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Πρόλογος 

Η Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης που ακολουθεί έχει ως θέμα την 

οργάνωση της Παιδείας και της Εκκλησίας στα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα 

(1833-1862). Με τη λήξη της ελληνικής Επανάστασης, ύστερα από σχεδόν εννέα 

χρόνια εχθροπραξιών και το Πρωτόκολλο του Λονδίνου στις 3 Φεβρουαρίου του 

1830, ξεκίνησε την πορεία του το νέο ελληνικό κράτος, ύστερα από δουλεία 

τετρακοσίων  περίπου χρόνων.  

Τη λήξη της Επανάστασης, που τυπικά σηματοδότησε η ναυμαχία του 

Ναβαρίνου τον Οκτώβρη του 1827, με τη συμβολή των Μεγάλων Δυνάμεων, 

ακολούθησε η εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια στο ύπατο αξίωμα του πρώτου 

Κυβερνήτη της χώρας. Οι προσπάθειές του για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας 

μέχρι σήμερα θεωρούνται παροιμιώδεις, αν αναλογιστεί κανείς τις δυσκολίες που είχε 

να αντιμετωπίσει.  

Με τη δολοφονία του Καποδίστρια ακολούθησε ένα χάος για την 

ταλαιπωρημένη Ελλάδα, που έληξε με την εκλογή του Όθωνα, γιου του βασιλιά της 

Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄, στο θρόνο του ελληνικού βασιλείου, εφόσον οι Μεγάλες 

Δυνάμεις αποφάσισαν πως η Ελλάδα έπρεπε να μπει πια στην εποχή της μοναρχίας.  

Ωστόσο, όπως θα αναφερθεί εκτενώς, λόγω του νεαρού της ηλικίας του νέου 

βασιλιά, μια Aντιβασιλεία διορισμένη από τον βασιλιά Λουδοβίκο ανέλαβε τη 

διακυβέρνηση της χώρας για 2,5 περίπου χρόνια, ως την ενηλικίωση του Όθωνα, την 

1
η
 Ιουνίου 1835.   

Το έργο της Aντιβασιλείας όσον αφορά την ολική ανασυγκρότηση του 

κράτους έχει αφήσει τα στίγματά του έως τις μέρες μας, με θεσμούς και νόμους που 

τέθηκαν κατά τη διάρκεια της τριακονταετούς βασιλείας της δυναστείας των 

Wittelsbach (Βίττελσμπαχ) στην Ελλάδα.  

Η Οικονομία, η Δικαιοσύνη, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Παιδεία και η 

Εκκλησία, αναδιοργανώθηκαν από την πρώτη στιγμή της έλευσης των Βαυαρών στην 

Ελλάδα, με διατάγματα που αφορούσαν στην άμεση διευθέτησή τους. Τα πάντα 

βρίσκονταν ή σε εμβρυακή κατάσταση από το έργο που δυστυχώς δεν πρόλαβε να 

ολοκληρώσει ο Κυβερνήτης Καποδίστριας, ή σε πλήρη  αποσύνθεση.  

Με την τουρκοκρατία οι Έλληνες βρέθηκαν σε μορφωτικό και πνευματικό 

σκοτάδι, χάνοντας κάθε επαφή με το θαύμα του Διαφωτισμού που συντελέστηκε 

στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες του 17
ου

 και κυρίως το 18
ο
 αιώνα, ο οποίος 
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ονομάστηκε και «αιώνας των Φώτων». Οι ιδέες για αναμόρφωση και  πρόοδο της 

κοινωνίας, δεν έφτασαν στην Ελλάδα. 

Από την άλλη μεριά, η Εκκλησία και η θρησκεία, με βαρύνουσα σημασία 

για τους Έλληνες χριστιανούς, που πάντα ένιωθαν προστατευμένοι κάτω από την 

προστασία των αγίων και την παρουσία των ιερέων κοντά τους. Μία συμβουλή, μια 

γνώμη των ιερέων πάντα βάραινε στη συνείδηση του σκλαβωμένου ραγιά, που δεν 

είχε να ελπίζει σε κάτι άλλο, παρά μόνο στη Θεία Πρόνοια.  

Η κατάσταση της ελληνικής Εκκλησίας ήταν αρκετά ιδιότυπη: από την 

πρώτη στιγμή μετά την Άλωση, ο Μωάμεθ Β΄ έδωσε το δικαίωμα στους χριστιανούς 

υπηκόους του, να διατηρήσουν την θρησκευτική τους πίστη. Δόθηκαν πολλά 

προνόμια στο Πατριαρχείο και ο Πατριάρχης ανέλαβε το ρόλο του εθνάρχη, καθώς 

ήταν ο μόνος «φυσικός αρχηγός» των χριστιανών.  

Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε επί αιώνες, ώσπου ήρθε το ξέσπασμα της 

ελληνικής Επανάστασης το 1821 και ανέτρεψε την κατάσταση: Το Πατριαρχείο 

αφόρισε την Επανάσταση αναγκαστικά, αφού ο Πατριάρχης ήταν πρόσωπο 

διορισμένο από το Σουλτάνο, άρα ήταν ουσιαστικά  υπάλληλός  του.  

Έγιναν ωμότητες εναντίον των χριστιανών υπηκόων της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, με αποκορύφωμα τον απαγχονισμό του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ και 

άλλων χριστιανών κληρικών, που ανάγκασαν πολλούς από τους επιζώντες ΄Ελληνες 

ιερείς να καταφύγουν στην επαναστατημένη Ελλάδα. Έτσι το ορθόδοξο στοιχείο 

έμεινε χωρίς αρχηγό και η ελληνική Εκκλησία μπήκε στην εποχή της πλήρους 

αποσύνθεσης.  

Η Παιδεία και η Εκκλησία είναι δυο τομείς ομοούσιοι για τους Έλληνες, των 

οποίων πάντα αντιπροσώπευαν τα χρηστά ήθη. Ακόμα, και επί Καποδίστρια και επί 

βασιλείας του Όθωνα, είναι χαρακτηριστικό ότι συστάθηκε κοινό υπουργείο 

Εκκλησιαστικών και Παιδείας, συνώνυμο της ταύτισης των δύο αυτών τομέων.  

 Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τον 

Αναπληρωτή Καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, κύριο Θανάση Χρήστου 

για την αμέριστη συμπαράστασή του στο πρόσωπό μου όλα  τα χρόνια της φοιτητικής 

μου πορείας στο Πανεπιστήμιο της Καλαμάτας. Όλες οι υποδείξεις του, στα πλαίσια 

των σπουδών μου ήταν καταλυτικές και τον ευχαριστώ θερμά για όλα.  Το θέμα της 

διατριβής μεταπτυχιακής ειδίκευσης που ανέλαβα να εκπονήσω ήταν έμπνευση του 

κυρίου Θανάση Χρήστου, από το πρώτο εξάμηνο φοίτησής μου στο Μεταπτυχιακό 
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Πρόγραμμα Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία», κατανοώντας τη βαθιά 

αγάπη μου για την οθωνική περίοδο.  

Τον ευχαριστώ επίσης και για την ευγενική παραχώρηση της διδακτορικής 

διατριβής του με θέμα «Κωνσταντίνος Δημητρίου Σχινάς (1801-1857). Η ζωή, το έργο, 

η εποχή του», το οποίο με βοήθησε πολύ στην βαθύτερη  κατανόηση του θέματος και  

στην εκπόνηση της εργασίας μου. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Προϊστορικής Αρχαιολογίας, κυρία Ευγενία Γιανννούλη, την οποία επίσης είχα την 

τιμή να έχω καθηγήτριά μου στα χρόνια της φοίτησής μου στο Πανεπιστήμιο της 

Καλαμάτας. Την ευχαριστώ για τις γνώσεις που μου μετέδωσε και την ευγένεια του 

χαρακτήρα της απέναντί μου. 

Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τους φίλους και συμφοιτητές μου, που 

υπήρξαμε συνοδοιπόροι αυτά τα δύο χρόνια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της 

Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, για την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης που 

αναπτύχθηκε μεταξύ μας. Κλείνοντας θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην 

οικογένειά μου, τους γονείς μου και την αδερφή μου για την αγάπη και την 

υποστήριξή τους στις σπουδές και στα όνειρά μου.   
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Εισαγωγή 

Η εργασία που ακολουθεί  εκπονείται  στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία»: Νέες 

θεωρήσεις και προοπτικές» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών 

Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών 

Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

Η οργάνωση της Παιδείας και της Εκκλησίας κατά την οθωνική περίοδο, 

που είναι και το θέμα της εν λόγω διατριβής, έχει ως στόχο την αποκρυστάλλωση της 

οργάνωσης των νευραλγικών αυτών τομέων για το νεοσύστατο ελληνικό βασίλειο και 

τις προσπάθειες που οδήγησαν στην τελική οργάνωσή τους.  

Η αιτιολόγηση της επιστημονικής σκοπιμότητας της εργασίας μου πηγάζει 

από τη νέα τάξη πραγμάτων που ουσιαστικά δημιούργησε η εποχή μετά την 

Επανάσταση στην Ελλάδα. Οι Έλληνες μέσα στην οθωνική περίοδο είδαν τους 

κόπους τους από τον Αγώνα, να αποδίδουν καρπούς, σε ένα νέο και ευρωπαϊκά 

αναγνωρισμένο κράτος.   

Ο προβληματισμός που με οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου 

θέματος ήταν η εμφάνιση των νέων θεσμών που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της 

οθωνικής περιόδου  και  χαρακτήρισαν έκτοτε την νεοελληνική κοινωνία, ιστορία και 

πορεία του ελληνικού κράτους.  

Η Ελλάδα έβγαινε από την τουρκοκρατία και εισερχόταν σε δυτικά  πολιτικά 

και κοινωνικά σχήματα. Η συνύπαρξη των παλιών και ριζωμένων στοιχείων με την 

προσπάθεια εκμοντερνισμού του νέου κράτους, με σεβασμό στα παραδοσιακά 

στοιχεία των Ελλήνων, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον μου ώστε να ασχοληθώ με την 

συγκεκριμένη εποχή.   

Ο τομέας της Παιδείας από την εποχή της τουρκοκρατίας υπήρχε μεν με 

ορισμένες προϋποθέσεις, έστω και σε περιορισμένη μορφή, αγγίζοντας ακόμη και τα 

όρια του μύθου, με το «κρυφό σχολειό» και τις απέλπιδες προσπάθειες των 

ελληνόπουλων να μην χάσουν την επαφή τους με τα γράμματα.   

Όμως και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, η  σημασία που δόθηκε  στη 

μόρφωση των ελληνόπουλων, μια προσπάθεια που συνεχίστηκε από τον Κυβερνήτη 

Καποδίστρια, με αξιόλογα μέτρα όπως θα αναφερθεί παρακάτω, μου προξένησαν το 

ενδιαφέρον.     
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Η Εκκλησία αποτέλεσε για τους σκλαβωμένους ραγιάδες τη μόνη τους 

ελπίδα πως δεν ήταν τελείως εγκαταλελειμμένοι στο έλεος των Τούρκων 

κατακτητών. Η διατήρηση του Πατριάρχη στη θέση του και τα προνόμια που έκαναν 

τους ιερείς να ξεχωρίζουν από τη σκλαβωμένη μάζα, κέντρισαν το ενδιαφέρον μου, 

ώστε να ασχοληθώ με την οργάνωση της Eλλαδικής  Εκκλησίας, που τόσους αιώνες 

μετά την Άλωση  παρουσίαζε μια απελπιστική εικόνα. 

Ωστόσο, μέσα από την έρευνά μου προέκυψε η δυσκολία του συσχετισμού 

της δυναμικής των δύο τομέων που εξετάζονται: στην Παιδεία παρατηρούνται 

συνεχείς εναλλαγές προσώπων στον υπουργικό θώκο και κάποια στασιμότητα 

κινήσεων για  μερικά χρόνια, παρά τις αξιόλογες προσπάθειες,  ώστε οι πληροφορίες 

να  είναι λίγο πιο  συγκεχυμένες για ορισμένες χρονολογίες.   

Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται πως η Εκκλησία είχε μια άλλη 

δυναμική στην εποχή του Όθωνα, κάτι που προκύπτει και από την πληθώρα 

πληροφοριών, αλλά και την παρουσία της επίσημης Εκκλησίας σε όλες τις διεργασίες 

και τα γεγονότα  του νεοσύστατου  βασιλείου.   

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την προσέγγιση του θέματος  είναι κατά 

κύριο λόγο βιβλιογραφία, η οποία προέρχεται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (Παράρτημα Καλαμάτας). Από εκεί αντλήθηκε η πλειοψηφία των 

βιβλίων για την οργάνωση του ελληνικού κράτους από τους Βαυαρούς και τον 

προκάτοχό τους Ιωάννη Καποδίστρια.  

Επιπλέον, ουσιαστικό ρόλο στην κατανόηση της εποχής αλλά και της 

συνολικής κατάστασης της Ελλάδας στα χρόνια της Aντιβασιλείας και του Όθωνα, 

διαδραμάτισε το βιβλίο του ενός εκ των τριών μελών της, του Georg Ludwig Maurer 

(Μάουρερ), με τίτλο «Ο ελληνικός λαός», το οποίο έγραψε μετά την ανάκλησή του 

στη Βαυαρία το 1835 και το οποίο αποτελεί το πρωτογενές υλικό της εργασίας μου.  

Στο ογκώδες αυτό βιβλίο ο Αντιβασιλέας Maurer περιγράφει με 

λεπτομέρειες  την κατάσταση του ελληνικού λαού από την τουρκοκρατία  έως και την 

έλευση των Βαυαρών στην Ελλάδα και το τεράστιο έργο της ανασυγκρότησής της, 

στο οποίο συμμετείχε ενεργά και ο ίδιος.  

Για συλλογή στοιχείων που αφορούν την οργάνωση της ελληνικής 

Εκκλησίας, το μεγαλύτερο μέρος του υλικού αντλήθηκε από τη  Λαϊκή Βιβλιοθήκη 

της Καλαμάτας. Επίσης, ορισμένες πληροφορίες για τα διατάγματα της 

Αντιβασιλείας για την Παιδεία και την Εκκλησία αντλήθηκαν από τα ΓΑΚ (Γενικά 

Αρχεία του Κράτους).  
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 Επιπλέον πληροφορίες πηγάζουν από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και  το 

«Οθωνικό αρχείο», το οποίο περιλαμβάνει Βασιλικά Διατάγματα ίδρυσης σχολείων, 

καθώς και διατάγματα για τη διάλυση των μοναστηριών και την εκποίηση της 

περιουσίας τους. 

  Βασικό στοιχείο στην έρευνά μου αποτέλεσε και η διδακτορική διατριβή 

του Αναπληρωτή Καθηγητή κυρίου Θανάση Χρήστου που προαναφέρθηκε, με θέμα 

τη ζωή και το έργο του πρώτου Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνου 

Σχινά, ο οποίος αποτέλεσε ένα σημαίνον πρόσωπο της πρώτης Αντιβασιλείας 

(Φεβρουάριος 1833-Ιούλιος 1834).  

Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται 

η ίδρυση του ελληνικού κράτους με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου στις 3 

Φεβρουαρίου 1830. Ακολουθεί η έλευση και το έργο του πρώτου Κυβερνήτη της 

Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Γίνεται αναφορά στο άδοξο τέλος του και στις 

διεργασίες που οδήγησαν στην τελική εκλογή του Βαυαρού πρίγκιπα  Όθωνα στο 

θρόνο του ελληνικού βασιλείου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται η Α΄ και Β΄ Βαυαρική Αντιβασιλεία και 

οι προσπάθειες ανασυγκρότησης του ελληνικού κράτους από τον Φεβρουάριο του 

1833 έως τον Μάιο του 1835, όπου και  έληξε η  διακυβέρνηση της Αντιβασιλείας 

και ανέλαβε την εξουσία ο ενήλικος πια βασιλιάς Όθωνας.  

Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο με την ανάλυση της ανασυγκρότησης της 

Παιδείας. Η Αντιβασιλεία ίδρυσε σχολεία ακολουθώντας τα χνάρια του Ιωάννη 

Καποδίστρια. Ιδρύθηκαν Δημοτικά σχολεία, Ελληνικά Σχολεία και Γυμνάσια, τα 

οποία και θα αναλυθούν. Αναφορά θα γίνει και στην ίδρυση του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, του οποίου η λειτουργία ξεκίνησε το 1837.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλυθεί η κατάσταση της ελληνικής Εκκλησίας, 

από τα χρόνια της τουρκοκρατίας έως την έλευση του βασιλιά Όθωνα. Η 

Αντιβασιλεία ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με την οργάνωση και εξυγίανση της Εκκλησίας, 

διότι φλέγοντα ζητήματα που την αφορούσαν παρέμεναν μετέωρα επί χρόνια.  

Θα αναλυθεί η απόφαση του χωρισμού της από το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο, οι αποφάσεις για τα γυναικεία και ανδρικά μοναστήρια, καθώς και για 

την περιουσία τους. Επίσης, οι επισκοπές που προέκυψαν από τη Διακήρυξη του 

Αυτοκέφαλου και φυσικά οι πρωταγωνιστές της διαδικασίας του χωρισμού της 

ελληνικής Εκκλησίας από το Πατριαρχείο.    
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Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον απόηχο των 

μέτρων για την Εκπαίδευση και την Εκκλησία. Στον τομέα της Παιδείας τα 

αποτελέσματα των μέτρων ήταν θετικά. Ωστόσο, η Αυτοκεφαλία της ελληνικής 

Εκκλησίας, προκάλεσε  αντιδράσεις. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αντέδρασε τόσο 

έντονα, που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της μόλις το 1850 με τον περίφημο 

Συνοδικό Τόμο.    

