες, τη διοικητική οργάνωση, το 
περιβάλλον, τον προγραμματισμό, τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους, τα 
βιβλία και τα προγράμματα διδασκαλίας. Με τη θέσπιση νομικού πλαισίου προώθησε 
την αγωγή, τη μόρφωση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών λειτουργών. Ο 
κρατικός εκπαιδευτικός προγραμματισμός κατά τον Κυβερνήτη δεν αφορούσε μόνο 
τη σπουδάζουσα νεολαία αλλά και τους ενήλικες. Οι νέοι διαπαιδαγωγούνταν με τη 
φοίτηση στα σχολεία, παρακολουθώντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ οι 
ενήλικες στο χώρο εργασίας. 

     Η πατερναλιστική πολιτική του Καποδίστρια προσέδωσε στην εκπαίδευση 
χαρακτήρα έντονα φιλανθρωπικό και σωφρονιστικό. Η πολιτεία, μέσα από την εκ-
παίδευση, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης των 
νέων, την προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας και την ανάληψη κοινωνικών 
ρόλων .Γι’ αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα ήταν δομημένο με οριζόντια (γενική και 
επαγγελματική) και κάθετη (Δημοτικό- Γυμνάσιο) κατεύθυνση. Το εκπαιδευτικό του 
πρόγραμμα ο Καποδίστριας το στήριξε στην πραγματικότητα της εποχής του και την 
ελληνική, πάντοτε στο ευρύτερο πλαίσιο της εσωτερικής του πολιτικής. 

      Η εκπαιδευτική πολιτική που ακολούθησε διατυπώνεται στο διάγγελμα που 
απεύθυνε στη Δ’ Εθνική Συνέλευση, στις 30 Ιουλίου 1829.Στόχος του ήταν να 
ενισχύσει τα αλληλοδιδακτικά σχολεία, να συστήσει «σχολεία τυπικά» και 
παράλληλα να ιδρύσει «σχολεία ανωτέρας τάξεως διά τους νέους έλληνας, τόσον 
τους αφιερωθησομένους εις τα εκκλησιαστικά, όσο και εις τους μέλλοντας να 
υπηρετήσουν την πατρίδα, εις τα πολιτικά ή να διατρέξουν το στάδιον των 
επιστημών, των τεχνών και της φιλολογίας». Επηρεασμένος από τις παιδαγωγικές 
αρχές του Pestalozzi, συγκεντρώνει την προσπάθειά του στη στοιχειώδη εκπαίδευση 
με επαγγελματική προοπτική. Πίστευε ότι το βάθρο πάνω στο οποίο θα έπρεπε να 
στηρίξει την εκπαιδευτική του πολιτική είναι η σχέση εκπαίδευσης-παραγωγής. Για 
την ομοιογενή οργάνωση της λαϊκής παιδείας σε μία ενιαία μεθοδολογική αρχή 
επιλέχτηκε η αλληλοδιδακτική μέθοδος, που είχε εισηγηθεί η «επί της προπαιδείας» 
επιτροπή. Πρωταρχικός του στόχος ήταν η οργάνωση της παιδείας και η εκπόνηση 
γενικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Σύμφωνα με την αλληλοδιδακτική μέθοδο, ο 
μοναδικός δάσκαλος του αλληλοδιδακτικού σχολείου δίδασκε συγχρόνως όλους τους 
μαθητές, με τη βοήθεια των «πρωτόσχολων», οι οποίοι επιλέγονταν από τον ίδιο με 
τη βοήθεια των μαθητών της τάξης ή του σχολείου, και έπρεπε να διακρίνονται για 
την ικανότητα να διευθύνουν τους συμμαθητές τους, την επίδοση στα μαθήματα και 
τη διαγωγή του. 

    Οι πρωτόσχολοι αντί για διδακτικά βιβλία είχαν πίνακες κρεμασμένους στους 
τοίχους, που πάνω τους ήταν γραμμένα κείμενα από διάφορα μαθήματα. 
Αναλάμβαναν την υπαγόρευση των μαθημάτων και ακόμα την ανάλυση και ερμηνεία 
των νέων γνωστικών ενοτήτων. Ο δάσκαλος που είχε το ρόλο του γενικού ρυθμιστή 
της σχολικής ζωής περιοριζόταν σε καθήκοντα συνοπτικής ενημέρωσης των 
πρωτόσχολων για τα μαθήματα που θα δίδασκαν, επιτήρησης και εξέτασης των 
μαθητών, διδάσκοντας ελάχιστα σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κατά τη διδασκαλία 
επικρατούσε σιγή, όχι μόνο από την πλευρά των μαθητών αλλά και από την πλευρά 
του δασκάλου. «Ας μη στοχάζεται ο διδάσκαλος ότι πρέπει να λαλή πολύ ή να 
φωνάζη μεγαλοφώνως, διά να σιγήσωσιν οι μαθηταί του ... πρέπει οι λόγοι του 



διδασκάλου να ήναι σπάνιοι. τότε λαλών, ακούεται ...Διά της επιμόνου διατηρήσεως 
της σιωπής θέλει έχει τις και σχολείον εύτακτον. Περιπλέον αύτη είναι ο ουσιώδης 
κανών εις εν σχολείον ...». 

   Το αλληλοδιδακτικό σχολείο ήθελε το δάσκαλο «δραστικόν, προικισμένον με 
χαρακτήρος ευστάθειαν, αγαπώντα την ευταξίαν, αφοσιωμένον εις το επάγγελμά του, 
το οποίον πρέπει να εναγκαλισθή κατά τινα ιδίαν κλίσιν προς αυτό. Πρέπει να 
ευχαριστήται να ήναι αναμέσον των παιδίων, και να καταδέχεται να συγκαταβαίνη 
χάριν αυτών και εις τα παραμικρά πράγματα. Αν δεν έχη τα προτερήματα ταύτα, ας 
έμβη εις κανέν άλλο στάδιο. εις το διδασκαλικόν δεν θέλει κάμει κανέν όφελος». 

    Έξι ήταν τα κύρια μαθήματα στη στοιχειώδη εκπαίδευση: γραφή, ανάγνωση, 
αριθμητική, γραμματική, χριστιανική διδασκαλία και γραμμική ιχνογραφία. 

