
2. Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: 
Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2.1 Η οργάνωση της εκπαίδευσης

Τον Ιανουάριο του 1828 φτάνει πρώτα στο Ναύπλιο και κατόπιν στην Αίγι-
να, όπου είχε προσωρινά και για λόγους ασφαλείας μεταφερθεί η πρωτεύ-
ουσα του νεοσύστατου κράτους, ο πρώτος Κυβερνήτης, ο Ι. Καποδίστριας.

Την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο λαός, μετά από δουλεία αιώ-
νων και μετά τον απελευθερωτικό αγώνα και τον τετραετή εμφύλιο σπα-
ραγμό (1824-28), είναι εύκολο να τη φανταστούμε. Φτώχεια και ερείπια 
παντού. Όλοι κατοικούσαν σε καλύβες και σκηνές, και η Ελλάδα έμοιαζε 
με ατέλειωτο στρατόπεδο. Τα παιδιά, τα περισσότερα ορφανά εξαιτίας 
του πολέμου, αλή τευαν, ζητιάνευαν και διαφθείρονταν σε στρατιωτικά 
σώματα οπλαρχηγών.21

Ο Καποδίστριας φτάνοντας στην Ελλάδα γνώριζε τις τραγικές συνθή-
κες που θ’ αντιμετώπιζε, κάτω από τις οποίες θα έπρεπε να κυβερνήσει 
τη χώ ρα. Σε επιστολή του προς τον Α. Κοραή γράφει: «Εγώ, φθάσας 
ενταύθα εύρηκα μόνον καλύβας όπου εσκεπάζοντο πλήθος οικογενειών 
πειναλέων». Μπροστά σε αυτή την κατάσταση δεν κάμφθηκε. Γνώριζε 
σε ποιες βάσεις έπρεπε να στηρίξει τα θεμέλια του νέου κράτους, που 
αυτός πρώτος έπρεπε να θέσει. «Είμαι αποφασισμένος να στηρίξω την 
επανόρθωσιν της Ελλάδος σε δύο μεγάλας βάσεις, την εργασίαν και την 
στοιχειώδη εκπαίδευσιν»,22 γράφει στον φιλέλληνα φίλο του, Εϋνάρδο. 
Η τραγικότητα της κατάστασης περιγράφεται και από τον υπουργό Μι-
χαήλ Σούτσο: «Για την παιδείαν δεν έχω να σας πω τίποτε. Σχολεία δεν 
έχομεν ούτε ένα».23

21. Ευαγγελίδης, Τρ., Τα ελληνικά σχολεία από 1453-1843, 1933, σ. 102.
22. Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Τ. IB’, 1975, σ. 589.
23. Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Τ. IB’, ό.π., σ. 589.
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Πριν από την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Κυβερνήτης έζησε στην 
Ελβε τία όπου εξοικειώθηκε με τη θεωρία του φίλου του, Pestalozzi24 
από τον οποίο γεννήθηκε η ιδέα της λαϊκής μόρφωσης. Στο πρόσωπό 
του διαφαίνεται ο παι δαγωγός του λαού, του συνόλου και των κοινω-
νικά καταπιεσμένων. Αντιπρο σωπεύει πάνω απ’ όλα το συμφέρον της 
στοιχειώδους μόρφωσης του λαού,25 ιδέα που υιοθετεί ο Καποδίστριας 
αφού και οι συνθήκες που βρίσκει στην Ελλάδα είναι παρόμοιες με εκεί-
νες που είχε αντιμετωπίσει ο Pestalozzi. Στην Ελβετία, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι ο λαός για να σταθεί στα πόδια του χρειάζεται εκπαί-
δευση, η οποία μάλιστα θα πρέπει να χορηγηθεί σε όλο το λαό. Τόσο ο 
κυβερνήτης όσο και ο τεχνίτης ή ο αγρότης όφειλαν αρχικά να διαπαιδα-
γωγούνται με ευθύνη της πολιτείας.26

Επίσης και μια άλλη γνωριμία στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, την Ελ-
βετία, θα διαμορφώσει τη θέση του Καποδίστρια για την εκπαίδευση και 
αγωγή των νεοελλήνων, εκείνη με τον φημισμένο Ελβετό παιδαγωγό Ε. 
von Fellenberg,  το 1814, στις απόψεις του  οποίου ο Καποδίστριας βρί-
σκει το ιδεώδες σχολικό πρότυπο για την Ελλάδα. Το σύστημα του Fel-
lenberg ακολουθούσε τις βασικές παιδα γωγικές αρχές του Pestalozzi. 
Ο Fellenberg επιχείρησε να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα 
που, όπως τουλάχιστον ήλπιζε, θα εξομάλυνε σταδια κά τις ταξικές δι-
αφορές, χωρίς ωστόσο να τις απορρίπτει. Πίστευε ότι η φοί τηση όλων 
των παιδιών, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους προέλευση, σε κοινό 
χώρο και με κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους, μπορούσε να φέρει πιο 
κοντά ακραίες κοινωνικές τάξεις, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι η μία 
εξαρτάται από την άλλη. Κύρια χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης Fellen-
berg ήταν η αυστηρότητα, η τάξη και η πειθαρχία, σκοπός της αγωγής 
η διαμόρ φωση ηθικών και θρησκευτικών προσωπικοτήτων.27 Η λειτουρ-

24. Soetard Μ., «Johann Heinrich Pestalozzi», στο: Houssaye J., Δεκαπέντε 
Παιδα γωγοί, 2000, σσ. 56-57.

25. Reble Α., Ιστορία της Παιδαγωγικής, 1989, σ. 334.
26. Κούκου Ελ., «Καποδίστριας Ιωάννης (1776-1831)», στην: Παιδαγωγική-