Όλα τα τεκταινόμενα στους τομείς της Παιδείας και της Εκκλησίας στα 

χρόνια της οθωνικής περιόδου (1833-1862), θα αναφερθούν εκτενώς στην εργασία 

που ακολουθεί και είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας και μελέτης.   
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Α΄ Κεφάλαιο 

1.  Η ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (1830) 

Η  Επανάσταση του 1821 ήταν ο αγώνας των Ελλήνων για την ανάκτηση της 

ανεξαρτησίας τους από τουρκική κατάκτηση περίπου τετρακοσίων ετών. Ο  αγώνας 

των Ελλήνων προς ανάκτηση ιερών και δικαίων αγκαλιάστηκε με θέρμη από τους 

Ευρωπαίους φιλέλληνες και το κίνημα του Φιλελληνισμού, είχε όμως να 

αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες.  

Η Οθωμανική αυτοκρατορία, παρόλα τα συμπτώματα παρακμής που 

παρουσίαζε, διατηρούσε ακόμη τη δύναμή της. Οι Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης 

ήταν συνασπισμένες στην «Ιερή Συμμαχία», που ως σκοπό της είχε την κατάπνιξη 

κάθε επαναστατικού κινήματος που απειλούσε την ευρωπαϊκή ισορροπία.   

Παρ’ όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε ο πρωτεργάτης της «Ιεράς 

Συμμαχίας», ο αυστριακός καγκελάριος Μέττερνιχ, δεν μπόρεσε να ανακόψει την 

πορεία της ελληνικής Επανάστασης, η οποία κέρδισε το σεβασμό όλου το κόσμου.  

Στο ξέσπασμα της Επανάστασης συνέβαλαν πολλοί παράγοντες: η 

πνευματική και οικονομική άνοδος των Ελλήνων της διασποράς κατά τον τελευταίο 

αιώνα της τουρκοκρατίας, η διάδοση των φιλελεύθερων ιδεών της εποχής, η 

οργάνωση του Αγώνα από τη Φιλική Εταιρία και η σύμπραξη κορυφαίων 

προσωπικοτήτων σε αυτήν, όπως ο Αλέξανδρος και Δημήτριος Υψηλάντης, ο 

Ιωάννης Καποδίστριας, που  έδωσαν μια άλλη δυναμική σε αυτή την προσπάθεια.   

Το άκουσμα της έναρξης της ελληνικής Επανάστασης βρήκε τις Μεγάλες 

Δυνάμεις στο Λάιμπαχ, σε συνεδρίαση της «Ιεράς Συμμαχίας». Ο τσάρος 

αναγκάστηκε, παρά τις προσπάθειες του Υπουργού των Εξωτερικών του Ιωάννη 

Καποδίστρια, να αφορίσει το κίνημα του Αλέξανδρου Υψηλάντη και να τον 

διαγράψει από τις τάξεις του ρωσικού στρατού. 

Ακολούθησε ο αφορισμός της Επανάστασης από τον Πατριάρχη Γρηγόριο 

Ε΄, όταν ο σουλτάνος τον απείλησε πως αν δεν προβεί στον αφορισμό, ο τουρκικός 

στρατός θα εξόντωνε τον χριστιανικό πληθυσμό της Πόλης. Παρόλα αυτά το 

φρόνημα των Ελλήνων δεν πτοήθηκε και οι προετοιμασίες για το ξέσπασμα της 

Επανάστασης στην κυρίως Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πελοπόννησο, ήταν πια  

στο τελικό τους  στάδιο.  

Η  Επανάσταση βρήκε τους Έλληνες ενωμένους κάτω από την επαναστατική 

σημαία. Οι επιτυχίες των τριών πρώτων χρόνων της Επανάστασης προκάλεσαν τον 
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θαυμασμό όλου του κόσμου και οι στρατιωτικές επιτυχίες των μέχρι πρότινος 

σκλαβωμένων ραγιάδων, εξαίρονταν από τον διεθνή Τύπο.  

Οι σφαγές αμάχων από τους Τούρκους ως αντίποινα, ήταν καθημερινό 

φαινόμενο. Όμως οι εμφύλιες συγκρούσεις των Ελλήνων για τα πολιτικά αξιώματα, 

που ξεκίνησαν από το 1823 και συνεχίστηκαν ως τα μέσα του 1825, παραλίγο να 

σβήσουν την Επανάσταση, ιδίως όταν ο τουρκικός στρατός ενισχύθηκε με τα 

αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ πασά. 

Όλα αυτά δεν πτόησαν τους  Έλληνες, οι οποίοι είχαν θέσει ως τελικό στόχο 

την απόκτηση της ελευθερίας τους. Φυσικά η απελευθέρωση της Ελλάδας ήταν πια 

σκοπός και των Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία), διότι τα 

αλληλοσυγκρουόμενα  συμφέροντά τους στο χώρο της Βαλκανικής ήταν μεγάλα και 

ξέφευγαν εντελώς  από το αυστηρό  οικοδόμημα της Ιερής Συμμαχίας.      

Έτσι ξεκίνησαν από πολύ νωρίς οι διαπραγματεύσεις των Μεγάλων 

Δυνάμεων για την επίλυση του «ελληνικού ζητήματος» και για τον καθορισμό των 

συνόρων του νέου κράτους, αναλόγως πάντα με τα συμφέροντα της διεθνούς 

διπλωματίας και τα δικά τους.  

Εν τω μεταξύ πραγματοποιήθηκε  η Γ΄ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων, τον 

Μάρτη του 1827, που είχε καθυστερήσει λόγω των εμφυλίων συγκρούσεων και την 

επιδρομή του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Η χώρα ήταν διαλυμένη, όλα ήταν ρευστά 

και έπρεπε να  ληφθεί μια ουσιαστική κυβερνητική λύση. Με ψήφισμα της 3
ης

 

Απριλίου του 1827 εκλέχθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας ως  Κυβερνήτης της Ελλάδος.  

 Οι διπλωματικές ζυμώσεις για τα σύνορα του νέου ελληνικού κράτους και 

την αποδοχή της κατάστασης από την πλευρά της Υψηλής Πύλης, είχαν αρχίσει με το 

Πρωτόκολλο της Πετρούπολης στις 4 Απριλίου 1826, το οποίο υπεγράφη μεταξύ της 

Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας.  

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν να μεσολαβήσουν ανάμεσα στην Υψηλή Πύλη 

και τους επαναστατημένους Έλληνες με στόχο να επέλθει ειρήνευση στο χώρο της 

Βαλκανικής. Έπειτα ενημέρωσαν τη Γαλλία, την Πρωσία και την Αυστρία για την 

κατάσταση, ώστε να εγκρίνουν ή να συνυπογράψουν μια συνθήκη ευρύτερης 

εμβέλειας και κύρους.
1
  

Η Αυστρία και η Πρωσία αρνήθηκαν να υπογράψουν και ένα χρόνο 

αργότερα, στις 6 Ιουλίου 1827, οι τρεις Δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία 

                                                           
1 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Η Ελληνική Επανάσταση, τ. 29 (2015), σ. 436-438, στο εξής βλ. ΙΕΕ, 

Επανάσταση   
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υπέγραψαν τη Σύμβαση του Λονδίνου ή αλλιώς την Ιουλιανή Σύμβαση, που 

ουσιαστικά επαναλαμβάνει τους όρους του Πρωτοκόλλου της Πετρούπολης.  

Η Οθωμανική αυτοκρατορία αρνήθηκε τους όρους της Σύμβασης και οι 

ναυτικές δυνάμεις των Μεγάλων Δυνάμεων προχώρησαν αρχικά σε ειρηνικό 

αποκλεισμό στα παράλια της Πελοποννήσου, ο οποίος όμως εξελίχθηκε σε 

σύγκρουση. Στις 20 Οκτωβρίου 1827 ο ενωμένος συμμαχικός στόλος εκμηδένισε τον 

αντίστοιχο αιγυπτιακό στον κόλπο του Ναβαρίνου.  

Η ναυμαχία του Ναβαρίνου μπορεί να μην σήμαινε τη λήξη των 

εχθροπραξιών, ωστόσο επισφράγισε σε στρατιωτικό επίπεδο τις διπλωματικές 

ζυμώσεις
2
 για την τελική διευθέτηση της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, σε συνδυασμό 

με την έλευση του Ιωάννη Καποδίστρια στο «τιμόνι» της διακυβέρνησής της. Οι 

τρεις Μεγάλες Δυνάμεις θα διαδραμάτιζαν έκτοτε  μεγάλο  ρόλο στα εσωτερικά του 

νέου  ελληνικού κράτους.     

Ακολούθησε ο ρωσο-τουρκικός πόλεμος του 1828-1829, με πλήρη 

επικράτηση της Ρωσίας και η υπογραφή της Συνθήκης της Αδριανούπολης στις 14 

Σεπτεμβρίου 1829, η οποία προέβλεπε ότι η Υψηλή Πύλη έπρεπε να αποδεχτεί τους 

όρους της Ιουλιανής Σύμβασης του 1827. Ακόμη, η Πύλη έπρεπε να αποδεχτεί και το 

σύμφωνο που υπέγραψαν οι Δυνάμεις στις 22 Μαρτίου 1829, που βασίστηκε στη 

Σύμβαση του Λονδίνου.  

Οι τρεις Συνθήκες που είχαν υπογραφεί  έως και το 1829 δεν εξασφάλιζαν 

στην Ελλάδα την ανεξαρτησία της. Ωστόσο, η Συνθήκη της Αδριανούπολης 

περιέλαβε στα σύνορα του ελληνικού κράτους τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια. 

Επιπλέον, τονώθηκε αρκετά η θέση της Ρωσίας στα μάτια των Ελλήνων που 

ανέκαθεν περίμεναν πολλά από εκείνη και ταυτόχρονα μειώθηκε το κύρος της 

Μεγάλης Βρετανίας, η οποία φοβόταν πιθανή επέκταση της Ρωσίας στη Μεσόγειο.  

Ο οξύς ανταγωνισμός των Δυνάμεων, κυρίως της Αγγλίας και της Ρωσίας 

οδήγησε τον Βρετανό πρωθυπουργό Ουέλλιγκτoν στο να αναζητήσει μια 

συμβιβαστική λύση στο «ελληνικό ζήτημα», η οποία έπρεπε να τονώσει το πεσμένο 

γόητρο των Βρετανών αλλά ταυτόχρονα να μην ενισχύει ιδιαίτερα τους Έλληνες
3
 και 

φυσικά να μην  κινδυνέψουν τα αγγλοκρατούμενα Επτάνησα.  

                                                           
2
 Θανάσης Χρήστου, Από την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (1821) έως την ενσωμάτωση της 

Δωδεκανήσου (1947), 22 Δοκίμια Ιστορίας, Αθήνα 1999,  σ. 39, στο εξής βλ. Θανάσης Χρήστου, 

Εθνοσυνέλευση 
3
 Θανάσης Χρήστου, Εθνοσυνέλευση, σ. 40 
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Η λύση που πρότεινε ήταν η πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας, με 

περιορισμένη όμως έκταση και σύνορα στενότερα από αυτά που όριζε το 

Πρωτόκολλο της 22ας Μαρτίου 1829.
 4

 Η λύση του Ουέλλιγκτoν προέκυπτε και από 

την πεποίθησή του πως η Ελλάδα δεν μπορούσε να υποκαταστήσει την Οθωμανική 

αυτοκρατορία που κατέρρεε, με ένα ισχυρό κράτος.
5
 

Το τελικό Πρωτόκολλο του Λονδίνου με το οποίο ιδρύεται το νέο ελληνικό 

κράτος και το οποίο αποτελείται από έντεκα άρθρα,  υπογράφηκε στις 22 Απριλίου/ 3 

Φεβρουαρίου 1830. Την βρετανική πρόταση συνυπέγραψαν η Γαλλία και η Ρωσία. 

Στο πρώτο άρθρο του το Πρωτόκολλο ορίζει ότι «Η Ελλάς θέλει σχηματίσει εν Κράτος 

ανεξάρτητον, και θέλει χαίρει όλα τα δίκαια πολιτικά, διοικητικά, και εμπορικά τα 

προσπεφυκότα εις εντελή ανεξαρτησίαν»
6
.  

Γίνεται σαφής η πολιτική ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους και 

επιβάλλεται η διεθνής ύπαρξη και αναγνώρισή του.
7
 Ωστόσο, τα νέα σύνορα 

περιορίζονται στη γραμμή Αχελώου-Σπερχειού, αφήνοντας εκτός ελληνικού  κορμού  

μεγάλο μέρος της δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Το νέο κράτος περιορίστηκε στην 

Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες.  

Αυτή η εδαφική συρρίκνωση του νέου κράτους οφειλόταν σε δύο 

παράγοντες: ο πρώτος ήταν για να δοθεί κάποιο αντάλλαγμα προς την Τουρκία για 

την παραχώρηση πολιτικής ανεξαρτησίας στην Ελλάδα. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν 

να διασφαλίσουν οι Άγγλοι τα Επτάνησα, σε περίπτωση επέκτασης των συνόρων στη 

γειτονικής τους Ακαρνανία.  

Την ανακήρυξη της πολιτικής ανεξαρτησίας και τον προσδιορισμό των 

συνόρων του νέου κράτους, ακολούθησε η διευθέτηση της πολιτειακής μορφής του 

νέου κράτους. Οι τρεις Δυνάμεις επέβαλαν το καθεστώς της μοναρχίας στο ελληνικό 

κράτος και το δικαίωμα να εκλέγουν τον βασιλέα της Ελλάδας, χωρίς όμως να 

ερωτηθεί ο ελληνικός λαός για το πρόσωπο αυτό.  

«Η ελληνική Κυβέρνησις θέλει είναι μοναρχική και κληρονομική κατά τάξιν 

πρωτοτοκίας. Θέλει εμπιστευθή εις ηγεμόνα, όστις δεν θέλει είναι δυνατόν να εκλεχθή 

μεταξύ των οικογενειών των βασιλευουσών εις τας Επικρατείας, τας υπαγραψάσας την 

συνθήκην της 6 Ιουλίου 1827 και θέλει φέρει τον τίτλον Ηγεμών Κυριάρχης της 

Ελλάδος. Η εκλογή αυτού του Ηγεμόνος θέλει είναι το αντικείμενον διακοινώσεων και 

                                                           
4
 Θανάσης Χρήστου, Εθνοσυνέλευση, σ. 40 

5
 ΙΕΕ, Επανάσταση , σ. 124   

6
 ΙΕΕ, Επανάσταση, σ. 124 

7
 Θανάσης Χρήστου, Εθνοσυνέλευση, σ. 41  
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συμφωνιών μεταγενεστέρων»
8
, αναφέρεται στο δεύτερο Πρωτόκολλο, σχετικά με τη 

μοναρχία στο νέο  ελληνικό  κράτος.    

Με βάση αυτό το Πρωτόκολλο, εκλέχθηκε από τις Μεγάλες  Δυνάμεις ως 

πρώτος ηγεμόνας του ελληνικού βασιλείου, ο Βέλγος πρίγκιπας Λεοπόλδος του Σάξ 

Κόβουργ και ορίστηκε ότι ο τίτλος του «θέλει μεταβή διαδοχικώς εις τους απογόνους 

του».
9
  Ωστόσο, ο Λεοπόλδος αρνήθηκε τον ελληνικό θρόνο διότι οι Δυνάμεις δεν 

θέλησαν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του για στρατιωτική και οικονομική 

ενίσχυση της Ελλάδας.  

Με ένα τρίτο Πρωτόκολλο της ίδιας ημέρας ορίστηκε πως η Ελλάδα θα 

αναλάμβανε εφεξής την προστασία των δυτικών χριστιανών της ελληνικής 

επικράτειας, δηλαδή των Καθολικών, καθήκον που μέχρι πρότινος ανήκε στη μεγάλη 

Δύναμη, Γαλλία.
10

  

Με τα τρία Πρωτόκολλα του Λονδίνου τερματίστηκε και επίσημα η 

ελληνική Επανάσταση που ξεκίνησε το 1821 και πέρασε δια πυρός και σιδήρου μέχρι 

να λυτρωθεί το όραμα των Ελλήνων για δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους. Το 

νέο ελληνικό κράτος υπήρχε πια και επίσημα στη διεθνή κοινότητα, δημιουργώντας 

παράλληλα μια τομή στην ελληνική ιστορία. Η 3
η
 Φεβρουαρίου 1830 θεωρείται η 

ημερομηνία «γέννησης»  του νέου ελληνικού κράτους.  

Μέσα από αυτή τη νέα κρατική οντότητα, οι αγώνες των Ελλήνων κατά τη 

διάρκεια της Επανάστασης δικαιώθηκαν και το νέο ελληνικό κράτος θα διαδραμάτιζε 

από εδώ και στο εξής καθοριστικό ρόλο για τους όμορους λαούς, θα θεμελίωνε τους 

θεσμούς και τις διοικητικές δομές του, θα εκσυγχρόνιζε την πολιτειακή του μορφή 

και θα εισήγαγε το Σύνταγμα και τον κοινοβουλευτισμό στο δημόσιο βίο του.
11

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 ΙΕΕ, Επανάσταση, σ. 125 

9
 ΙΕΕ, Επανάσταση, σ. 125 

10
 ΙΕΕ, Επανάσταση, σ. 125 

11
 Θανάσης Χρήστου, Εθνοσυνέλευση, σ. 43 
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2. Ο Ιωάννης Καποδίστριας (1776-1831) 

 Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1776 στην 

Κέρκυρα. Γονείς του ήταν ο Αντώνιος Καποδίστριας και η Αδαμαντία Γονέμη, μέλη 

και οι δύο της τοπικής αριστοκρατίας του νησιού, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί από 

το κοινωνικό και διοικητικό πλαίσιο που είχε επιβάλει στα Επτάνησα η κυρίαρχη 

βενετική εξουσία.
12

 

   Ο Ιωάννης Καποδίστριας, σε ηλικία 18 χρονών πήγε στην Ιταλία, στο 

πανεπιστήμιο της Πάδοβας, για ανώτερες σπουδές. Σπούδασε ιατρική και φιλοσοφία. 

