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Σκοπός και στόχοι

Με την εισήγηση αυτή επιχειρώ να αναλύσω τις κοινωνικές, πολιτικές και 
κυρίως τις εκπαιδευτικές υποδομές του ελληνικού χώρου κατά την περίοδο 
που αυτός υποδέχεται και αξιοποιεί το αλληλοδιδακτικό σύστημα εκπαίδευ-
σης. Αναδεικνύονται ζητήματα που σχετίζονται με το ρήγμα που αυτό επέφερε 
στο παλαιό σύστημα εκπαίδευσης, στο σύστημα δηλαδή εκπαίδευσης που 
μέχρι τότε κυριαρχούσε στον ευρωπαϊκό και στον ελληνικό χώρο (περίοδος 
παλαιού πολιτικού και κοινωνικού καθεστώτος). Εξετάζονται οι αντιδράσεις 
που προκάλεσε μια οιονεί εισβολή και κυριαρχία του στη νεοελληνική κοινω-
νία (1819-1880 περίπου). Επιχειρείται γενικότερα η ανάδειξη του σκηνικού 
εισχώρησης και επικράτησης της αλληλοδιδακτικής μεθόδου στον ελληνικό 
χώρο, καθώς το γεγονός αυτό θεωρήθηκε ότι μπορούσε την περίοδο εκείνη 
να καταστεί, στο πλαίσιο μιας ζητούμενης εκπαιδευτικής κινητικότητας, ένας 
από τους συντελεστές προαγωγής της κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής1.

* Ο Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης είναι Καθηγητής νεότερης ελληνικής ιστορίας και διδακτικής 
της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1. Η αλληλοδιδακτική μέθοδος γεννιέται στην Αγγλία από τον Joseph Lancaster και τον 
Andrew Bell σχεδόν ταυτόχρονα. Ο Lancaster την εισηγήθηκε ως μέθοδο μαζικής εκπαί-
δευσης και βοήθησε στη διάδοσή της, που ήταν αστραπιαία, ξεκινώντας «το μεγαλύτερο 
φιλανθρωπικό εγχείρημα για μη προνομιακούς που συνέβη ποτέ στη Δύση» (J. Α. Bowen, 
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Η μελέτη αυτή, με τη μέθοδο κυρίως της συγκριτικής προσέγγισης, εκτεί-
νεται σε δύο ευρύτερες ελληνικές περιοχές με ειδική η καθεμία πολιτική και 
διοικητική συγκρότηση και αυτοτέλεια, καθώς με νομοθετικές διαδικασίες 
καθιερώθηκαν από τις επιμέρους κρατικές διοικήσεις τους οι δομές και η λει-
τουργία του νέου εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτές είναι οι ελληνικές περιοχές 
που ήταν υπό οθωμανική διοίκηση κατά τα πρώτα χρόνια της Ελληνικής Επα-
νάστασης (Εθνοσυνελεύσεις του Αγώνα) και που απετέλεσαν στη συνέχεια το 
ανεξάρτητο ελληνικό κράτος (Ιωάννης Καποδίστριας, 1828 κ.ε.) και τα Ιόνια 
νησιά-Επτάνησα (βρετανική διοίκηση, 1809/1815-1864). 

Σημειώνω ότι το γεγονός της υποδοχής της αλληλοδιδακτικής μεθόδου 
στον ευρύτερο ελληνικό χώρο όπως και στις ελληνικές παροικίες (Παραδου-
νάβιες ηγεμονίες και Μικρά Ασία) δεν έχει ακόμη προσεγγισθεί σφαιρικά και 
με βάση τις ιδιαίτερες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της κάθε περιοχής. 
Η μέχρι τώρα ενασχόληση των μελετητών περιορίσθηκε κυρίως στην περίοδο 
Καποδίστρια, ενώ γενικά δεν έτυχε συστηματικής μελέτης και συγκριτικής 
συσχέτισης η διάχυση του νέου συστήματος εκπαίδευσης στον ελληνικό χώρο, 
η οποία άρχισε να συντελείται από τα τέλη περίπου της δεύτερης δεκαετίας 
του 19ου αιώνα και διήρκεσε εξήντα περίπου χρόνια.

Η θεσμική και πολιτική κατοχύρωσή του αρχικά κατά τα χρόνια της Ελλη-
νικής Επανάστασης και στη συνέχεια στα νησιά του Ιονίου και στο ελληνικό 
κράτος χρησιμοποιήθηκε ως κύριο και απαραίτητο μέσον επικράτησής του. 
Αυτή προέκυψε ως συνέπεια κινητοποιήσεων του μεγαλύτερου μέρους του 
ελληνικού πληθυσμού για την αποδοχή και τη διάδοση του αλληλοδιδακτικού 
συστήματος εκπαίδευσης όπως και των αντιδράσεων προς αυτό ενός μικρού 
και παραδοσιακού, ηγετικού όμως μέρους των κοινωνιών των ελληνικών 
περιοχών2. Η συνειδητή αξιολόγηση και υιοθέτηση του νέου συστήματος 

History of Western Education, τόμ. 3, St. Martin’s Press, New York 1928, σσ. 282-327). Τόσο 
ο Lancaster όσο και ο Bell έπαιξαν σπουδαιότατο ρόλο στη συστηματική οργάνωση της 
μεθόδου και στη διάδοσή της (C. Kaestle, Joseph Lancaster and the Monitorial School Move-
ment, A Documentary History, Jeachers College Prets, Columbia University, New York and 
London 1973, σσ. 4-95, και J. Lawson - H. Silver, A Social History of Education in England, 
Methuen and Co. Ltd, London 1973, σσ. 141-243).

2. Γ. Ν. Λεοντσίνης, Ζητήματα επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας, εκδ. Αφοί Τολίδη, Κεντρ. 
διάθεση εκδόσεις «Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα», Αθήνα 20055, σσ. 484-486, και 
του ίδιου, Ζητήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας και εκπαίδευσης, Κεντρ. διάθεση εκδόσεις 
«Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα», Αθήνα 20045, σσ. 165 κ.εξ.
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εκπαίδευσης από τις πολιτικές διοικήσεις των νησιών του Ιονίου, τις ελληνικές 
κοινότητες της οθωμανικής περιόδου, τις ηγεσίες της Ελληνικής Επανάστασης 
και του ελληνικού κράτους διαμόρφωσαν νέες δομές σχολικής εκπαίδευσης 
στον ελληνικό χώρο και στις παροικίες.

Θα δείξω ότι, σε ένα πλαίσιο εγγενούς δυναμισμού της ελληνικής κοινω-
νίας, νέες ιδέες που διακινούνταν στον ευρωπαϊκό χώρο και εκπαιδευτικές 
πρακτικές που εφαρμόζονταν σε αυτόν, με αφετηρία κυρίως την Αγγλία και 
τη Γαλλία, αφομοιώθηκαν από ένα πλειοψηφικό σώμα των πολιτών τους και 
συνειδητά υιοθετήθηκαν από τους πληθυσμούς των ελληνικών περιοχών και 
των παροικιών. Αυτό το γηγενές και γνήσιο της εκπαιδευτικής κινητικότητας 
εντοπίζεται, αναλύεται, συσχετίζεται με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πραγ-
ματικότητα και αναδεικνύεται. 

Η εκπαιδευτική κινητικότητα της περιόδου αυτής δεν καταγράφεται ωστόσο 
μόνον ως απόρροια επιδράσεων ή ως ένας εκρηκτικός αντίκτυπος συναφών 
προς την εκπαίδευση ευρωπαϊκών γεγονότων. Οι θεσμικές αλλαγές στον 
ελληνικό χώρο υποδοχής και υιοθέτησης του αλληλοδιδακτικού συστήματος 
εκπαίδευσης έχουν γενικά τη βάση τους στις διακινούμενες ιδέες του ευρω-
παϊκού χώρου και στο υπόβαθρο της εγγενούς δυναμικής των ελληνικών 
περιοχών και των παροικιών. Η τεκμηρίωση προέκυψε, όπως σημειώνεται 
στις βιβλιογραφικές παραπομπές, από μελέτη αρχείων του εσωτερικού και του 
εξωτερικού, με βάση και τη σχετική με το θέμα βιβλιογραφία.

Φιλελευθερισμός στην Ευρώπη και εκπαίδευση (19ος αι.) - 
Η δυναμική εμφάνιση και προβολή της αλληλοδιδακτικής 

μεθόδου και η διάχυσή της

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κινητικότητας που πρόβαλε στον ευρωπαϊκό 
χώρο στη στροφή του 18ου προς το 19ο αιώνα, το αλληλοδιδακτικό σχολείο 
οικοδομήθηκε με πρωτοβουλίες προσώπων που εισηγήθηκαν νεωτερισμούς και 
καινοτομίες στην εκπαίδευση του ελληνικού πληθυσμού. Συνειδητοί οπαδοί 
ποικίλων κοινωνικών κατηγοριών που υπερασπίζονταν τρέχουσες φιλελεύθερες 
ιδέες και διακατέχονταν από συναφείς πεποιθήσεις αναγνώριζαν την ανάγκη 
αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι προτεινόμενοι τρόποι δομής, 
λειτουργίας και διάδοσης του νέου συστήματος εκπαίδευσης προσιδίαζαν στις 
αρχές, τις πρακτικές και τις θεωρητικές συλλήψεις του φιλελευθερισμού. 
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Ήταν ουσιαστικά αυτή η δομή οργάνωσης του νέου εκπαιδευτικού συστή-
ματος που το διαφοροποιούσε από το μέχρι τότε ισχύον σύστημα εκπαίδευσης 
(παραδοσιακό)3 και, κατά την άποψη των οπαδών του, επινοούσε εννοιολογικά 
εργαλεία που συγκροτούσαν εκπαιδευτικές διαδικασίες με νέο όραμα στη βάση 
μιας συστηματικής οργάνωσης και επέκτασης σε όλους τους πολίτες της στοιχειώ-
δους εκπαίδευσης. Όπως ευρέως τονιζόταν από τους οπαδούς του συστήματος, 
με τη νέα σύλληψη του περιεχομένου της εκπαίδευσης οραματίζονταν «την 
αλλαγή προς το καλύτερο της τύχης του ανθρώπινου γένους».4 Το νέο σύστημα 
εκπαίδευσης εμφανιζόταν στον ορίζοντα με τέτοιας μορφής προσδοκίες και πολι-
τικές αναζητήσεις. Υποσχόταν να συμβάλει στη δημιουργία ενός πολίτη-μέλους 
της κοινωνίας που από μαθητής θα ζυμωνόταν με αρχές ισότητας ευκαιριών και 
συνειδητής αξίωσης σεβασμού των δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου στη ζωή. 

Η σύλληψη του ουσιαστικού περιεχομένου του νέου συστήματος, οι πρα-
κτικές δομές της πρωτοτυπίας του και η αξιολόγηση της αναγκαιότητάς του 
για την υιοθέτηση και βαθύτερη συνειδητοποίηση από τους πολίτες των προ-
τεινόμενων κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών είχαν ως προοίμιο και προα-
παιτούμενο την έναρξη θεσμικής κατοχύρωσης από την πολιτεία της δημόσιας 
κρατικής παιδείας και της εξασφάλισης προϋποθέσεων για επέκταση σε όλους 
τους πολίτες της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Κράτη της Ευρώπης στη στροφή 
του 18ου προς τον 19ο αιώνα, στη βάση επιδράσεων από τη Γαλλική Επανά-
σταση και έχοντας επηρεασθεί από το παράδειγμα της Γαλλίας, είχαν αρχίσει 
να θεσμοθετούν τις καινοτομίες αυτές ενσωματώνοντάς τις, ως αναγκαίες, 
στον γενικότερο κοινωνικό και πολιτικό προβληματισμό τους. 

Μια διαφοροποιούμενη από παλαιές πολιτικές και κοινωνικές πρακτικές 
κοινωνία της Ευρώπης, σε άμεση σύνδεση με τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης, υιοθετούσε την περίοδο αυτήν 
παιδαγωγικές ιδέες, πρακτικές και νέες εκπαιδευτικές μεθόδους για να αντι-
μετωπίσει σύγχρονες ανάγκες που πρόβαλλε η θεωρητική προβληματική και η 
λειτουργία του αστικού δημοκρατικού πολιτεύματος των ευρωπαϊκών λαών.