Ψυχολο γική Εγκυκλοπαίδεια, Τ. 5, σ. 2555.
27. Lenartz W., «Fellenberg Philip Emanuel von (1771-1844)», Στην: Παιδαγωγι-

κή-Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, Τ. 4, σ. 2198, Bloesch Η., Gottheff J., Unbekanntes 
und Ungedrucktes über Pestalozzi, Fellenberg und die bernische Schule, 1938, Tan-
ner Α., Die Familie von Fellenberg und die Schule von Hofwyl in der ersten Haelfte 
des 19 Jh, Bern, 1999.
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γία και οι αρ χές των εκπαιδευτηρίων του Fellenberg ενθουσίασαν τον 
Καποδίστρια. Η προσπάθεια για πνευματική σύμπνοια ανάμεσα στις 
κοινωνικές τάξεις με στόχο την κοινωνική ειρήνη, ο συνδυασμός πνευ-
ματικής και χειρωνακτικής εργασίας, η προώθηση της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης στα κατώτερα κοι νωνικά στρώματα, και ιδιαίτερα στα ορ-
φανά παιδιά, βρίσκουν τον Καποδί στρια απολύτως σύμφωνο. Πίστευε 
ότι χωρίς την εξάπλωση της λαϊκής μόρ φωσης θα επικρατούσε πάντοτε 
«το δίκαιον του ισχυροτέρου στηριζόμενο εις την αμάθειαν και αποκτή-
νωσιν του πλήθους».28

Από τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησής του θέτει σε ενέργεια τις 
σκέψεις του αυτές και επικεντρώνει την εκπαιδευτική του πολιτική στην 
προ σπάθεια θεμελίωσης μιας στοιχειώδους εκπαίδευσης (ανάγνωση, 
γραφή και πρακτική αριθμητική) για όλο το λαό, και μιας τεχνικοεπαγ-
γελματικής εκπαίδευσης, όπου τα παιδιά θα μπορούσαν ν’ αποκτήσουν 
στοιχειώδεις δεξιότητες για την άσκηση ενός βιοποριστικού επαγγέλμα-
τος. Για κάθε από φοιτο του σχολείου προβλεπόταν η παροχή μικρού 
χρηματικού κεφαλαίου και απαραίτητων εργαλείων για τη διευκόλυνση 
στις πρώτες δυσκολίες άσκησης του επαγγέλματος.29 Αυτό που ήθελε 
να διαμορφώσει ήταν ένας πολίτης με στοιχειώδεις γνώσεις γραμμάτων 
και ενός βιοποριστικού επαγγέλματος, το συντομότερο δυνατόν μάλιστα 
λόγω των συνθηκών της εποχής.

Εξαιτίας όμως της τραγικής κατάστασης που βρίσκεται η εκπαίδευση, 
λό γω της σοβαρής έλλειψης δασκάλων αλλά και των ανύπαρκτων οικο-
νομικών πόρων του κράτους, ο Καποδίστριας αναγκάζεται να διατηρήσει 
την αλληλο διδακτική μέθοδο διδασκαλίας που είχε εφαρμοστεί για πρώτη 
φορά πριν από την Επανάσταση από τον Γ. Κλεόβουλο, εγκρίνοντας όλες 
τις προτάσεις του I. Κοκκώνη και υιοθετώντας το γαλλικό εγχειρίδιο αλλη-
λοδιδακτικής30 σύμφωνα με το γενικότερο υπόδειγμα του Γάλλου Sara-
zin,31 σε όλα τα σχο λεία της επικράτειας. Ο Καποδίστριας επέστησε την 
προσοχή των υπευθύνων στη σωστή προσαρμογή της μετάφρασης στην 

28. Λούκος Χ., Η αντιπολίτευση κατά του κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια 1828-1831, 
1988, σ. 216.

29. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό.π., Τ. IB’, σ. 589.
30. Αβδάλη Α., Η Ανάγνωση στα Αλληλοδιδακτικά Σχολεία: Οι πίνακες του 

Κλεόβου λου (1819) και οι Πίνακες των Παρισίων (1830), 1999, σ. 132.
31. Μπέλλας Θρ., «Αλληλοδιδακτική», στην: Παιδαγωγική-Ψυχολογική Εγκυκλοπαί-

δεια, Τ. 1, σ. 243.
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ελληνική πραγματικότητα και τις ανάγκες των σχολείων. Το έργο της με-
τάφρασης ανέλαβε ο I. Κοκκώνης και μετά το πέρας της, η νέα μέθοδος 
διδασκαλίας καθιερώθηκε, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1032 διάταγμα της 
12/7/1830, ως επίσημη μέθοδος σε όλα τα σχο λεία του κράτους.32