   Η Κυβέρνηση εκτός από τους πίνακες ανάγνωσης έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για τη 
σύνταξη και μετάφραση βασικών βιβλίων για τα αλληλοδιδακτικά σχολεία. Ο 
Νικητόπουλος παρουσίασε στην επιτροπή τη γραμματική του και την περίληψη του 
ιερού Ευαγγελίου. Στο Εθνικό Τυπογραφείο της Αίγινας τυπώνονται τρία τεύχη 
θρησκευτικής αγωγής με τον τίτλο «Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα», τα οποία 
περιλάμβαναν το προσευχητάριο, τη σύνοψη ιερής Ιστορίας και τη σύνοψη ιερής 
κατήχησης. Το Καλοκαίρι του 1831 εκτυπώθηκε η «Διδασκαλία της γραμμικής 
ιχνογραφίας». Επειδή όμως τα βιβλία αυτά δεν κάλυπταν τις ανάγκες των 
αλληλοδιδακτικών σχολείων, η κυβέρνηση προχώρησε στην αγορά και άλλων 
βιβλίων ιδιωτικών εκδόσεων. Σπουδαιότερη όμως πηγή συγκέντρωσης βιβλίων 
αποτέλεσαν οι δωρεές από διάφορες πηγές και ιδίως από συνεργάτες και φίλους του 
Καποδίστρια, όπως οι αδελφοί Ζωσιμά, ο Παν. Κοδρικάς, ο Χριστόφ. Σακελλάριος, ο 
Ν. Βάμβας, ο Π. Δάρβαρης, ο Ν. Δούκας, ο Κ. Οικονόμου κ.ά. Τα βιβλία αυτά 
συγκεντρώθηκαν στη βιβλιοθήκη του Ορφανοτροφείου, όπου μέσω του εφόρου της 
και της γραμματείας αποστέλλονταν στα αλληλοδιδακτικά σχολεία. 

   Οι δάσκαλοι των αλληλοδιδακτικών σχολείων, ανάλογα με τις γνώσεις που 
κατείχαν, διακρίνονταν σε τρεις βαθμούς: πρώτου, δεύτερου και τρίτου. Διορίζονταν 
από την Κυβέρνηση και ο μισθός τους ήταν ανάλογος με το βαθμό που κατείχαν. Τη 
γενική εποπτεία των σχολείων ασκούσε η Γραμματεία «Επί των Εκκλησιαστικών και 
της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως» και η «Επί της Προπαιδείας Επιτροπή». Εποπτεία, 
επίσης, ασκούσαν και τα κυβερνητικά όργανα, οι διοικητές και οι έκτακτοι επίτροποι 
των επαρχιών του Κράτους, καθώς και οι επιθεωρητές εκπαίδευσης, ενώ από τις 
τοπικές κοινωνίες οι επαρχιακές δημογεροντίες, οι σχολικές εφορίες, οι επιτροπές και 
άλλα έγκριτα πρόσωπα που διόριζε η Κυβέρνηση. 

    Ο Καποδίστριας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη μόρφωση της γυναίκας. 
Παρόλο που η πρόθεσή του και των συνεργατών του ήταν η συνεκπαίδευση των 
αγοριών και των κοριτσιών, εντούτοις η φοίτηση των κοριτσιών σε μεικτά σχολεία 
ήταν μικρή και σποραδική με εξαίρεση το σχολείο της Τήνου, όπου το 34% του 
μαθητικού δυναμικού ήταν κορίτσια. 

    Οι γονείς της εποχής αυτής και ιδιαίτερα της εύπορης τάξης έστελναν τα κορίτσια 
τους σε αμιγή ιδιωτικά αλληλοδιδακτικά σχολεία, τα Παρθεναγωγεία, ώστε να 
διαπαιδαγωγούνται, κατά την άποψή τους, απερίσπαστα. Την ίδρυση ιδιωτικών 



σχολείων νομικά στήριζε και το Σύνταγμα της Τροιζήνας, και ο Κυβερνήτης, όπως 
φαίνεται, δεν αντιδρούσε στη λειτουργία τους. 

   Σκοπός της γυναικείας εκπαίδευσης, κατά τους συνεργάτες του Καποδίστρια, ήταν 
«να δαμασθεί η παχυλή αμάθεια των κοριτσιών, χωρίς να αμφισβητηθεί η 
διαφοροποίηση των δύο φύλων, δεδομένου ότι δίνουν έμφαση στην οικιακή 
ευδαιμονία και στην αρετή, στη μητρότητα και στη γυναικεία φύση». 

    Ο Κυβερνήτης γνωρίζοντας την ελληνική πραγματικότητα έθεσε ως πρώτο στόχο 
την ίδρυση και λειτουργία σχολείων της πρωτοβάθμιας λαϊκής (δημοτικής) 
εκπαίδευσης, τα οποία θα βοηθούσαν το λαό να ανυψωθεί πνευματικά, ηθικά και 
βιοτικά, στις πολύ δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του νεοσύστατου 
ελληνικού κράτους. Παράλληλα, θα προχωρούσε σταδιακά, δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις και την υποδομή για την οργάνωση και επέκταση του εκπαιδευτικού 
οικοδομήματος μέχρι και την ανώτατη βαθμίδα, αφού, όπως είναι γνωστό, δεν 
έλειψαν οι προσπάθειές του για την ίδρυση Πανεπιστημίου στην Ηπειρωτική Ελλάδα. 

Είναι, εξάλλου, χαρακτηριστική η άποψη του Ν. Δραγούμη για την εκπαιδευτική 
φιλοσοφία του Καποδίστρια: «Την δημοτικήν αγωγήν θηρεύων δεν εθήρευεν σκοπόν 
και τέρμα της όλης εκπαιδεύσεως, αλλ’ ως προστοιχείωσιν εις ανωτέραν βαθμίδαν». 
(Δημήτριος Διαμαντής, 2006, 24-30)  

    Όπως ήδη αναφέραμε, με την άφιξη του Καποδίστρια ως κυβερνήτη της χώρας το 
ζήτημα της εκπαίδευσης θα λάβει μια περοσσότερο συστηματική μορφή. Ο 
Καποδίστριας είχε ενθουσιαστεί από το σύστημα του παιδαγωγού Emanuel von 
Fellenberg, πλην όμως αναγνώριζε ότι δεν υπήρχαν ανάλογα οικονομικά μέσα στην 
Ελλάδα, για να εφαρμοστεί πιστά το εκπαιδευτικό εκπαιδευτικό σύστημα της 
Hofwyl. Πιστεύοντας ότι η ομοιομορφία ήταν απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία 
του εκπαιδευτικού συστήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά της χώρας, 
αποφάσισε να υποστηρίξει την ενιαία εφαρμογή της αλληλοδιδακτικής στα σχολεία. 
Γι’ αυτό και προχώρησε στη σύσταση «Επιτροπής επί της Προπαιδείας», της οποίας 
αντικείμενο ήταν το πρόβλημα οργάνωσης του σχολικού δικτύου. Μέλη της 
επιτροπής ήταν ο στενός συνεργάτης του Καποδίστρια γάλλος Henri-Auguste 
Dutrone, ο Ι.Π Κοκκώνης, ο οποίος ήταν μαθητής του γάλλου Sarazin, συντάκτη 
εγχειριδίου αλληλοδιδακτικής μεθόδου, ο Νεόφυτος Νικητόπουλος, φιλελέυθερος 
δάσκαλος και γνώστης της αλληλοδιδακτικής. Παράλληλα στις συνεδριάσεις της 
επιτροπής συμμετείχε και ο Ανδρέας Μουστοξύδης, αφοσιωμένος στον Καποδίστρια 
και διευθυντής του Ορφανοτροφείου της Αίγινας. Η επιτροπή έπρεπε να υποβάλλει 
στον Κυβερνήτη τις παρατηρήσεις της για την αλληλοδιδακτική και να επιλέξει μια 
ορισμένη ερμηνεία της, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια από τους 
δασκάλους στα σχολεία. Η επιτροπή έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στην ερμηνεία του 
Κλεόβουλου, στην ερμηνεία του Πολίτη, στην ερμηνεία του Συνέσιου, δασκάλου 
αλληλοδιδακτικής στην Αθήνα, στην ερμηνεία με τίτλο Σύστημα αγλλικόν δια τα 
σχολεία ή εύκολος μέθοδος δια την διδασκαλίαν των παιδίων, έκδοση της 
Αγγλικανικής Ιεραποστολής της Μάλτας, και στο γαλλικό εγχειρίδιο του Charles 
Louis Sarazin με τίτλο Manuel des ecoles elemantares ou expose de la methode d’ 
enseignement mutuel. ( Άννα Κοντονή, 96-97). 