Στην Κέρκυρα εξάσκησε το επάγγελμα του γιατρού, για λίγο καιρό όμως. Αρκετά 

νωρίς τον κέρδισε ο χώρος της πολιτικής, απότοκο των εξελίξεων στον ευρύτερο  

ευρωπαϊκό χώρο.  

Ασχολήθηκε ενεργά με τη συγκρότηση της  «Επτανήσου Πολιτείας»,
13

 όταν 

όμως τα Επτάνησα περιήλθαν ξανά σε γαλλική κατοχή, ο Καποδίστριας αρνήθηκε  

τις θέσεις που του προσέφεραν  οι  Γάλλοι  και αποφάσισε  να ζήσει στη Ρωσία.  

 Η αφοσίωση του Ιωάννη Καποδίστρια στη ρωσική πολιτική ανταμείφθηκε 

πολύ γρήγορα. Κατόπιν εντολής του τσάρου Αλέξανδρου, ο Καποδίστριας έφτασε 

στη ρωσική πρωτεύουσα τον Ιανουάριο του 1809 και εργάστηκε στο υπουργείο 

Εξωτερικών  ως κρατικός  σύμβουλος.  

Υπηρέτησε τη ρωσική πολιτική ως πρεσβευτής στη Βιέννη και στη στρατιά 

του Δούναβη στα πλαίσια του ρωσο-τουρκικού πολέμου και από τον Νοέμβρη του 

1813 έως το Σεπτέμβρη του 1814 του ανατέθηκε ο χειρισμός του ελβετικού 

ζητήματος. Κατάφερε την ενότητα και την ειρήνευση στο εσωτερικό της Ελβετίας και 

την αναγνώριση της ουδετερότητάς της. Η πράξη αυτή ενόχλησε ιδιαίτερα τους 

Γάλλους. 

Το Σεπτέμβρη του 1814 ο τσάρος Αλέξανδρος συμπεριέλαβε στη ρωσική 

αντιπροσωπεία για το Συνέδριο της Βιέννης, τον Ιωάννη Καποδίστρια, του οποίου οι 

προτάσεις και διπλωματικές ενέργειες άφησαν  άναυδους τους αντιπροσώπους, που 

έψαχναν λύσεις για την αντιμετώπιση της νέας τάξης πραγμάτων που είχε 

δημιουργηθεί στην Ευρώπη  μετά τους Ναπολεόντειους πολέμους.  

                                                           
12

 Χρήστος Λούκος, Ιωάννης Καποδίστριας, στη σειρά: Ιδρυτές της νεότερης Ελλάδας, Αθήνα 2009, 

σ.11 
13

 Θανάσης Χρήστου, Εθνοσυνέλευση, σ. 22 
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Ως επιστέγασμα των προσπαθειών αυτών, ο Καποδίστριας διορίστηκε το 

Σεπτέμβρη του 1815, υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσίας. Ένα αξίωμα που το  

ονειρευόταν χρόνια και που προσέδωσε περαιτέρω αίγλη στη μέχρι τότε πορεία του.   

Την ίδια χρονική περίοδο, ο Καποδίστριας σε συνεργασία με τον Άνθιμο 

Γαζή, ίδρυσε στη Βιέννη τη «Φιλόμουσο Εταιρεία», με σκοπό την οικονομική  

ενίσχυση των νεαρών Ελλήνων που επιθυμούσαν να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια της 

Ευρώπης.    

Η θέση του Ιωάννη Καποδίστρια στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών  

αναπτέρωσε τις ελπίδες των σκλαβωμένων Ελλήνων, που πάντα πίστευαν στην 

επέμβαση της Ρωσίας για την απελευθέρωσή τους από τους Τούρκους. Ο 

Καποδίστριας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την απελευθέρωση των 

Ελλήνων.  

Ο Καποδίστριας είχε πληροφορηθεί από το 1816 τα σχέδια της Φιλικής 

Εταιρείας, από  απεσταλμένο της Εταιρείας στη Ρωσία. Του προτάθηκε δυο φορές  η  

αρχηγία της Φιλικής, αλλά ο Καποδίστριας αρνήθηκε και με επιστολή του ενημέρωσε 

τα  μέλη της Φιλικής πως δεν δέχεται την πρόταση. Αρνήθηκε την αρχηγία, όμως δεν 

απέτρεψε το ξέσπασμα της Επανάστασης. Την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας ανέλαβε 

τελικά ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, αξιωματικός του ρωσικού στρατού. 

Οι εξελίξεις που ακολούθησαν στα Συνέδρια του Troppau (Τροπάου) και του 

Laibach (Λάιμπαχ), με σκοπό την κατάπνιξη των εξεγέρσεων των ευρωπαϊκών λαών 

από τις Μεγάλες Δυνάμεις, δικαίωσαν αυτή  την άρνηση του Καποδίστρια.  Όσο ήταν 

σε εξέλιξη το Συνέδριο στο Λάιμπαχ, έφτασε η είδηση για το ξέσπασμα της 

ελληνικής Επανάστασης.  

Ήταν η χειρότερη χρονική στιγμή για το ελληνικό ζήτημα, διότι η στάση του 

Μέττερνιχ δεν άφηνε περιθώρια για υπόνοια υπόθαλψης της ελληνικής Επανάστασης 

από την πλευρά της Ρωσίας, ιδίως όταν αρχηγός της ήταν ένας αξιωματικός του 

ρωσικού στρατού.   

Η Ρωσία αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει την ελληνική Επανάσταση, πέτυχε 

όμως την ανάκληση του Ρώσου πρεσβευτή Στρογκάνωφ από την Κωνσταντινούπολη, 

μετά το φριχτό θάνατο του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄. Ο τσάρος δεν δέχθηκε να 

υπογράψει την πρόταση του Καποδίστρια για υπογραφή συνθήκης που θα ρύθμιζε το 

ελληνικό ζήτημα. Τσάρος και Καποδίστριας διαφώνησαν έντονα, με αποτέλεσμα την 

παραίτηση του δεύτερου.     
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Ο τσάρος προσπάθησε να τον μεταπείσει, ωστόσο δέχθηκε το αίτημα του, 

δίνοντας σε αυτό το χαρακτήρα της άδειας. Ο Καποδίστριας σταμάτησε σταδιακά 

από τα αξιώματά του και αναχώρησε για τη Γενεύη τον Αύγουστο του 1822, όπου 

ιδιώτευσε ως τον Απρίλη του 1827 και την εκλογή του στο αξίωμα του Κυβερνήτη 

της Ελλάδος.  

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, στα πλαίσια της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης των 

Ελλήνων, εκλέχθηκε τον Απρίλιο του 1827 πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος με 

επταετή θητεία. Ο Καποδίστριας δεν είχε πια λόγο να απαρνηθεί την εμπλοκή του 

στα ελληνικά πράγματα. Είχαν προηγηθεί το Πρωτόκολλο της Πετρούπολης και η 

Συνθήκη του Λονδίνου, που δρομολογούσαν το ελληνικό ζήτημα σε νέα βάση.  

Ο Ιωάννης Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο, την  προσωρινή πρωτεύουσα 

του υπό εκκόλαψη ελληνικού κράτους, στις αρχές Ιανουαρίου του 1828. Ο ελληνικός 

λαός τον υποδέχθηκε μέσα σε ένα πανδαιμόνιο χαράς.
14

  Ο Καποδίστριας ανέλαβε 

μια χώρα πλήρως κατεστραμμένη από τον πόλεμο και τους εμφυλίους. Ορισμένα 

εδάφη τα κατείχαν ακόμη Τουρκοαιγύπτιοι.  

Το έργο που αναλάμβανε ο Κυβερνήτης φάνταζε πελώριο και με μεγάλα 

εμπόδια στο δρόμο του. Ο Ιωάννης Καποδίστριας έφτασε στην Ελλάδα σε ηλικία 51 

ετών
15

. Με τη φήμη και τη λαμπρή καριέρα του στη διεθνή διπλωματία, καθώς και   

με τη μόρφωσή του, κατάφερε στο σύντομο διάστημα της διακυβέρνησής του να 

καταστήσει το ερείπιο που παρέλαβε σε ένα σοβαρό κράτος, έστω και σε υποτυπώδη 

μορφή.      

Όταν έφτασε ο Καποδίστριας στην Ελλάδα η κατάσταση που υπήρχε ήταν 

εντελώς αποκαρδιωτική. Όπως έγραψε ο Friedrich von Thiersch, γνωστός ως  

Ειρηναίος Θήρσιος, Βαυαρός λόγιος, φιλέλληνας  και καθηγητής του Πανεπιστημίου 

του Μονάχου «Η χώρα όση είχε απελευθερωθεί ως εκείνη τη στιγμή, έμοιαζε μ’ ένα 

σωρό ερείπια που καπνίζουν ύστερα από μια καταστρεπτική πυρκαγιά. Ο Μοριάς ήταν 

ρημαδιό. Κράτος δηλαδή και στην πιο υποτυπώδη έννοια δεν υπήρχε». 
16

  

Ο Ιωάννης Καποδίστριας αναλάμβανε ένα πολύ δύσκολο έργο και ξεκίνησε 

αμέσως σκληρή δουλειά.. Απώτερος σκοπός του ήταν να κάνει την Ελλάδα χώρα 

                                                           
14

 Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 197, στο 

εξής βλ. Απόστολος Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία 
15

 John A. Petropoulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο (1833-1843),   Αθήνα 

1997, σ. 131, στο εξής βλ. John  A. Petropoulos, Πολιτική  
16

 Παύλος Β. Πετρίδης, Πολιτικοί και Συνταγματικοί Θεσμοί στη νεότερη Ελλάδα (1821-1843). Η 

Πολιτική Οργάνωση του Αγώνα- η Καποδιστριακή Πολιτεία-η Βαυαροκρατία, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 

121-122, στο εξής βλ. Παύλος Πετρίδης, Θεσμοί 
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αγροτική και αυτάρκη και να την υψώσει στη σειρά των πολιτισμένων ευρωπαϊκών 

κρατών.
17

  Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να επιβάλλει την τάξη, να 

εξαλείψει την πειρατεία στο Αιγαίο, να οργανώσει τις δημόσιες υπηρεσίες, να 

δημιουργήσει τακτικό στρατό και στόλο. 

 Επίσης, φρόντισε για τα οικονομικά του κράτους, την ανάπτυξη της 

γεωργίας και τον εποικισμό των προσφύγων. Η προσπάθειά του να απαλλάξει τον 

απλό λαό από την επιρροή των προυχόντων, είναι κάτι που το προσπάθησε πολύ, 

αλλά και του στοίχησε τη ζωή.  

Ως το μεγαλύτερο επίτευγμά του θεωρείται η συνέχιση του πολέμου στη 

Στερεά Ελλάδα, ώστε να απελευθερωθούν τα ελληνικά εδάφη  όταν θα επιδικαζόταν 

από τις Μεγάλες Δυνάμεις το ζήτημα των συνόρων της νέας ελληνικής  

επικράτειας.
18

  

Οι προσπάθειες του Κυβερνήτη για την Παιδεία ήταν σπουδαίες και 

πηγάζουν από την δική του παιδεία και μόρφωση και από την επιρροή των 

ευρωπαϊκών ρευμάτων που είχε ζήσει. Η ελληνική πραγματικότητα ήταν δυστυχώς  

διαφορετική. Η αμάθεια των Ελλήνων ήταν τόση, όση αυτή των λαών της Ευρώπης 

κατά τον 11
ο
 αιώνα.

19
 

Ο Καποδίστριας πίστευε πρώτα στην προετοιμασία για την ηθική και 

διανοητική εξύψωση των Ελλήνων και αργότερα στην ανάπτυξη μιας υγιούς παιδείας 

που θα γινόταν το ασφαλές όργανο της κοινωνικής ανάπλασης της χώρας και της  

δημιουργίας ενός υψηλού εθνικού πολιτισμού. Ήθελε να στηρίξει το νέο κράτος στην 

εργασία και την παιδεία.
20

     

Από τις πρώτες κιόλας μέρες της διακυβέρνησής του, ο Καποδίστριας βρήκε 

αρωγούς του στο όραμα της πνευματικής αναγέννησης της Ελλάδας, έναν αξιόλογο 

κύκλο λογίων, όπως ο Γ. Γεννάδιος, ο Γ. Κωνσταντάς, ο Ν. Χρυσόγελος, ο Ι. 

Βενθύλος, ο Ι. Κοκκώνης, ο Κερκυραίος Α. Μουστοξύδης, ο Ν. Σχινάς, ο Κ. 

Κοκκινάκης
21

 και άλλους, που πρόθυμα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στον 

Κυβερνήτη. 

                                                           
17

 Απόστολος Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, σ. 206 
18

 Θανάσης Χρήστου, Εθνοσυνέλευση, σ. 31  
19

 Αλέξανδρος Ι.  Δεσποτόπουλος, Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος, 

Αθήνα 1996, σ. 243, στο εξής βλ. Αλέξανδρος Ι. Δεσποτόπουλος, Καποδίστριας   
20

 Αλέξανδρος Ι.  Δεσποτόπουλος, Καποδίστριας, σ. 243   
21

 ΙΙΕ, Επανάσταση, σ. 177 
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Αρχές του 1828 ξεκίνησε η κατάρτιση του γενικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος.
22

 Τα οικονομικά μέσα ήταν ανύπαρκτα, ο Κυβερνήτης κατάφερε 

όμως με τη βοήθεια του απλού λαού, να θέσει τις βάσεις της στοιχειώδους 

εκπαίδευσης, που ήταν και η ουσία εκείνη τη χρονική στιγμή.  

Καταρχάς, ίδρυσε στην Αίγινα το Ορφανοτροφείο, με σκοπό να στεγαστούν 

500-600 ορφανά του πολέμου. Μέσα στο Ορφανοτροφείο λειτούργησαν τρία 

αλληλοδιδακτικά σχολεία, στα οποία οι καλύτεροι μαθητές, με την καθοδήγηση 

δασκάλων, έκαναν μάθημα στους συμμαθητές τους. Ο  Καποδίστριας πίστευε πως η 

αλληλοδιδακτική μέθοδος ήταν η κατάλληλη για το πνευματικό επίπεδο των 

Ελλήνων εκείνη την περίοδο.  

Μέσα στο Ορφανοτροφείο λειτούργησαν επίσης και αρκετά χειροτεχνεία 

(επαγγελματικά σχολεία), για τα παιδιά που δεν είχαν τόση έφεση στα μαθήματα. Με 

ειδικούς δασκάλους και τεχνίτες μάθαιναν μια τέχνη (ραπτική, υποδηματοποιία, 

ξυλουργική). Κάθε νέος που τελείωνε την εκπαίδευσή του έπαιρνε σαν βραβείο ένα 

μικρό χρηματικό ποσό και τα εργαλεία της τέχνης του, ώστε να αρχίσει τη ζωή του.  

Πολλά παιδιά κατευθύνονταν προς τη ναυτική τέχνη, κάτι που βοήθησε τη 

σκέψη του Καποδίστρια να ιδρύσει και Ναυτικό σχολείο, εκτός από Πολεμικό. 

Επιπλέον, μέσα στο  Ορφανοτροφείο διδασκόταν το μάθημα της μουσικής καθώς και 

της σωματικής αγωγής.
23

 

Στον περίβολο του Ορφανοτροφείου λειτουργούσε και βιβλιοθήκη. Στη 

βιβλιοθήκη συγκεντρώνονταν παλιά χειρόγραφα με σκοπό τη διάσωσή τους.  Τον 

Ιούνιο του 1829 λειτούργησε μέσα στο Ορφανοτροφείο το «πρότυπο σχολείο», το 

οποίο θα προετοίμαζε τους προχωρημένους μαθητές για το επάγγελμα του δασκάλου. 

Το σχολείο αυτό ήταν το πρώτο από μια  σειρά ομοίων, που θα ιδρύονταν σε όλες τις 

μεγάλες πόλεις.
24

 

Οι εισηγήσεις του Καποδίστρια για την Παιδεία στην Δ΄ Εθνοσυνέλευση τον 

Ιούλιο του 1829, είχε την πλήρη στήριξη των αντιπροσώπων. Ιδίως όταν ανέλαβε, τη 

γενική εποπτεία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ο λόγιος Ανδρέας 

Μουστοξύδης, η πορεία της Παιδείας ήταν ακόμα  πιο  ανοδική.  