Ο Καποδίστριας, εξαιτίας της έλλειψης χρημάτων, προσπάθησε να 
ευαισθητοποιήσει τους διάφορους κοινωνικούς φορείς για την ίδρυση 
σχολείων. Απηύθυνε θερμή έκκληση προς τους εύπορους Έλληνες και 
φιλέλληνες, του εξωτερικού κυρίως, για εθελοντικές προσφορές, βρίσκο-
ντας μεγάλη ανταπόκριση. Υποχρέωσε τους ναούς και τα μοναστήρια 
να προσφέρουν χρήματα για τη λειτουργία των σχολείων. Σε μερικές πε-
ριπτώσεις παραχω ρήθηκαν εκκλησιαστικά κτήματα για γεωργική εκμε-
τάλλευση, οι πόροι των οποίων θα χρησιμοποιούνταν για την εκπαίδευ-
ση. Ανέθεσε την ευθύνη για την ίδρυση σχολείων σε Έκτακτους Επιτρό-
πους και Προσωρινούς Διοικη τές, τους οποίους έχει επιλέξει ο ίδιος. Η 
προσπάθεια αυτή ήταν πρωτοπο ριακή. «Αν λάβουμε υπόψιν μας ότι ως 
τότε η πρωτοβουλία για την ίδρυση των σχολείων και τη λειτουργία τους 
ανήκε κυρίως στην εκκλησία και τις κοινότητες, ο διορισμός κρατικών 
υπαλλήλων αντί ιερωμένων είναι ριζο σπαστικός, καθώς τους αποστερεί 
τον μονοπωλιακό σχεδόν έλεγχο της Αγωγής και Εκπαίδευσης των Ελ-
ληνοπαίδων».33 Η προσπάθεια του Καπο δίστρια για απομάκρυνση της 
Εκκλησίας από την οργάνωση και τον έλεγχο της εκπαίδευσης θα μετα-
τρέψει τον ανώτερο κλήρο σε πολέμιο της πολιτικής του. Ενώ όμως επι-
χειρεί την απομάκρυνση αυτή, ταυτοχρόνως προχωρεί σε μια αντιφατι-
κή κίνηση: ιδρύει το «Υπουργείο Δημοσίου Παιδείας και Εκκλησιαστικών 
Πραγμάτων», το 1829, με υπεύθυνο πολιτικό πρόσωπο, γε γονός που 
επιφέρει αδικαιολόγητα την έντονη αντίδραση του κλήρου που θέλει να 
έχει άμεσο λόγο στην εκπαίδευση. Με τη «συστέγαση» των δύο αυ τών 
θεσμών, που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, χάθηκε η ευκαιρία για το 
διαχωρισμό δύο ανόμοιων στοιχείων της ελληνικής κοινωνίας. Ίσως η 
παι δεία και η εκπαίδευση σήμερα να ήταν καλύτερη αν ο Καποδίστριας 
απο τολμούσε το μεγάλο αυτό βήμα, που κανένας πολιτικός προϊστάμε-
νος της εκπαιδευτικής πολιτικής δεν το έχει τολμήσει μέχρι σήμερα.

32. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό.π., Τ. IB’, σ. 590.
33. Τζάνη Μ. - Παμουκτσόγλου Α., Το Ελληνικό..., ό.π., σ. 33.
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2.2 Το Ορφανοτροφείο της Αίγινας

Πρώτη προτεραιότητα για τον Καποδίστρια ήταν η περισυλλογή και 
προστα σία των ορφανών, τα οποία ήταν έρμαια του καθενός. Τον Οκτώ-
βριο του 1828 θεμελιώνεται το Ορφανοτροφείο της Αίγινας, το οποίο χτί-
στηκε με χρήματα Ελλήνων και φιλελλήνων του εξωτερικού. Συγκεντρώ-
νονται στην αρχή 500 περίπου ορφανά του πολέμου από διάφορες πε-
ριοχές της ελεύθε ρης Ελλάδας, ενώ άλλα αγοράζονται από σκλαβοπά-
ζαρα της Αιγύπτου όπου είχαν πουληθεί. Τα παιδιά αυτά εξαγοράστηκαν 
με χρήματα που διέθεσε ο φιλέλληνας βασιλιάς της Γαλλίας, Κάρολος ο 
Ι΄, μετά από έκκληση του Καποδίστρια.34 Τα περισσότερα ήταν παιδιά 
αγωνιστών που χάθηκαν στον αγώνα για την απελευθέρωση.

Η εφαρμογή των ιδεών του Pestalozzi στα ελβετικά σχολεία 
(Neuhof, Stanz, Burgdorf, Yverdon) έπεισε τον Καποδίστρια ότι μόνο 
μέσω της εκπαι δευτικής πρότασης Pestalozzi35 θα μπορούσε να θε-
μελιωθεί η εκπαίδευση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Λόγω έλ-
λειψης οικονομικών πόρων αλλά και διδακτικού προσωπικού, ο Καπο-
δίστριας προχώρησε στην ίδρυση αλληλοδιδακτικών σχολείων σε όλη 
την επικράτεια. Ξεκίνησε με την ίδρυση αλληλοδιδακτικού σχολείου 
στην Αίγινα, με «κλάσεις» θεωρητικών μαθημά των, καθώς και πολλά 
χειροτεχνεία και πρακτικά εργαστήρια διαφόρων τεχνών (τυπογραφί-
ας, βιβλιοδετικής, ωρολογοποιίας, υποδηματοποιίας, ραπτι κής, ξυ-
λουργικής, σιδηρουργικής). Με την παράλληλη διδασκαλία θεωρητι-
κών και τεχνικοεπαγγελματικών μαθημάτων γίνεται προσπάθεια 
συνδυα σμού της πνευματικής με την πρακτική εξάσκηση. Με τον τρό-
πο αυτό ο Κα ποδίστριας επεδίωκε να δώσει στις λαϊκές μάζες στοιχει-
ώδη μόρφωση, αλλά και να στρέψει τους μαθητές, που δεν είχαν ικα-
νότητες ή δυνατότητες προό δου στα θεωρητικά μαθήματα, στις τέχνες 
και τα πρακτικά επαγγέλματα. Άλλωστε τα παιδιά του Ορφανοτροφείου 
έπρεπε να προετοιμαστούν το συντομότερο για την ένταξή τους στην 
κοινωνία ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν επαγγελματικά. Διευθυ-

34. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τ. IB’, ό.π., σ. 589.
35. Ο ίδιος ο Pestalozzi, το 1826, στο έργο του Schwanengesang (Κύκνειο άσμα) 

αναφέρεται στις προσπάθειες που κατέβαλε για τη λειτουργία των σχολείων στο Burg-
dorf και Yverdon, στα εμπόδια και τις δυσκολίες που συνάντησε, καθώς και τα αίτια 
της αποτυχίας των προσπαθειών του, βλ. Δανασσή-Αφεντάκη Α., Η εξέλιξη της Παιδα-
γωγικής και Διδακτικής Σκέψης (17ος-20ος αι.), 1980, σ. 43.
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ντή του Αλληλοδιδακτικού Σχολείου τοποθέτησε τον στενό του φίλο και 
συνεργάτη I. Κοκκώνη.