   Οι ερμηνείες ήταν οι εξής: 



1)Η ερμηνεία του Κλεόβολου ο οποίος τελικά δεν κατάφερε να την τυπώσει 
με αποτέλεσμα να περιφέρεται χειρόγραφο από χέρι σε χέρι. Το πρώτο μέρος 
της ερμηνείας αναφερόταν στο διδακτικό υλικό, στα κατάστιχα που έπρεπε 
να συμπληρώσουν οι δάσκαλοι και στους κανόνες της σχολικής οργάνωσης. 
Ενώ στο δεύτερο μέρος της ερμηνείας περιέγραφε τον μηχανισμό των 
προσταγμάτων με τα οποία οι πρωτόσχολοι καθοδηγούσαν τους μαθητές στη 
διάρκεια της παράδοσης των μαθημάτων και των ασκήσεων. 

2) Η ερμηνεία του Πολίτη: ο οποίος υπήρξε εισηγητής της αλληλοδιδακτικής 
στα Επτάνησα. Συνέταξε ένα συνοπτικό εγχειρίδιο για τους Επτανήσιους 
δασκάλους, το οποίο εκδόθηκε στην Κέρκυρα το 1820 με τον τίτλο 
“Εγχειρίδιον της αλληλοδιδακτικής μεθόδου εις χρήσιν των κατά το Ιόνιον 
Κράτος παιδαγωγών”. Φαίνεται ότι κυκλοφόρησε και αυτό στην Ελλάδα ως 
χειρόγραφο αντιγραμμένο από το πρωτότυπο διότι, κατά τα λεγόμενα του 
Κοκκώνη, η επιτροπή μελέτησε το έργο του Πολίτη βάσει ενός χειρογράφου 
που δανείστηκε ο ίδιος από κάποιον δάσκαλο στην Αίγινα. 

3) Η ερμηνεία του Συνέσιου. Το χειρόγραφο του, το οποίο ήταν και το 
πρωτότυπο προμήθευσε στην επιτροπή η Γραμματεία Εκπαιδεύσεως. Ο 
Συνέσιος πραγματευόταν το μάθημα της αριθμητικής με έναν δικό του τρόπο. 
Παρόλο που αποτελούσε αντιγραφή αντίστοιχων κεφαλαίων της ερμηνείας 
του Πολίτη. Στο τέλος της Ερμηνείας αφιέρωνε 4-5 σελίδες στις ποινές των 
μαθητών, τον προβιβασμό τους από την μια κλάση στην άλλη, τα καθήκοντα 
του θυρωρού του σχολείου, την οικοδομή του σχολείου του και παρέθετε δυο 
υποδείγματα καταλόγων για την πρόσκληση και τον γενικό έλεγχο της 
προόδου των μαθητών. 

4) Η ερμηνεία με τίτλο Σύστημα αγγλικών δια τα σχολεία ή εύκολος μέθοδος 
δια την διδασκαλίαν των παιδιών η οποία εκδόθηκε το1827 από την 
Αγγλικανική Ιεραποστολή της Μάλτας. Χωρίζεται σε τέσσερα μέρη που 
αφορούν: α) στο σχήμα της σχολικής αίθουσας, το κτίριο του σχολείου και 
το διδακτικό υλικό, β) στη μέθοδο διδασκαλίας, τη διαίρεση των μαθητών σε 
κλάσεις και πρέπει να γίνεται η διδασκαλία των τριών μαθημάτων, γ) στα 
χρέη των πρωτόσχολων, τις εξετάσεις των μαθητών για τον προβιβασμό από 
την μια κλάση στην άλλη, δ) στη γενική οργάνωση του σχολείου. 

  
Είναι η μόνη Ερμηνεία που αναφέρεται στην εκπαίδευση των κοριτσιών για τα οποία 
προβλέπει εκτός από τα τρία γνωστά μαθήματα και διδασκαλία ραπτικής. Η επιτροπή 
εισηγήθηκε στη Γραμματεία να στείλει ειδική εγκύκλιο προς τους δασκάλους με την 
οποία αφενός να ζητά πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των σχολείων τους, τον 
τρόπο με τον οποίο δίδασκαν, τα βιβλία και τους πίνακες που έγραφαν και αφετέρου 
τις προτάσεις για αλλαγές που θεωρούσαν αναγκαίες. Η εγκύκλιος εστάλη στις 
14.11.1829 μετά από επιμονή του Νικητόπουλου, αφού ο Καποδίστριας δεν ήταν 
σύμφωνος. Πίστευε ότι αυτού του είδους οι ενέργειες είναι άσκοπες αφού ήταν 
γνωστή η έλλειψη γνώσεων και η απειρία των δασκάλων. Η σύνθεση των μελών της 
επιτροπής πολύ γρήγορα δημιούργησε εντάσεις: από την μια πλευρά ο Νικητόπουλος, 
δάσκαλος με φιλελεύθερες αντιλήψεις. Από την άλλη, ο Κοκκώνης και ο 
Μουστοξύδης αφοσιωμένοι στον Καποδίστρια και στις αυταρχικές του επιλογές. Η 
θέση του Νικητόπουλου σχετικά με το πώς έπρεπε να χειριστεί η επιτροπή το ζήτημα 



του εγχειριδίου της αλληλοδιδακτικής υπήρξε αφορμή διαφωνίας μεταξύ τους, 
ιδιαίτερα επιφορτίστηκε με το καθήκον να μελετήσει τις παρατηρήσεις των 
δασκάλων και να υποβάλει σχετική αναφορά στην επιτροπή. Είκοσι δάσκαλοι 
ανταποκρίθηκαν στην εγκύκλιο του Υπουργείου και σύμφωνα με τον Νικητόπουλου 
“αποδεικνύονται ότι γνωρίζουν την αλληλοδιδακτική μεθόδον, καθώς είμαι 
βεβαιωμένος και από άλλα των γραμμάτων ιδιαίτερα εις εμέ”. (Διαδίκτυο) 
 
   Έτσι στην επιτροπή, επήλθε ρήξη: από την μια μεριά ο Κοκκώνης και ο 
Μουστοξύδης, αφοσιωμένοι στις επιλογές του Καποδίστρια, από την άλλη ο 
Νικητόπουλος, δάσκαλος με φιλελεύθερες απόψεις. Τελικά επικράτησε η άποψη του 
Κοκκώνη για τη χρήση της αλληλοδιδακτικής του Sarazin. Με το διάταγμα της 
12.7.1830 ορίσθηκε υποχρεωτική εφαρμογή στα σχολεία του νέου Οδηγού της 
αλληλοδιδακτικής μεθόδου του Ι. Π. Κοκκώνη με τίτλο: Εγχειρίδιον δια τα 
αλληλοδιδακτικά σχολεία ή Οδηγός της αλληλοδιδακτικής μεθόδου υπό Σαραζινού, ενώ 
δεν άργησε και ο διορισμός του Κοκκώνη ως γενικού επιθεωρητή των δημοτικών 
σχολείων.  
 