Η ομοιόμορφη και συστηματική διδασκαλία σε όλα τα αλληλοδιδακτικά 

σχολεία του κράτους έγινε με το εγχειρίδιο αλληλοδιδακτικής μεθόδου του Γάλλου 

                                                           
22

 ΙΙΕ, Επανάσταση, σ. 177 
23

 ΙΙΕ, Επανάσταση, σ. 177 
24

 ΙΙΕ, Επανάσταση, σ. 177 
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Sarazin (Σαραζίν), το οποίο κρίθηκε ως το πλέον κατάλληλο. Τη μετάφραση ανέλαβε 

ο Ι. Κοκκώνης, με ρητή εντολή του Κυβερνήτη να προσαρμοστεί η μετάφρασή του 

στην ελληνική πραγματικότητα.
25

  

Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο Καποδίστριας αντικατέστησε  

τα «ελληνικά σχολεία» της τουρκοκρατίας, με τα «πρότυπα» ή «τυπικά σχολεία». 
26

 

Τα προκαταρκτικά αυτά σχολεία θα ήταν τριετούς φοίτησης και θα υπήρχαν σε όλες 

τις πρωτεύουσες των επαρχιών και σε όλα τα νησιά ανεξαιρέτως. Σε αυτά τα σχολεία 

θα προετοιμάζονταν στην εντέλεια οι πρωτοβάθμιοι δάσκαλοι της αλληλοδιδακτικής 

μεθόδου  και όσοι ήθελαν να προχωρήσουν τις σπουδές τους. 
27

 

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το Κεντρικό Σχολείο που ιδρύθηκε στην Αίγινα το 

Νοέμβρη του 1829 και ήταν ουσιαστικά ένα είδος γυμνασίου, ένα ανώτερο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα με σκοπό να μορφωθούν εκεί οι μετέπειτα δάσκαλοι των 

«τυπικών σχολείων».  

Στο Κεντρικό Σχολείο φοίτησαν πάνω από 500 νέοι, ανάμεσά τους και ο 

ιστορικός Κων/νος Παπαρηγόπουλος. Επίσης, στο σχολείο αυτό σπούδασαν και 

πολλοί νέοι από τις αλύτρωτες περιοχές, κάτι που θεωρήθηκε σπουδαία και 

προσωπική επιτυχία του Κυβερνήτη.   

Όσον αφορά τη μόρφωση των κοριτσιών, ο Καποδίστριας μπορεί να μην 

κατέβαλε αγωνιώδεις προσπάθειες, δεν ήταν όμως αρνητικός.
28

 Σχολεία θηλέων  

λειτούργησαν στην Αίγινα, που είχε πια μεταμορφωθεί σε μια πραγματική 

«σχολειούπολη»
29

, στο Ναύπλιο, στη Σύρο, στην Ύδρα και την Αθήνα. Ο Ανδρέας 

Μουστοξύδης οριοθέτησε τη μόρφωση των θηλέων στα πλαίσια της «οικιακής 

ευδαιμονίας, με την καλλιέργεια και ανάπτυξη των καθαρών και αυστηρών ηθών που 

ταιριάζουν στις Ελληνίδες».
30

 

Ιδρύθηκε  Κεντρικό Πολεμικό Σχολείο στο Ναύπλιο, Εμπορική Σχολή στη 

Σύρο, όπου άκμαζε το εμπόριο, καθώς και  πρότυπη  Αγροτική Σχολή στην Τίρυνθα 

και ένα «Πρότυπον Αγροκήπιον»
31

, δωρεά του φιλέλληνα  Εϋνάρδου. 
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 Ο Καποδίστριας  ενδιαφέρθηκε και για τους  Έλληνες του εξωτερικού που 

είχαν διασκορπιστεί σε διάφορες χώρες από τον καιρό της Επανάστασης. Ιδρύθηκαν 

σχολεία στη Δρέσδη, το Παρίσι, τη Γενεύη, το Μόναχο, όπου δίδαξαν και  Έλληνες 

δάσκαλοι. Σκοπός αυτών των σχολείων ήταν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των 

ξεριζωμένων νέων ώστε να επιστρέψουν ξανά στην ελεύθερη πια  πατρίδα τους. 
32

 

Ιδιαίτερη μέριμνα έδειξε ο Κυβερνήτης για την ανάπτυξη της τυπογραφίας. 

Το πρώτο τυπογραφείο ιδρύθηκε στην Αίγινα και λειτουργούσε στο χώρο του 

Ορφανοτροφείου και εκεί εκπαιδεύονταν αρκετοί τρόφιμοι. Εκεί τυπώνονταν τα 

σχολικά βιβλία, τα οποία διανέμονταν δωρεάν. Ιδρύθηκαν άλλα τρία τυπογραφεία, 

στο Ναύπλιο, τη Σύρο και την Ύδρα. 
33

 

Ο Κυβερνήτης είχε ιδρύσει και ένα Μουσείο στην Αίγινα με σκοπό να 

φυλάσσονται οι αρχαιότητες του τόπου, μετά τον απελευθερωτικό Αγώνα. Μέσα στο 

μουσείο αυτό στεγάστηκαν επιγραφές, ορισμένα γλυπτά και αγγεία. Στο Ναύπλιο για 

τον ίδιο σκοπό είχε ήδη ιδρυθεί από τον καιρό του Αγώνα η «Εταιρία Φιλόμουσων». 

Τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής πολιτικής του Καποδίστρια στα λίγα 

χρόνια της διακυβέρνησής του ήταν εντυπωσιακά. Στις αρχές του 1831 

λειτουργούσαν στην ελληνική επικράτεια 121 επίσημα κρατικά και αλληλοδιδακτικά 

σχολεία με περίπου 10.000 μαθητές. Επίσης, 5.000 μαθητές διδάσκονταν από 

«ελεύθερους δασκάλους» λόγω έλλειψης σχολικών κτιρίων. Λειτουργούσαν ακόμη 

11 «κυβερνητικά εκπαιδευτικά καταστήματα», που συντηρούνταν αποκλειστικά από 

την κυβέρνηση.
34

    

Ανάλογη σημασία έδωσε ο Κυβερνήτης και στα εκκλησιαστικά ζητήματα, 

τα οποία βρίσκονταν σε παρακμή. Η εκπαίδευση της νεολαίας σε συνδυασμό με τη 

θεοσέβεια που πήγαζε από τη βαθιά θρησκευτικότητα του Καποδίστρια, τον οδήγησε 

και στη σύσταση κοινού υπουργείου  για τους δυο αυτούς τομείς.  

Η άποψή του πως «η κοινωνική και πολιτική ανόρθωση του έθνους είναι η 

ηθική διαμόρφωση των πολιτών δια της ιεράς θρησκείας και της ορθής παιδείας»
35

, 

ήταν η βάση της πολιτικής του. Από τις πρώτες ενέργειες του Κυβερνήτη για τα 

ζητήματα της Εκκλησίας ήταν η επιβεβλημένη από τα γεγονότα, ηθική ανύψωση του 

κλήρου. 
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Τον Οκτώβρη του 1830 εγκαινιάστηκε στον Πόρο, το Εκκλησιαστικό 

Σχολείο, το οποίο στεγάστηκε στη μονή της Ζωοδόχου Πηγής. Το σχολείο αυτό 

ανήκε στα «κυβερνητικά σχολεία», δηλαδή σε αυτά που συντηρούσε οικονομικά  το 

κράτος. Οι μαθητευόμενοι υπότροφοι ήταν ηλικίας 12-18 ετών. Τα μαθήματα που 

διδάσκονταν ήταν η ελληνική γλώσσα, η ιστορία της θρησκείας και η κατήχηση.  

Ο Καποδίστριας έδειξε μεγάλο ζήλο για το Σχολείο αυτό και έφερε ως 

διδασκάλους κορυφαίους ιερείς. Το Εκκλησιαστικό Σχολείο λειτούργησε ως τις αρχές 

του 1832 και έπειτα σταμάτησε τη λειτουργία του καθώς έγινε αντικείμενο αρνητικού 

σχολιασμού για τις συνθήκες διαβίωσης των υπότροφων μαθητών. Η Αντιβασιλεία 

δεν ασχολήθηκε ξανά με την ανασύσταση του σχολείου αυτού.   

Το ζήτημα που επίσης απασχόλησε τον Κυβερνήτη Καποδίστρια ήταν οι 

σχέσεις του νέου κράτους με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ωστόσο, δεν πίστευε πως 

ήταν η κατάλληλη στιγμή για την επανασύνδεση των δύο πλευρών, διότι ως έμπειρος 

διπλωμάτης γνώριζε πως δεν γινόταν η ελεύθερη Ελλάδα να έχει ως θρησκευτικό 

αρχηγό έναν Πατριάρχη διορισμένο από το σουλτάνο.  

Έτσι απέκρουσε με  προσήκοντα σεβασμό
36

, κάθε προσπάθεια που κατέβαλε 

ο Πατριάρχης Αγαθάγγελος (1826-1830), ο οποίος απέστειλε στον Κυβερνήτη μια 

αντιπροσωπεία για να συζητήσει μαζί του το ενδεχόμενο συμβιβασμού. Με επιστολή 

του στον Πατριάρχη, ο Κυβερνήτης του υπενθύμισε τους οκταετείς αγώνες των 

Ελλήνων για την ανάκτηση της ελευθερίας τους, το μαρτύριο του Γρηγορίου Ε΄ και 

γενικά τις φρικαλεότητες των Τούρκων.  

Ο Κυβερνήτης προσπάθησε να βάλει μια τάξη στον κλήρο, συγκροτώντας 

μια προσωρινή επιτροπή που θα περιόδευε στην Πελοπόννησο και τα νησιά, με 

σκοπό να καταγράψουν τον αριθμό και την περιουσία μοναστηριών και εκκλησιών. 

Οι επιτροπές περιόδευσαν μεν στις προαναφερθείσες περιοχές, αλλά δεν κατέγραψαν 

σχεδόν τίποτα.
37

  

Ο Καποδίστριας δημιούργησε μερικές προσωρινές επισκοπές, στις οποίες 

τοποθετήθηκαν απλοί τοποτηρητές και προσπάθησε να διώξει από την ελληνική 
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επικράτεια τους περιπλανώμενους καλόγερους που έρχονταν από την Οθωμανική 

αυτοκρατορία
38

, δυσκολεύοντας πολύ την ήδη χαοτική κατάσταση που επικρατούσε.  

Επίσης, για να σταματήσει η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών που 

παρείχαν ιερείς και καλόγεροι στον εξαθλιωμένο ελληνικό λαό, ο Κυβερνήτης  

ίδρυσε δικαστήρια και άφησε στους κληρικούς μόνο τις θρησκευτικές υποθέσεις και 

την τέλεση του μυστηρίου του γάμου. Αυτό δεν άρεσε στους απείθαρχους κληρικούς 

που είχαν μάθει να δρουν σε καθεστώς ανομίας επί αιώνες και βρήκαν ως 

συμπαραστάτες τους προεστούς, οι οποίοι είχαν επίσης στραφεί εναντίον του 

Κυβερνήτη.
39

 

Η τελευταία προσπάθεια του Καποδίστρια να αναδιοργανώσει τον κλήρο 

ήταν στην Εθνοσυνέλευση του Άργους (11 Ιουλίου-6 Αυγούστου 1829), όπου 

πρότεινε να συγκεντρωθούν σε ένα κοινό ταμείο τα χρήματα εκκλησιών και 

μοναστηριών, με σκοπό να διατεθούν στην ανασύσταση των εκκλησιών και για την 

ενίσχυση της Παιδείας. Η πρότασή του δεν υλοποιήθηκε ποτέ.  Είχε επίσης προτείνει 

τον τρόπο εκλογής των αρχιερέων και είχε ανακηρύξει στην Ελλάδα επικρατούσα την 

Ορθόδοξη Εκκλησία. 
40

 

Από τις αρχές του 1831 υπήρχαν φήμες για επικείμενη δολοφονία του 

Κυβερνήτη, φήμες που είχαν φτάσει και στον ίδιο. Η αντιπολίτευση της Ύδρας, όπου 

είχαν συγκεντρωθεί όλοι οι δυσαρεστημένοι από τα μέτρα του Κυβερνήτη, είχε 

φτάσει σε παροξυσμό, με την υποστήριξη της Αγγλίας και Γαλλίας που ανέκαθεν 

θεωρούσαν τον Κυβερνήτη «όργανο» της ρωσικής πολιτικής.  

Η αγάπη του Καποδίστρια για τον απλό λαό και η αγανάκτησή του για την 

πίεση που ασκούσε σε αυτόν η άρχουσα τάξη των προεστών, ήταν κάτι που οδήγησε 

τον Κυβερνήτη σε μέτρα που περιόριζαν κατά πολύ τα όσα ίσχυαν επί αιώνες για την 

οικονομική και πολιτική ελίτ της εποχής.  

Τελικά, η διαμάχη με την οικογένεια Μαυρομιχάλη, την πλέον εύρωστη 

οικονομικά οικογένεια του Μοριά, στοίχισε τη ζωή του Κυβερνήτη. Ο Γεώργιος και 

Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης δολοφόνησαν τον Κυβερνήτη στο Ναύπλιο στις 27  

Σεπτεμβρίου 1831, μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα.     

     Τη δολοφονία του Καποδίστρια ακολούθησε ένα χάος. Η χώρα περιήλθε 

ξανά σε εμφύλια εμπόλεμη κατάσταση, που κράτησε σχεδόν δυο χρόνια, ως ο 1833 
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και την έλευση του Όθωνα. Ο Αυγουστίνος Καποδίστριας, αδερφός του Ιωάννη, 

ανέλαβε προσωρινά  τα ηνία της χώρας,  αλλά δεν μπορούσε να επιβάλει την τάξη.  

Κάθε σοβαρή προσπάθεια του Καποδίστρια να συστήσει ένα νέο κράτος 

ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σταμάτησε με τον τραγικό θάνατό του. Το πολιτικό του 

«πιστεύω» να δημιουργήσει ένα «πατερναλιστικό κράτος», με την προώθηση των 

ατομικών και οικογενειακών συμφερόντων
41

, έκοψε το νήμα της ζωής του, κάνοντας 

την Ελλάδα να χάσει έναν άξιο πολιτικό άνδρα και μια προσωπικότητα διεθνούς  

κύρους.  

Με το θάνατό του σταμάτησε η πνευματική ανασυγκρότηση της Ελλάδας, που 

τόσο είχε ονειρευτεί και παλέψει για αυτό. Από τα 121 αλληλοδιδακτικά σχολεία που 

υπήρχαν ως τις αρχές του 1831, σώζονται περί τα μέσα του 1832, μόνο τα 60 και 

αυτά μόνο στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
 42

   

Ο Καποδίστριας είχε προαναγγείλει τη δημιουργία Πανεπιστημίου, με 

πρώτους φοιτητές τους αποφοίτους του Κεντρικού Σχολείου της Αίγινας.
43

 Το 

Κεντρικό Σχολείο της Αίγινας ατόνησε μετά τη δολοφονία του Κυβερνήτη και το 

1835 μεταφέρθηκε στην Αθήνα και μετονομάστηκε σε Γυμνάσιο.   

Στο χώρο της Εκκλησίας εξακολούθησε το ίδιο χάος. Στην Εθνοσυνέλευση 

της Πρόνοιας, (που έγινε μετά την εκλογή του Όθωνα)
44

, ο υπουργός Παιδείας και 

Εκκλησιαστικών, Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός, επανέλαβε τις θέσεις του  Κυβερνήτη. Η 

Εθνοσυνέλευση όμως διαλύθηκε και η ρύθμιση των εκκλησιαστικών ζητημάτων 

έμεινε μετέωρη ως την έλευση του Όθωνα και της Αντιβασιλείας. 

Αξίζει να αναφερθεί πως η επίσημη Εκκλησία υποστηρίζει πως ο Ιωάννης  

Καποδίστριας δολοφονήθηκε για την πρόθεσή του να ανακηρύξει την Ορθοδοξία ως 

επίσημη πίστη του έθνους. Ακόμη υποστηρίζει πως ο Κυβερνήτης ήθελε να 

αποκαταστήσει τις σχέσεις της Ελλάδας με το Πατριαρχείο και να αξιοποιήσει για το 

καλό του έθνους την εκκλησιαστική περιουσία και όλα αυτά δεν άρεσαν καθόλου 

στις  Μεγάλες Δυνάμεις, για αυτό και δολοφονήθηκε.
45
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3. Η έλευση του Όθωνα στην Ελλάδα (1833) 

 Τη δολοφονία Καποδίστρια ακολούθησε χάος και αναρχία. Τα πάντα 

θύμιζαν την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο. Οι  Έλληνες διχασμένοι για 

άλλη μια φορά πολιτικά, επιβεβαίωσαν τον κανόνα πως δεν μπορούσαν να 

«αυτοκυβερνηθούν» και ότι υπήρχε αποτυχία στον τομέα ανάδειξης της πολιτικής 

ηγεσίας.
46

  

Η τριμελής Διοικητική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Αυγουστίνο 

Καποδίστρια, Ιωάννη Κωλέττη και Θεόδωρο Κολοκοτρώνη αδυνατούσε να επιβάλει 

την τάξη. Η Δ΄ Εθνοσυνέλευση που έλαβε χώρα στο Άργος δεν μπόρεσε να 

εξομαλύνει τα πάθη των αντίπαλων στρατοπέδων και διαλύθηκε. 

Στις 7 Μαΐου του 1832 με τη Συνθήκη του Λονδίνου, που συνυπέγραψαν οι 

Μεγάλες Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία), επιλέχθηκε ως πρώτος  βασιλέας της 

Ελλάδος ο δεκαεφτάχρονος πρίγκιπας Όθωνας, δευτερότοκος γιος του βασιλέα 

Λουδοβίκου Α΄ της Βαυαρίας. Οι Μεγάλες Δυνάμεις ήθελαν να τερματίσουν 

οριστικά το ελληνικό ζήτημα και να επιφέρουν τη σταθερότητα στην Εγγύς 

Ανατολή.
47

  

Στην επιλογή του Όθωνα συνηγόρησαν διάφοροι λόγοι, όπως ο 

φιλελληνισμός του βασιλιά Λουδοβίκου Α΄, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε 

την εξέγερση των Ελλήνων, με αποστολή στρατευμάτων στην Ελλάδα,  προσπάθεια 

επιμόρφωσης των ελληνόπουλων στο Μόναχο. Ο Λουδοβίκος δέχτηκε με χαρά την 

εκλογή του γιου του στον ελληνικό θρόνο, καθώς ήταν και προσωπική του επιθυμία. 