Η σκέψη του Pestalozzi για αυτοσυντήρηση των Ιδρυμάτων,36 να 
συντη ρούνται δηλαδή τα Οικοτροφεία από τα έσοδα της εργασίας των 
μαθητών τους, εφαρμόστηκε και στην Αίγινα, «διατηρώντας το πνεύμα 
της χειρωνακτι κής εργασίας μ’ έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα και μετα-
σχηματίστηκε σε μια επαγγελματική εκπαίδευση, ειδικά στην αγωγή ορ-
φανών».37 Το Ορφανοτρο φείο της Αίγινας στη μικρή διάρκεια της ζωής 
του κατόρθωσε ν’ αυτοσυντηρηθεί από τα έργα των μαθητών του. Πά-
ντως η αυταρχικότητα και η σκληραγωγία καθώς και η κλίμακα ποινών 
δεν λείπουν από την καθημερινότητα του ιδρύματος. Μέτρα που έχουν 
την πηγή τους στη σπαρτιατική αγωγή.38 «Αι κλίναι των να είναι από 
άχυρον ή φύλλα ξηρά ικανώς, το προσκεφάλαιον μια πέτρα και σκέπα-
σμα η καπότα... Σας συνάπτεται υπόδειξις των ποινών ας επιτρέπεσθε 
να επιβάλλετε εις τα παιδία και των αμοιβών των επηγγελμένων εις 
αυτά...».39 Στο σημείο αυτό αξίζει αναφοράς και η μαθητική εξέγερση 
που έγινε στο «Κεντρικό» σχολείο του Ορφανοτροφείου στις 10 Ιανου-
αρίου 1831, απόρροια της σκληρότητας με την οποία αντιμετωπίζονταν 
οι μαθητές. Η πλειονότητα των μαθητών προχώρησε σε αποχή από τα 
μαθήματα, εξαι τίας της αυστηρότητας των εξετάσεων και τον τρόπο δι-
δασκαλίας των μαθη μάτων, ζητώντας παράλληλα την απομάκρυνση 
των δασκάλων των μαθηματι κών και των γαλλικών. Ο Καποδίστριας 
δυσαρεστήθηκε από την τροπή που πήρε η κατάσταση και προχώρη-
σε στη σύσταση επιτροπής για την αντιμετώ πιση του προβλήματος. Δι-
έταξε το κλείσιμο του σχολείου και τους δασκά λους να παραδίδουν τα 
μαθήματά τους στα σπίτια τους για όσους από τους μαθητές το επιθυ-
μούν. Ταυτόχρονα όμως διέταξε και το «ανήκον Δικαστήριον να εξετάση 
τα παράπονα των μαθητών, εναντίον εκείνων τους οποίους εγκαλούσαν 
ως υβριστάς και να δώση ικανοποίησιν κατά τους νομικούς τύ πους».40 
Από τα παραπάνω γίνεται έκδηλη η επιθυμία του Κυβερνήτη να απο-

36. Reble Α., ό.π., σσ. 334-349, Haralambides Th., Die Schulpolitik Griechen-
lands, Stydie zur Kulturgeschichte Neugriechenlands, von 1821-1935, 1935, σ. 63.

37. Δημαράς A., Η μεταρρύθμιση..., Τ. Α΄, ό.π., σσ. 19-20.
38. Γιαννικόπουλος Α., Η εκπαίδευση στην κλασική και προκλασική αρχαιότητα, 

1989, σσ. 19-40.
39. Δημαράς Α., Η μεταρρύθμιση..., Τ. Α΄, ό.π., σ. 19.
40. Δημαράς Α., Η μεταρρύθμιση..., Τ. Α΄, 1988, σ. 35.
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δώσει δικαιοσύνη. Η Επιτροπή συνεδριάζει για έξι μέρες στην Αίγινα, 
προ σκαλώντας ενώπιόν της τους στασιαστές μαθητές, έναν-έναν. Αυτοί 
στην αρ χή ανθίστανται, στη συνέχεια όμως υποχωρούν. Για τους μετα-
νοούντες ενώ πιον της Επιτροπής προβλέπεται υπογραφή δήλωσης με-
τανοίας, και για όσους δεν μετανοούν αποβολή διά παντός από το σχο-
λείο. Αποτέλεσμα της αντιμετώπισης αυτής είναι μεγάλος αριθμός μαθη-
τών, αρνούμενος να υπο γράψει τη δήλωση μετανοίας, απομακρύνεται 
από την Αίγινα.41 Η εξέγερση στο Ορφανοτροφείο καταγράφεται ως η 
πρώτη μαθητική εξέγερση στην ιστο ρία της νεοελληνικής εκπαίδευσης, 
ενώ δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας ότι τα αιτήματα των μα-
θητών της εποχής εκείνης δεν διαφέρουν κατά πο λύ από τα αιτήματα 
των σημερινών μαθητών στις αρχές του 21ου αιώνα για βελτίωση και 
εκσυγχρονισμό των συνθηκών της ελληνικής εκπαίδευσης.