 
 
 
 
 
 
Μια μαρτυρία ενός φιλολόγου από την εμπειρία του στο 
αλληλοδιδακτικό σχολείο 
 
 

   Στο παρακάτω αυτοβιογραφικό κείμενο ο φιλόλογος και γραμματικός Αχ. 
Τζάρτζανος θυμάται τις εμπειρίες του από το Αλληλοδιδακτικό σχολείο του 
Τυρνάβου στη Θεσσαλία. Μέσα από το κείμενο αυτό μπορούμε να αντλήσουμε 
πληροφορίες για το πως ήταν το Αλληλοδιδακτικό σχολείο, ποια η θέση του 
δασκάλου, πώς ήταν οργανωμένη η διδασκαλία και ποιος ήταν ο ρόλος των 
πρωτόσχολων. 

 

«Θυμούμαι σαν τώρα και το δάσκαλό  μας και το σχολειό  μας το αλληλοδιδακτικό... 
 Το σχολείο  μας εκείνο  λίγα χρόνια ευθύς  μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας,  οι 
άρχοντες της κωμοπόλεως,  της ιδιαίτερής  μου πατρίδας,  το γκρέμισαν εκ θεμελίων 
κι έτσι δε σώζεται πια τίποτ'  απ'  αυτό.  ΄Ητον όλο  μια και  μόνη αίθουσα  μεγάλη 
 μεγάλη,  ως δεκαπέντε  μέτρα στο μάκρος κι έξι - εφτά  μέτρα πλατειά, κτισμένο 
στην περιοχή της  μεγάλης αυλής  μιας εκκλησίας, στον Άι-Γιάννη τον Πρόδρομο 
κοντά. Στη μιαν άκρη της αίθουσας, τη βορεινή, ήτον η καθέδρα του δασκάλου η 
επιβλητική. Εν ήτον δασκαλοκαθέδρα σαν αυτές που είναι τώρα στα 
σχολεία, οπωσδήποτε  μικρή και χαμηλή·  ήτον  μια πραγματική εξέδρα αρκετά 
ψηλή,  που έπιανε όλη σχεδόν τη βορεινή της αίθουσας  μεριά,  και σ'  αυτήν 
ανέβαινε κανείς από δυο σκάλες,  που υπήρχαν η  μια στο δεξιό της  μέρος κι η άλλη 
στο αριστερό. Το κούφωμα που σχημάτιζε  μέσα της η δασκαλοκαθέδρ'  αυτή, 



 χρησίμευε για ξυλαποθήκη και καρβουναποθήκη,  κι εκεί μέσα ήτον φυλαγμένος κι ο 
φάλαγγας ο φοβερός.  Ήτον ο φάλαγγας αυτός για όσους δεν έχουν ακούσει την 
ιστορία του,  ένα ξύλο χοντρό,  ένα κοντάρι ως ένα  μέτρο και κάτι  μακρύ, με 
δυο αρκετά  μεγάλες τρύπες κατά το  μέσο,  σε απόστασι ή  μια από την άλλη 
σαράντα περίπου εκατοστών.  Στις δυο αυτές τρύπες ήτον περασμένο και κρατειόταν 
 με κόμπους ένα χοντρούτσικο σκοινί, και στου σκοινιού αυτού και του ξύλου το 
 μεταξύ περνειόνταν κάτω τα πόδια του πταίστη  μαθητή γυμνά,  και  με λίγο 
στρίψιμο του ξύλου κρατειόνταν  με το σκοινί αρκετά σφιχτά εκεί στους 
αστραγάλους κοντά.  Δυο απ' τους  μεγαλύτερους  μαθητάς κρατούσαν με τα δυο 
τους χέρια το φάλαγγα απ' τη  μια κι απ' την άλλη  μεριά, κι ο δάσκαλος  με τη 
βέργα του  -βέργα  μακρειά και γερή- του έδινε του πταίστη  "παρά  μίαν 
τεσσαράκοντα" στις πατούσες του τις γυμνές,  Ενώ εκείνος ξαπλωμένος κάτω και  με 
τα πόδια σηκωμένα επάνω έσκουζε γοερά.  Αυτός ήτον ο φάλαγγας,  ο φόβος και 
τρόμος των παιδιών,  κι αυτή ήτον δασκαλοκαθέδρα του σχολείου μας ταυ 
αλληλοδιδακτικού. Κι όταν ο δάσκαλος μας -γέρος πια, αφού υπήρξε και της  μάννας 
μου δάσκαλος  μια φορά- ένας γέρος  μετρίου αναστήματος, άλλα παχουλός 
παχουλός και γι’αυτό γνωστός κυρίως  με το όνομα ο δάσκαλος ο Χοντρός  -
όταν λοιπόν ο δάσκαλός  μας  με τάντεοιά του- ένα φόρεμα σαν ράσο του παππά- καί 
 με τον τζουμπέ του και  με τη φέσα του επάνω στα χοντρό του το κεφάλι την 
κόκκινη και  μεγάλη  μεγάλη και ψηλή,  ανέβαινε στην δασκαλοκαθέδρα εκείνη και 
καθόταν σοβαρός σοβαρός επάνω σ'  αυτή, μας φαινόταν από κάτω σαν ένα ον 
υπεράνθρωπο κι υπερφυσικό. [ ...;] Σε μια απόστασι τριών-τεσσάρων μέτρων απ' τη 
δασκαλοκαθέδρα άρχιζε και προχωρούσε κι έφθανε ως την άλλη σχεδόν της 
αίθουσας την άκρη των μαθητικών θρανίων η σειρά. Τα θρανία αυτά χαμηλούτσικα 
στην αρχή και ψηλότερα ψηλότερα όσο προχωρούσαν προς το βάθος, 
ήσαν καρφωμένα στο πάτωμα κι αμετακίνητα. Είχαν μάκρος αρκετό, ώστε να 
κάθωνται στο καθένα δέκα-δώδεκα παιδιά. Στη δεξιά, όπως καθόμαστε, του καθενός 
θρανίου άκρη, κάτω, μέσα σε μια ξύλινη θήκη κυλινδρική, στηριζόταν όρθιος ένας 
κοντός ίσαμε τρία  μέτρα  μακρύς, με μια πινακίδα στο επάνω μέρος του τριγωνική, 
και σ' αυτήν ήτον γραμμένο έν' απ' τα γράμματα του αλφαβήτου,  κεφαλαίο απ'  τόνα 
 μέρος κι απ'  τάλλο  μικρό.  Τους λέγαμε τηλέγραφους στη σχολική μας γλώσσα [...]. 
Τα γράμματα που ήσαν στις πινακίδες τους εκεί ψηλά χρησίμευαν για γραφής 
υπόδειγμα στα παιδιά, που μάθαιναν να γράφουν πρώτα  -στα παλιότερα χρόνια- 
στον άμμο με το δάχτυλο του χεριού, στην πλάκα κατόπι με το κοντύλι, και τελευταία 
με το μολύβι ή με την πέννα στο χαρτί. Δεξιά κι αριστερά και πίσω απ'  τα θρανία 
έμενε γύρω γύρω χώρος της αίθουσας αρκετός, χρήσιμος όχι τόσο για την 
κυκλοφορία των παιδιών, όσο για τη λειτουργία εν γένει του σχολείου του 
αλληλοδιδακτικού.  Γιατί στης αίθουσας τους τοίχους γύρω γύρω,  όχι ψηλά, 
 ήσαν κρεμασμένοι οι πίνακες του συλλαβισμού και της αναγνώσεως, σε κάποια 
απόστασι όχι πολύ μεγάλη ο ένας απ' τον άλλο στη σειρά. Στον πρώτο πίνακα ήσαν 
τα γράμματα του αλφαβήτου, τα κεφαλαία επάνω και κάτω τα μικρά. Απ' το δεύτερο 
πίνακα και πέρα άρχιζαν τα συλλαβιστά, με συλλαβισμό απλούστερο κατά πρώτον 
και συνθετώτερο όσο προχωρούσε κανείς, και τελευταίοι ήσαν οι πίνακες για τους 
προχωρημένους στην ανάγνωσι  μαθητάς  με συνεχείς φράσεις και διάφορα 
ρητά. Όταν ύστερ'  απ'  την κοινή προσευχή μας το πρωί επρόκειτο ν'  αρχίση το 
μάθημα της αναγνώσεως το αλληλοδιδακτικό, χωριζόμαστε σε  μικρές ομάδες όλα 
των κατωτέρων τάξεων τα παιδιά και κάθε μια ομάδα, αναλόγως της προόδου που 
έως τότε είχε κάμει στην ανάγνωσι και στο συλλαβισμό,  πήγαινε κι έπαιρνε θέσι σ' 