Τη συμφωνία των τριών Δυνάμεων συνυπέγραψε και η Βαυαρία, χωρίς όμως 

την παρουσία Έλληνα εκπροσώπου, καθώς η εύθραυστη κατάσταση που επικρατούσε 

στην Ελλάδα, δεν άφηνε περιθώρια για μια τέτοια παρουσία. Χαρακτηριστικό των 

οξυμένων παθών των Ελλήνων είναι η παρουσία και των τριών εκπροσώπων (Κίτσος 

Μπότσαρης, Δημήτριος Πλαπούτας, Ανδρέας Μιαούλης) της ελεύθερης Ελλάδας 

(Στερεά, Πελοπόννησος και νησιά)  στην παράδοση του στέμματος στον Όθωνα.  

Τα άρθρα 1-3 της Συνθήκης όριζαν τον πρίγκιπα Όθωνα της Βαυαρίας 

«κληρονομικό μονάρχη με τον τίτλο του βασιλιά»
48

 και την ελληνική επικράτεια 

«ανεξάρτητη κληρονομική μοναρχία κατά τάξη πρωτοτοκίας».
49

 Με το άρθρο 8 

καθιερωνόταν η κληρονομική διαδοχή: σε περίπτωση ατεκνίας του Όθωνα, στο θρόνο 
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θα ανέβαινε ο νεότερος  αδερφός του  και τα παιδιά του ή αν και αυτός ο αδερφός δεν 

αποκτούσε παιδιά, το θρόνο θα έπαιρνε ο αμέσως μικρότερος αδερφός του.
50

  

Τα άρθρα 9-10 της Συνθήκης εξουσιοδοτούσαν τον Λουδοβίκο να ορίσει μια  

τριμελή Αντιβασιλεία, η οποία θα ασκούσε τη βασιλική εξουσία ως την ενηλικίωση 

του Όθωνα, την 1
η
 Ιουνίου 1835 και τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων του.  Με τα 

άρθρα 14-15 προβλεπόταν ο σχηματισμός στρατιωτικού σώματος 3.500 ανδρών, που 

θα συνόδευαν τον βασιλιά και την Αντιβασιλεία στην Ελλάδα. Επίσης, Βαυαροί 

αξιωματικοί θα αναλάμβαναν την οργάνωση του ελληνικού στρατού.
51

  

Τέλος, στο άρθρο 4, οι Μεγάλες Δυνάμεις εγγυήθηκαν για την τήρηση των 

άρθρων της Συνθήκης και επιπλέον, όρισαν το ποσό των 60.000.000 φράγκων, ως 

βοήθημα για τη σύναψη εξωτερικών  δανείων
52

 που θα έκανε το νέο βασίλειο στο 

ξεκίνημά του.   

Όλα αυτά τα εγγυήθηκαν οι Μεγάλες Δυνάμεις με σκοπό να σταματήσει η 

εμφύλια διαμάχη των Ελλήνων και να εδραιώσει την εξουσία του ο Όθωνας σε μια 

χώρα που δεν διακρινόταν για τα ισχυρά μοναρχικά της αισθήματα
53

, παρόλο που οι 

Έλληνες πίστευαν πως μόνο μια μοναρχία εκείνη τη στιγμή, μπορούσε να επιβάλει 

την τάξη.  

Πράγματι, τα νέα για την αποδοχή του στέμματος από την πλευρά του 

Όθωνα, ανακούφισαν τον ελληνικό λαό. Η Εθνοσυνέλευση του Άργους, που συνέχισε 

τις εργασίες της στο προάστιο της  Πρόνοιας τον Ιούλιο του 1832, μετά τη βίαιη 

αυτοδιάλυσή της,  επικύρωσε την εκλογή του Βαυαρού μονάρχη.  

Ωστόσο είχαν προκύψει δύο σημαντικά ζητήματα: Το ένα ήταν η δυσκολία 

της Ρωσίας να αποδεχτεί τον Όθωνα διότι δεν ήταν χριστιανός ορθόδοξος, ούτε είχε 

σκοπό να γίνει, όπως τόνιζε και ο ίδιος και ο πατέρας του. Όμως μετά την περίπτωση 

του Λεοπόλδου, άλλος υποψήφιος για τον ελληνικό θρόνο δεν υπήρχε
54

, καθώς δεν 

έπρεπε να προέρχεται και από τους βασιλικούς οίκους των τριών Μεγάλων 

Δυνάμεων, ενώ πολλοί απέρριπταν το ελληνικό στέμμα φοβούμενοι την εύθραυστη 

κατάσταση.     

Το άλλο ζήτημα ήταν η αποδοχή της συνολικής κατάστασης από την πλευρά 

της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Τα κύρια προβλήματα που προφασίζονταν οι 
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Τούρκοι ήταν η διευθέτηση των συνόρων και η χρηματική αποζημίωση που 

απαιτούσαν  για την οριστική λήξη των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δυο χώρες.  

Ύστερα από πολλές και επίπονες διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών 

Δυνάμεων και της Πύλης, ειδικά στο ζήτημα των συνόρων, αποφασίστηκε η 

συνοριακή γραμμή Αμβρακικού –Παγασητικού, όπως όριζε και το Πρωτόκολλο του 

Λονδίνου του 1829.
55

  Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα και Κυκλάδες ανήκαν πια  και 

επίσημα στο νέο ελληνικό κράτος.  

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Κάννινγκ (George Kanning) 

ήταν ο χειριστής του ζητήματος της τελικής διευθέτησης των ελληνικών συνόρων, 

για τα οποία τόσο είχε αγωνιστεί ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος δυστυχώς δεν 

πρόλαβε να δει την προσπάθειά του να γίνεται πραγματικότητα.  

Ακόμη επικυρώθηκε στην Τουρκία το ποσό των 40 εκατομμυρίων (σε 

γρόσια) και ξεκίνησε η εκκένωση των συνόρων από τα τουρκικά στρατεύματα. Όλα 

αυτά έγιναν με τον Διακανονισμό της Κωνσταντινούπολης ή αλλιώς τη Συνθήκη του 

Καλεντέρ Κιόσκ  της 9
ης

/21
ης

 Ιούλιου 1832.
56

  

Στις 14/26 Δεκεμβρίου 1832, η Πύλη αποδέχεται τελικώς τα σύνορα και την 

εκλογή του Όθωνα στον θρόνο της Ελλάδος και ανοίγει πια ο δρόμος για την έλευσή 

του στην Ελλάδα. Ο νεαρός βασιλιάς έφτασε στο Ναύπλιο στις 30 Ιανουαρίου 1833, 

με τη βρετανική φρεγάτα «Μαδαγασκάρη» και γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό από 

τους  Έλληνες, παρά το νεαρό της ηλικίας του.  

Ο νεαρός βασιλιάς Όθωνας ήταν δευτερότοκος γιος του βασιλιά της 

Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄. Γεννήθηκε τη 1
η
 Ιουνίου 1815 στο Σάλτσμπουργκ της 

Αυστρίας, (που τότε ανήκε στη Βαυαρία), με πλήρες όνομα Όθων-Φρειδερίκος-

Λουδοβίκος της Βαυαρίας. Ο Όθωνας ανήκε στη δυναστεία των Wittelsbach 

(Βίτελσμπαχ). Μητέρα του ήταν η βασίλισσα Θηρεσία, κόρη του δούκα του Σαξ-

Άλτενμπουργκ. 
57

 

Λέγεται πως ο βασιλιάς  Όθωνας, μέσω ενός προγόνου του, του δούκα 

Ιωάννη Β΄ (1341-1397), συνδεόταν με συγγενικό δεσμό με τους βυζαντινούς 

αυτοκρατορικούς οίκους των Κομνηνών και των Λασκάρεων. 
58
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Ο Όθωνας είχε λάβει επιμελημένη μόρφωση, όχι όμως για πρίγκιπα που 

προοριζόταν να βασιλεύσει. Οι γονείς του τον προόριζαν να αναλάβει δευτερεύουσα 

θέση μέσα στον κρατικό μηχανισμό και συγκεκριμένα στον εκκλησιαστικό τομέα. 

  Διδάχθηκε από μικρός τη λατινική γλώσσα και την ελληνική μόλις δέχτηκε 

το ελληνικό στέμμα. Ήξερε ιππασία και ήταν άριστος κολυμβητής. Είναι γεγονός πως 

ο νέος βασιλιάς είχε ασθενική κράση και οι γονείς του τον πρόσεχαν ιδιαίτερα.
59

  

Στο πρόσωπο του νέου βασιλιά, οι ταλαιπωρημένοι από σκλαβιά, πολέμους 

και εμφύλιους σπαραγμούς Έλληνες, είδαν τον εγγυητή της πολιτικής σταθερότητας  

και τον άνθρωπο που θα εκπλήρωνε τους διακαείς εθνικούς  πόθους τους.  

Λόγω του γεγονότος πως ο βασιλιάς ήταν ανήλικος, τον συνόδευσε μια 

τριμελής Αντιβασιλεία, επιλεγμένη αυστηρά από τον βασιλιά Λουδοβίκο, που θα  

ασκούσε τη διακυβέρνηση ως την ενηλικίωσή του.   

Ο Λουδοβίκος διόρισε με διάταγμα της 5
ης

 Οκτωβρίου 1832 ως 

Αντιβασιλείς: τον κόμη Joseph Ludwig von  Armansperg (1787-1853), πρώην μέλος 

της πολιτικής σκηνής της Βαυαρίας, τον καθηγητή γερμανικού και γαλλικού Δικαίου 

του Πανεπιστημίου του Μονάχου και μυστικοσύμβουλο της βαυαρικής Αυλής, Georg 

Ludwig von Maurer (1790-1872) και τον αντιστράτηγο  Karl Willhelm von Heideck 

(1788-1861). 

Και στους τρεις παραχώρησε την πλήρη άσκηση των κυριαρχικών 

δικαιωμάτων του Όθωνα.
60

 Επίσης διορίστηκε ο Karl von Abel, σύμβουλος του 

βαυαρικού υπουργείου Εξωτερικών, ως  γραμματέας και αναπληρωματικό μέλος της 

Αντιβασιλείας. Τέλος, ο Johann Baptist Greiner, βαυαρός κρατικός λειτουργός, 

διορίστηκε ως ένα είδος συνδέσμου ανάμεσα στην Αντιβασιλεία και τα υπουργεία.
61

  

Ο Armansperg διορίστηκε πρόεδρος της Αντιβασιλείας και πρώτος μεταξύ 

ίσων. Θα είχε τη γενική εποπτεία των συνεδριάσεων καθώς επίσης και τη σφραγίδα 

του κράτους. Θα εκπροσωπούσε το Συμβούλιο της Αντιβασιλείας στις 

διαπραγματεύσεις με ξένους διπλωμάτες και είχε το δικαίωμα να συνάπτει 

συμφωνίες, υποκείμενες στην έγκριση των συναδέλφων του.
62

  

Ο Maurer θα αναλάμβανε την οργάνωση των ζητημάτων της Παιδείας, της 

Εκκλησίας και της Δικαιοσύνης. Ο Heideck είχε ξαναέρθει στην Ελλάδα, ως 
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επικεφαλής ομάδας Βαυαρών με σκοπό την παροχή βοήθειας στους 

επαναστατημένους Έλληνες, μετά την έξοδο του Μεσολογγίου το 1826 και είχε 

μείνει τρία χρόνια και ήξερε περισσότερο τους Έλληνες και τις συνήθειές τους σε 

σχέση με τους  άλλους  δυο Αντιβασιλείς. Στον αντιστράτηγο Heideck δόθηκε η 

ευθύνη για τα ζητήματα του στρατού και του ναυτικού.  

Η διανομή των καθηκόντων ανάμεσα στα μέλη της Αντιβασιλείας είχε ως 

σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία του κάθε τομέα, ώστε έκαστος Αντιβασιλέας να 

μπορεί να παρουσιάσει κατάλληλα τις υποθέσεις του σε νομοθετικό επίπεδο, στο 

Συμβούλιο της Αντιβασιλείας και να προτείνει λύσεις για τυχόν προβλήματα.
63

  

Όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των Αντιβασιλέων, εκείνες θα 

λαμβάνονταν κατά πλειοψηφία. Οι Αντιβασιλείς, ανεξάρτητα από το αν 

συμφωνούσαν ή όχι σε κάποιο θέμα, έπρεπε από κοινού να υπογράψουν τις 

αποφάσεις και τα διατάγματα.  

Ο συλλογικός χαρακτήρας της Αντιβασιλείας είχε ως σκοπό να εμποδίσει τη 

συγκέντρωση της εξουσίας σε ένα μόνο πρόσωπο. Παρόλο που Πρόεδρος της 

Αντιβασιλείας ήταν ο Armansperg, υπήρχε αμοιβαίος έλεγχος μεταξύ των μελών της. 

Να σημειωθεί πως ο Λουδοβίκος είχε ορισμένες επιφυλάξεις ως προς το πρόσωπο 

του Armansperg για προσωπικούς λόγους,
64

 εντούτοις πίστευε πως οι συνάδελφοί του 

θα τον έθεταν υπό έλεγχο
65

.  

Ο Armansperg είχε μεγάλη πολιτική καριέρα στη Βαυαρία, πίστευε όμως 

πως για να ασκηθεί η διακυβέρνηση της Αντιβασιλείας στο ανεξάρτητο ελληνικό 

κράτος, έπρεπε να μείνει μακριά κάθε ξενική επέμβαση, ακόμη και η Βαυαρική.
66

 Σε 

αυτό βρήκε αρωγό του και τον Αντιβασιλέα  Maurer.  

Ενώ ο βασιλιάς  Όθωνας και η συνοδεία του είχαν φτάσει στο Ναύπλιο από 

τις 30 Ιανουαρίου, η είσοδος του νεαρού βασιλιά στην πόλη είχε αποφασιστεί για τις 

6 Φεβρουαρίου. Μια ολόκληρη εβδομάδα είχε αφιερωθεί στην προετοιμασία της 

υποδοχής του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας. Όπως υποστηρίζει και ο Βρετανός 

ιστορικός Finlay, η προετοιμασία της υποδοχής είχε δυο όψεις: την εθνική 

αναγέννηση από πλευράς Ελλήνων και την επίδειξη της μοναρχικής αίγλης και 

ισχύος από τους Βαυαρούς.
67
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Την ημέρα της εισόδου του βασιλιά στην πόλη είχαν συγκεντρωθεί Έλληνες 

από όλα τα μέρη της Ελλάδος για να γιορτάσουν την έλευσή του αλλά και να 

ικανοποιήσουν την περιέργειά τους ως προς το πρόσωπό του. Το νεαρό της ηλικίας 

του Όθωνα  τους φαινόταν λίγο περίεργο, ωστόσο θεωρούσαν πως είχε όλα τα χρόνια 

μπροστά του να ενστερνιστεί τις συνήθειές τους και να γίνει ένας αληθινός Έλληνας. 

Τη στιγμή της αποβίβασης του βασιλιά από τη φρεγάτα «Μαδαγασκάρη», 

ήχησαν 21 κανονιοβολισμοί, με τα βαυαρικά στρατεύματα παραταγμένα σε στάση 

προσοχής και ναυτικές μοίρες των τριών Μεγάλων Δυνάμεων στο λιμάνι του 

Ναυπλίου. Ο Πρόεδρος της «τυπικής» Διοικητικής Επιτροπής, Γεώργιος  

Κουντουριώτης απεύθυνε στο βασιλιά ένα σύντομο χαιρετισμό και έπειτα ο Όθωνας 

ανέβηκε στο άλογό του για να ξεκινήσει τη θριαμβευτική πομπή.
68

  

Στην είσοδο του Ναυπλίου  τον υποδέχτηκαν οι δημογέροντες της πόλης, τα 

κλειδιά της οποίας του τα παρέδωσε όμως ο Γάλλος φρούραρχος. Η πομπή έφτασε 

στο ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου τον υποδέχθηκε εξ’ ονόματος του κλήρου, ο 

επίσκοπος Κορίνθου. Ακολούθησε δοξολογία, ενώ τη στιγμή εκείνη από τα πλοία και 

τα φρούρια έπεσαν 101 κανονιές. Στα φρούρια κυμάτιζαν ελληνικές και βαυαρικές 

σημαίες.
69

   

Ο νέος βασιλιάς δέχτηκε τον όρκο πίστης από τους δημόσιους 

αξιωματούχους και έπειτα κατευθύνθηκε προς την προσωρινή βασιλική κατοικία του, 

από τον εξώστη της οποίας απηύθυνε ένα σύντομο και αποφασιστικό λόγο στον 

οποίο αναφέρει την αναρχία του παρελθόντος αλλά και  την αποφασιστικότητά του 

να θέσει τέρμα σε αυτήν. Για αυτό ζήτησε από το λαό υπακοή στο Στέμμα, 

δηλώνοντας πως όποιοι διατάρασσαν τη μελλοντική γαλήνη του τόπου, θα 

τιμωρούνταν αυστηρά.  