Το 1830 ιδρύθηκε μέσα στο Ορφανοτροφείο της Αίγινας και το «Πρό-
τυπο» ή «Τυπικό» σχολείο της Αλληλοδιδακτικής, με διευθυντή τον Ν. 
Νικητόπουλο, για τους προχωρημένους μαθητές οι οποίοι προορίζονταν 
να γίνουν δάσκα λοι στα αλληλοδιδακτικά σχολεία.42 Πρόκειται για ένα εί-
δος Διδασκαλείου που σκοπό είχε τη στοιχειώδη κατάρτιση των δασκά-
λων. Στο «Πρότυπο» δυ νατότητα φοίτησης είχαν οι απόφοιτοι των Αλ-
ληλοδιδακτικών σχολείων, χω ρίς εισαγωγικές εξετάσεις, και η φοίτηση 
προβλεπόταν τριετής. Το σημαντι κότερο όμως ήταν ότι η φοίτηση παρε-
χόταν δωρεάν για όλους τους μαθητές.

Την απόλυτη έλλειψη ειδικά μορφωμένων δασκάλων προσπάθησε 
ν’ αντιμετωπίσει ο Καποδίστριας, οργανώνοντας, μέσα στο «Πρότυπο», 
τέσσερις ξεχωριστές σειρές μαθημάτων το χρόνο, ανά τρίμηνα, για εκεί-
νους που ήταν ήδη δάσκαλοι, οι μαθητοδιδάσκαλοι όπως ονομάζονταν, 
και επιθυμού σαν να μετεκπαιδευτούν στη νέα αλληλοδιδακτική μέθοδο 
διδασκαλίας του Sarazin.43 Οι υποψήφιοι έπρεπε να είναι ηλικίας 19 
ετών και άνω και μετά την αποφοίτησή τους έπαιρναν πτυχίο ικανότη-
τας.44 Η μετεκπαίδευση στο «Πρότυπο» ήταν απαραίτητη, γιατί οι πε-

41. Δασκαλάκης Α., Κείμενα - πηγαί της Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως, 
Σει ρά Τρίτη, «Τα περί παιδείας», 1968, τεκμήριο 774.

42. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τ. IB’, ό.π., σ. 589.
43. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τ. IB’, ό.π., σ. 591.
44. Λέφας Χρ., Ιστορία της εκπαιδεύσεως, 1942, σ. 156.

karafilis_NeoellinikiEkpaidefsi.33   33karafilis_NeoellinikiEkpaidefsi.33   33 30/9/2013   3:30:39 µµ30/9/2013   3:30:39 µµ



34 / ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ. ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ

ρισσότεροι μαθητοδιδάσκαλοι ήταν πρόσφυγες από τη Μολδοβλαχία, 
τη Μικρά Ασία και την Κρήτη, γνώριζαν λίγα γράμματα και με το διορι-
σμό τους επιδίωκαν να επιβιώσουν. Ο Καποδίστριας έδειχνε έντονα και 
συχνότατα το ενδιαφέρον του για την κατάρτι ση, τις ικανότητες και τις 
τελικές εξετάσεις των δασκάλων. Ο ίδιος όρισε, με σχετικό κανονισμό, 
ότι ο υποψήφιος πρέπει να ξέρει καλά τη γραμματική και να εξηγεί τον 
Αίσωπο, τον Ισοκράτη και τον Ξενοφώντα. Οι απαιτήσεις του Καποδί-
στρια από τους δασκάλους ήταν τεράστιες, γιατί πίστευε ότι είναι οι θε-
μελιωτές της παιδείας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.45 Ακόμα και 
οι πολλές αργίες και διακοπές των μαθημάτων στα σχολεία ενοχλούσαν 
τον Κυβερνήτη και με διάταγμά του όρισε επακριβώς τις αργίες και τις 
δια κοπές στα σχολεία όλης της επικράτειας.46

Την ίδια εποχή ιδρύθηκε και το «Κεντρικό» σχολείο, σκοπός του 
οποίου ήταν η προετοιμασία των νέων για πανεπιστημιακές σπουδές, ή 
για δασκάλους ανώτερων σχολείων, ή για τη στελέχωση των ανώτερων 
διοικητικών θέ σεων της κρατικής μηχανής. Το «Κεντρικό» Σχολείο της 
Αίγινας μεταφέρθη κε στην Αθήνα όταν αυτή αναγορεύτηκε πρωτεύου-
σα, και αποτέλεσε το Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών. Για την εισαγωγή 
των αποφοίτων του «Προτύ που» στο «Κεντρικό» ήταν απαραίτητη η 
επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις. Γνωστότερος μαθητής του Κεντρικού 
σχολείου υπήρξε ο Κ. Παπαρρηγόπουλος, ο μετέπειτα ιστορικός και κα-
θηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Ορφανοτροφείο της Αίγινας πράγματι κατέστη, σύμφωνα και με 
την επιθυμία του Καποδίστρια, ένας θεσμός ικανός να κάνει τους μαθη-
τές του κοινωνούς της ηθικής και χριστιανικής αγωγής, αλλά και της υγι-
ούς και στοι χειώδους παιδείας. Δυστυχώς όμως, το πρωτότυπο για την 
εποχή εκείνη ίδρυ μα, εξαιτίας διαφόρων προσκομμάτων και ανεξήγητης 
αντίδρασης, μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια οδηγήθηκε σε ατονία 
και τελικά σε αφανισμό.