 έναν ωρισμένο απ'  τους πίνακες κοντά και σχημάτιζε ημικύκλιο σ'  αυτόν  μπροστά. 
Στο ημικύκλιο μέσα και στον πίνακα κοντά στεκόταν ένας, βαλμένος απ' το δάσκαλο, 
ανώτερης τάξεως μαθητής με έναν δείχτη ξύλινο, μακρύν ως μία πήχη, στο χέρι του 
το δεξί.  Ήτον ένας απ'  τους πρωτόσκολους,  ένας απ'  τους μαθητάς- δασκάλους του 
αλληλοδιδακτικού. Δείχνοντας ο πρωτόσκολος με τη μυτερή την άκρη του 
δείχτη στον πίνακα μια ωρισμένη σειρά γραμμάτων ή συλλαβών φώναζε βλέποντας 
κάθε φορά του ημικυκλίου μαθητή «Λέεγε!».  Και άρχιζαν να δίνωνται οι απαντήσεις 
σε κάθε ημικύκλιο με κάποιον τόνο τραγουδιστό· "α, βι, γα, δε, έμονον, ζι κλπ...» Ο 
δάσκαλός  μας καθισμένος στη δασκαλοκαθέδρα εκεί ψηλά επέβλεπε κυριολεκτικώς 
 "αφ' υψηλού"  αυτή την αλληλοδιδασκαλία μαθητών από μαθητάς ή και άκουε 
συγχρόνως το μάθημα, που πήγαιναν και του έλεγαν από κάτω κι εμπρός του των 
ανωτέρων τάξεων μαθηταί. Θέαμα του συνόλου ωραίο και φαντασμαγορικό! Αλλά 
δεν ήτον ολιγώτερον ενδιαφέρον το θέαμα της αίθουσας του σχολείου μας, όταν 
μέσα σ' αυτή γινόταν και το μάθημα της γυμναστικής. Μολονότι υπήρχε έξω απ' το 
σχολείο αρκετά ευρύχωρη αυλή,  και της γυμναστικής το  μάθημα γινόταν  μέσα στην 
αίθουσα εκείνη στον ευρύχωρο διάδρομο,  που ήτον γύρω απ'  τα θρανία τα 
 μαθητικά. Μπαίναμε τότε οι μαθηταί, μικροί και μεγάλοι, ο ένας πίσω από τον άλλο 
σε μία σειρά.  Απλώναμε τα χέρια μας και στηρίζαμε τις παλάμες  μας επάνω στους 
ώμους ο καθένας του προηγουμένου του μαθητή, κι έτσι μόλις έδινε το παράγγελμα ο 
δάσκαλος ή κανένας απ' τους πρωτόσκολους μαθητάς, άρχιζε η γυμναστική  με ωδική 
μαζί.  Σηκώναμε και κατεβάζαμε  μια το ένα και  μια το άλλο πόδι με δύναμι όλοι 
 μαζί και ρυθμικά προχωρώντας εψάλλαμε τα ίδια σχεδόν κάθε  μέρα 
τραγούδια, τραγούδια εθνικά. [ ...;] Ήτον,  αν δε με γελάει το μνημονικό μου,  το 
πρώτο σχολικό έτος  μετά την προσάρτησι της Θεσσαλίας στην Ελλάδα, που ο 
δάσκαλος του αλληλοδιδακτικού μας σχολείου επρόσθεσε στο πρόγραμμα των 
διδασκομένων μαθημάτων και το μάθημα της μουσικής. Αν είν' έτσι σ' αυτό 
θα συνετέλεσε βέβαια για την προσθήκη αυτή και κάποια μετεκπαίδευσις που ο 
δάσκαλός μας είχε λάβει στις μεταξύ θερινές διακοπές.  Είχαν καλέσει τότε στην 
πρωτεύουυσα τους δασκάλους "των νέων μερών" -ίσως και των παλαιών- για να τους 
 μετεκπαιδεύσουν, όπως λέμε, να τους μάθουν τη νέα  μέθοδο της διδασκαλίας και να 
τους εφοδιάσουν και  με γνώσεις νέες, ώστε να μπορούν να διδάσκουν και άλλα 
 μαθήματα στα παιδιά,  προ πάντων,  όπως φαίνεται, ψυχαγωγικά. Γυρίζοντας λοιπόν 
την επόμενη σχολική χρονιά, εφωδιασμένος ο δάσκαλός μας ο Χοντρός,  άρχισε να 
 μας κάνη και  μαθήματα  μουσικής,  ή αν θέλετε,  θεωρητικής ωδικής [ ...;] Όπως 
ήμαστε όρθιοι γύρω γύρω στο διάδρομο της αίθουσας ο ένας πίσω από τον άλλο, 
μόλις μας έδινε ο δάσκαλος ένα ωρισμένο παράγγελμα,  αρχίζαμε να βαδίζωμε κάπως 
ρυθμικά και χτυπώντας ελαφρά ελαφρά με τα τέσσερα δάχτυλα του δεξιού μας χεριού 
ενωμένα τη μύτη μας προς το ρουθούνι το δεξιό, λέγαμε τραγουδιστά: "Λάντο, μέντο, 
μέντο, μι/ λάντο, μέντο, μι.."». ( Διαδίκτυο) 