Ο βασιλιάς Όθωνας εμφανίστηκε στον εξώστη ανάμεσα στο Γάλλο 

συνταγματάρχη Courbet και στον Βαυαρό συνταγματάρχη Stoffel, για καθαρά 

συμβολικούς λόγους
70

: η πλήρης δύναμη και διακυβέρνηση ανήκε πλέον στο Στέμμα 

και οι Έλληνες, έπρεπε να ξεχάσουν τις φονικές εμφύλιες διαμάχες και να 

υπακούσουν στην αποφασιστικότητα των Βίττελσμπαχ να οργανώσουν την Ελλάδα 

ως ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.  
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  Οι Αντιβασιλείς και οι συνεργάτες τους ήταν επιφανείς προσωπικότητες 

της Βαυαρίας και η έλευσή τους στην Ελλάδα σηματοδοτούσε  τη θεμελίωση και 

οικοδόμηση του νεοσύστατού ελληνικού βασιλείου, με βάση τις αρχές του 

δυτικοευρωπαϊκού μοντέλου κράτους.
71

 Η Ελλάδα άλλαζε πλέον σελίδα.  

Μέσα στο κλίμα χαράς και ευφορίας που επικρατούσε την ημέρα της  

υποδοχής του νέου βασιλιά, οι σκέψεις πως τα δεινά έχουν τελειώσει και το Στέμμα 

θα έθετε ένα τέρμα στις δυστυχίες του παρελθόντος, ήταν κοινές. Πλέον θα άρχιζε η 

ανασυγκρότηση του κράτους, έργο πιο δύσκολο και από τον αγώνα της εθνικής 

απελευθέρωσης
72

, καθώς τα πάντα ήταν διαλυμένα.  

Η αμηχανία όμως για τη νεαρή ηλικία του βασιλιά σε συνδυασμό με την 

παρουσία των ξένων στόλων στο λιμάνι του Ναυπλίου και η έντονη παρουσία των 

βαυαρικών στρατευμάτων, ερμηνεύθηκαν ως κακοί οιωνοί των δεινών που 

ακολούθησαν: οι Έλληνες, ξανά διχασμένοι σε φατρίες, προσπαθούσαν να 

προσεταιρισθούν την Αντιβασιλεία και τον ίδιο τον βασιλιά  προς όφελός τους.  

Για το λόγο αυτό ο συλλογικός χαρακτήρας της Αντιβασιλείας, άνοιξε το 

δρόμο στο φατριασμό
73

 που κυριαρχούσε στην Ελλάδα από τα προεπαναστατικά 

χρόνια. Οι Αντιβασιλείς στην προσπάθειά τους να μην υπονομεύσουν κανένα κόμμα, 

στα οποία ήταν χωρισμένες οι φατρίες, έγιναν όργανά τους.  

 Οι Μεγάλες Δυνάμεις θα κηδεμόνευαν στο εξής το νεοσύστατο βασίλειο 

και τα βαυαρικά στρατεύματα θα επέβαλαν την τάξη με οποιονδήποτε τρόπο, μέσα 

στο καθεστώς αναρχίας και φόβου που επικρατούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή.   
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Β΄ Κεφάλαιο 

Η  Α΄ και η Β΄ Βαυαρική Αντιβασιλεία και το στρατηγικό σχέδιο 

ίδρυσης του ελληνικού κράτους 

 

1. Η  Α΄  Βαυαρική Αντιβασιλεία (Φεβρουάριος 1833-Ιούλιος 1834) 

Η ζοφερή εικόνα που παρουσίαζε η Ελλάδα τη στιγμή της έλευσης του νέου 

βασιλιά είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Ο αντιβασιλέας Maurer περιγράφει στο 

βιβλίο του «Ο ελληνικός λαός»: «όπου και αν γύριζες τα μάτια σου, βράχοι γυμνοί και 

ξεραΐλα, χωράφια ακαλλιέργητα, πουθενά δρόμος, πουθενά γεφύρια. Δεν έβλεπες 

μονάχα σπίτια ερημωμένα, αλλά και ολόκληρα χωριά κα πόλεις».
74

 

Η χώρα είχε μείνει ουσιαστικά ακυβέρνητη και η οικονομική της κατάσταση 

ήταν τραγική: τα κρατικά ταμεία ήταν άδεια, εκκρεμούσαν οι αποζημιώσεις προς τα 

ναυτικά νησιά Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά για την προσφορά τους στον Αγώνα. Επιπλέον, 

ήταν απλήρωτοι οι δημόσιοι υπάλληλοι από το 1827.
75

  

Εκκρεμούσαν ακόμη οι αποζημιώσεις προς τους αγωνιστές της ελευθερίας, 

οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονταν σε άθλια οικονομική κατάσταση και η 

αποζημίωση δεκατριών εκατομμυρίων φράγκων στην Τουρκία για την παραχώρηση 

της Λαμίας στο ελληνικό κράτος.
76

 Παρέμενε μετέωρο και το ζήτημα των εθνικών 

γαιών που απασχόλησε το ελληνικό κράτος για πολλά χρόνια.  

Δεν υπήρχαν ούτε σχολεία, ούτε δικαστήρια, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί 

τυφλή και ωμή βία σε όλη την επικράτεια. Δεν υπήρχε ούτε στρατός ούτε ναυτικό και 

ο λαός ήταν μοιρασμένος στα τρία κόμματα. Την πολιτική κατάσταση επιβάρυνε 

ακόμη περισσότερο η παρουσία ξένων πρεσβευτών, οι οποίοι ανακατεύονταν 

απροκάλυπτα στα εσωτερικά του νέου κράτους.  

Γενικότερα δεν υπήρχε πια έλεγχος και είχαν εξαλειφθεί οι ηθικοί θεσμοί. 

Για τους Αντιβασιλείς, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η άγνοια της ελληνικής 

γλώσσας και της ελληνικής πραγματικότητας. Το πρόβλημα της γλώσσας λύθηκε με 

το διορισμό διερμηνέων, ωστόσο το ντόπιο στοιχείο παραπονιόταν συνεχώς πως οι 

διερμηνείς παρερμήνευαν τα λεγόμενα τους, με αποτέλεσμα να επικρατεί ένα  χάος.  

Ο Αντιβασιλέας Maurer θεωρούσε υπεύθυνη τη βαυαρική κυβέρνηση για το 

χάος, διότι σύμφωνα με τον ίδιο, δεν εξέτασε ενδελεχώς την κατάσταση στην Ελλάδα 
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προτού δεχτεί το Στέμμα,
77

 με αποτέλεσμα να έχουν πολλά προβλήματα και ο ίδιος ο 

βασιλιάς αλλά και  όσοι τον συνόδευαν.   

Η Αντιβασιλεία ξεκίνησε το τιτάνιο έργο της ανασυγκρότησης δίνοντας  

γενική αμνηστία για όλα τα πολιτικά εγκλήματα ώστε να αποκατασταθεί η ηρεμία 

του τόπου. Δημοσιεύτηκαν αυστηροί νόμοι (προσωρινού χαρακτήρα)
78

 και όπως 

διακήρυξε και ο βασιλιάς, θα τιμωρούνταν αυστηρά όσοι διασάλευαν την εσωτερική 

τάξη. Επίσης, περιορίστηκαν οι άδειες οπλοφορίας.
79

   

Ιδρύθηκαν τρία δικαστήρια, στο Ναύπλιο, το Μεσολόγγι και τη Θήβα, στα 

οποία τοποθετήθηκαν διακεκριμένοι δικαστές. Επιπλέον, στον τομέα στης 

Δικαιοσύνης, ο Maurer διέπρεψε με σημαντικά νομοθετήματα, όπως ο Ποινικός 

Νόμος, η Πολιτική και Ποινική Δικονομία, τα οποία ίσχυσαν στην Ελλάδα για 

παραπάνω από ενάμιση αιώνα. Πολλά νομοθετήματα ισχύουν μέχρι σήμερα.    

Στον τομέα του στρατού, που αποτελούσε τον πυρήνα του Στέμματος, η 

Αντιβασιλεία έδωσε μεγάλη σημασία. Οι Βαυαροί γνώριζαν ότι με την λήξη της 

Επανάστασης οι αγωνιστές ήταν απλήρωτοι και ζούσαν στην ύπαιθρο εις βάρος των 

χωρικών.
80

 Επίσης, γνώριζαν την προσκόλληση των παλικαριών στον εκάστοτε 

καπετάνιο και την τακτική του ανταρτοπόλεμου και πως θα ήταν δύσκολο να μπουν 

σε τακτικό στρατό.  

Έτσι με διάταγμα της 25
ης

 Φεβρουαρίου/9
ης

 Μαρτίου 1833, διαλύθηκαν τα 

«λείψανα» του τακτικού στρατού και θα γινόταν η αναδιοργάνωσή του. Ιδρύθηκε 

πεζικό, ιππικό, πυροβολικό και μηχανικό σώμα. Με διάταγμα της 2/14
ης

 Μαρτίου 

2.000 άτακτοι προσχώρησαν σε δέκα τάγματα ακροβολιστών. Ιδρύθηκε με διάταγμα 

της 20
ης

 /1
ης

 Ιουνίου το σώμα της χωροφυλακής, όπου 1.200 περίπου αγωνιστές 

βρήκαν μια ικανοποιητική και έντιμη  απασχόληση.
81

 

Μπορεί να δημιουργήθηκαν θέσεις στο στρατό για τους Έλληνες αγωνιστές, 

ωστόσο, ο πυρήνας του αποτελούταν από Βαυαρούς στρατιώτες που είχαν έρθει στην 

Ελλάδα με τον Όθωνα. Οι εκπαιδευτές του στρατού ήταν επίσης  Βαυαροί. Ανάμεσα 

στο λαό επικράτησε δυσαρέσκεια για την τοποθέτηση των στρατιωτικών αρχηγών 

της Επανάστασης σε δευτερεύουσες θέσεις.  
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Ο Λουδοβίκος, γνωρίζοντας πως κάθε κόμμα είχε τη στρατιωτική 

υποστήριξη των αγωνιστών, προσπάθησε να περιορίσει αυτή την κατάσταση, καθώς 

δήλωνε πως ήθελε τη βασιλική κυβέρνηση «ισχυρή στρατιωτικά, ώστε να μπορεί να 

τιμωρεί τις καταχρήσεις των κομμάτων». 
82

  

Η οικονομική κατάσταση ήταν τραγική, με άδεια ταμεία και πολλές 

εκκρεμότητες. Τον Οκτώβριο του 1833 δημιουργήθηκε το Ελεγκτικόν Συνέδριον, με 

Πρόεδρο τον Γάλλο οικονομολόγο Arthemond de Regny, ο οποίος εργάστηκε πολύ 

για την οικονομική αναδιάρθρωση του τόπου.  

Το Συνέδριο αυτό είχε τόση δύναμη και δικαιοδοσίες, που αποτελούσε το 

ισχυρότερο όργανο μετά την Αντιβασιλεία.
83

 Ακόμη ιδρύθηκαν το Ανώτατον 

Λογιστήριον και το Εθνικόν Νομισματοκοπείον. Στην οργάνωσή τους συνέβαλε πολύ 

και  ο Maurer.
84

   

Όσον αφορά την είσπραξη των φόρων, η Αντιβασιλεία ακολούθησε το 

σχέδιο του Καποδίστρια, με την είσπραξη των φόρων ανά κοινότητα. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις η είσπραξη των φόρων γινόταν απευθείας  από υπαλλήλους.
85

 Παρόλα 

τα εμπόδια των ισχυρών, η Αντιβασιλεία προχώρησε ακόμη στην ενοικίαση 

αγροτικών εκτάσεων και στη μονοπωλιακή εκμετάλλευση ορισμένων ορυκτών.  

Στον τομέα της Διοίκησης, με διάταγμα της 3
ης

/15
ης

 Απριλίου 1833, το 

ελληνικό βασίλειο διαιρέθηκε σε δέκα νομαρχίες και αυτές σε 42 επαρχίες.  Σε κάθε 

επαρχία δημιουργήθηκαν δήμοι, οι οποίοι αποτέλεσαν την πρώτη διοικητική βαθμίδα. 

Οι  δήμοι περιελάμβαναν πολλά χωριά, με πρωτεύουσα το μεγαλύτερο από αυτά.  

Η διοίκηση των νομών ανήκε στο νομάρχη, ο οποίος θα διοικούσε με τη 

συνδρομή του εκλεγμένου από τον λαό, νομαρχιακού συμβουλίου. Επικεφαλής της 

νομαρχίας θα ήταν ο έπαρχος, ο οποίος υπαγόταν στο νομάρχη. Θα υποστηριζόταν 

από το επαρχιακό συμβούλιο. Επικεφαλής του δήμου θα αναλάμβανε ένας 

δημογέροντας και το δημογεροντικό συμβούλιο. 
86

 

Στόχος της Αντιβασιλείας ήταν να μην προσδώσει κύρος σε όλα αυτά τα 

συμβούλια, με το να μην τοποθετηθεί επικεφαλής τους κάποιος ντόπιος, με σκοπό να 

καταπολεμήσει τον τοπικισμό-φατριασμό και να ενισχύσει την κεντρική εξουσία που 

ήταν ούτως ή άλλως συγκεντρωτική γιατί από αυτήν πήγαζαν όλες οι εξουσίες. Όλα 
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τα όργανα της διοίκησης διορίζονταν, απολύονταν ή μετατίθενται από την 

Αντιβασιλεία και αργότερα από τον βασιλιά.  

Η εγκαθίδρυση της συγκεντρωτικής εξουσίας, εκτός του ότι ήταν δεδομένη 

από την πλευρά της μοναρχίας, δεν ήταν και άγνωστη στους Έλληνες, καθώς την είχε 

εφαρμόσει και ο Καποδίστριας. Η Αντιβασιλεία αποβλέποντας στην ενίσχυση της 

κεντρικής εξουσίας, με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο της περιφέρειας, εγκαθίδρυσε ένα 

ενιαίο και άκαμπτο σχήμα δημοτικής, επαρχιακής και νομαρχιακής διοίκησης,
87

 το 

οποίο όμως ερχόταν σε αντίθεση με την ελληνική πραγματικότητα των τελευταίων 

αιώνων.   

Η Αντιβασιλεία οργάνωσε το ελληνικό κράτος κατά το πρότυπο του 

διοικητικού  μηχανισμού που λειτουργούσε τότε στη Βαυαρία και στα άλλα μεσαία ή 

μικρά γερμανικά κράτη, κατ’ επίδραση του γαλλικού συγκεντρωτικού διοικητικού 

συστήματος του 1790.
88

 Καθιερώθηκε με βάση αυτό το πρότυπο και το βιβλίο 

ποιότητος για κάθε υπάλληλο και οι ώρες εργασίας στα γραφεία.   

Η ελληνική κοινωνία ήταν στο σύνολό της αγροτική, με κλειστή οικονομία 

που περιοριζόταν στην κάλυψη των άμεσων αναγκών της και φυσικά βρισκόταν σε 

πρωτόγονη κατάσταση.
89

 Η βιοτεχνία καθυστερούσε λόγω της έλλειψης δρόμων. Η 

Αντιβασιλεία ανέθεσε τα έργα οδοποιίας σε διαπρεπείς αξιωματικούς του μηχανικού 

σώματος
90

, ωστόσο η εκτέλεση του έργου συναντούσε ανυπέρβλητα εμπόδια.  

Για βιομηχανία δεν γίνεται καν λόγος, έτσι η Αντιβασιλεία έστρεψε το 

βλέμμα της στην πάταξη της πειρατείας και την αποκατάσταση της ασφάλειας στις 

θάλασσες. Πολλοί πειρατές καταδικάστηκαν σε θάνατο. Επίσης, οι ληστές (παλιοί 

αγωνιστές του ’21), τα πρώτα χρόνια της Αντιβασιλείας αντιμετωπίστηκαν με 

σκληρότητα από τους πρώην «ατάκτους», που τώρα ήταν στην υπηρεσία της 

Αντιβασιλείας.       

Ο απλός λαός με τα μέτρα αυτά μπόρεσε χωρίς φόβο πια να εργαστεί. Οι 

αγρότες ξανάρχισαν τις εργασίες τους και μέσα σε ένα χρόνο από την έλευση της 

Αντιβασιλείας, είχαν αυξηθεί κατά 2/3 οι καλλιέργειες. Η Αντιβασιλεία επίσης 

φρόντισε να εισάγει τελειοποιημένα άροτρα για να αντικαταστήσουν τα ξύλινα που 

χρησιμοποιούσαν ως τότε οι αγρότες. Υπερδιπλασιάστηκαν σε ένα χρόνο οι πρόσοδοι 
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των τελωνείων.
91

 Τέλος, αναδιοργανώθηκε η Αγροτική Σχολή της Τίρυνθας, που είχε 

εγκαταλειφθεί μετά το θάνατο του Καποδίστρια.   

Η Αντιβασιλεία νομιμοποίησε τα Υπουργεία που είχαν ιδρυθεί από την 

επαναστατική περίοδο και με διάταγμα που εκδόθηκε στις 3 Απριλίου 1833, 

δημιουργήθηκαν επτά Γραμματείες, όπως μετονομάστηκαν τα Υπουργεία. Επίσης, οι 

υπουργοί μετονομάστηκαν σε Γραμματείς της Επικρατείας.
92

  

2. Τα κεντρικά όργανα της Διοίκησης 

Γραμματέας των Εσωτερικών διορίστηκε ο Δημήτριος Χρηστίδης, ο Χρ. 