Ο βασικότερος επικριτής του κυβερνητικού έργου του Καποδίστρια, 
και μέλος της Αντιβασιλείας του Όθωνα, G. L. Maurer, στο έργο του Ο 
ελληνι κός λαός γράφει: «Στην πράξη δεν έγινε τίποτε... δεν βγήκε από 
κει μέσα όχι μόνο ούτ’ ένας λόγιος, αλλά ούτε καν ένας τεχνίτης. Απε-

45. Βακαλόπουλος Απ., Ιστορία του νέου Ελληνισμού, 1988, Τ. Η΄, σσ. 195-210.
46. Δημαράς Α., Η μεταρρύθμιση..., Τ. Α΄, ό.π., σσ. 27-28.
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ναντίας όταν ήρθε ο Βασιλεύς και η Αντιβασιλεία στην Ελλάδα βρήκαν 
ένα ίδρυμα εγκαταλειμ μένο, γιατί τα περισσότερα παιδιά το είχαν σκάσει 
κι όσα απέμειναν είχαν γίνει σωστοί αλήτες».47 Ίσως ξέχασε ο Maurer 
το χρόνο που μεσολάβησε μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια έως την 
εγκατάσταση των Βαυαρών, όπου επικράτησε απόλυτο χάος, όχι μόνο 
στο Ορφανοτροφείο της Αίγινας αλλά σε όλη τη χώρα. Βέβαια, δεν είναι 
το μοναδικό που καταλογίζει στον Καποδίστρια: «Και από το “Πρότυπο” 
ούτ’ ένας πραγματικός δάσκαλος δεν βγήκε ποτέ».48 Ο Maurer αναφέ-
ρει συνεχώς στο έργο του ότι ο Καποδί στριας δεν ενδιαφερόταν για την 
εκπαίδευση και ότι «δεν θεώρησε τον εαυ τό του ικανό στον τομέα αυτό, 
ανέθεσε την οργάνωση της παιδείας στον λό γιο φίλο του, ρώσο κρατικό 
σύμβουλο, Αλεξ. Στούρτζα».49 Ο βαυαρός αντιβασιλέας με τα παραπά-
νω δίνει την εντύπωση ότι ενεργεί προκατειλημμένα απέναντι στον προ-
κάτοχό του στη διακυβέρνηση του τόπου, και κάθε άλλο παρά πειστικός 
γίνεται.

Ο Καποδίστριας πέρα από την ίδρυση του Ορφανοτροφείου στην Αί-
γινα, προχώρησε στην ίδρυση και άλλων σχολών σε διάφορες πόλεις 
όπως:
• Γεωργική σχολή στην Τίρυνθα μετά από δωρεά του φιλέλληνα φίλου 
του Εϋνάρδου, στην οποία διδάσκονταν τρόποι καλλιέργειας γεωργι-
κών προϊόντων καθώς και συστηματικής κτηνοτροφίας. Σε κάθε από-
φοιτο της σχολής παρέχονταν δωρεάν όλα τα απαραίτητα εργαλεία 
και σύνεργα για τη δουλειά που θα εξασκούσε.50

• Εκκλησιαστική σχολή στον Πόρο για όσους είχαν κλίση προς το ιε-
ρατικό επάγγελμα. Η σχολή στεγαζόταν στη μονή της Ζωοδόχου Πη-
γής, αλλά τον έλεγχο και την ευθύνη λειτουργίας της είχε αποκλειστι-
κά η πολιτεία. Οι μαθητές ήταν ηλικίας 12-18 ετών, ενώ για όσους 
επιθυμούσαν να φοιτήσουν αλλά ήταν μεγαλύτερης ηλικίας επιβαλλό-
ταν η καταβολή μικρής χρηματικής εισφοράς.51

• Στρατιωτική σχολή στο Ναύπλιο και Εμπορική στη Σύρο, αλλά και 
ελληνι κά σχολεία σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης για τα παιδιά των 

47. Maurer G. L., Ο Ελληνικός λαός, Λειψία 1835, μετάφραση Τ. Βουρνάς, σ. 331.
48. Maurer G. L., Ο Ελληνικός..., ό.π., σ. 329.
49. Maurer G. L., Ο Ελληνικός..., ό.π., σ. 327.
50. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τ. IB’, ό.π., σ. 592.
51. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τ. IB’, ό.π., σ. 592.
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διάσπαρ των στον ευρωπαϊκό χώρο Ελλήνων. Τα σχολεία αυτά λει-
τουργούσαν με έλληνες δασκάλους, έχοντας στόχο να προσφέρουν 
εθνική αγωγή στους νέους και να τους εμπνεύσουν την ιδέα της επι-
στροφής στην πατρίδα.52

Την περίοδο της διακυβέρνησης του τόπου από τον Καποδίστρια 
καταβλή θηκε προσπάθεια για τη μόρφωση των κοριτσιών,53 παρόλο 
που δεν υπήρχε ιδιαίτερος ζήλος, εξαιτίας των συντηρητικών και αυστη-
ρών αρχών της ελλη νικής οικογένειας και κοινωνίας, που δεν έβλεπε 
θετικά μια τέτοια προοπτι κή. Τα σχολεία που δημιουργήθηκαν προέρ-
χονταν κυρίως από εθελοντικές προσφορές εύπορων οικογενειών. Χα-
ρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η ίδρυση πέντε σχολείων από τη 
δούκισσα της Πλακεντίας, σε Ναύπλιο, Αίγι να, Αθήνα, Σύρο και Ύδρα. 
Αυτά όμως δεν ήταν παρά μόνο μεμονωμένες ενέρ γειες, χωρίς άμεση 
επιρροή στον ευρύτερο πληθυσμό.

2.3 Αποτίμηση των προσπαθειών του Ι. Καποδίστρια για την οργάνωση 
της ελληνικής εκπαίδευσης

Ο Καποδίστριας έδειξε ιδιαίτερη φροντίδα για την οργάνωση της δημό-
σιας εκπαίδευσης.54 Μέσα από τη μόρφωση των παιδιών έβλεπε την 
αναγέννηση του ελληνικού έθνους. Στην Δ΄ Γενική Συνέλευση των αντι-
προσώπων του Έθνους, το 1829, παρουσίασε το πρόγραμμά του για 
την εκπαίδευση και ζήτησε τη συμπαράστασή τους για τη σωστή οργά-
νωσή της.