     Μέσα από αυτή την αυτοβιογραφική εμπειρία του Αχ. Τζάρτζανου μπορούμε να 
καταλάβουμε πως λειτουργούσαν τα αλληλοδιδακτικά σχολεία εκείνη την εποχή 
καθώς και την διαμόρφωση του χώρου. Επίσης μας δίνονται πληροφορίες σχετικά με 
τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν στην διδασκαλία. 

 

 



Η αμφισβήτηση των παιδαγωγικών πινάκων και η παρακμή της 
αλληλοδιδακτικής μεθόδου  
 
   Στο εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας απέναντι στου υποστηρικτές των 
Παιδαγωγικών Πινάκων, ανώνυμους ή επώνυμους, υπήρχαν εκείνοι που έβρισκαν 
αδυναμίες στο συγκεκριμένο έργο. 
   Στη δεύτερη αυτή κατηγορία ανήκουν, κατ’ αρχήν, οι αλληλοδιδάσκαλοι Ν. Ι 
Μάγνης και Εμμ. Ι. Κισσήνιος. Ο πρώτος που, που δίδασκε στην Ερμούπολη και είχε 
εκαπιδευθεί στην αλληλοδιδακτική από τον Δρα Κορκ, έκρινε πως οι πίνακες του 
Κλεόβουλου δεν ήταν «ικανοί δια να γυμνάσουν τον μαθητήν εις την ανάγνωσιν», 
επειδή –κοντά στα άλλα- τα τυπογραφικά στοιχεία, με τα οποία είχαν εκτυπωθεί ήταν 
όλα μεγάλα. Ενώ το μέγεθός τους έπρεπε να ποικίλλει όπως και στα βιβλία. Ο 
Κασσήνιος, εξάλλου, που δίδασκε στη Τρίπολη, υποστήριζε πως οι εν λόγω πίνακες 
ήταν «δεινοί και υψηλοί ως προς τους παίδας δια τας λέξεις». Προέβαλλε δε, την 
ανάγκη να συνταχθούν άλλοι καταλληλότεροι. Δε γνωρίζουμε όμως πώς ακριβώς 
τους ήθελε να είναι. Πάντως συμφωνούσε «εις την σύνθεσιν πινάκων με τον κ. 
Κόρκ». 
    Με τους πίνακες του Κλεόβουλου δεν συμφωνούσαν, επίσης, ο Κοκκώνης και ο 
Νικητόπουλος, δηλαδή οι δύο ειδικοί για τα θέματα για τα θέματα της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Επιτροπή της Προπαιδείας. Κατά τον Κοκκώνη η συγκεκριμένη 
συλλογή της ανάγνωσης παρουσίαζε δύο σφάλματα: Το ένα ήταν η άτακτη σύνταξη 
της ύλης σε κάθε φύλλο και το δεύτερο, η ακατάλληλη ταξινόμηση των φύλλων μέσα 
στο όλο σώμα της συλλογής. Από όσο γνωρίζουμε, ο Νικητόπουλος δε διατύπωσε 
γραπτώς την κρίση του, αναφορικά με τους Παιδαγωγικούς Πίνακες. Για την 
απόρριψή του όμως μιλούν εύγλωττα τα δικά του έργα, που είχε τυπώσει 
(«πινακίδια» και βιβλία), από τα οποία, μάλιστα, διδασκόταν η ανάγνωση στο 
αλληλοδιδακτικό σχολείο του Ορφανοτροφείου της Αίγινας κατά το διάστημα που 
χρημάτισε διευθυντής του. 
   Τέλος, έξω από την ελληνική επικράτεια έχουμε την περίπτωση των Ιονίων νήσων, 
όπου απομακρύνθηκαν στα 1829, από τα αλληλοδιδακτικά σχολεία οι πίνακες του 
Κλεόβουλου. Τη θέση τους πήρε τον ίδιο χρόνο η ομότιτλη συλλογή του Αθανασίου 
Πολίτη. Εντελώς επιγραμματικά μπορούμε να πούμε ότι την επιλογή και την 
κατάταξη της ύλης στο συγκεκριμένο έργο τη διέπει μια λογική σε πολλά σημεία της 
διαφορετική από εκείνη που χαρακτηρίζει την αντίστοιχη συλλογή του 
Κλεόβουλου.(Αθανασία Κ. Αβδάλη, 1999, 72-73) 
 
 
  Μετά τη δολοφονία του Ι. Καποδίστρια και την άφιξη του Όθωνα ως βασιλιάς του 
νεοσύστατου ελληνικού κράτους, οι Βαυαροί κράτησαν μια μάλλον επικριτική στάση 
έναντι της αλληλοδιδακτικής. Εξάλλου οι Γερμανοί ποτέ δεν έδειξαν ιδιαίτερη 
συμπάθεια στην αλληλοδιδακτική. Οι ίδιοι ακολούθησαν τη συνδιδακτική μέθοδο. 
Επίσης σε έκθεση του Ι. Ρίζου, γραμματέα των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας 
Εκπαίδευσης, προς την Δ΄ Επαναληπτική Εθνοσυνέλευση εκφράζεται η ανάγκη 
πιθανής αλλαγής του « Σαραζανικού συστήματος». Με βασιλικό διάταγμα το 1833 
ορίζεται η σύσταση ειδικής επιτροπής, για να υποβάλλει προτάσεις σχετικά με το 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μέλη της επιτροπής ήταν: Ι. Π. Κοκκώνης, 
Κωνσταντίνος Σχινάς, Ανάστασιος Πολυζωίδης, Αλέξανδρος Σούτσος, Γεώργιος 
Βενθύλιος. Η επιτροπή όμως δεν κατέληξε σε μια από τις δύο μεθόδους, κρίνοντας 
ότι ορθότερη είναι η συνδιδακτική, αλλά είναι οικονομικά δαπανηρή, η δε 
αλληλοδιδακτική, ενώ είναι ανεπαρκής, προσφέρει σε γρήγορο χρόνο και με λιγότερα 