Κλωνάρης Γραμματέας Δικαιοσύνης, ο Ιάκωβος Ρίζος-Νερουλός ορίστηκε 

Γραμματέας Εκκλησιαστικών και  Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, ο Αλ. Μαυροκορδάτος 

Γραμματέας Οικονομικών, ο Κ. Ζωγράφος Γραμματέας Πολέμου και ο Δ. Βούλγαρης 

στη Γραμματεία των Ναυτικών. 
93

 Πρόεδρος του πρώτου αυτού κυβερνητικού 

σχήματος ορίστηκε ο Σπυρίδων Τρικούπης (πατέρας του πολιτικού Χαριλάου 

Τρικούπη).  

  Όλοι οι Γραμματείς, σχημάτιζαν το υπουργικό συμβούλιο, το εκτελεστικό 

όργανο των καθηκόντων που τους ανέθετε ο ίδιος ο βασιλιάς. Όπως διαπιστώνει ο 

ιστορικός Νικόλαος Δραγούμης, «την κυβέρνηση αποτελεί ουσιαστικώς το συμβούλιον 

της Αντιβασιλείας, τα μέλη του οποίου εφέροντο προς τους υπουργούς ως προς 

υπαλλήλους» . 
94

 

Ένα κεντρικό όργανο της διοίκησης και ένας θεσμός καινούργιος για την 

ελληνική πραγματικότητα ήταν το Ανακτοβούλιο.
95

 Ενώ ουσιαστικά ήταν ένα 

προσωπικό συμβουλευτικό όργανο του βασιλιά, με την πάροδο του χρόνου, (ιδίως 

μετά την ενηλικίωση του Όθωνα), απέκτησε μεγάλη επιρροή. Το Ανακτοβούλιο είχε 

την ευθύνη της επεξεργασίας και διεκπεραίωσης των διαταγών του βασιλιά προς όλα 

τα κρατικά όργανα.  

Εκτός της νομιμοποίησης των υπουργείων, καθιερώθηκε ένας όρκος πίστεως 

των Ελλήνων προς τον βασιλιά, η βασιλική σημαία, ως επιβεβαίωση του ελληνο-

βαυαρικού δεσμού,  η επίσημη σφραγίδα του κράτους, των υπουργείων και όλων των 

αρχών της διοίκησης. 
96

 Καθιερώθηκε ακόμη το επίσημο όργανο της Κυβέρνησης, η 
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«Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος». Τέλος, έγινε η πανηγυρική 

ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος, όλων των επαρχιών που κατείχαν οι Τούρκοι.
97

  

3. Το ζήτημα του Συντάγματος 

Όσον αφορά το φλέγον ζήτημα της παραχώρησης Συντάγματος που 

περίμεναν οι Έλληνες, ήταν κάτι που δεν υπήρχε στα σχέδια της Αντιβασιλείας, ούτε 

και στου βασιλιά Λουδοβίκου, για λόγους δεοντολογίας προς το μοναρχικό 

πολίτευμα. Έτσι προέκυψε σύγχυση ανάμεσα στους Έλληνες, που οφειλόταν στη 

Συνθήκη που εξέλεξε τον Όθωνα, γιατί η  Συνθήκη όριζε πως  ο Όθωνας όφειλε να 

κυβερνήσει με βάση το Σύνταγμα.  

Επίσης, οριζόταν πως έπρεπε να ασπαστεί το ορθόδοξο δόγμα (θέμα που 

απασχόλησε έντονα και την Εκκλησία) και πως έπρεπε η εκλογή του να επικυρωθεί 

τυπικά από κάποιο νομότυπα αναδεδειγμένο όργανο του ελληνικού έθνους.
98

 Ο 

Αντιβασιλέας Maurer ωστόσο, ισχυριζόταν πως «το πολίτευμα ήταν μοναρχικό και 

πως ο βασιλιάς δεν είχε ανάγκη από εξουσιοδότηση». 
99

 

Συνεχίζει λέγοντας πως «θα ήταν ανάρμοστο για μια Βασιλική Κυβέρνηση να 

παίξει τέτοιου είδους κωμωδία».
100

 Συνεχίζει υποστηρίζοντας πως τα πολιτικά μίση 

των Ελλήνων, απότοκο της επαναστατικής περιόδου, ήταν τόσο έντονα, που από μια 

συγκέντρωση των αντιπροσώπων του λαού, δεν θα έβγαινε τίποτα καλό. Σε αυτό 

συμφωνούσαν και ορισμένοι συγκαταβατικοί συνταγματικοί.
101

   

Η επιβολή της μοναρχίας στην Ελλάδα είχε ως σκοπό, όπως έλεγαν οι 

Αντιβασιλείς, τον κατευνασμό των αλληλοσκοτωμών των Ελλήνων από την 

επαναστατική εποχή. Ωστόσο είναι κατανοητό πως δεν υπήρχε καμιά  διάθεση 

παραχώρησης Συντάγματος, το οποίο παραχωρήθηκε δέκα χρόνια μετά (1843), 

ύστερα από αναίμακτη επανάσταση.  

Στο διάταγμα της 16
ης

/28
ης

 Φεβρουαρίου 1833, χρησιμοποιήθηκε από την 

Αντιβασιλεία η φράση «ελέω Θεού Βασιλεύς της Ελλάδος», για το νέο βασιλιά, με 

σκοπό την επιβολή των κυριαρχικών του δικαιωμάτων του με κάθε μέσο.
102
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4. Οι πολιτικές εξελίξεις κατά την Α΄  Βαυαρική Αντιβασιλεία 

Όσο και να διαμήνυαν οι Αντιβασιλείς πως θα μείνουν αμέτοχοι στον 

κομματικό ανταγωνισμό και θα περιορίσουν την δύναμη των κομμάτων, φάνηκε 

γρήγορα η προτίμησή τους στο γαλλικό κόμμα του Κωλέττη  και η αποστροφή τους 

προς το ρωσικό, το οποίο απείχε από τα κυβερνητικά σχήματα, λόγω άκομψων 

ενεργειών
103

 των στελεχών του από την πρώτη στιγμή της έλευσης των Βαυαρών.   

Ο κόμης Armansprerg ανήκε στη σφαίρα επιρροής του αγγλικού κόμματος. 

O Maurer υποστήριζε τη γαλλική πολιτική, η οποία θεωρήθηκε λιγότερο 

ανταγωνιστική και επίφοβη για την εξέλιξη των ελληνικών υποθέσεων.
104

 Ο 

στρατηγός Heideck είχε ταυτιστεί με το κόμμα των Ναπαίων (ρωσικό), από την 

εποχή που ήταν στην Ελλάδα. Η συμμετοχή του στην τριμελή Αντιβασιλεία είχε γίνει 

κατόπιν πιέσεως της ρωσικής αυλής.
105

  

Στις 6 Απριλίου 1833 έγινε ο πρώτος ανασχηματισμός της υπάρχουσας 

κυβέρνησης, με σαφή αγγλικό προσανατολισμό. Στον επόμενο ανασχηματισμό του 

Οκτωβρίου του ίδιου έτους, με πρόεδρο τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, η σύνθεση 

του κυβερνητικού σχήματος ήταν καθαρά φιλογαλλική.
106

 Ωστόσο, η απουσία του 

ρωσικού κόμματος, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου στην πολιτική ζωή του τόπου. 

Εκτός από τη μη συμμετοχή του ρωσικού κόμματος στην κυβέρνηση, δεν 

αναγνωρίσθηκε στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη η αρχιστρατηγία του τακτικού 

στρατού. Αυτό θεωρήθηκε μεγάλο πλήγμα για το ρωσικό κόμμα. Επίσης,  

παραμερίσθηκαν και άλλα επιφανή μέλη του ρωσικού κόμματος, όπως ο Γρίβας και ο 

Τζαβέλας.
107

  

Το ρωσικό κόμμα πέρασε στην αντεπίθεση, με εκρηκτικά άρθρα εναντίον 

της Αντιβασιλείας, από την εφημερίδα «Χρόνος», που χρηματοδοτούσε ο 

Κολοκοτρώνης και άλλα μέλη των Ναπαίων. Η διάλυση του σώματος των 

«ατάκτων», η διάλυση των μοναστηριών και γενικά τα μέτρα για την Εκκλησία που 

θα αναφερθούν σε επόμενο κεφάλαιο, ήταν μέτρα που οι ρωσόφιλοι 

καταμαρτυρούσαν στην Αντιβασιλεία.  
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Μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων ανακαλύφθηκαν από την Αντιβασιλεία 

δύο συνωμοσίες, η «ελάσσων» και η «μείζων» . Και οι δυο είχαν ως κοινή  αφετηρία 

την εξουδετέρωση της Αντιβασιλείας, όπως έλεγε η Αυλή. 
108

  

Τέλη Αυγούστου του 1833 συνελήφθη και απελάθηκε ο Βαυαρός καθηγητής 

και διερμηνέας σε δημόσια υπηρεσία Dr Franz, ο οποίος με αναφορά του προς στον 

βασιλέα Λουδοβίκο, ζητούσε την απομάκρυνση των Maurer και Heideck από την 

εξουσία. Πίσω από την «ελάσσονος» σημασίας συνωμοσία ήταν ο κόμης  

Armansperg, ο οποίος ήθελε να μείνει μόνος κυρίαρχος στην εξουσία.
109

  

Στα μέσα Σεπτεμβρίου του 1833 συνελήφθη ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με 

το γιο του Γενναίο, ο Δημήτριος Πλαπούτας και άλλα σημαίνοντα στελέχη του 

ρωσικού κόμματος. Η κατηγορία ήταν αναφορές του ρωσικού κόμματος προς τον 

τσάρο εναντίον της Αντιβασιλείας και απαίτηση να αναλάβει άμεσα τη διακυβέρνηση 

ο Όθωνας. Στη δίκη που ακολούθησε, Πλαπούτας και Κολοκοτρώνης 

καταδικάστηκαν σε θάνατο. Όμως με παρέμβαση του Όθωνα η ποινή μετατράπηκε σε 

ισόβια και με την ενηλικίωσή του, τους αποφυλάκισε.   

Φάνηκε πως πίσω από τη συνωμοσία αυτή ήταν η ίδια η Αντιβασιλεία, η 

οποία στην προσπάθειά της να ελέγξει τα κόμματα, επέσυρε την οργή της ρωσικής 

διπλωματίας
110

 αλλά και του απλού λαού που υποστήριζε το ρωσικό κόμμα, για  

θρησκευτικούς κυρίως λόγους.   

Το ρωσικό κόμμα ήταν ήδη παραγκωνισμένο, όπως και το αγγλικό, το οποίο 

αποδυναμώθηκε σταδιακά, με τα κορυφαία  στελέχη του να στέλνονται ως 

πρεσβευτές σε άλλες χώρες. Το γαλλικό κόμμα, με την υποστήριξη της 

Αντιβασιλείας, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να επιβληθεί στον λαό. Μάλιστα η 

Αντιβασιλεία ονόμασε το  γαλλικό κόμμα, «εθνικό», συνασπίζοντας έτσι τη ρωσική 

και αγγλική διπλωματία εναντίον της. 
111

 

Όλο αυτό το παρασκήνιο και οι συνωμοσίες είχαν ως αποτέλεσμα την 

ανάκληση του Αντιβασιλέα Maurer και του Abel από τον βασιλιά Λουδοβίκο, τον 

Ιούνιο του 1834, λίγο πριν τη λήξη της θητείας της Α΄ Αντιβασιλείας. Η ανάκληση 

του Maurer κυρίως, θεωρήθηκε έργο της αγγλικής κυβέρνησης. Ωστόσο, ούτε η 

Γαλλία είχε μείνει ευχαριστημένη με την έκβαση αυτή, παρά την προτίμηση της 

Αντιβασιλείας στο γαλλικό κόμμα.  
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Είχε επικρατήσει ο αγγλόφιλος Armansperg και αυτό σήμαινε και άνοδο της 

αγγλικής πολιτικής στην Ελλάδα. Όλοι περίμεναν πια την ενηλικίωση του Όθωνα, 

όμως ήταν πασιφανές πως οι τύχες των Ελλήνων κρίνονταν από τον βασιλιά 

Λουδοβίκο, ο οποίος υπέκυπτε σε ρωσικές και αγγλικές πιέσεις. 
112

 

5. Η Αθήνα πρωτεύουσα του νέου κράτους 

Λίγο πριν τη λήξη της θητείας της Α΄ Αντιβασιλείας, έγινε η μεταφορά της 

πρωτεύουσας του νέου κράτους στην Αθήνα. Μετά από πολλές προτάσεις για το ποιά 

πόλη θα μπορούσε να γίνει πρωτεύουσα του νέου κράτους, (Αθήνα, Κόρινθος, 

Τρίπολη, Ναύπλιο, Μέγαρα), η Αντιβασιλεία κατέληξε στην Αθήνα, με διάταγμα της 

18
ης

/30
ης

 Σεπτεμβρίου 1834. Καθοριστική στην απόφαση αυτή ήταν και η άποψη του 

αρχαιολάτρη βασιλιά Λουδοβίκου.
113

   

Η Αθήνα είχε αποδοθεί στις ελληνικές αρχές μόλις τον Μάρτιο του 1833. Το 

λαμπρό παρελθόν της αρχαιότητας, οι αναμνήσεις για τον αττικό πολιτισμό, τις 

τέχνες, τις επιστήμες και η αθάνατη πολεμική της δόξα, συνηγόρησαν στην επιλογή 

της ως νέα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Ρημαγμένη από καταστροφές, 

άρχισε γρήγορα να δομείται ώστε να στεγάσει υπηρεσίες και οικίες. Άρχιζε για το νέο 

κράτος και επίσημα  η επικοινωνία με την Ευρώπη. 
114

 

6. Η αποτίμηση του έργου της Α΄ Βαυαρικής Αντιβασιλείας 

Η Α΄ Βαυαρική Αντιβασιλεία ολοκλήρωσε τις εργασίες της τον Ιούλιο του 

1834,  αφήνοντας μια πικρή γεύση στους  Έλληνες, που υποστήριζαν πως οι Βαυαροί 

δεν αντιλήφθηκαν σωστά τις ανάγκες ενός λαού που έβγαινε από μια τουρκική 

κατάκτηση αιώνων και έβλεπε μετά από  τόσα χρόνια το φως του πολιτισμένου 

κόσμου. Οι Έλληνες αποδέχτηκαν την ξένη μοναρχία πιστεύοντας ότι θα τους έβγαζε 

από το αδιέξοδο.  

Η Α΄ Αντιβασιλεία, ασχολήθηκε με σημαντικά ζητήματα, όπως η 

Εκπαίδευση και η Εκκλησία, ωστόσο η ενασχόληση με την υπονόμευση των 

κομμάτων και τις συνωμοσίες, παρέκλιναν από τον στόχο της που ήταν η οικοδόμηση 

ενός υγιούς κράτους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ο Σπυρίδων Τρικούπης γράφει 

στον Νικόλαο Δραγούμη μετά την ανάκλησή του Maurer στη Βαυαρία: «Αφήνει την 

Ελλάδα η αντιβασιλεία εις ακαταστασίαν και δυσαρέσκειαν». Κάποιοι κακοί χειρισμοί 

                                                           
112

 ΙΕΕ, Νεότερος ελληνισμός, σ. 52 
113 ΙΕΕ, Νεότερος ελληνισμός, σ. 60 
114

 ΙΙΕ, Νεότερος ελληνισμός, σ. 60 



42 
 

της Αντιβασιλείας οδήγησαν στην καταδίκη της από τους συγχρόνους τους, παρά τα 

θετικά επιτεύγματά της. 

7. Η  Β΄ Βαυαρική Αντιβασιλεία (Αύγουστος 1834-Μάιος 1835) 

Η Β΄ Βαυαρική Αντιβασιλεία χαρακτηρίστηκε κυρίως από την κόντρα 

ανάμεσα στον Armansperg και τον Κωλέττη για το ποιός θα επικρατήσει στην 

πολιτική σκηνή. Μπορεί με την ανάκληση του Maurer και του Abel να κέρδισε 

έδαφος ο Armansperg, ωστόσο η αυξανόμενη πολιτική δύναμη του Κωλέττη, 

περιόρισε την καθολική εξουσία του Armansperg.  

H διαμάχη τους έφτασε στο αποκορύφωμά της με την εξέγερση που 

εκδηλώθηκε στη Μεσσηνία και άλλες περιοχές από οπαδούς των Ναπαίων αλλά και 

του αγγλικού κόμματος, λόγω της φυλάκισης του Κολοκοτρώνη και των ανδρών του, 

αλλά και λόγω της απομάκρυνσης του Μαυροκορδάτου από την εξουσία. Η εξέγερση 

είχε ως σκοπό την ανατροπή της Αντιβασιλείας.   

Τελικώς η κυβέρνηση Κωλέττη κατόρθωσε να καταστείλει την εξέγερση 

μέσα σε λίγες εβδομάδες, με αποτέλεσμα το γόητρο του Armansperg να  δεχτεί ένα 

μεγάλο πλήγμα. Μάλιστα ορισμένοι υποστηρίζουν πως ο Κωλέττης γνώριζε ή και 

υποκίνησε την εξέγερση και αντέδρασε συστηματικά ώστε να την καταστείλει και να 

αυξηθεί η δύναμή του στη Γραμματεία των Εσωτερικών.  