Οι καινοτομίες αυτές πρόβαλλαν το αλληλοδιδακτικό σχολείο σε αντικατά-
σταση του μέχρι τότε ισχύοντος παλαιού («ατομικού»)5, καθώς οι εισηγητές του 

3. R. Tronchot, L’ enseignement mutuel en France, 1815-1833, τόμ. 1, Paris 1972, σ. 124.
4. Η. Carnot, «Introduction de l’enseignement mutuel en France, 1815», Revue de Paris, XL 

(1857), σσ. 7-9.
5. Γ. Ν. Λεοντσίνης, Ζητήματα επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας, ό.π., σσ. 476-479.
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έβλεπαν ότι αυτό μπορούσε αυτήν την περίοδο να τις υλοποιήσει. Επινοούνταν 
από φιλελεύθερους της Ευρώπης για να δράσουν καταλυτικά στην περαιτέρω 
απορρύθμιση του παλαιού καθεστώτος. Στη βάση της νέας αυτής αντίληψης 
περί της αναγκαιότητας της δημόσιας κρατικής εκπαίδευσης και της καθολικής 
επέκτασης της στοιχειώδους το αλληλοδιδακτικό σχολείο απέκτησε βαθμιαία 
στέρεα θεμέλια, παραμερίζοντας σε μεγάλο εύρος το παραδοσιακό «ατομικό». 
Η θεωρία του φιλελευθερισμού της εποχής ενσωμάτωνε με πολλές προσδοκίες 
στον ιδεολογικό της χώρο ιδέες και πρακτικές αυτής της νέας μεθόδου σχολικής 
εργασίας. Ενδεικτικά σημειώνω την παρέμβαση του Υπουργού των Εσωτερικών 
της Κυβέρνησης της Γαλλίας (1815), ο οποίος συμπεριέλαβε σε αναφορά του 
προς το Ναπολέοντα κείμενο που χαρακτήριζε την αλληλοδιδακτική μέθοδο 
ως έναν «ευγενή φιλανθρωπικό θεσμό»6, λόγω των δυνατοτήτων που αυτή 
διέθετε για να αλλάξει προς το καλύτερο την κοινωνία των πολιτών και για 
να απολαύουν στο εξής όλοι οι Γάλλοι πολίτες, ανεξάρτητα από την κοινωνική 
και πολιτική τους κατάσταση ή την καταγωγή, το αναγνωριζόμενο πλέον από 
μεγάλα πληθυσμιακά σύνολα ως αναγκαίο αγαθό της εκπαίδευσης. 

Τη θεσμική κατοχύρωση της εκπαίδευσης του βιομηχανικού ευρωπαϊκού 
πληθυσμού επιχειρούσαν η μια μετά την άλλη οι κυβερνήσεις της Ευρώπης. Η 
κάθε χώρα δεξιωνόταν διαφορετικά και με τις δικές της υποδομές την αλλη-
λοδιδακτική μέθοδο, επιδιώκοντας να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών του 
ανθρώπου στο επίπεδο κυρίως της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Οι πολιτικοί 
της εποχής είχαν πεισθεί ότι για να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο οι 
καινοτομίες της εποχής (θεσμοθέτηση της δωρεάν δημόσιας κρατικής εκπαί-
δευσης και επέκταση στους πολίτες της στοιχειώδους με νέες μεθόδους και 
εμπλουτισμένα περιεχόμενα σπουδών) αυτές έπρεπε να θεσμοθετηθούν από 
το κράτος, καθώς σθεναρά προβαλλόταν το αίτημα των ευρύτερων αστικών 
στρωμάτων για εξεύρεση εκπαιδευτικών διεξόδων με την υιοθέτηση πρόσφο-
ρων μέσων, προσιτών και σύγχρονων μεθόδων και θεσμικών διαδικασιών στη 
βάση του πολιτεύματος της σύγχρονης πολιτικής δημοκρατίας. 

Ο ευρύς διάλογος πολιτικών και πολιτών, που αναπτύχθηκε σχετικά με τα 
εκπαιδευτικά ζητήματα της εποχής, και η κοινωνική και πολιτική, κατά περί-
πτωση, σύγκρουση για σχετικά και άλλα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, 

6. Η. Carnot, «Introduction de l’enseignement mutuel en France, 1815», ό.π., σσ. 5-13, και Μ. 
Gontard, L’enseignement primaire en France de la Révolution à la loi Guizot (1789-1833), Société 
d’Edition «Les belles lettres», Paris 1959, σσ. 287-289.
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η με γρήγορους ρυθμούς αποδοχή του αλληλοδιδακτικού συστήματος από 
τους παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς της εποχής, η δυσμενής και με από-
λυτο, σε μερικές περιπτώσεις, τρόπο κριτική της μεθόδου και της πολιτικής 
των κρατών από την Εκκλησία, η κριτική αντιπαραβολή του έργου παραδο-
σιακών και αλληλοδιδακτικών δασκάλων και η εμμονή των παραδοσιακών 
δασκάλων στο παλαιό σύστημα εκπαίδευσης των πολιτών ενδυνάμωσαν το 
συναίσθημα αποστροφής προς το παραδοσιακό σύστημα όσων επιζητούσαν 
την εκπαιδευτική αλλαγή.

Γενικά προβαλλόταν με έμφαση η πολιτική και κοινωνική διάσταση και 
επέκταση μιας οπωσδήποτε άλλης και για όλους τους πολίτες εκπαίδευσης που 
όφειλε κάθε σύγχρονο κράτος να υιοθετήσει αλλά και να εξεύρει τρόπους να 
υλοποιήσει. Επιβεβαιωνόταν όλο και περισσότερο η εδραίωση στη συνείδηση 
της πλειοψηφίας των πολιτών ευνοϊκών αισθημάτων προς τις νεωτερικές θέσεις 
που σχετίζονταν με την εκπαίδευση των πολιτών, ενώ αναδεικνύονταν όλο 
και περισσότερο τα αδύναμα στοιχεία όπως και τα περιορισμένα μέσα των 
μηχανισμών του παραδοσιακού συστήματος (των «ατομικών» δασκάλων, 
των μη προσιτών σε όλους «ιδιαίτερων» μαθημάτων και των παραδοσιακών 
κοινών σχολείων).

Προβάλλονταν παράλληλα και κατακρίνονταν οι αντιθέσεις όσων παραδο-
σιακών δασκάλων, κοσμικών και ιερωμένων, διαφωνούσαν με την αλληλοδι-
δακτική μέθοδο και ενέμεναν στα παλαιά που οι οπαδοί του νέου συστήματος 
αναγνώριζαν ότι ήταν βαθιά ριζωμένα στις συνειδήσεις ενός μέρους του κοι-
νωνικού σώματος.7 Στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της στοιχειώδους εκπαί-
δευσης, τα εμπόδια που εμφανίζονταν είχαν διάφορες αφετηρίες. Εκκινούσαν 
από εκείνους που αμφισβητούσαν τη χρησιμότητα της αλληλοδιδακτικής 
και ανέπτυσσαν σχετική πολεμική, από όσους θίγονταν από τον έλεγχο των 
μοναστηριακών πόρων και τη διοχέτευσή τους σε εκπαιδευτικές ανάγκες. Η 
διαμάχη αυτή που διέτρεχε κατά την πρώτη περίοδο (1815-1830 περίπου) τις 
χώρες της Δυτικής Ευρώπης υποδήλωνε το θρίαμβο της αλληλοδιδακτικής. 
Ο A. Rendu σημείωνε εμφαντικά το 1819 ότι «[...] η αλληλοδιδακτική προ-

7. ΓΑΚ, Αρχείον του Αγώνος, Υπουργ. Εσωτερ. φ. 109, 8 Οκτωβρίου 1827, και ΓΑΚ, Αρχείον του 
Αγώνος, Υπουργ. Θρησκ. φ. 17, Σχολικά, 10 Νοεμβρίου 1827, Α. Β. Δασκαλάκης, Κείμενα. 
Πηγαί της ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως, Σειρά Γ΄: Τα περί παιδείας, τόμ. 3, Αθήνα 
1968, σσ. 140-141.
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χωράει με γιγάντιο βήμα, διατρέχει την Ευρώπη, κάνει το γύρο του κόσμου, 
η γη της ανήκει»8. 

Η ευνοϊκή υποδοχή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου ενέτεινε τις αντιδράσεις 
της Εκκλησίας και πολλών άλλων προσώπων και φορέων με παλαιές αντιλήψεις 
που προανέφερα. Αυτό όμως είχε ως συνέπεια οι υποστηρικτές της να στερε-
ώνουν όλο και περισσότερο στις συνειδήσεις τους τις τρέχουσες φιλελεύθερες 
ιδέες και να αξιολογούν την παιδεία και την εκπαίδευση των πολιτών ως αγαθό 
που δικαιούνταν να απολαμβάνει ο κάθε πολίτης. Η διαμάχη, με επίκεντρο τις 
νέες ιδέες και πρακτικές στην εκπαίδευση, αναδείκνυε ουσιαστικά την περίοδο 
αυτήν τις αντιθέσεις μεταξύ φιλελεύθερων και συντηρητικών, διαμόρφωνε τα 
χαρακτηριστικά του νέου πολίτη και ανασυγκροτούσε την ταυτότητά του με 
τα δεδομένα αυτά και τις απαιτήσεις των κοινωνιών της Ευρώπης. Η κατο-
χύρωση των προτεινόμενων καινοτομιών της εποχής, η συνειδητοποίηση 
της ανάγκης για γενίκευση της σχολικής εκπαίδευσης και η προβολή νέων 
ηθικών αξιών και πολιτικών αντιλήψεων αποτελούσαν αιτήματα της εποχής 
της περιόδου αυτής. 

Υποδοχή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου
στον ελληνικό χώρο και στις παροικίες 

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 αναζη-
τήσεις 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 

8. R. Tronchot, L’enseignement mutuel en France de 1815 à 1833, τόμ. 1, σ. 51.
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από τη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα επενέργειες διακίνησης των ιδεών 
του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού9. 

Η αλληλοδιδακτική μέθοδος διήλθε τα «σύνορα» των ελληνικών περιοχών 
και οι εισηγητές της στον ελληνικό χώρο έδρασαν σε ένα πολιτισμικό περιβάλ-
λον, 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 μαθητές10, 
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 τη Γαλλία εισήχθη στις ελληνικές παροικίες, στις περι-
οχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας και στα υπό βρετανική διοίκηση 
νησιά του Ιονίου (Επτάνησα)11. Παρά τις διαφοροποιήσεις που προέκυψαν, ανα-
φορικά με τις πτυχές των τρόπων υποδοχής του νέου συστήματος εκπαίδευσης 
από περιοχή σε περιοχή στον ελληνικό χώρο και στις παροικίες, ο κορμός της 
θεωρητικής σύλληψης των πρακτικών εφαρμογών του συστήματος απετέλεσε 
οπωσδήποτε τη βάση για τη διάχυσή του στις περιοχές αυτές. 

Ο ενθουσιασμός που προκάλεσε η εμφάνιση του αλληλοδιδακτικού σχο-
λείου είχε τις ρίζες του στις πρωτοποριακές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες των 
ίδιων των εισηγητών και συνειδητών οπαδών του. Η ίδρυση και λειτουργία 
το έτος 1798 από το Joseph Lancaster ενός σχολείου για πτωχά παιδιά προ-
κάλεσε ενδιαφέρον με ευρεία απήχηση, παρόλο που αυτό δε φαινόταν να λει-
τουργεί με τις αρχές και την καθοδήγηση της Εκκλησίας. Ως παιδαγωγός και 

9. Για τις επιδράσεις του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού βλ. Γ. Ν. Λεοντσίνης, «Ευρωπαϊκές επιδρά-
σεις στη δόμηση της κουλτούρας των νησιών του Ιονίου και τοπική εθνική πραγματικότητα 
(1700-1864)», στο: του ίδιου, Ζητήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας, Κεντρ. διάθεση εκδόσεις 
«Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα», Αθήνα 20063, σσ. 49-78.

10. C. Birchenough, History of Elementary Education in England and Wales, University Tutorial 
Press, London 1927, σ. 10.

11. Σχετικά με την εισαγωγή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου από τα ευρωπαϊκά κράτη στον 
ελληνικό χώρο βλ. Γ. Ν. Λεοντσίνης, Ζητήματα επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας, ό.π., σσ. 
480 κ.εξ., και του ίδιου, Ζητήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας και εκπαίδευσης, ό.π., σ. 150 
κ.εξ.
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εκπαιδευτικός, που στην πράξη υλοποίησε θεωρητικές του και με κοινωνική 
διάσταση ιδέες και πιστεύω του, απέβλεπε, με το προσωπικό του παράδειγμα, 
στην ανάδειξη της σημασίας της προσφοράς του αυτής στα πτωχά παιδιά της 
στοιχειώδους εκπαίδευσης. Γι’ αυτές του τις αντιλήψεις δέχθηκε κριτική από 
την Sarah Trimmer, ένθερμη οπαδό της Αγγλικανικής Εκκλησίας και πολέμια 
του Βολταίρου, η οποία αποδοκίμαζε τη γελοιοποίηση και τον εξευτελισμό 
ως μέσα τιμωρίας και απεχθανόταν το κλίμα της στρατιωτικής πειθαρχίας 
που επικρατούσε στο σχολείο του Lancaster, ενώ παράλληλα διέβλεπε τον 
κίνδυνο να υποβληθεί στα άπορα παιδιά των «κατώτερων τάξεων» η ιδέα να 
αντικαταστήσουν την τάξη των ευγενών. 