έξοδα τις απαραίτητες στοιχειώδεις γνώσεις. Όμως η εφαρμογή και των δύο μεθόδων 
κρίθηκε ανέφικτη, μιας και δεν υπήρχε δυνατότητα για ίδρυση και αλληλοδιδακτικών 
και συνδιδακτικών σχολείων από τους δήμους. Ο Κοκκώνης, ο οποίος εν τω μεταξύ 
είχε διορισθεί διευθυντής του διδασκαλείου και επιθεωρητής δημοτικών σχολείων, 
θέση την οποία κατείχε ο Ch. Korck, υποστηρικτής της συνδιδακτικής, ήταν αυτός 
επέβαλλε μια εναλλακτική λύση. Συγκεκριμένα πρότεινε τη διαίρεση του δημοτικού 
σχολείου σε «κατώτερο» και «ανώτερο» τμήμα. Στο μεν κατώτερο οι μαθητές θα 
διδάσκονταν σύμφωνα με την αλληλοδιδακτική προκαταρκτικές γνώσεις, στο δε 
ανώτερο θα διδάσκονταν οι πιο προχωρημένοι μαθητές με τη συνδιδακτική. Στο ίδιο 
σχολείο ο ίδιος δάσκαλος θα εφάρμοζε δύο μεθόδους κι έτσι η οικονομική δαπάνη 
δεν θα ήταν μεγάλη. Βέβαια η όλη επιτυχία εξαρτιόταν πλέον από το δάσκαλο, ο 
οποίος έπρεπε να εφαρμόσει δύο μεθόδους. Οι απόψεις του Κοκκώνη έγιναν 
αποδεκτές κι έτσι ο ίδιος προχώρησε στις απαραίτητες τροποποιήσεις του Οδηγού της 
αλληλοδιδακτικής. Κυκλοφόρησε το 1842 ο νέος Οδηγός με τίτλο Εγχειρίδιον ή 
Οδηγός της Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου. Νέος, τελειοποιημένος και πληρέστερος του 
μέχρι τούδε εν χρήσει Οδηγού του Σαραζινού. Αργότερα, το 1850, με τον ίδιο τίτλο 
κυκλοφόρησε η δεύτερη έκδοση του νέου Οδηγού με κάποιες τροποποιήσεις σε 
ορισμένα μαθήματα, οι οποίες δεν ήταν ουσιαστικές και δεν παρέκλιναν από το 
γενικό πνεύμα, όπως είχε διαμορφωθεί με τον Οδηγό του 1842. Το 1852 ο Κοκκώνης 
ήλθε σε ρήξη με τον υπουργό Παιδείας Σταύρο Βλάχο και απομακρύνθηκε από τη 
θέση του διευθυντή του διδασκαλείου. Το 1854 συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή, για 
να εξετάσει την τροποποίησης του Οδηγού του 1850. Τελικά το 1856 με μεγάλη 
καθυστέρηση έγιναν προτάσεις της επιτροπής, οι οποίες όμως δεν έθιγαν την ουσία 
της μεθόδου. Το μόνο σημαντικό ήταν η εισαγωγή στο δημοτικό σχολείο της 
υποχρεωτικής διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γραμματικής. Ανατέθηκε στον 
Κοκκώνη να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις κι έτσι έχουμε την Τρίτη έκδοση του 
Οδηγού το 1860. Ωστόσο ο Κοκκώνης δεν περιορίσθηκε στις τροποποιήσεις της 
επιτροπής, αλλά συμπεριέλαβε κι ένα νέο κεφάλαιο με τίτλο « Εισαγωγικαί Γνώσεις. 
Περί παιδαγωγίας και διδακτικής και των προς εκτέλεσιν αυτών μέσων». 
   Οι Οδηγοί αλληλοδιδακτικής του Κοκκώνη χρησιμοποιήθηκαν στη δημοτική 
εκπαίδευση περίπου μια πεντηκονταετία, δηλαδή μέχρι την οριστική κατάργηση της 
αλληλοδιδακτικής το 1880. Οι δάσκαλοι κατά την διάρκεια των σπουδών τους στο 
διδασκαλείο διδάσκονταν την αλληλοδιδακτική μέθοδο, αλλά και οι δάσκαλοι οι 
οποίοι ήδη ασκούσαν το επάγγελμα τους ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθούν τους 
Οδηγούς αλληλοδιδακτικής του Κοκκώνη. Είναι λοιπόν απαραίτητο, προκειμένου να 
προσεγγίσουμε το θέμα της εκπαίδευσης εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευτών, να μελετήσουμε τις βασικές αρχές, τους κανόνες λειτουργίας της 
αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Οι αρχές που διέπνεαν την αλληλοδιδακτική για μισό 
αιώνα περίπου μόρφωσαν δασκάλους και μαθητές, διαπαιδαγώγησαν γενιές Ελλήνων 
και επέδρασαν στην διαμόρφωση των συλλογικών συμπεριφορών και νοοτροπιών. 
Τόσο η πολιτεία, η οποία έκρινε την αλληλοδιδακτική ως προσφορότερη για 
οικονομικούς λόγους, όσο και οι εκπαιδευτές, οι οποίοι πήραν την ευθύνη συγγραφής 
Οδηγών αλληλοδιδακτικής, με κυριότερο τον Κοκκώνη, είναι οι παράγοντες 
οργάνωσης και λειτουργίας της δημοτικής εκπαίδευσης στ βάση αρχών 
κανονικοποίησης της γνώσης και συμπεριφοράς. Για τη μελέτη αυτών των αρχών 
χρησιμοποιούμε τους Οδηγούς αλληλοδιδακτικής του Ι. Π. Κοκκώνη. ( Άννα 
Κοντονή, 98-100) 
 
    