Έδωσε προτεραιότητα στην οργάνωση της στοιχειώδους εκπαίδευ-
σης (ή «λαϊκής παιδείας» όπως ο ίδιος έλεγε), την οποία θεωρούσε 
ακρογωνιαίο λί θο της ανοικοδόμησης μιας σύγχρονης εκπαίδευσης για 
το λαό, που στην πλειονότητά του ήταν αγράμματος.

Κύριες προθέσεις της εκπαιδευτικής του πολιτικής ήταν η διάδοση 
της ανάγνωσης και γραφής, της πρακτικής αριθμητικής, καθώς και η εκ-
μάθηση επαγγελμάτων και τεχνών που απαιτούσε άμεσα η οικονομική 
ζωή του νεοσύστατου κράτους. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Καποδίστρια, 

52. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τ. IB’, ό.π., σ. 592.
53. Ζιώγου-Καραστεργίου Σ., Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα 

(1830-1929), 1986.
54. Σβορώνος Ν., Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, 1992, σ. 72.
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ο οποίος ήταν επηρεασμένος και από τον Pestalozzi, οι νέοι έπρεπε 
πρώτα ν’ αποκτήσουν τις εγκύκλιες γνώσεις, και στη συνέχεια να προ-
χωρήσουν στην εκμάθηση επαγγελμάτων και τεχνών. Ήθελε κατά κά-
ποιον τρόπο μορφωμένους τεχνί τες, κάτι το οποίο επιδιώκεται και σή-
μερα με την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και, δυστυχώς, ακόμη 
δεν το έχουμε καταφέρει.

Οι προτάσεις και οι πράξεις του αποδεικνύουν ότι ενδιαφέρθηκε για 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και όχι μόνο για την πρωτοβάθμια, 
όπως πολλοί τον κατηγόρησαν. Η φιλοσοφία του για την εκπαίδευση 
ήταν η σταδιακή επέκτασή της προς την ανώτατη, λογικό άλλωστε, μια 
και δεν θα υπήρ χαν μαθητές για τη βαθμίδα αυτή.

Κανένας άλλος δεν έδειξε τόσο ενδιαφέρον και δεν προσπάθησε για 
την οργάνωση και λειτουργία των σχολείων όσο αυτός. Επισκεπτόταν 
συ χνά πολλά σχολεία, διαπιστώνοντας από κοντά τα προβλήματά τους 
και ενθαρρύνοντας μαθητές, δασκάλους και γονείς να συνεχίσουν το 
έργο τους. Αν και ο ίδιος ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, στη-
ρίχθηκε στο λαό (αγρότες και μικροεμπόρους της εποχής) και όχι στους 
προύχοντες-κοτζαμπάσηδες και την εκκλησία. Πίστευε πως μόνο με τη 
μόρφωση του λαού θα μπο ρούσε να συγκροτηθεί το νεοσύστατο κράτος 
σε ευνομούμενη και ευημε ρούσα πολιτεία.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της εκπαιδευτικής πολιτικής του 
ήταν η καθιέρωση της δωρεάν παιδείας για όλους τους μαθητές. Το μέ-
τρο, που λανθασμένα αποδίδεται στους Βαυαρούς,55 κατέστη θεσμός 
και προηγήθηκε των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών κατά 50 τουλάχι-
στον χρόνια.

Με τις αντιλήψεις περί εκπαίδευσης του Καποδίστρια ξεκινάει στην 
ουσία η πεποίθηση ότι το σχολείο δεν πρέπει να αποτελεί προνόμιο των 
εύπορων μόνο κοινωνικών στρωμάτων. Είναι ίσως η μοναδική περίο-
δος της ελληνικής ιστορίας κατά την οποία δεν χωρίζονται οι Έλληνες 
σε προ νομιούχους και μη, και μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις που 
το σχολείο προσπάθησε να προετοιμάσει τους μαθητές για τη ζωή, συ-
στοιχώντας προς το πνεύμα και τις ανάγκες της εποχής. Αρκετοί ωστό-
σο ήταν εκείνοι που κατέκριναν το έργο του, τόσο αυτό που αφορά την 

55. Τσουκαλάς Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή, 1988, σ. 503.
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εκπαίδευση όσο και συνολικά. Πρώτοι και καλύτεροι βέβαια οι Βαυαροί 
που τον διαδέ χτηκαν, οι οποίοι του καταλογίζουν ευθύνες από έκδηλα 
αντιπολιτευτική διάθεση. Ο Maurer, ένας εκ των αντιβασιλέων, που ήδη 
προαναφέρθηκε, γράφει λ.χ. για τον Καποδίστρια: «Ο κόμης μπορεί να 
ήταν εξαίρετος δι πλωμάτης, αλλά δεν ήταν γεννημένος κυβερνήτης... 
δεν ήξερε ποιες ήταν οι πραγματικές ανάγκες του κλήρου, και ακόμη λι-
γότερο της παιδείας, και γι’ αυτό άφησε και τους δύο αυτούς τομείς, που 
είναι οι βασικότεροι σ’ ένα νεοσύστατο κράτος, σε άλλα χέρια, που για 
κακή του τύχη δεν ήταν και τόσο ικανά».56

Και ο F. Tiersch σημειώνει57 πως στα σχολεία οι μαθητές «δεν έμα-
θαν ούτε να διαβάζουν ούτε να γράφουν», ενώ το «Πρότυπο» σχολείο 
της Αίγι νας «ήταν εξίσου κακομελετημένο και κακοδιευθυνόμενο».