Ο Bell, προσκείμενος στην Εκκλησία, συνεισηγητής και αυτός της αλλη-
λοδιδακτικής μεθόδου, ηγήθηκε προσπαθειών να διευρύνει την εκπαίδευση 
των πτωχών μαθητών χωρίς να αποδοκιμάζει τις παραδοσιακές αρχές της 
Εκκλησίας. Σημειώνω ότι οι διαφωνίες των οπαδών τους όσον αφορά στην 
απόδοση του τίτλου του πρώτου εισηγητή της μεθόδου έγιναν μακροχρόνιες 
και έντονες. Παρά τις διαφορές αυτές και τις διαφωνίες που εμφανίσθηκαν 
στον εθνικό χώρο διαμονής των κύριων εισηγητών της αλληλοδιδακτικής 
εκπαίδευσης, το αλληλοδιδακτικό σύστημα προώθησε στην Αγγλία τη λαϊκή 
εκπαίδευση για περισσότερο από μισό αιώνα, όπως και στις άλλες χώρες και 
στην Ελλάδα. Η ευρεία αποδοχή της νέας εκπαίδευσης απετέλεσε καθοριστικό 
παράγοντα διάδοσής της, καθώς αυτός δάμαζε αποφασιστικά την αντίδραση 
και την όποια παθητική ή άλλη στάση τηρούσαν φορείς και πρόσωπα που 
υπερασπίζονταν τον παλαιό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. 

Στην Αγγλία π.χ., μεταξύ άλλων, θεωρήθηκε αναγκαία η αλλαγή της εκπαι-
δευτικής μεθόδου για να υλοποιηθεί «η μαζική ηθικοποίηση των βιομηχανικών 
τάξεων και να καλυφθούν οι νέες μεγάλες ανάγκες που προέκυψαν στη νέα 
βιομηχανική κοινωνία»12. Κρινόταν επίσης απαραίτητη η εγκαθίδρυση ενός 
συστήματος λαϊκής εκπαίδευσης που με τη μείωση του αναλφαβητισμού και 
με τη θρησκευτική κατήχηση θα εξάλειφε τους κινδύνους από την έξαρση της 
επιθετικότητας των εργατικών μαζών και από την εγκληματικότητα, που σε 
μεγάλο ποσοστό εμφανιζόταν και στην παιδική ηλικία. Στη Γαλλία η μέθοδος 

12. J. W. Adamson, A Short History of Education, Cambridge University Press, 1919, σσ. 242-
243 G. Armytage, Four Hundred Years of English Education, Cambridge University Press, 
Cambridge 1964, σ. 90, και G. Birchenough, History of Elementary Education in England 
and Wales, ό.π., σσ. 277 κ.εξ.
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υιοθετήθηκε για να προετοιμάζονται οι πολίτες για τις μελλοντικές υποχρεώ-
σεις της κοινωνικής ζωής. Είδαν δηλαδή την αλληλοδιδακτική μέθοδο ως 
τρόπο πολιτικής και κοινωνικής εκπαίδευσης του μαθητή στα μελλοντικά 
καθήκοντά του ως πολίτη13. Στη Γερμανία έγινε αποδεκτή με επιφυλάξεις, με τη 
γενική όμως διαπίστωση ότι το παλαιό σύστημα δεν μπορούσε να διαιωνίζεται. 
Προτεινόταν ευρύτατα η μικτή μέθοδος και το παιχνίδι της επιζητούμενης 
αλλαγής παιζόταν στην εξεύρεση τρόπων που θα επέλυαν τα τρέχοντα προ-
βλήματα της εκπαίδευσης. Σε άλλες, ευρωπαϊκές και μη, χώρες η νέα μέθοδος 
εισέβαλε χωρίς διακριτές διαφορές ως προς τους βασικούς τρόπους αποδοχής 
και στήριξής της από αυτές (στη Μ. Ασία, στις ανατολικές χώρες, σε χώρες 
της Ασίας και της Αφρικής, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Ρωσία, στις 
ΗΠΑ και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής).14 Ως βάση σε κάθε περίπτωση 
αναγνωριζόταν η αναγκαιότητα εξεύρεσης πρακτικών λύσεων απόδρασης από 
το παραδοσιακό καθεστώς και η ορθολογική ένταξη, με νέα μέσα, των νέων 
ιδεών στην κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα της κάθε χώρας.

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»15. 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 

13. M. Gontard, L’enseignement primaire en France de la Révolution à la loi Guizot (1789-1833), 
Société d’Edition «Les belles lettres», Paris 1959, σσ. 287-289. Πβ. Λ. Παπαδάκη, Η αλλη-
λοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα 1992, 
σ. 185.

14. J. C. Zacek, «The Lancastrian School Movement in Russia», The Slavonic and East European 
Review (1917), σ. 343-367. D. Salmon, Joseph Lancaster, Longmans - Green and Co., New 
York - Bombay, σ. 22. Για τον τρόπο εισαγωγής και αποδοχής της μεθόδου στις χώρες του 
εξωτερικού βλ. Ξ. Φλέγγα, Η εισαγωγή της αλληλοδιδακτικής μεθόδου διδασκαλίας στον 
Ελλαδικό χώρο μέσα από αγγλικές πηγές (διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε στο πλαίσιο 
της κατεύθυνσης «Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας» του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών), Αθήνα 2006, σσ. 23-25.

15. Ρήγας Βελεστινλής, Τα δίκαια του ανθρώπου (1797), άρθρο 22.
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από ξένη διοίκηση («δουλεία») ελληνικές 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). 

Ενδεικτική είναι η επισήμανση από τον έπαρχο Gerassimo Ciceli των εκπαι-
δευτικών πρωτοβουλιών και αποφάσεων της τοπικής βρετανικής κυβέρνησης 
των Κυθήρων: «[…] Αν υπήρξατε καταδικασμένοι να ζείτε μέχρι σήμερα στο 
σκοτάδι και σε κατάσταση ταπεινωτικής βαρβαρότητας, λόγω πολιτικών και 
ηθικών συνθηκών και εξαιτίας μεταβολών που έγιναν αυτά τα χρόνια, τώρα 
πια ανατέλλουν ευνοϊκές συνθήκες στον ωραιότατο αυτό ουρανό, ωραίο τόσο 
από φυσική άποψη όσο και ένδοξο για τις αρετές και τις γνώσεις των προγό-
νων μας. Χάρη στο γενναιόψυχο έθνος που μας προστατεύει βλέπετε ήδη να 
επιστρέφει πρόσφατα στη χώρα σας η αγάπη για τη γνώση. Και η παρούσα 
κυβέρνησή μας προνοητική και φωτισμένη μας επαναφέρει τους πιο χρήσιμους 
και σοφούς θεσμούς και δε θα παραλείψω επίσης το πρωταρχικό στοιχείο που 
είναι η βάση της ευζωΐας κάθε ευνομούμενης κοινωνίας…»16. Όταν ο Ciceli 
εκφωνεί στους μαθητές των σχολείων και στους δασκάλους τους το λόγο αυτό, 
τα αλληλοδιδακτικά σχολεία που λειτουργούν στα Κύθηρα είναι δεκατρία, 
εγκατεσπαρμένα αναλογικά στα πέντε διοικητικά διαμερίσματα (διστρέτα) 
των Κυθήρων17.

16. Γ. Ν. Λεοντσίνης, Ζητήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας και εκπαίδευσης, ό.π., σ. 159.
17. G. N. Leontsinis, The Island of Kythera: A Social History 1700-1863, (PhD Thesis, Univer-

sity of East Anglia), Faculty of Arts, S. Saripolos’ Library, εκδ. National and Capodistrian 
University of Athens, Αθήνα 1987, σ. 308, και Γ. Ν. Λεοντσίνης, «Βιτσαμάνειον Κατάστημα 
και εκπαίδευση στα Κύθηρα (1808-1921)», στο: του ίδιου, Πολυπολιτισμικότητα και σχολική 
ιστορία, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2007, σσ. 172-173. Βλ. Χ. Μπαμπούνης, «Δημοτικό Σχολείο 
Κυθήρων: Από Κεντρική Αλληλοδιδακτική Σχολή σε Τριθέσιο Δημοτικό (1824-2001)», Πρα-
κτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Κυθηραϊκών Μελετών με θέμα «Εκκλησία, Παιδεία-Εκπαίδευση 
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Θεσμική κατοχύρωση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου
και πρωτοβουλίες των εισηγητών, οπαδών και υποστηρικτών 

της στον ελληνικό χώρο και στις παροικίες

Καθώς κοινή επιδίωξη, στη βάση των αρχών και των θεωρητικών αντιλή-
ψεων του φιλελευθερισμού, αναδείχθηκε η ανάγκη θεσμικής κατοχύρωσης 
της αλληλοδιδακτικής μεθόδου από το κράτος, η πρώτη ειδική αναφορά της 
αλληλοδιδακτικής μεθόδου στον ελληνικό χώρο καταγράφηκε σε συνταγματικά 
κείμενα της Επανάστασης (Εθνοσυνελεύσεις του Αγώνα). Η Πελοποννησιακή 
Γερουσία του 1822 και η Εθνοσυνέλευση του Άστρους18 του 1823 συμπεριέλα-
βαν στα ζητήματα των πολιτικών τους αναζητήσεων και των προτεραιοτήτων 
των εφαρμογών τους την αναγκαιότητα εισαγωγής και στήριξης της αλλη-
λοδιδακτικής μεθόδου από τη διοίκηση, η οποία, κατ’ αυτήν, ήταν ανάγκη να 
αναγνωρίσει την αξία του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας και να προβεί 
στην καθιέρωση της στοιχειώδους εκπαίδευσης για όλους τους πολίτες19. Στο 
Βρετανικό Σύνταγμα του έτους 1817 είχε ήδη υιοθετηθεί η διατύπωση: «[…] 
Καθώς η δημόσια εκπαίδευση των νέων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς 
παράγοντες, όσον αφορά την προκοπή και την ευτυχία του κράτους […] 
δηλώνεται εδώ ότι το πρώτο καθήκον είναι […] ότι πρέπει να υιοθετηθούν 
μέτρα από τη Βουλή, πρώτον για την ίδρυση σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαι-
δεύσεως και ύστερα για την ίδρυση μιας σχολής για τους διάφορους τομείς 
της επιστήμης, της λογοτεχνίας και των καλών τεχνών»20.

Ο Καποδίστριας προωθεί το αλληλοδιδακτικό σχολείο για την ανάπτυξη 
της εκπαίδευσης. Καθώς μάλιστα καίρια προτεραιότητα του εκπαιδευτικού 

και Πολιτισμός στα Κύθηρα (19ος -20ός αι.)», τόμ. Β΄, εκδ. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου 
Κυθήρων, Κύθηρα 2001, σσ. 575-576. 

18. Πρώτο το Σύνταγμα του 1823, ο «Νόμος της Επιδαύρου, ήτοι Προσωρινόν πολίτευμα της 
Ελλάδος» (Άστρος, 13 Απριλίου 1822), που ψηφίστηκε από τη Β΄ Εθνοσυνέλευση, προέ-
βλεψε διάταξη για την Εκπαίδευση και ανέθεσε τη φροντίδα γι’ αυτή στο Βουλευτικό Σώμα 
(ΓΑΚ, Αρχείον του Αγώνος, Υπουργ. Εσωτερ., φ. 109, 8 Οκτωβρίου 1827. Βλ. Α. Μάμουκας, 
Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, ήτοι συλλογή των περί την Αναγεννωμένην Ελλάδα 
συνταχθέντων πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων πράξεων από του 1821 μέχρι τέλους 
του 1832, τόμ. Β΄, Πειραιεύς 1839, σσ. 127-150, και Α. Μάνεσης, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. 
Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 150).

19. Χρ. Λέφας, Ιστορία της εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1942, σσ. 136-140.
20. Α. Μάνεσης, Συνταγματικό Δίκαιο, ό.π., σ. 153.
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προσανατολισμού του ελληνικού κράτους επί Καποδίστρια απετέλεσε η οργά-
νωση πρωτίστως της πρωτοβάθμιας και, σε μικρότερο βαθμό, λόγω των μικρών 
χρονικών περιθωρίων και συγκεκριμένων συγκυριών, της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ανοίχθηκε ο δρόμος για την περαιτέρω επέκταση της εκπαίδευσης 
σε τρεις βαθμίδες. Ο κυβερνήτης θεωρούσε ότι «πριν πατήση τις το κατώφλιον 
ακαδημίας πρέπει να πατήση το κατώφλιον του αλληλοδιδακτικού»21. Πράγ-
ματι, λίγο αργότερα, το έτος 1837, ιδρύθηκε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 
ενώ ήδη από το έτος 1824 είχε ιδρυθεί και λειτουργούσε η Ιόνιος Ακαδημία 
στα Επτάνησα.