     Οι αντιδράσεις στην αλληλοδιδακτική μέθοδο του Sarazin πρωτοδιατυπώθηκαν 
από τον φιλελεύθερο δάσκαλο Ν. Νικητόπουλο, όταν το 1830 ως μέλος της 
διορισθείσης από τον Ι. Καποδίστρια επιτροπής για την επιλογή εγχειριδίου 
αλληλοδιδακτικής ήλθε σε ρήξη με τη μέθοδο αλληλοδιδακτικής του Ι. Κοκκώνη. 
Επίσης και ο Π. Ζωντανός , εκαπιδευτικός στη Σύρο, είχε διαφωνήσει με τη μέθοδο 
του Κοκκώνη. Με το πέρασμα όμως των ετών αυξάνονταν οι πιέσεις για την 
αντικατάσταση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Ενδεικτική είναι η κριτική του 
επτανήσιου μαθηματικού Αντ. Φατσέα το 1856, σύμφωνα με τον οποίο η 
αλληλοδιδακτική «μωραίνει τον μαθητή, μωραίνει και τον δάσκαλο». Αλλά και ο 
υπουργός Παιδείας Α. Πετσάλης σε εισηγητική του έκθεση για τη μεταρρύθμιση του 
διδασκαλείου το 1864 επισήμανε ότι οι δάσκαλοι εκαπιδεύονταν μόνο στην 
αλληλοδιδακτική μέθοδο, όπως αυτή ίσχυε πριν από 40 χρόνια στη Γαλλία, «ενώ 
έκτοτε εισήχθησαν εν τη σοφή Ευρώπη και νέαι μέθοδοι». Ο Α. Πετσάλης πρότεινε 
οι σπουδαστές του διδασκαλείου να διδάσκονται και νέες μεθόδους. Για πρώτη φόρα 
αμφισβητείται η εγκυρότητα της αλληλοδιδακτικής μεθόδου από επίσημο φορέα. 
Παρ’ όλα αυτά όμως το υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας 
Εκαπιδεύσεως το 1866 προκύρηξε διαγωνισμό για τη σύνταξη απλά νέου 
«ευσύνοπτου» Οδηγού της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Έτσι το 1868 εκδόθηκε ο νέος 
Οδηγός του Γ. Κωνσταντινίδη, ο οποίος και ανατυπώθηκε αρκετές φορές μέχρι την 
κατάργηση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Οι διαφοροποιήσεις του Οδηγού του 
Κωνσταντινίδη με εκείνους του Κοκκώνη ήταν επουσιώδεις. Ουσιαστικά η δημοτική 
εκπαίδευση συνέχισε να λειτουργεί βάσει των προηγούμενων προδιαγραφών της 
αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Με την ίδρυση στις 13 Απριλίου 1869 του «Συλόγου 
προς Διαδόσιν των Ελληνικών Γραμμάτων» άρχισε μια προσπάθεια αναζήτησης των 
αιτιών της δυσλειτουργίας και του χαμηλού επιπέδου των παρεχομένων γνώσεων στη 
δημοτική εκπαίδευση, ενώ λίγο αργότερα, στις 25 Μαϊου 1873, ιδρύθηκε ο «εν 
Αθήναις Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος» με πρόεδρο τον Γ. Μιστριώτη και 
γενικό γραμματέα τον Μιλτ. Βρατσάνο. Οι αντιδράσεις προς την αλληλοδιδακτική 
μέθοδο ως υπεύθυνη κατά ένα μεγάλο μέρος για την κατάσταση της δημοτικής 
εκπαίδευσης άρχισαν να γίνονται έντονες, όταν το 1871 με πρωτοβουλία του 
«Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων» έστειλαν στη Γερμανία για 
παιδαγωγικές σπουδές ως υπότροφοι τρεις εκπαιδευτικοί, ο Σπύρος Μωραϊτης, ο 
Χαρίσιος Παπαμάρκου και ο Παναγιώτης Οικονόμου, οι οποίοι και εκπαιδεύτηκαν 
κοντά στους οπαδούς του Johann Friedrich Herbart. Καθώς επέστρεψαν από τη 
Γερμανία το 1874 οι τρείς υπότροφοι, έγιναν οι πρώτοι συστηματικοί εισηγητές της 
συνδιδακτικής μεθόδου και σιγά σιγά συγκρότησαν ομάδες που άρχισαν να ελέγχουν 
τον κρατικό μηχανισμό της εκπαίδευσης. Η πρώτη προσπάθεια εισαγωγής της 
συνδιδακτικής μεθόδου έγινε το 1875-1876 στο «Παιδαγωγείο» που είχε ιδρύσει ο 
Σύλλογος στην Αθήνα. Το 1878 ο Χαρ. Παπαμάρκου εισήγαγε τη συνδιδακτική, όταν 
ανέλαβε τη διεύθυνση του διδασκαλείου Θεσσαλονίκης, που επίσης είχε ιδρύσει ο 
Σύλλογος. Εξάλλου και ο « Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος», αν και λίγο 
καθυστερημένα, λόγω των μεταξύ των μελών διαφωνιών, γιατί πολλοί δάσκαλοι 
είχαν υποστηρίξει τη μικτή αλληλοδιδακτική, διόρισε το 1879 εννεαμελή επιτροπή με 
σκοπό να εξετάσει τη δυνατότητα εισαγωγής της συνδιδακτικής μεθόδου στα 
δημοτικά σχολεία. Μετά την πάροδο ενός έτους κοινοποιήθηκε η «Γνώμη της επί των 
διδακτικών μεθόδων εννεαμελούς Επιτροπείας», η οποία ήταν ομόφωνη υπέρ της 
συνδιδακτικής. Παράλληλα, και ο νόμος ΧΘ’/1878 επανίδρυσης του διδασκαλείου 
στην Αθήνα, όπως έχουμε αναφέρει, εισήγαγε πλέον την συνδυαστική μέθοδο στην 
εκπαίδευση των δασκάλων. Τελικά με διάταγμα στις 3 Σεπτεμβρίου 1880 το 



υπουργικό συμβούλιο με πρωθυπουργό τον Χ.Τρικούπη και υπουργό Παιδείας των 
Ν. Μαυροκορδάτο αποφάσισε την εισαγωγή της συνδιδακτικής στην εκπαίδευση. 
     Όταν εγκαταλείπεται το 1880 η αλληλοδιδακτική μέθοδος διενεργούνται σοβαρές 
μεταβολές στην οικονομικό-κοινωνική δομή, ώστε η νεοελληνική κοινωνία στα τέλη 
του 19ου αιώνα να χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια ανάπτυξης καπιταλιστικών 
σχέσεων παραγωγής. Αυτές οι μεταβολές οπωσδήποτε αντανακλώνται και στο 
πολιτικό-ιδεολογικό επίπεδο με την κυβέρνηση του Χ. Τρικούπη και τη θεμελίωση 
κράτους δίκαιου. Φαίνεται λοιπόν ότι υπό το βάρος όλων αυτών των ανακατατάξεων 
η επικράτηση στον εκπαιδευτικό τομέα μιας άλλης αντίληψης αγωγής, ικανής να 
εξυπηρετεί τη νέα κοινωνική πραγματικότητα, ήταν επιβεβλημένη. Οι νέες ιδέες μιας 
διαφορετικά οργανωμένης κοινωνίας από αυτή του 1830 έπρεπε να εμπεριέχονται στο 
καινούριο παιδαγωγικό σύστημα. ( Άννα Κοντονή, 119-122) 
 
 
 
 
Συμπέρασμα 
 
    Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως η αλληλοδιδακτική μέθοδος, ήρθε ως μια 
μέθοδος που «τάραξε τα νερά» της εκπαίδευσης. Οι νέες καινοτομίες της μεθόδου 
αυτής έφεραν την επανάσταση στην εκπαίδευση και άλλαξε παντελώς τον τρόπο 
διδασκαλίας. Όπως είδαμε η αλληλοδιδακτική μέθοδος υποστηρίχτηκε αρκετά στην 
Ελλάδα και αναπτύχθηκε επίσης αρκετά. Όμως υπήρξαν και οι επικριτές της που την 
πολέμησαν και αμφέβαλλαν πολύ για τη μέθοδο αυτή. Έτσι βλέπουμε πως υπάρχει η 
ακμή της μεθόδου και σιγά σιγά αρχίζει να παρακμάζει. Έγιναν προσπάθειες να 
κρατηθεί στο προσκήνιο με αλλαγές και διάφορες προσπάθειες, όμως τελικά 
φτάνουμε στο οριστικό τέλος της μεθόδου στην Ελλάδα και την αντικατάσταση της 
από άλλες μεθόδους διδασκαλίας. 
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