Άλλοι εντοπίζουν μια αντιφατικότητα της προσωπικότητας και της 
πολιτι κής του. Ο Douglas Dakin, στο έργο του Ο αγώνας των Ελλήνων 
για την ανε ξαρτησία 1821-1833, περιγράφει τον Καποδίστρια ως «πι-
στό οπαδό της πεφω τισμένης δεσποτείας, παρ’ όλο που αναγνώριζε τη 
νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε στην Ευρώπη, ειδικά μετά τη 
Γαλλική Επανάσταση... Το πιστεύω του Καποδίστρια ήταν ένα περίεργο 
κράμα από δημοκρατικές και αυ ταρχικές ιδέες».58

Παρά το τεράστιο ενδιαφέρον του Καποδίστρια για τη δημιουργία 
ενός δημοκρατικού εκπαιδευτικού συστήματος, διακρίνεται μια έντονη 
αυταρχικότητα όσον αφορά την αγωγή των νέων ανθρώπων, αυταρχι-
κότητα που παραπέμπει στη σπαρτιατική αγωγή.59 Οι απόψεις αυτές 
έρχονται σε αντίφαση με τις επιρροές που δέχτηκε ο Καποδίστριας, κυ-
ρίως από τον Pestalozzi. Αυτή η αυταρχικότητα επιβεβαιώθηκε με τη 
μαθητική εξέγερση στο Ορφανοτροφείο της Αίγινας, και εν μέρει δικαιο-
λογεί την άποψη του Dakin που προαναφέρθηκε. Ακόμη όμως και στην 
άσκηση της εκπαιδευτι κής πολιτικής, με την ανάθεση της ευθύνης ορ-
γάνωσης της εκπαίδευσης στον Α. Στούρτζα, ρώσου κρατικού συμβού-
λου, επιβεβαιώνεται η επιρροή της ρωσικής διπλωματίας στο έργο του 

56. Maurer G. L.,  Ο Ελληνικός..., ό.π., σ. 304.
57. Τιρς Φ., Η Ελλάδα τον Καποδίστρια, Τ. Β΄, 1833, μετάφρ. Σπήλιου Α., 1976, σσ. 

103-106.
58. Dakin D., Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821-1833, 1989, σ. 

300.
59. Γιαννικόπουλος Α., Η εκπαίδευση..., ό.π., σσ. 20-40.
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Κυβερνήτη, σε συνδυασμό μάλιστα με τη στήριξή του από το ρωσικό 
κόμμα (στην Ελλάδα) και τους μεγαλοκαπεταναίους που το διηύθυναν.60

Μέσα στον ελάχιστο χρόνο που διακυβέρνησε (3 1/2 χρόνια), και 
με άδεια κρατικά ταμεία, κατάφερε πάρα πολλά. Λίγοι (ελάχιστοι) ήταν 
αυτοί (από τους μεταγενέστερους έως σήμερα) που εργάστηκαν με το 
ζήλο του για την ανόρθωση της ελληνικής εκπαίδευσης.

• Κατάφερε να ιδρύσει 121 σχολεία όλων των βαθμίδων με 9.246 μαθη-
τές (ο πληθυσμός της τότε ελεύθερης Ελλάδας ανερχόταν μόλις στις 
600.000 χιλ.), ενώ άλλοι 5.000 μαθητές διδάσκονταν από ελεύθερους 
δασκά λους,61 κυρίως εξαιτίας έλλειψης αιθουσών διδασκαλίας.

• Φρόντισε για τη μετεκπαίδευση όλων των δασκάλων στις νέες μεθό-
δους διδασκαλίας.

• Σύστησε ειδικές επιτροπές για τη σύνταξη νέων σχολικών βιβλίων, για 
την αναθεώρηση, μετάφραση και εκσυγχρονισμό όλων όσα υπήρχαν, 
με σκοπό να υπάρξει μια ομοιόμορφη και συστηματική διδασκαλία σε 
όλα τα σχολεία του κράτους.

• Έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον για την τεχνική και επαγγελματική 
εκπαί δευση.

• Καθιέρωσε τη δωρεάν φοίτηση για όλους τους μαθητές.

Κι όλα αυτά χωρίς να επιβάλει κάποια έτοιμα πρότυπα, παρμένα από 
άλλες προηγμένες χώρες, σφάλμα στο οποίο υπέπεσαν αυτοί που τον 
διαδέχτηκαν (Βαυαροί), αλλά και οι μεταγενέστεροι.

Ο Ι. Καποδίστριας προσπάθησε να καλυτερέψει τη μοίρα ενός 
ταλαιπω ρημένου επί σειρά αιώνων λαού, με την οργάνωση μιας χρήσι-
μης, ωφέλιμης και εφικτής εκπαίδευσης για όλους. Παρέλαβε μια ουσι-
αστικά ανύπαρκτη εκπαίδευση και στον ελάχιστο χρόνο που κυβέρνησε 
κατάφερε να θέσει τις βάσεις, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στη στοι-
χειώδη (πρωτοβάθμια) εκ παίδευση, της οποίας σήμερα δίκαια θεωρείται 
θεμελιωτής της.

Η δολοφονία του, τον Σεπτέμβριο του 1831, αποτέλεσμα των συνω-

60. Σβορώνος Ν., Επισκόπηση..., ό.π., σσ. 72-73.
61. Χατζηστεφανίδης Θ., ό.π., σ. 47, και: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Τ. IB’, 

ό.π., σ. 592.
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μο σιών που εξυφαίνονταν από την Αγγλία και τη Γαλλία,62 ματαίωσε τα 
σχέδιά του και έριξε τον τόπο σε περιπέτειες που ταλαιπώρησαν τον ελ-
ληνικό λαό περισσότερο από 100 χρόνια.

62. Σβορώνος Ν., Επισκόπηση..., ό.π., σ. 73.
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