Παρωθητικοί παράγοντες που σχετίζονταν με δυναμικές πρωτοβουλίες 
προσώπων τα οποία συνέβαλαν στη διάδοση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου 
στις ελληνικές περιοχές ανέπτυξαν μια αμφίδρομη δυναμική και σχέση. Η θετική 
στάση προς τη νέα μέθοδο Ελλήνων λογίων, εκπαιδευτικών, παιδαγωγών και 
πολιτικών της εποχής που σπούδασαν στο εξωτερικό αλλά και επιχειρηματιών 
των παροικιών προκάλεσε πρωτοβουλίες προσώπων και διοικητικών φορέων 
εισαγωγής της μεθόδου στις παροικίες και στις ελληνικές περιοχές. Βασικό 
τους μέλημα ήταν η οργάνωση της νέας εκπαίδευσης με διαδικασίες που θα 
έπειθαν για την αναγκαιότητά της και θα εξασφάλιζαν, μέσω αυτών, τη διάδοσή 
της σε όλο το εύρος του ελληνικού πληθυσμού. Αυτό θα το επιτύγχαναν με 
την ανάδειξη στην πράξη και προβολή της υπεροχής των αλληλοδιδακτικών 
σχολείων έναντι των «συνδιδακτικών» και της μέχρι την περίοδο εκείνην 
«ατομικής» διδασκαλίας, που με παρωχημένα μέσα και τρόπους είχε δυνατό-
τητες σε περιορισμένο μόνο επίπεδο και ελλιπώς να καλύπτει εκπαιδευτικές 
ανάγκες του πληθυσμού.

Κατά τα προεπαναστατικά χρόνια με πρωτοβουλίες του παιδαγωγού Γεωργίου 
Κλεοβούλου, ο οποίος, όπως σημείωνε, ανίχνευσε τις απαρχές της αλληλοδιδα-
κτικής μεθόδου στους Ισραηλίτες και στους αρχαίους Έλληνες22 [εντοπισμός των 

21. Ν. Δραγούμης, Ιστορικαί Αναμνήσεις, τόμ. Α΄, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1973, σ. 118.
22. Ο Γεώργιος Χασιώτης ύστερα από επίσκεψη του γάλλου περιηγητή De la Guilletière σε ένα 

σχολείο των Αθηνών υποστηρίζει ότι ίχνη της μεθόδου εντοπίζονται κατά την περίοδο της 
οθωμανικής κυριαρχίας (1675) στην Αθήνα, όπου κάποιος δάσκαλος δίδασκε με το σύστημα 
της αλληλοδιδακτικής τριάντα μαθητές και θεωρεί τη μέθοδο γέννημα Ελλήνων και ημετέρα 
κληρονομία (Ερμής ο Λόγιος, έτος Ι΄, τεύχ. 22, ιε΄ Νοεμβρίου 1820, σ. 683). Σημειώνεται 
ότι ο θεσμός των πρωτόσχολων λειτουργούσε ήδη από την Τουρκοκρατία (Ά. Ασημάκη-
Δημακοπούλου, Τα πρώτα δημοτικά σχολεία κορασίων στην Πελοπόννησο 1834-1850, Διδακτ. 
διατριβή, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 2002, σ. 113, και Δ. Σακκής, Νεοσύστατο 
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καταβολών της μεθόδου στην Αρχαία Σπάρτη (βουαί - βουαγοί) και στο Μεσαί-
ωνα (δεκαρχίαι - δέκαρχοι)]23, δημοσιεύθηκαν (1816, 1819) στο περιοδικό Λόγιος 
Ερμής τα πρώτα ελληνικά κείμενα που αφορούσαν στην αλληλοδιδακτική μέθοδο. 
Ο Κλεόβουλος δημοσίευσε στο περιοδικό αυτό (1819) μακροσκελή επιστολή που 
απηύθυνε στον Αθανάσιο Πολίτη, εκθέτοντας σε αυτήν τις αρχές και τα οφέλη 
της μεθόδου με τα πιο ουσιαστικά επιχειρήματα με τα οποία αυτή προβαλλόταν 
την περίοδο αυτή στον πολιτικό και στον εκπαιδευτικό ορίζοντα της Ευρώπης. 
Ο Αθανάσιος Πολίτης, που σπούδασε στο Παρίσι όπως και ο Κλεόβουλος, είχε 
γνωρίσει εκεί την αλληλοδιδακτική μέθοδο και κατέστη ένθερμος υποστηρικτής 
της. Λευκάδιος την καταγωγή, ο Αθανάσιος Πολίτης ανατύπωσε τους «πίνακες» 
αλληλοδιδακτικής του Κλεόβουλου και δημοσίευσε στην Κέρκυρα (1820) Εγχει-
ρίδιον της αλληλοδιδακτικής μεθόδου, στο οποίο υποδηλώνονταν οι πρακτικές 
του υποδείξεις για την εφαρμογή της αλληλοδιδακτικής θεωρίας.

Το έργο και των δύο ελλήνων εισηγητών της αλληλοδιδακτικής μεθόδου 
στον ελληνικό χώρο απέκτησε μεγαλύτερη διάσταση και διάδοση με την 
πολιτική και οικονομική στήριξη προσώπων, εθελοντικών ομάδων και διοι-
κητικών φορέων. Ο Κλεόβουλος, που γνωρίστηκε στο Παρίσι με τον άρχοντα 
της Μολδαβίας Νικόλαο Ρωσσέτο, προσκλήθηκε από αυτόν στο Ιάσιο για να 
διδάξει σε σχολεία της περιοχής με τη νέα μέθοδο. Το πρώτο αλληλοδιδα-
κτικό σχολείο λειτούργησε την 1η Μαρτίου 1820 και εκπαιδεύτηκαν σε αυτό 
εκατόν περίπου κληρικοί και λαϊκοί έλληνες αλληλοδιδακτικοί δάσκαλοι, που 
προετοιμάσθηκαν για να ιδρύσουν στην Ελλάδα νέα σχολεία ή να διδάξουν 
σε αυτά όπως και σε ήδη λειτουργούντα με τη νέα μέθοδο24.

Συστηματική προσπάθεια αναλήφθηκε το 1824 από πενταμελή επιτροπή 
που όρισε η Εθνοσυνέλευση με πρόεδρο τον Άνθιμο Γαζή. Το έτος αυτό δημο-
σίευσε την εισήγησή της, εμπνευσμένη από την εισήγηση του Ταλεϋράνδου 
[Charles-Maurice de Talleyrand Périgord (1754-1838)], που παρουσιάσθηκε 
το 1791, την επομένη του διαχωρισμού του Συντάγματος, και η οποία ανα-

ελληνικό κράτος (1833-1848): Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνιστώσες της εκπαι-
δευτικής πραγματικότητας, εκδ. τυπωθήτω-Δαρδανός, Αθήνα 2001, σ. 57). 

23. Ι. Δούκας, «Περί του νέου των κοινών σχολείων συστήματος», Ερμής ο Λόγιος, τόμ. ΣΤ΄ 
(1816), σ. 386-390. Πβ. Θ. Φωτεινόπουλος, «Η Αλληλοδιδακτική», Μεγάλη Παιδαγωγική 
Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 1, σσ. 141-144.

24. Αν. Κορδατζή-Πρασσά, Η εκπαίδευση στις Κυκλάδες κατά την Καποδιστριακή περίοδο 
(1828-1832), Διδακτ. διατριβή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Αθήνα 1996, σσ. 33-34.
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φερόταν στους σκοπούς της εκπαίδευσης. Απόσπασμα από την εισήγηση του 
Γαζή είναι ενδεικτικό: «[…] Για την εκπαίδευση της χώρας και το καλό, τρεις 
βαθμίδες εκπαίδευσης είναι απαραίτητες: η πρωτοβάθμια λαϊκή, η δευτερο-
βάθμια κλασική και η ανώτερη με τέσσερις σχολές: θεολογίας, φιλοσοφίας, 
νομικής και ιατρικής. Αλλά επειδή περνάμε δύσκολους καιρούς είναι δύσκολο 
να εγκαταστήσουμε αυτό τον πλατύ πίνακα εκπαίδευσης, αρκεί για την ώρα 
να οργανώσουμε την πρώτη βαθμίδα και να εισαγάγουμε παντού την αλληλο-
διδακτική μέθοδο που είναι χρήσιμη, αναγκαία και η οποία πραγματοποιείται 
με λίγα έξοδα, τόσο για την κυβέρνηση όσο και για το μαθητή. Για να φθά-
σουμε σε αυτό το σκοπό, πρέπει να ιδρύσουμε ένα πρότυπο διδασκαλείο στο 
Άργος, όπου θα εγγράφονται και θα μορφώνονται νέοι άνθρωποι ικανοί για 
να διδάξουν, αφού θα έχουν τελειώσει τις σπουδές τους στα χωριά. Με αυτό 
το μέσο, το σχολείο θα είναι σαν μια μεγάλη πηγή απ’ όπου θα κυλήσουν τα 
ρυάκια της αλληλοδιδακτικής διδασκαλίας»25.

Από την Ήπειρο ο δάσκαλος και συγγραφέας Παναγιώτης Αραβαντινός 
(1809-1870) διδάχθηκε τη μέθοδο στην Κέρκυρα. Εκεί παρακολούθησε ως 
ακροατής φιλολογικά μαθήματα από Ηπειρώτες δασκάλους και συμπατριώτες 
του της Ιονίου Ακαδημίας που είχαν σπουδάσει στη Δ. Ευρώπη και είχαν γνω-
ρίσει την αλληλοδιδακτική μέθοδο. Στο διάστημα της διδασκαλίας του Αρα-
βαντινού πάνω από εκατόν πενήντα αλληλοδιδάκτες, όπως ο ίδιος διηγείται, 
αποφοίτησαν από την Κεντρική Αλληλοδιδακτική Σχολή και δίδαξαν σε πόλεις 
και χωριά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας τη «σωτηριώδη» 
αλληλοδιδακτική μέθοδο, όπως τη χαρακτηρίζει: «[...] και επαναλαβών την 
θέσιν της Κεντρικής Αλληλοδιδακτικής Σχολής, διετήρησα αυτήν μέχρι του 
1846, ότε παρητήθην, και διέτρεξα τακτικώς το εμπορικόν στάδιον, θεραπεύων 
και τον λόγιον Ερμήν κατά τας ώρας των σχολών μου. Σημειωτέον δε ότι εν τω 
διαστήματι της διδασκαλίας μου υπέρ τους εκατόν πενήντα αλληλοδιδάκτας 
εξήλθον εκ της Σχολής μου και εδίδαξαν εις πόλεις και κώμας και χωρία της 
όλης Ηπείρου και Θετταλίας και Μακεδονίας την σωτηριώδη αλληλοδιδακτι-

25. ΓΑΚ, Υπουργ. Θρησκ. φ. 57, Σχολικά (αχρονολόγητο), σσ. 47-53. Για το ίδιο βλ. Α.Β. Δασκα-
λάκη, Κείμενα πηγαί της Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως, Σειρά Γ΄: Τα περί παιδείας, 
3 τόμ., Αθήνα 1968, σ. 38, και Ν. Δραγούμη, Ιστορικαί Αναμνήσεις (επιμ. Ά. Αγγέλου), εκδ. 
Ερμής, Αθήνα 1973, σ. 144.
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κήν μέθοδον»26. Στη Μάνη τη μέθοδο εισηγήθηκε ο Χριστόφορος Περραιβός, 
ο οποίος ίδρυσε το έτος 1819 αλληλοδιδακτικό σχολείο, ενώ στις Κυκλάδες 
ο Γεώργιος Κλεόβουλος το έτος 1824 συνέστησε σχολείο στην Τήνο που λει-
τουργούσε με την αλληλοδιδακτική μέθοδο27. 

Στα νησιά του Ιονίου (Επτάνησα) οι πρωτοβουλίες του Αθανασίου Πολίτη 
είχαν ήδη προετοιμάσει το έδαφος για τη στήριξη και θεσμοθέτηση της μεθό-
δου από τη βρετανική διοίκηση28. Με ενέργειές του ιδρύθηκε στη Λευκάδα 
αλληλοδιδακτικό σχολείο με οικονομική συνδρομή παραγόντων του νησιού. 
Η καθοριστική στη συνέχεια συμβολή του λόρδου Frederic Guilford [Frederic 
North, 5th Earl of Guilford (1766-1827)] στηρίχθηκε στα φιλελεύθερα αισθή-
ματα μεγάλου μέρους του πληθυσμού και στην υποδομή που διαμόρφωσαν 
συγκεκριμένα πρόσωπα, που ένθερμα υιοθέτησαν τις τρέχουσες φιλελεύθερες 
ιδέες περί εκπαιδευτικής αλλαγής πολύ πιο πριν από τη θεσμοθέτηση αυτή της 
αλληλοδιδακτικής μεθόδου στα νησιά. Η πολιτική στήριξη ήταν ιδιαιτέρως ανα-
γκαία, καθώς οι αντιδράσεις μέρους του πληθυσμού ήταν μεγάλες, αφού συναι-
σθήματα φόβου από τις επερχόμενες νέες πολιτικές και εκπαιδευτικές αλλαγές 
συνέπαιρναν μέρος του πληθυσμού με παραδοσιακές ιδέες και αντιλήψεις. Από 
τη δεκαετία του 1790, οι νέες εκπαιδευτικές ιδέες και προτάσεις προωθούσαν 
συνειδητά το θεσμό της δημόσιας κρατικής εκπαίδευσης, ο οποίος στα νησιά 
του Ιονίου θεσμοθετήθηκε επί Γάλλων Δημοκρατικών (1797-1798). 

Στη συνέχεια προωθήθηκε η θεσμοθέτηση και των τριών βαθμίδων εκπαίδευ-
σης (επί Επτανήσου Πολιτείας η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και επί Βρετανικής 
Προστασίας η Τριτοβάθμια)29. Τη διεύρυνση αυτή της σχολικής εκπαίδευσης 
και στις τρεις βαθμίδες ενίσχυσε αισθητά η υποδομή που δημιούργησε το 
αλληλοδιδακτικό σχολείο και η σχετική κινητικότητα που εμφανίσθηκε με 
την πρόκληση που δημιούργησε στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και την 
ευρεία αποδοχή του από αυτά. 

26. Β. Κραψίτης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), τόμ. Α΄, Αθήνα 1979, σσ. 102-103, και Κ. 
Ν. Νικολαΐδης, Τα Γιάννινα, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1995, σ. 310. Σπ. Εργολάβος, 
Ηπειρωτικά κληροδοτήματα, εκδ. Ήπειρος, Ιωάννινα 1998, σ. 130.

27. Επίσημος έκθεσις περί παιδείας κατά την Ελληνική Επανάστασιν βλ. Α. Β. Δασκαλάκη, 
Κείμενα-πηγαί της Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως, ό.π., σ. 72.

28. Γ. Ν. Λεοντσίνης, Ζητήματα επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας, ό.π., σσ. 480 κ.εξ.
29. Γ. Ν. Λεοντσίνης, «Εκπαιδευτική κινητικότητα και αντίδραση κατά τη διάρκεια της Βρε-

τανικής Προστασίας στα Επτάνησα», στο: του ίδιου, Ζητήματα επτανησιακής κοινωνικής 
ιστορίας, ό.π., σσ. 445-467.
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Η αναγνώριση της αλληλοδιδακτικής εκπαίδευσης ως λαϊκής προσέφερε 
γόνιμο έδαφος για παραπάνω από μισό αιώνα εκπαιδευτικής κυριαρχίας της 
στον ελληνικό χώρο. Αν και ο δημόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης εισήχθη 
στα νησιά του Ιονίου από την περίοδο των Δημοκρατικών Γάλλων σε αυτά 
(1797-1798) και με τις πρώτες Εθνοσυνελεύσεις της Επανάστασης στις ελλη-
νικές περιοχές που απελευθερώθηκαν, εντούτοις ρυθμιστικός παράγοντας που 
σταθεροποιούσε τη δημόσια κρατική παρέμβαση για την εκπαίδευση απέβη η 
ανανεωτική παρουσία του αλληλοδιδακτικού συστήματος εκπαίδευσης. 

Αναγνωριζόταν πλέον ευρύτατα ότι το νέο σχολείο εντασσόταν σε ένα 
σύστημα που δεν στερούσε από τους πολίτες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση 
και από τους νέους στη σχολική εκπαίδευση. Ο λαϊκός του χαρακτήρας κυριάρ-
χησε και η προαγωγή της εκπαίδευσης και στους πιο αδύναμους από οικονο-
μική άποψη πολίτες δημιουργούσε συγκινησιακή ατμόσφαιρα με εκδηλώσεις, 
οδηγώντας το κράτος, τις ελληνικές κοινότητες των μη απελευθερωμένων 
ελληνικών περιοχών, συλλογικούς φορείς και κοινότητες των παροικιών του 
εξωτερικού να κινητοποιηθούν δραστήρια για την κάλυψη αυτή των εκπαι-
δευτικών αναγκών30.

Στα νησιά του Ιονίου, το νέο σύστημα εκπαίδευσης αναγνωρίσθηκε ευρύ-
τατα ως μια πραγματικότητα που ταίριαζε στις απαιτήσεις της «νέας εποχής», 
ως σχολείο ανάγκης, ενώ προωθούσε ένα εκπαιδευτικό μοντέλο με νέους 
τρόπους και πρωτόγνωρα μέσα. Φαινόταν ότι είχε αναδυθεί στον πολιτικό 
ορίζοντα σε μια περίοδο που κανένα άλλο σύστημα δεν μπορούσε να πραγ-
ματώσει ευρύτερους στόχους για μια διευρυμένη εκπαίδευση, μια εκπαίδευση 
που προοριζόταν για όλους τους πολίτες και διεπόταν από αρχές γενικής και 
ανθρώπινης προσέγγισης, τη διάδοση και άμεση εφαρμογή των φιλελεύθερων 
αρχών και ιδεών της εποχής και με όραμα την ταχεία και με ελάχιστα έξοδα 
διάδοση της στοιχειώδους εκπαίδευσης σε όλους τους πολίτες. Το 1825 σε 
δημόσιες εκδηλώσεις τονιζόταν με έμφαση η αναγκαιότητα επέκτασης της 
στοιχειώδους εκπαίδευσης σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από την κοινω-
νική και οικονομική τους κατάσταση. 

Οι κινητοποιήσεις των κατοίκων για ίδρυση και άμεση λειτουργία αλληλο-
διδακτικών σχολείων στα νησιά εμφανίζονται με την παρακίνηση της διοίκησης 

30. Γ. Ν. Λεοντσίνης, «Εκπαιδευτικός ευεργετισμός και ελληνική Διασπορά (16ος-19ος αι.)», 
Πρακτικά Α΄ Παγκοσμίου Συνεδρίου των Ελλήνων της Διασποράς, Αθήνα 2006, σσ. 133-
146.
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και με πρωτοβουλίες προσώπων, εντοπίων και ξένων. Ενδεικτικά αναφέρω 
την περίπτωση των Κυθήρων, όπου η ανέγερση δεκατριών αλληλοδιδακτικών 
κτηρίων, που τα περισσότερα σώζονται μέχρι σήμερα, συντελείται με την 
παρέμβαση της διοίκησης. Οι προσπάθειές της για να πεισθούν οι κάτοικοι να 
δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση της ίδρυσης και λειτουργίας τους 
είναι αξιοπρόσεκτες31. Κατά το διάστημα των σχετικών προσπαθειών προβάλ-
λουν έκδηλα συναισθήματα ικανοποίησης, συναισθήματα που υποδηλώνουν 
τον ενθουσιασμό συμμετοχής των κατοίκων από το αρχικό στάδιο μέχρι την 
ολοκλήρωση της ανέγερσης των κτηρίων και λειτουργίας των σχολείων. 

Ενδεικτικά αναφέρω τις περιπτώσεις δύο αλληλοδιδακτικών σχολείων στα 
Κύθηρα, της αλληλοδιδακτικής σχολής Μηλαπιδέας Λιβαδίου και του αλλη-
λοδιδακτικού σχολείου Μυλοποτάμου, για τα οποία έχουν επιπλέον διασωθεί 
χαρακτηριστικές γραπτές μαρτυρίες. Στα δύο αυτά εκπαιδευτικά ιδρύματα στα 
υπέρθυρα των εισόδων των σχολικών κτηρίων και σε εντοιχισμένες μαρμάρινες 
πλάκες εγχαράχθηκαν επιγραφές, που δηλώνουν τη συλλογική προσπάθεια 
και την αναγνώριση της αξίας της παιδείας από τους κατοίκους των οικισμών 
Λιβαδίου και Μυλοποτάμου αντίστοιχα για την ανέγερση των κτηρίων και 
λειτουργία των αλληλοδιδακτικών σχολείων στην περιοχή τους32.

31. G. N. Leontsinis, The Island of Kythera: A Social History 1700-1863, ό.π., σσ. 308 κ.εξ.
32. Στο υπέρθυρο της εισόδου του κτηρίου της Αλληλοδιδακτικής Σχολής Μηλαπιδέας Λιβαδίου 

το έτος 1825 τοποθετήθηκε η κατωτέρω εντοιχισμένη εγχάρακτη επιγραφή: «Εὐχάριστοι πρὸς 
τὴν παροῦσαν διοίκησιν οἱ Λιβαδίται διὰ τὴν ἀνατροφὴν τῶν τέκνων των, ἐκτελοῦντες ὁμό-
φωνοι τῆς Αὐτοῦ  Ἐξοχότητος Λόρδου Φρεδερίκου Ἄδαμ ἃς πατρικὰς φροντίδας ἐπὶ τούτου 
τοῦ ἐπιπέδου παρὰ τοῦ ζηλωτοῦ πατριώτου Ἰουλίου Κασιμάτη, δωρηθέντος, χορηγήσαντες 
θεληματικῶς τὴν ἐργασίαν, τήνδε τὴν οἰκοδομὴν ἐν χρήσει κοινῆς σχολῆς ἀνήγειραν, 1825». 
Αντίστοιχα το ίδιο έτος στο υπέρθυρο της εισόδου του κτηρίου του Αλληλοδιδακτικού 
Σχολείου Μυλοποτάμου τοποθετήθηκε η εντοιχισμένη εγχάρακτη επιγραφή: «Αἰσθητικοὶ 
τῶν ὠφελίμων τῆς ἀνατροφῆς ἐμψυχωθέντες ἀπὸ πατριωτισμὸν οἱ Μυλοποταμίται μόλα τῶν 
τὰ δυνατὰ καὶ κόπους ἀνύψωσαν ταύτην τὴν σχολὴν εἰς ἀφιέρωσιν τῶν μεταγενεστέρων, 
1825» (Πβ. G. N. Leontsinis, The Island of Kythera: A Social History 1700-1863, ό.π., σσ. 308 
κ.εξ.).
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Κοινωνικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές αντιδράσεις - 
Σταδιακή επικράτηση της αλληλοδιδακτικής εμπειρίας

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της οιονεί εκπαιδευτικής επανάστασης που 
δημιουργούσε η υιοθέτηση και διάδοση του αλληλοδιδακτικού συστήματος 
εκπαίδευσης είναι οι ανταγωνιστικές τάσεις που εμφανίσθηκαν μεταξύ προ-
σώπων και συλλογικών φορέων με διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις και κοι-
νωνικούς προσανατολισμούς. Οι παρεμβάσεις της διοίκησης με την ανέγερση 
σχολείων και τη μετατροπή παραδοσιακών σχολείων για να λειτουργήσουν 
ως αλληλοδιδακτικά, η κατάρτιση αλληλοδιδακτικών δασκάλων, η έκδοση 
νέων σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων (οδηγών) αλληλοδιδακτικής, η ταχεία 
και χωρίς μεγάλα οικονομικά βάρη επέκταση της στοιχειώδους εκπαίδευσης, 
η ιδεολογία της και το εκκοσμικευμένο της δομής της και κυρίως η ίδια η 
θεσμική κατοχύρωσή της από τις κρατικές διοικήσεις πυροδοτούσαν κοινωνικές 
διαμάχες και προκλητική ανταγωνιστικότητα33. Ευαισθητοποιούσαν με τον 
τρόπο αυτόν την κοινή γνώμη στα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα 
της εποχής, με αποτέλεσμα να αποκτά όλο και περισσότερο έδαφος η «σωτη-
ριώδης» αλληλοδιδακτική μέθοδος, όπως χαρακτηρίσθηκε από τον Ηπειρώτη 
παιδαγωγό Παναγιώτη Αραβαντινό. Αναγνωριζόταν ότι άνοιγε δρόμους και 
έδινε διεξόδους σε κάθε πολίτη να εδραιώνει με τη σχολική του εκπαίδευση 
προϋποθέσεις προσωπικής δημιουργίας και ανάδειξης του εαυτού του. 

Η αντίληψη αυτή και οι διαμάχες πρόβαλλαν εντονότερα στα νησιά του 
Ιονίου, ενώ ήταν ευδιάκριτες επίσης και στις άλλες ελληνικές περιοχές και στις 
παροικίες. Πρόβαλλαν μεταξύ δημοσίων κρατικών σχολείων και ιδιωτικών, 
μεταξύ αλληλοδιδακτικών και παραδοσιακών δασκάλων, μεταξύ Εκκλησίας 
και κράτους. Τα εκπαιδευτικά θέματα αναδείχθηκαν σε μείζον πολιτικό ζήτημα. 

33. Α. Αθουσάκης, Η εκπαίδευση στην Αργολίδα, Κορινθία και Μεγαρίδα κατά την καποδιστριακή 
περίοδο (1828-1832), εκδ. Καταγράμμα, Κόρινθος 2003, σσ. 137-143, και Δ. Σακκής, Νεοσύ-
στατο ελληνικό κράτος (1833-1848): Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνιστώσες 
της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, εκδ. τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός, Αθήνα 2001, σ. 60. Βλ. 
Χ. Μπαμπούνης, Η εκπαίδευση κατά την καποδιστριακή περίοδο. Διοικητική οργάνωση και 
εκπαιδευτική λειτουργία, εκδ. Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα 1999, 
σσ. 177-206, και Έλ. Μπελιά, Η εκπαίδευσις εις την Λακωνίαν και την Μεσσηνίαν κατά την 
καποδιστριακή περίοδον 1828-1832 (Διδακτ. Διατριβή), «Αθηνά» - Σύγγραμμα περιοδικόν 
της εν Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας, Σειρά διατριβών και μελετημάτων 10, Αθήνα 1970, 
σσ. 28-60.
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Ιδρύθηκαν και λειτούργησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα (πρώτες δεκαετίες 
19ου αιώνα) πολλά ιδιωτικά σχολεία (αλληλοδιδακτικά και σχολεία με τον 
παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας), ενώ εμφανίσθηκε σημαντική αύξηση και 
των ιδιαιτέρων (ατομικών) μαθημάτων. 

Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε μεταξύ τους είχε από την πλευρά των 
ιδιωτικών σχολείων σε μεγάλο βαθμό οικονομικά κίνητρα, λόγω της κινητικό-
τητας που εμφάνισε την περίοδο αυτή η οργανωμένη και συντεταγμένη από τη 
διοίκηση δημόσια σχολική εκπαίδευση. Οι ιδεολογικές αντιθέσεις, αναφορικά 
με τις τρέχουσες νέες εκπαιδευτικές αντιλήψεις, προκάλεσαν αντιδράσεις πολι-
τών με παραδοσιακές αντιλήψεις και σε ένα μεγάλο μέρος του εκκλησιαστικού 
σώματος, με στόχο να αναχαιτίσουν την πορεία της «άλλης» εκπαίδευσης και 
να πλήξουν την αξιοπιστία της αλληλοδιδακτικής μεθόδου.

Η αιφνίδια εμφάνιση πολλών ιδιωτικών σχολείων είχε παροδικό χαρακτήρα, 
λόγω σταδιακής επικράτησης της δημόσιας αλληλοδιδακτικής σχολικής εκπαί-
δευσης. Έρχονταν όμως και τα δύο, δημόσια και ιδιωτικά, ως απάντηση στα 
νέα χαρακτηριστικά της κοινωνίας που είχε αλλάξει πλέον αισθητά (πρώτες 
δεκαετίες 19ου αιώνα). Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα των Κυθήρων, όπου 
κατά το έτος 1828 είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν στα Κύθηρα είκοσι ένα 
ιδιωτικά σχολεία έναντι πέντε δημοσίων αλληλοδιδακτικών με 267 μαθητές 
και μαθήτριες και 181 μαθητές αντίστοιχα. Το επόμενο όμως έτος (1829) το 
σύνολον των μαθητών που επέλεξε να φοιτήσει στα πέντε δημόσια σχολεία 
ανήλθε σε 389 μαθητές και μαθήτριες, ενώ εμφανίζεται ένα μόνον ιδιωτικό 
σχολείο θηλέων να εγγράφει είκοσι μαθήτριες34. Συνεχίσθηκαν ωστόσο τα 
ατομικά (ιδιαίτερα) μαθήματα, τα οποία με την πάροδο του χρόνου μειώθηκαν 
αισθητά και αυτά35.

Η προσφυγή μέρους του ελληνικού πληθυσμού στο ιδιωτικό σχολείο με 
παραδοσιακή δομή υποχώρησε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή το 
νέο σύστημα αποκτούσε σταδιακά πολλούς οπαδούς και αυξήθηκε η εμπιστο-
σύνη του ενδιαφερόμενου πληθυσμού προς αυτό. Θετικές εκθέσεις που συντά-
χθηκαν από εντεταλμένους εμπειρογνώμονες της διοίκησης και αναφέρονταν 
στα αλληλοδιδακτικά σχολεία ενίσχυαν τη θέση του νέου συστήματος και 
επιβεβαίωναν την αξία των προτάσεων των εισηγητών εκπαιδευτικών, παιδα-
γωγών και πολιτικών. Η αφύπνιση αναφορικά με τα εκπαιδευτικά αιτήματα του 

34. G. N. Leontsinis, The Island of Kythera: A Social History 1700-1863, ό.π., σ. 316.
35. C.O. (Colonial Office) 136, vols. 1391-1433, Local Records, Statistics (1828-1863).
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πληθυσμού αποκτούσε όλο και περισσότερο εύρος. Κυρίως όμως η αμεσότητα 
του ελληνικού πληθυσμού με τις βιωμένες από αυτόν επαναστατικές διαδικα-
σίες, ιδέες και πρακτικές, που είχαν αναδειχθεί κατά το χρονικό διάστημα του 
αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, υποδήλωνε ευνοϊκά συναισθήματά του 
προς τις φιλελεύθερες αντιλήψεις της εποχής καθώς και ευμενέστερη αποδοχή 
της νέας ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής εμπειρίας. 

Το μακρό διάστημα της επαναστατικής δραστηριότητας και το φιλελεύθερο 
και δημοκρατικό πνεύμα των μελών των Εθνοσυνελεύσεων της Επανάστασης 
αναζητούσαν εδραίωση δομών λαϊκής εκπαίδευσης. Την αναζήτηση από τον 
πληθυσμό μορφωτικών και εκπαιδευτικών ευκαιριών για τα πτωχά παιδιά της 
Επανάστασης μπορούσε, κατά ένα μεγάλο μέρος, να καλύψει η νέα μέθοδος. 
Η Εκκλησία, καταπονημένη επίσης από την Επανάσταση, αδυνατούσε και 
εκείνη να καλύψει τα μεγάλα κενά, γι’ αυτό και οι αντιδράσεις της ήταν μικρής 
έκτασης στις μέχρι τότε υπό οθωμανική διοίκηση ελληνικές περιοχές συγκρι-
τικά με εκείνες των νησιών του Ιονίου. Η κυρίαρχη αντίληψη για το δημόσιο 
σχολείο ουσιαστικά συναντιόταν με τη «σωτηριώδη αλληλοδιδακτική μέθοδο», 
η οποία μπορούσε να προσφέρει λύση στο αναγνωριζόμενο ως ύψιστο αγαθό 
της εκπαίδευσης. 

Με αυτό, τονιζόταν ευρύτατα ότι «ο άνθρωπος μπορούσε να «“οδηγη-
θεί σε προκοπή” και να αρθεί πάνω από τις κατεστημένες δεσμεύσεις του 
παρελθόντος36. Ενδεικτική είναι η εισηγητική πρόταση του κόμητος Γεωργίου 
Μοτσενίγου προς τα μέλη της Επτανησιακής Γερουσίας για την ανάγκη καθι-
έρωσης του δημοσίου σχολείου: «[…] Οιονδήποτε θα είναι το νέο σύνταγμα 
της πολιτείας των νήσων τούτων είναι αναντίρρητον ότι προς ευτυχίαν και 
πρόοδον αυτού πρέπει αυτό να διέπει πολίτας εκπαιδευθέντας και εξελθόντας 
του ζόφου της αμαθείας […].  Ίνα φθάσωμεν εις αποτέλεσμα τοσούτω πολύτι-
μον, θα ήτο συμφέρον να επιβάλωμεν την δημοσίαν εκπαίδευσιν της νεολαίας 
[…] εις τρόπον ώστε να εξασφαλισθεί η ευημερία της πολιτείας»37. Στο άρθρο 
23 του Συντάγματος του 1817 της Βρετανικής Προστασίας το αντικείμενο της 

36. Ι.Α.Κ. (Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων), Επιστολή Δ. Κασιμάτη προς τους προεστούς και κριτές 
Χώρας Κυθήρων, 26 Ιουλίου 1800. Πβ. και Γ. Ν. Λεοντσίνης, Ζητήματα νεότερης ελληνικής 
ιστορίας και εκπαίδευσης, ό.π., σσ. 125-126.

37. Γ. Ν. Λεοντσίνης, Ζητήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας και εκπαίδευσης, ό.π., σ. 152.
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δημόσιας κρατικής εκπαίδευσης (State Education) καταγράφεται ως μια από τις 
πρωταρχικής σημασίας μέριμνες του κράτους των Επτά νησιών του Ιονίου38.

Οι αντιδράσεις που αναδύθηκαν στα νησιά του Ιονίου υποδήλωναν με 
πιο διαυγή τρόπο μορφές κοινωνικής ανταγωνιστικότητας και συναισθήματα 
καχυποψίας έναντι της προβαλλόμενης εκπαιδευτικής αλλαγής. Η δημόσια 
προβολή της εκπαίδευσης και η άμεση πολιτική της στήριξη από την κρατική 
διοίκηση για τη γενίκευσή της δημιούργησαν κλίμα φοβίας και ανασφάλειας 
προσώπων και κοινωνικών ομάδων που διέθεταν τη διέξοδο εκπαίδευσης των 
παιδιών τους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 

Επηρέαζαν ανυποψίαστους πολίτες με ή χωρίς άμεσες εξαρτήσεις από 
πρόσωπα με οικονομική επιφάνεια και κοινωνική αναγνωρισιμότητα και αυτό 
είχε ως συνέπεια αυτά να μην εμπιστεύονται το προβαλλόμενο νέο σύστημα 
εκπαίδευσης. Επίσης, πρόσωπα με οικονομικές δυνατότητες, που θα ήθελαν 
όμως να αποδεχθούν τα νέα εκπαιδευτικά μέτρα, τα καθιστούσαν διστακτικά 
και αναποφάσιστα, καθώς η προβαλλόμενη από μεμονωμένους πολίτες και 
ομάδες διαπίστωση ότι «τα σχολεία των ιακωβινικών επαναστατών προήγαγαν 
τον αθεϊσμό και την παρανομία στις κοινωνίες των νησιών» δημιουργούσαν 
σε μέρος του εγχώριου πληθυσμού κλίμα φοβίας και αποστασιοποίησης από 
το νέο σχήμα της εκπαίδευσης39.

Διαμορφώνεται λίγο-πολύ ίδιο κλίμα αντίδρασης που εμφανίσθηκε στη 
Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με την καθιέρωση της υποχρεωτικής 
δημόσιας κρατικής εκπαίδευσης με υπόβαθρο το αλληλοδιδακτικό σχολείο. Στη 
Γαλλία συγκεκριμένα η Καθολική Εκκλησία αντιδρά, θεωρώντας την αλληλο-
διδακτική μέθοδο «παιδί της Επανάστασης», και όταν το 1820 η συντηρητική 
παράταξη ανέρχεται στην εξουσία, τα αλληλοδιδακτικά σχολεία μειώνονται 
κατά 83%40. Η διαφοροποίηση της ταυτότητας της εκπαίδευσης στα νησιά του 
Ιονίου και οι διακηρύξεις παροχής κοινών μορφωτικών ευκαιριών σε όλους 
τους πολίτες δημιουργούσαν μεγάλη ανησυχία και ποικίλες αντιδράσεις σε 

38. Γ. Ν. Λεοντσίνης, Ζητήματα επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας, ό.π., σσ. 481-482.
39. Κ. Βαμβίλη, Η αλληλοδιδακτική μέθοδος στην Ελλάδα μέσα από γαλλικές πηγές (διπλω-

ματική εργασία που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της κατεύθυνσης «Ιστορία και Διδακτική της 
Ιστορίας» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικου Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών), Αθήνα 2006, σ. 75.

40. Μ. Gontard, L’enseignement primaire en France de la Révolution à la loi Guizot (1789-1833), 
Société d’Edition «Les belles lettres», Paris 1959, σ. 379, και Λ. Παπαδάκη, Η αλληλοδιδακτική 
μέθοδος διδασκαλίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, ό.π., σ. 53.
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εκείνους που δεν αποδέχονταν το νέο σύστημα εκπαίδευσης και το αντίκριζαν 
με καχυποψία. 

Με δύο ενδεικτικά παραδείγματα είναι δυνατόν να διαφανεί η αφύπνιση 
αντιδραστικών συνειδήσεων μεμονωμένων προσώπων και κοινωνικών ομάδων, 
κατά κανόνα από την πλευρά των κοινωνικά και οικονομικά ισχυρότερων. 
Πλούσιος Επτανήσιος της περιόδου της Βρετανικής Προστασίας σκιαγρα-
φεί σε επιστολή του προς ομότεχνό του την εξέλιξη της νέας εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας στο νησί του. Το ακόλουθο παράθεμα είναι ενδεικτικό, ανα-
φορικά με την εμφάνιση αντιδράσεων προσώπων που είχαν ταυτισθεί με το 
παλαιό καθεστώς: «[…] Oι χωρικοί μας επιθυμούσαν άπαντες να μάθουν να 
αναγινώσκωσι και να γράφωσι, αμελούντες την καλλιέργειαν των σταφίδων. 
Οι τεχνίται αφήνουν το έργο των διά να ακροασθούν τι δημοσιεύεται εις τας 
κατηραμένας εφημερίδας, και ούτε υπηρέτην δυνάμεθα τώρα να εύρωμεν, 
διότι και οι ποταπότεροι των πολιτών ανατρέφουν τα τέκνα των διά τέχνας 
και επιστήμας, υπεράνω της αστικής αυτών θέσεως. Ποίαν ωφέλειαν, παρα-
δείγματος χάριν, απήλαυσα εγώ, καταδαπανήσας είκοσι χιλιάδας δίστηλα διά 
την ανατροφήν των υιών μου εις την Ιταλίαν, όταν έκαστος των ξυλουργών 
και των σκυτοτόμων πέμπει σήμερον τους υιούς του εις τα σχολεία;»41. 

Η αντιδραστική στάση υποστηρικτών του παλαιού εκπαιδευτικού συστή-
ματος αναφορικά με τη συμφοίτηση στα αλληλοδιδακτικά σχολεία των παι-
διών των ευγενών με τα παιδιά των άλλων κοινωνικών τάξεων, προκάλεσε 
τον Αθανάσιο Πολίτη σε έκθεσή του για τα λειτουργούντα αλληλοδιδακτικά 
σχολεία της Λευκάδας να σημειώσει: «[…] οι μαθητές εκάστου των σχολείων 
τούτων, οίτινες ανέρχονται εις εκατόν περίπου, όχι μόνον προώδευσαν, αλλά 
απέκτησαν κοινωνικόν ήθος και ευπαρουσίαστον, εις τρόπον ώστε ουδεμίαν 
ήθελον αισθανθεί αποστροφήν αι ανώτεραι τάξεις να στέλλωσι και αυταί τα 
τέκνα των μετ’ αυτών...»42.

 Ο ίδιος ο Πολίτης συνάντησε, όταν ίδρυσε στη Λευκάδα αλληλοδιδακτικό 
σχολείο, αντιδράσεις τόσο έντονες και εκτεταμένες, που αναγκάστηκαν να 
στηρίξουν ανοικτά την προσπάθειά του ο Sir Frederic Adam και ο τοποτηρη-
τής της Ορθοδόξου Εκκλησίας των Ιονίων Νήσων Επίσκοπος πρώην Ρωγών

41. Μ. Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού, Οι εξεγέρσεις της Κεφαλληνίας κατά τα έτη 1848 και 1849, 
εκδ. Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Αθήνα 1980, σσ. 27-29.

42. Βλ. Γ. Ν. Λεοντσίνης, Ζητήματα επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας, ό.π., σσ. 484-485. 
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Μακάριος43. Οι αντιδράσεις προέρχονταν κυρίως από κληρικούς, που θεωρού-
σαν ότι η μέθοδος θα οδηγήσει στον παραγκωνισμό της θρησκευτικής εκπαί-
δευσης, προβάλλοντας κάποτε και το επιχείρημα ότι, αν όλοι μορφώνονταν, 
δεν θα βρισκόταν κανείς να εργάζεται (!)44.

Η σταδιακή εισχώρηση στο νέο σχήμα της εκπαίδευσης της φοίτησης 
θηλέων μαθητών προκαλούσε αντιδράσεις σε μέρος του κοινωνικού σώματος, 
που επέμενε να παρέχεται στη γυναίκα ο παραδοσιακός, ατομικός τρόπος εκπαί-
δευσης45. Εύποροι ευγενείς και αστοί με οικονομική επιφάνεια δεν ενίσχυαν 
τις κινήσεις των γυναικών, των αστικών κυρίως στρωμάτων και ενός τμήματος 
από το παραδοσιακό σώμα των ευγενών που αποφάσιζαν να προωθήσουν τη 
φοίτηση της γυναίκας στα οργανωμένα κρατικά σχολεία αλληλοδιδακτικής 
μεθόδου («κοινά μεικτά» και «γυναικεία σχολεία»), αλλά συνέχιζαν να καλούν 
κατ’ οίκον ιδιωτικούς δασκάλους, κυρίως ιερωμένους, για να παραδίδουν στα 
κορίτσια ιδιαίτερα μαθήματα ανάγνωσης και γραφής ή να τα αποστέλλουν σε 
ιδιωτικά «γυναικεία» σχολεία, κατά κανόνα μη αλληλοδιδακτικά46. 

Η ίδρυση όμως του αλληλοδιδακτικού σχολείου στα αστικά κέντρα και 
στην ύπαιθρο, που επέτρεπε συμφοίτηση σε αυτό αγοριών και κοριτσιών, 
μετέστρεφε κατεστημένες νοοτροπίες και συμπεριφορές. Η εκπαίδευση βέβαια 
των κοριτσιών υστερούσε έναντι των αγοριών, περισσότερο στα σχολεία 
της υπαίθρου. Η προώθησή της, έστω και σε μικρότερη κλίμακα, στις άλλες 
ελληνικές περιοχές οφειλόταν στη σχετική εκπαιδευτική κινητικότητα που 
δημιούργησε η καθιέρωση της δημόσιας κρατικής εκπαίδευσης ήδη στα νησιά 
του Ιονίου από την εποχή των Δημοκρατιών Γάλλων (1797-1798). 

Κυρίως όμως η φιλοσοφία και οι πρακτικές του αλληλοδιδακτικού συστήματος 
εκπαίδευσης έδωσαν ώθηση στην ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών και δημόσιων 
αλληλοδιδακτικών σχολείων κορασίων, ενώ στον «Οδηγό Αλληλοδιδακτικής» του 
Ιωάννη Π. Κοκκώνη (1830) περιλήφθηκε διατύπωση που όριζε ότι η αλληλοδι-
δακτική μέθοδος επεκτεινόταν και στην εκπαίδευση των κοριτσιών («Η μέθοδος 

43. Ν. Κ. Κουρκουμέλης, Η εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Προστα-
σίας (1816-1864), εκδ. Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Αθήνα 2002, 
σσ. 148-149.

44. Π. Γ. Ροντογιάννης, Η εκπαίδευση στη Λευκάδα 1613-1950, Αθήνα 1992, σ. 122.
45. Γ. Ν. Λεοντσίνης, Ζητήματα επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας, ό.π., σ. 465.
46. G. N. Leontsinis, The Island of Kythera: A Social History 1700-1863, ό.π., σσ. 297 κ.εξ. και 

372 κ.εξ., και C.O. 136, φ. 1348, Έγγραφα περί της Εκπαιδεύσεως (1859). 
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εφαρμόζεται και εις την των κορασίων διδασκαλίαν»)47. Μπορεί η συμφοίτηση να 
μην έτυχε μιας ευρείας επέκτασης, δόθηκε όμως η δυνατότητα ευκαιριών ίδρυσης 
σχολείων θηλέων, τα οποία οδήγησαν στο αποτέλεσμα της φοίτησης από την περίο-
δο εκείνη μεγαλύτερου αριθμού θηλέων στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όπως 
και ευρύτερης προσέλευσής τους έστω ακόμη και στα «ιδιαίτερα μαθήματα». 

Είναι όμως αξιοπρόσεκτο το γεγονός της συμβολής της εκπαιδευτικής 
κινητικότητας της εποχής στην παροχή ευκαιριών φοίτησης υπό την ίδια 
σχολική στέγη μαθητών όλων των κοινωνικών κατηγοριών όπως και μαθητών 
ανεξάρτητα από τον τόπο μόνιμης διαμονής (αστικά κέντρα ή ύπαιθρο χώρα). 
Στα νησιά του Ιονίου τα ζητήματα αυτά της οργανωμένης από τη διοίκηση 
σχολικής εκπαίδευσης προκάλεσαν ευρύτατες αντιδράσεις και έντονες συζη-
τήσεις, με συνέπεια σταδιακά να αμβλυνθεί εν μέρει μόνον το κοινωνικό αυτό 
πρόβλημα. Οι δομές και η λειτουργία της κοινωνίας δεν προωθούσαν με ευκολία 
τα εγγενή προβλήματα της κοινωνικής απόστασης και διάκρισης. Στο ελλη-
νικό κράτος και στις άλλες ελληνικές περιοχές (νησιά του Αιγαίου, Θεσσαλία, 
Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη) και στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού το 
πρόβλημα εμφανίσθηκε με μικρότερες διαστάσεις. Η Ελληνική Επανάσταση, 
με το πνεύμα, την ιδεολογία και τις βιωμένες επαναστατικές κινήσεις των 
οπαδών της, είχε αναπτύξει συνείδηση αποδοχής των προτεινόμενων μέτρων 
εκπαιδευτικής αλλαγής όπως και τάσεις απόρριψης επιχωριάζοντος σε πολλές 
περιπτώσεις πολιτικού και θρησκευτικού φανατισμού. 

Δεν εξέλιπαν και εκεί αντιδράσεις στην υιοθέτηση και εφαρμογή της αλλη-
λοδιδακτικής μεθόδου. Ήδη από τα πρώτα χρόνια εμφάνισής της, το Πατρι-
αρχείο Κωνσταντινουπόλεως άσκησε κριτική εναντίον ιεροδιδασκάλων που 
την εφάρμοζαν σε σχολεία της Κωνσταντινούπολης. Συχνά κάτοικοι διαφόρων 
περιοχών αντιδρούν λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στους αλληλοδιδασκάλους 
αλλά και εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας τους. Σε πολλές τέλος περιπτώσεις 
μοναχοί και κληρικοί εναντιώνονται στη μέθοδο, επειδή ίσως, όπως σχολιάζει ο 
Κοραής, απειλούνταν τα οικονομικά και πολιτικά τους συμφέροντα48. Σχετικές 
αντιδράσεις δεν εξέλιπαν κατά την οθωνική περίοδο. 

47. Πβ. Ελ. Φουρναράκη, Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών. Ελληνικοί προβληματισμοί 
(1830-1910). Ένα ανθολόγιο, ΙΑΕΝ – ΓΓΝΓ, Αθήνα 1987, σσ. 13 κ.εξ. και 112 κ.εξ.

48. Ά. Ασημάκη-Δημακοπούλου, Τα πρώτα δημοτικά σχολεία κορασίων στην Πελοπόννησο 
1834-1850, ό.π., σ. 113. Πβ. Αδαμαντίου Κοραή άπαντα τα πρωτότυπα έργα, επιμ. Γ. Βαλέτας, 
τόμ. Α1, εκδ. Δωρικός, Αθήνα 1965, σσ. 343 και 264.
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Οι εκπαιδευτικές αντιλήψεις των Βαυαρών απέβλεπαν στη δημιουργία ενός 
σύγχρονου αστικού κράτους κατά τα γερμανικά πρότυπα. Ο ίδιος ο Georg-
Ludwig von Maurer, μέλος της Αντιβασιλείας, υπεύθυνος για ζητήματα εκπαί-
δευσης και δικαιοσύνης, ήταν αντίθετος προς το αλληλοδιδακτικό σύστημα. Η 
εκμετάλλευση των διδασκαλικών χώρων για την προώθηση κομματικών συμ-
φερόντων, η ανεπάρκεια του Διδασκαλείου, η έλλειψη ευχέρειας των δασκάλων 
να προσαρμοστούν στο πνεύμα του Οδηγού της Αλληλοδιδακτικής μεθόδου 
ύστερα από τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, η προκατάληψη κατά των ξένων, 
η χρήση ακατάλληλης γλώσσας και μη πρόσφορων διδακτικών βιβλίων ήταν 
προσχήματα για να επιζητείται η αλλαγή της μεθόδου διδασκαλίας49. 

Συνολική θεώρηση

Συνολικά θεωρούμενο το γεγονός της ανάδυσης της αλληλοδιδακτικής 
μεθόδου στον ευρωπαϊκό ορίζοντα είναι δυνατόν να εκληφθεί ως παρένθεση 
δυναμικής προώθησης γενικότερης αλλαγής στην εκπαίδευση. Ουσιαστικά 
κάλυψε μια χρονική περίοδο περίπου εξήντα ετών μετάβασης από το παλαιό 
καθεστώς στο νέο. Μολονότι το νέο σύστημα απετέλεσε το επίκεντρο δημιουρ-
γικού ενδιαφέροντος ευρύτατου φάσματος πολιτών, εντούτοις αυτό, με βάση 
τις δομικές του λειτουργίες και τις νέες ανάγκες για εκσυγχρονισμό του περιε-
χομένου σπουδών της σχολικής εκπαίδευσης, δεν διέθετε δυνατότητες μακρό-
τερης διάρκειας. 

Όμως τα ανανεωτικά στοιχεία που αυτό ανέδειξε διοχετεύθηκαν σταδια-
κά στη συνδιδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης, η οποία και υιοθέτησε 
νεωτερισμούς και ουσιαστικές καινοτομίες και απώθησε σε μεγάλο βαθμό τη 
μερικευμένη εκπαίδευση. Ανέδειξε πλουσιότερα περιεχόμενα και νέα αντικεί-
μενα σπουδών όπως και ευκαιρίες επέκτασης της εκπαίδευσης σε περισσότερα 
επίπεδα και των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης. Κυρίως διαμόρφωσε προϋ-
ποθέσεις ανάπτυξης κριτικής δημιουργικής σκέψης. Οι πρωταγωνιστές της 
αντίδρασης, φορείς ποικίλων συναισθημάτων που προσδιόριζαν τη στάση 
τους έναντι των νέων εκπαιδευτικών ιδεών, μείωσαν σταδιακά τον τόνο των 

49. G.-L. von Maurer, Ο ελληνικός λαός. Δημόσιο, ιδιωτικό και εκκλησιαστικό δίκαιο από την 
έναρξη του αγώνα για την ανεξαρτησία ως την 31ην Ιουλίου 1834 (μτφρ. Ολ. Ρομπάκη), τόμ. 
Α΄, Αθήνα 1976, σσ. 161-183.
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διαφωνιών τους, καθώς οι γενικότερες κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις 
εμπέδωσαν τον κοσμικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. 

Τη ριζοσπαστική παρουσία της αλληλοδιδακτικής μεθόδου έφερε στο 
προσκήνιο η κρίση του παλαιού πολιτικού και κοινωνικού καθεστώτος, ανα-
δεικνύοντας νέους εκπαιδευτικούς θεσμούς. Γι’ αυτό τη θεσμική αδράνεια του 
παλαιού καθεστώτος διαδέχθηκαν εκτεταμένες αλλαγές τις οποίες ανέδειξε η 
ιστορική συγκυρία στο σύνολό της. Ειδικά όμως κατά τη μεταβατική περίοδο 
από την ατομική στη συνδιδακτική εμπειρία που κάλυψε ο ριζοσπαστισμός 
της αλληλοδιδακτικής, διαμορφώθηκαν συνθήκες αξιοποίησης των εκπαι-
δευτικών θεσμών που αυτή και η ιστορική γενικότερα συγκυρία έφεραν στο 
προσκήνιο. 

Η παρέμβασή της ήταν αποφασιστική, καθώς ουσιαστικά λειτούργησε ως 
καταλυτικός παράγοντας αποδέσμευσης των συνειδήσεων των πολιτών από 
ποικίλους περιορισμούς των προηγούμενων αιώνων (οικονομικά μέσα και 
έλλειψη αξιολόγησης της παιδείας ως αναγκαίου αγαθού που οδηγεί σε «προ-
κοπή») αλλά και από την επιρροή της Εκκλησίας στην εκπαίδευση, η οποία 
παραδοσιακά και με τα περιορισμένα μέσα που διέθετε ήλεγχε μέχρι τότε, στο 
βαθμό που της ήταν εφικτό, τις δομές και τη λειτουργία της παιδείας και της 
εκπαίδευσης των πολιτών.

Οι νέες συνθήκες υπό τις οποίες συντελέστηκε η λαϊκή παρέμβαση της 
αλληλοδιδακτικής εκπαίδευσης στις παροικίες και στις ελληνικές περιοχές, 
κατέστησαν ουσιαστικά αυτήν επίκεντρο του δημιουργικού ενδιαφέροντος 
όσων την περίοδο αυτή συνειδητοποιούσαν (στροφή του 18ου προς 19ο αιώνα) 
ότι η εκπαίδευση μπορούσε να γίνει ένας από τους συντελεστικούς παράγο-
ντες κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής. Γι’ αυτό, καθώς από τα τέλη του 18ου 
αιώνα στον ευρωπαϊκό χώρο η κοινωνική και πολιτική αλλαγή εμφανιζόταν ως 
συνεχής και καταλυτική, η εκπαίδευση απέβη ένα από τα κύρια σημεία τριβής. 
Οι παροικίες και οι ελληνικές περιοχές σε ένα πλαίσιο εγγενούς δυναμικής τους 
απέβησαν ευνοϊκοί αποδέκτες των μηνυμάτων αυτών. Το αλληλοδιδακτικό 
σχολείο, με ό,τι ουσιαστικό περαιτέρω αυτό δημιούργησε, συνυφάνθηκε με 
ριζοσπαστικές πολιτικές κινήσεις για τη διάδοση και κατάκτηση σε γενικευμένο 
επίπεδο της στοιχειώδους εκπαίδευσης των νέων. 

Ο ερχομός σε ένα στάδιο αυτογνωσίας και αυτοσυνειδησίας του ελληνι-
κού πληθυσμού και η δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού του αναφορικά με το 
«σκότος και την αμάθεια», που μέχρι τότε ανακάλυπτε ότι ο ίδιος βρισκόταν, 
οδήγησε σε ποικίλες πολιτικές, εκπαιδευτικές και πολιτισμικές δραστηριότητες 



Γ΄ ΔΟΚΙΜΙΟ

38 Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης

που κορυφώθηκαν κατ’ αυτήν ακριβώς την τελευταία φάση του νεοελληνικού 
Διαφωτισμού (1785-1821). Αποκαλυπτική είναι η εξωτερίκευση αυτής της 
ενδοσκόπησης του εαυτού του50. Η πορεία, γενικότερα, που έλαβε η εκπαι-
δευτική, πολιτική και πολιτιστική κινητικότητα κατά την περίοδο 1800-1864 
ήταν πορεία αμφισβήτησης και απόρριψης των παραδοσιακών χαλαρών και 
αδύναμων δομών στην εκπαίδευση και συνειδητής αξιολόγησης του αγαθού 
της δημόσιας κρατικής παιδείας, καθώς και άλλων θεσμών της κοινωνικής και 
πολιτικής οργάνωσης του έθνους-κράτους. Η παιδεία, ως κοινωνικό αγαθό, 
(απαίτηση του πληθυσμού για σύγχρονη και τριών βαθμίδων εκπαίδευση 
στον τόπο διαμονής και με τη μέριμνα του κράτους, για δημόσιες και σχολικές 
βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια, τυπογραφεία, ίδρυση και λειτουργία φιλολογικών, 
θεατρικών και επιστημονικών εταιρειών, ακαδημιών των επιστημών και σχολών 
Δημόσιας Διοίκησης) αναγνωρίστηκε από το μεγαλύτερο μέρος του πληθυ-
σμού ως η αναγκαία προϋπόθεση για τη στερέωση μιας φιλελεύθερης πορείας 
της κοινωνίας και της πολιτικής ζωής. Η δυναμική προώθηση της ιδέας του 
εκπαιδευτικού ευεργετισμού που έρχεται από τους δύο προηγούμενους αιώνες 
(πρώιμος εκπαιδευτικός ευεργετισμός) είναι δυνατόν να αναζητηθεί στην κινη-
τικότητα που επέφερε στις ελληνικές περιοχές και στις παροικίες η δυναμική 
εισχώρηση, αποδοχή και επικράτηση της αλληλοδιδακτικής μεθόδου51.

Η εμφάνιση του αλληλοδιδακτικού συστήματος στον ευρωπαϊκό χώρο 
μπορεί να αξιολογηθεί ως μια παρένθεση παροδική μεν αλλά ουσιώδης και 
δυναμική. Αναγνωρίσθηκε ως κάτι φωτεινό που λειτούργησε όμως με αντι-
ξοότητες, καθώς πάλευε ανάμεσα στο παλαιό και στο νέο. Η αλληλοδιδα-
κτική εμπειρία στο εσωτερικό της λειτουργίας της ενσωμάτωσε πολιτικό 
ριζοσπαστισμό και με το χαρακτήρα αυτόν τα πρόσωπα ενστερνίσθηκαν και 
συνέλαβαν την αναγκαιότητά της. Οι διοικητικοί φορείς υπερασπίσθηκαν, υπό 
την πίεση πολλών δυσχερειών, την πολιτική αυτήν με τις ριζοσπαστικές της 
πρωτοβουλίες και αναγκαιότητες. Η περίοδος των εξήντα περίπου χρόνων 

50. Ι.Α.Κ., Επιστολή Δ. Κασιμάτη προς τους προεστούς και κριτές Χώρας Κυθήρων, 26 Ιουλίου 
1800. Βλ. επίσης έκδοση νοταριακών πράξεων σχετικών με την κατάληψη των μοναστηριών 
της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας και του Αγίου Νικολάου στα Κύθηρα το έτος 1799 στο: 
Γ. Ν. Λεοντσίνης, Ζητήματα επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας, ό.π., σσ. 371-399.

51. Γ. Ν. Λεοντσίνης, «Εκπαιδευτικός ευεργετισμός και ελληνική Διασπορά (16ος-19ος αι.)», Πρα-
κτικά Α΄ Παγκοσμίου Συνεδρίου των Ελλήνων της Διασποράς, Αθήνα 2006, σσ. 133-146.
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αλληλοδιδακτικής εμπειρίας, σταθμός στη νεοελληνική εκπαίδευση, άνοιξε 
νέους ορίζοντες. 

Η επιτυχία του συστήματος αποδίδεται στην ενεργό συμμετοχή και κινη-
τοποίηση μεγάλου μέρους του κοινωνικού σώματος, το οποίο με συνειδητές 
επιλογές του εκδήλωσε διάθεση για άμεσο εκσυγχρονισμό και ανανέωση των 
εκπαιδευτικών δομών. Η αλληλοδιδακτική μέθοδος, ως γενικότερο ευρωπαϊκό 
φαινόμενο, προώθησε γενικά τον κόσμο της νεωτερικότητας. Στηρίχθηκε στη 
δυναμική του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, βασίσθηκε στο φιλελευθερισμό του 
19ου αιώνα και διαμόρφωσε στέρεα θεμέλια μιας δημόσιας εκκοσμικευμένης 
σχολικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, κατ’ αντιστοιχίαν 
προς τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η αλληλοδιδακτική μέθοδος γεφύρωσε 
επίσης τον παλαιότερο με το νεότερο κόσμο, κατοχυρώνοντας τη φιλελεύθερη 
πορεία του ελληνικού έθνους-κράτους.

SUMMARY
Conditions under which the reciprocal teaching system in education 

was accepted in Greece and Greek communities abroad

My aim in this paper is to identify and analyse the social, political and, 
above all, educational infrastructures in Greece during the period in which 
the reciprocal teaching system was accepted and implemented in education. 
Issues are raised regarding the breach it created in the previous educational 
system, i.e. that which had prevailed until then in Europe and Greece under 
the ancient political and social regime. 

The objections to its quasi-invasion and subsequent acceptance in modern 
Greek society (circa 1819-1880) are examined. A more general attempt is like-
wise made to describe the background against which the reciprocal teaching 
method entered Greece and ultimately prevailed, as it was believed that this 
fact, within the context of promoting the desired educational mobility, could 
have been a contributing factor to social and political change at that time.

Using primarily the comparative method, this paper examines two broad 
Greek regions, each one with its own political and administrative organisation 
and independence, as their administrators established the structures and func-
tion of the new educational system by means of legislative processes. These 
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regions are the Greek areas that were under Ottoman Rule in the early years of 
the Greek War of Independence (National Assemblies of the Struggle) and that 
constituted thereafter the independent Hellenic State (Ioannis Kapodistrias, 
1828 on) and the Ionian Islands (British Rule, 1809/1815-1864). 

I note that acceptance of the reciprocal teaching method in the broader 
area of Greece and in Greek communities abroad (Danubian principalities 
and Asia Minor) has not yet been approached comprehensively, on the basis 
of the particular social and political conditions in each region. Research inter-
est until recently has been largely limited to the Kapodistrias period, and thus 
the dissemination in Greece of the new system of education, which began to 
be implemented around the end of the second decade of the 19th century and 
lasted for some sixty years, has not been studied systematically or in compara-
tive correlation.

The fact that this system was initially consolidated statutorily and politi-
cally during the period of the Greek War of Independence and later, on the 
Ionian Islands and in the Hellenic State, was the primary and necessary means 
for ensuring its acceptance. This came about as a result of mobilisations by 
the majority of the Greek people in favour of accepting and disseminating the 
reciprocal teaching system; although there were also objections to it by small, 
traditional but usually leading social groups in Greek areas. 

The conscious evaluation and implementation of the new system of educa-
tion by the political administrators of the Ionian Islands, the Greek communi-
ties of the Ottoman period, the leaders of the War of Independence and the 
subsequent Hellenic State created new educational structures in Greece and 
in Greek communities abroad.

I conclude that, given the dynamism inherent in the Greek society, the 
new ideas that were being propagated in Europe and the educational practices 
being applied there, starting first in England and France, were assimilated by a 
majority of their citizens and adopted consciously by the populations of Greek 
regions and communities abroad. The inherent and genuine aspect of educa-
tional mobility is identified, analysed, correlated with European educational 
conditions and highlighted. Nevertheless, the educational mobility observed 
at that time is not seen solely as stemming from the repercussions or as the 
volatile reflection of education-related events in Europe. 

The statutory changes in Greece reflecting the acceptance and implemen-
tation of the reciprocal teaching system of education were generally based on 
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ideas circulating in Europe but also on the vigour innate in Greek regions and 
communities abroad. As noted in the bibliography and notes, the documenta-
tion has been derived from the study of Greek and international records and 
archives and of the relevant literature.
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