Ένα μέτρο της Β΄ Αντιβασιλείας που ξεχώρισε ήταν ο «νόμος περί 

προικοδοτήσεως των ελληνικών οικογενειών». Ο νόμος αυτός απέβλεπε στη διανομή 

των εθνικών γαιών στις φτωχές οικογένειες, με σκοπό την γεωργική τους 

αποκατάσταση. Με το μέτρο αυτό αποζημιώθηκαν αρκετοί αγωνιστές της 

Επανάστασης, αλλά  το νομοθέτημα αυτό  άργησε να αποφέρει καρπούς.
115

  

Στα πλαίσια της Β΄ Αντιβασιλείας ιδρύθηκαν, με διατάγματα της 30
ης

 

Σεπτεμβρίου 1835, το Συμβούλιο της Επικρατείας και η Βασιλική Φάλαγγα. Το 

Συμβούλιο ήταν το συμβουλευτικό σώμα που αντικατέστησε τη Γερουσία. Ήταν 

ταυτόχρονα το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο του ελληνικού βασιλείου.
116

  

Η Φάλαγγα ιδρύθηκε για να απορροφήσει τιμητικά τους άνεργους 

οπλαρχηγούς των «ατάκτων» και να τους δώσει μια οικονομική ενίσχυση. Και τα δυο 

σώματα ιδρύθηκαν περισσότερο για πολιτικούς λόγους, με σκοπό να κατευνάσουν 
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την κοινή γνώμη για τον παραγκωνισμό των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της 

Επανάστασης.
117

    

8. Η ενηλικίωση του Όθωνα 

Είναι γεγονός πως όσο πλησίαζε η ώρα της ενηλικίωσης και της  ανάρρησης 

του ΄Οθωνα στο θρόνο, τόσο εντείνονταν τα ερωτήματα για το ποιός θα 

αντικαθιστούσε την Αντιβασιλεία ως ανώτατο όργανο του Στέμματος.  

Ο Όθωνας ήταν αρνητικά διακείμενος απέναντι στον Armansperg, όπως και 

ο πατέρας του ο Λουδοβίκος, ο οποίος ενώ γνώριζε τις διάφορες μηχανορραφίες του 

Armansperg, επέμενε να παραμείνει στην εξουσία, γιατί ήταν ο μόνος Βαυαρός στην 

Ελλάδα με διεθνές κύρος και πολιτική εμπειρία, σε σχέση με τον πολιτικά άπειρο 

βασιλιά.  

Ο Όθωνας ανακηρύχθηκε ενήλικος στις 20 Μαίου/1 Ιουνίου 1835 σε μια 

λαμπρή τελετή στην οποία συμμετείχε και ο απλός λαός με όλα τα του μέσα, παρά τις 

δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Και ενώ όλοι περίμεναν πως ο νέος βασιλιάς θα 

αναθέσει  την πρωθυπουργία σε κάποιον Έλληνα, διόρισε τον Armansperg στη θέση 

του αρχιγραμματέα ή καγκελάριου.
118

  

Ο Κωλέττης απομακρύνεται από την Ελλάδα και αποστέλλεται πρεσβευτής 

στο Παρίσι. Έτσι στην Ελλάδα παρέμεινε μόνος κυρίαρχος στην εξουσία ο 

Αντιβασιλέας Armansperg, με αρμοδιότητες πιο αυξημένες από αυτές του 1833 και 

με την πλήρη υποστήριξη της αγγλικής διπλωματίας.  

Ο Armansperg παρέμεινε στη θέση του αρχιγραμματέα ως τον Φεβρουάριο 

του 1837. Τότε αντικαταστάθηκε από τον Ιγνάτιο Ρούντχαρτ (Rudhardt), Βαυαρό 

τραπεζίτη, τον οποίο έφερε μαζί του ο Όθωνας μετά την ολοκλήρωση του ταξιδίου 

του στο Μόναχο, όπου και τέλεσε τον γάμο του με την κόρη του μεγάλου δούκα του 

Ολδεμβούργου, Αμαλία, στις 10 Νοεμβρίου 1836. 
119

 

Ο Rudhardt δεν έμεινε για καιρό στην εξουσία, παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο 

του ίδιου χρόνου (1837) και ανέλαβε την εξουσία αποκλειστικά ο Όθωνας, μαζί με τη 

δύναμη του Ανακτοβουλίου, που απέκτησε μεγάλη ισχύ την εποχή της 

διακυβέρνησης του Rudhardt.
120

  

Η Βαυαροκρατία, δηλαδή η συνεχής παρουσία των Βαυαρών στην πολιτική 

σκηνή από το 1833, είχε εξοργίσει του Έλληνες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να 
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αποφασίσουν για τις τύχες τους. Ο βασιλιάς Όθωνας, μη μπορώντας να αντιμετωπίσει 

αυτή τη δυσαρέσκεια, ανέθεσε για πρώτη φορά την πρωθυπουργία σε Έλληνα, τον 

Κωνσταντίνο Ζωγράφο τον Δεκέμβρη του 1837.  

9. Η αποτίμηση του θεσμού της Αντιβασιλείας 

Ο θεσμός της Αντιβασιλείας, που υπαγορεύθηκε από το νεαρό της ηλικίας 

και την απειρία του νεοεκλεγμένου βασιλιά Όθωνα, άφησε και θετικές και αρνητικές 

εντυπώσεις στους Έλληνες. Στα θετικά φυσικά συμπεριλαμβάνεται η θεσμική 

ανασυγκρότηση του ελληνικού κράτους, με θεσμούς και νόμους που το θεμελίωσαν.   

Στα αρνητικά συγκαταλέγεται η απομάκρυνση και ο παραγκωνισμός των 

ηγετών της Επανάστασης, στους οποίους δεν δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχουν 

στα πρώτα κυβερνητικά σχήματα και να αποφασίσουν για τις τύχες των Ελλήνων. Ο 

φατριασμός και οι εμφύλιες διαμάχες οδήγησαν σε αυτή την απομάκρυνση. 

Ωστόσο, παρόλα τα θετικά σε επίπεδο ανασυγκρότησης, ο θεσμός της 

Αντιβασιλείας άφησε πικρή γεύση στο σύνολο των Ελλήνων, διότι οι έμπειροι 

πολιτικά Βαυαροί δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν τις βαθύτερες διεργασίες που είχαν 

επιτελεστεί στον ελληνικό χώρο σε πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο.
121

  

Οι θεσμοί της Εκπαίδευσης και της Εκκλησίας που ακολουθούν, 

απασχόλησαν ποικιλοτρόπως την ελληνική κοινωνία στα χρόνια του Όθωνα.  
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Γ΄ Κεφάλαιο 

Η οργάνωση της Εκπαίδευσης, ο G. L. v. Maurer και τα ιδρυτικά 

διατάγματα 

1. Το γενικό πλαίσιο της Παιδείας στην οθωνική περίοδο 

Στα χρόνια της Α΄ Αντιβασιλείας τέθηκαν οι βάσεις για την οργάνωση της 

Παιδείας στο ελληνικό βασίλειο. Οι Έλληνες επιθυμούσαν να αγγίξουν το ένδοξο 

παρελθόν των προγόνων τους. Με την Επανάσταση ήρθε η τόνωση της εθνικής τους 

συνείδησης, ωστόσο είχε έρθει πια  η ώρα της πνευματικής τους αναγέννησης. 

Με την Επανάσταση τα γράμματα είχαν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Στα 

χρόνια της οθωνικής περιόδου παρατηρήθηκαν αλλαγές και ανακατατάξεις στο χώρο 

της Παιδείας, απότοκο της επαναστατικής περιόδου και των συνεπειών της στην 

ελληνική πνευματική ζωή.
122

  

Στη διάρκεια της οθωνικής περιόδου παρατηρήθηκε επίσης ένα ρήγμα στο 

χώρο της Παιδείας ανάμεσα στους ελεύθερους Έλληνες και τους Έλληνες των 

αλύτρωτων περιοχών. Το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων παρέμενε ακόμη υπό 

οθωμανική κατοχή, με αποτέλεσμα οι νέοι που ήθελαν να μορφωθούν, να είναι 

μακριά από τα πνευματικά κέντρα της ελεύθερης  Ελλάδος.  

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στις προσπάθειες των Ελλήνων να 

αποδείξουν στη Δύση ότι βρίσκονται πολύ κοντά στις σύγχρονες και προοδευτικές 

ιδέες που προέρχονταν από αυτήν, χωρίς όμως να χάσουν τα απαραίτητα για αυτούς 

στοιχεία της ελληνικότητά τους, που ήταν η θρησκεία και η αφοσίωσή τους στον 

ελληνικό κλασικισμό.  

Η προσπάθεια αυτή πήγαζε από την αντίδραση στις θεωρίες του Fallmerayer  

(Φαλμεράυρερ), Αυστριακού ιστορικού και περιηγητή, ο οποίος αμφισβητούσε με 

θεωρίες του την ελληνικότητα των Ελλήνων της νεότερης εποχής, λέγοντας πως 

ουδεμία σχέση έχουν με το αρχαίο γένος των Ελλήνων.  

To παράδοξο της οθωνικής περιόδου είναι πως από τη μια οι Έλληνες 

αγωνιούν να τους αποδεχτούν οι Ευρωπαίοι στην μεγάλη και πολιτισμένη ευρωπαϊκή 

οικογένεια και αφομοιώνουν καθετί ευρωπαϊκό, από την άλλη όμως νιώθουν ότι 

έχουν προδοθεί από τη Δύση, διότι ο ευρωπαϊκός φιλελληνισμός είναι πια 

ανύπαρκτος και βλέπουν πως οι δυτικοί σύμμαχοι υποστηρίζουν την ακεραιότητα της 
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οθωμανικής αυτοκρατορίας και πως υπάρχουν υποστηρικτές των θεωριών του 

Φαλμεράγιερ. 

Σπουδαίο ρόλο στην πνευματική ζωή του νέου βασιλείου διαδραμάτισε η 

Αθήνα, ως πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους από τον Δεκέμβρη του 1834. Εκεί 

συγκεντρώθηκαν Έλληνες και ξένοι λόγιοι, δάσκαλοι, δικαστές και γενικότερα 

μορφωμένοι άνθρωποι τους οποίους είχε ανάγκη η Αθήνα ως διοικητικό,  πνευματικό 

και νευραλγικό κέντρο του νέου ελληνικού κράτους.
123

  

Στην Αθήνα θα ιδρυθεί το 1837 το Πανεπιστήμιο, από τα σπουδαιότερα 

επιτεύγματα της Αντιβασιλείας, από το οποίο θα αποφοιτήσουν κορυφαίες 

προσωπικότητες της πνευματικής και πολιτικής ζωής του τόπου. Αναφορά για το 

Πανεπιστήμιο θα γίνει  παρακάτω.  

Στην Ελλάδα έκανε την εμφάνισή του στα χρόνια του Όθωνα και το κίνημα 

του Ρομαντισμού, με μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο 

ελληνικός ρομαντισμός εκδηλώθηκε από το 1833 και ως το 1850 περίπου. Βασικά 

χαρακτηριστικά του ήταν η μελαγχολία, η εξύμνηση της ελευθερίας, η νοσταλγία  

του εξιδανικευμένου  παρελθόντος και ένα αίσθημα εθνικισμού.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας η μελαγχολία πήγαζε ακριβώς από την 

υπάρχουσα πολιτική και κοινωνική κατάσταση: ένα μικρό, φτωχό και αδύναμο 

βασίλειο, κάτω από την κηδεμονία των Μεγάλων Δυνάμεων. Ένας αλύτρωτος 

ελληνισμός που διψούσε για ελευθερία και μια κραταιά υποστήριξη της Δύσης προς 

τους Οθωμανούς.  

Στο νέο κράτος οι δυτικομαθημένοι Έλληνες λόγιοι ήταν αυτοί που 

καθόριζαν τις αρχές της πολιτικής νομιμότητας. Οι αρχές που πρέσβευαν 

χρησιμοποιούνταν σαν οδηγός διαμόρφωσης του πολιτεύματος. Όσοι ασκούσαν την 

εξουσία προσπαθούσαν να εφαρμόσουν τις ευρωπαϊκές αρχές με παραδοσιακά 

στοιχεία συγχρόνως.
124

  

Κοινή βάση όλων, η ευδοκίμηση της ελληνικής πολιτιστικής 

δημιουργικότητας και η μόρφωση των Ελλήνων, που θα στελέχωναν τις δημόσιες 

κυβερνητικές υπηρεσίες, δίνοντας μα νέα πνοή στην ελληνική πραγματικότητα.    

Μετά τις προσπάθειες των επαναστατικών κυβερνήσεων και του Κυβερνήτη 

Καποδίστρια για την εκπαιδευτική αναγέννηση του τόπου, είχε έρθει η ώρα της 

Αντιβασιλείας να ασχοληθεί με το φλέγον αυτό ζήτημα.  
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Υπεύθυνος για την οργάνωσης της Παιδείας ήταν ο Αντιβασιλέας Maurer, ο 

οποίος ξεκίνησε τις διαδικασίες από τον πρώτο μήνα της έλευσής του στην Ελλάδα. 

Βασική επιδίωξη της Αντιβασιλείας ήταν να στηρίξει το νέο κράτος πάνω στο 

θεμέλιο λίθο της μόρφωσης.  

2. Η οργάνωση της Παιδείας 

Τον Μάρτιο του 1833 συστάθηκε μια ειδική επιτροπή, επιφορτισμένη να 

εκπονήσει ένα σχέδιο οργάνωσης της Εκπαίδευσης, βασισμένο στις αρχές που είχε 

υποδείξει η Αντιβασιλεία. Η επιτροπή αυτή αποτελείτο από πρόσωπα που είχαν 

συνεργαστεί και με τον Καποδίστρια στον τομέα αυτό.  

Η Αντιβασιλεία ακολούθησε κυρίως το προ-καποδιστριακό εκπαιδευτικό 

σύστημα, με τις τρεις βαθμίδες, κατώτερη, μέση και ανώτερη.
125

 Καθήκον της 

επιτροπής, όπως και της Γραμματείας των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας 

Εκπαιδεύσεως θα ήταν «η φροντίς περί συστάσεως και αρμοδίου οργανισμού των 

στοιχειωδών και των υψηλοτέρων παιδευτικών καταστημάτων, ενός πανεπιστημίου και 

μιας Ακαδημίας των επιστημών».
126

    

Ο Ιωάννης Κοκκώνης, ο Ιωάννης Βένθυλος, ο Αλέξανδρος Σούτσος, ο 

Αναστάσιος Πολυζωίδης και ο Κωνσταντίνος Σχινάς αποτελούσαν την εν λόγω 

επιτροπή, υπό την προεδρία του Γραμματέα της Παιδείας. Με γοργούς ρυθμούς η 

επιτροπή αυτή κατέθεσε τον Ιούλιο του 1833 στη γραμματεία της Παιδείας ένα 

σχέδιο το οποίο θεωρήθηκε ελάχιστα εφαρμόσιμο.
127

  

Το σχέδιο αυτό προέβλεπε τη θεσμοθέτηση τετραετούς Δημοτικού Σχολείου, 

τριετούς Γυμνασίου, τριετούς Λυκείου, τετραετούς Πανεπιστημίου, αποτελούμενο 

από έξι σχολές (Φιλοσοφική, Θεολογική, Ιστορική, Νομική, Φυσική, Ιατρική). Τέλος, 

προβλεπόταν η ίδρυση μιας Ακαδημίας ως επιστέγασμα όλων.
128

  

Το συγκεκριμένο σχέδιο, αν και συνδύαζε με αρμονικό τρόπο τις 

ευρωπαϊκές καινοτομίες με τις αυτόχθονες ανάγκες, δεν εφαρμόστηκε. Η μη 

εφαρμογή του προκάλεσε μια στασιμότητα στην εξέλιξη του ελληνικού συστήματος  

Εκπαίδευσης, από την έλευση των Βαυαρών ως το τέλος του 19
ου

 αιώνα.
129

  

Μετά την αποτυχία αυτού του σχεδίου, εκδόθηκε ένα χρόνο αργότερα, τον 

Φεβρουάριο του 1834, Βασιλικό Διάταγμα, το οποίο ήταν ουσιαστικά μια μεταφορά 
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του γαλλικού  νόμου Guizot της 28
ης

 Ιουλίου 1833. Σύμφωνα με το Διάταγμα αυτό, 

γινόταν προσιτή σε όλους τους πολίτες η στοιχειώδης εκπαίδευση και τέθηκαν οι 

βάσεις της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
130

  

Στο διάταγμα του Φεβρουαρίου αναφέρεται για την στοιχειώδη εκπαίδευση, 

η φράση «μη θρησκευτική»
131

, τονίζοντας τη διαφορά ανάμεσα στην εκπαιδευτική 

πολιτική του Καποδίστρια, η οποία βασιζόταν στη θεοσέβεια. Η Αντιβασιλεία 

στηρίχτηκε περισσότερο στην αναβίωση του αρχαίου ελληνικού κλέους, που πήγαζε 

από την λατρεία των Βαυαρών για την αρχαία Ελλάδα. 

Φυσικά, χρησιμοποιήθηκε από την Αντιβασιλεία η πνευματική επιρροή της 

Εκκλησίας, περισσότερο όμως όταν επιτεύχθηκε η ανεξαρτησία της από το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο με τη Διακήρυξη του Αυτοκέφαλου  που θα αναλυθεί στο 

επόμενο κεφάλαιο. Αυτό έγινε για να μη χάσει η Αντιβασιλεία το εξουσιαστικό της 

προβάδισμα  από τη δύναμη της Εκκλησίας.  

Η Αντιβασιλεία έδωσε μεγαλύτερο βάρος στα θεωρητικά και κλασικιστικά 

μαθήματα και λιγότερο στα πρακτικά. Περιθωριακή ήταν επίσης η παρουσία των 

επαγγελματικών σχολών. Η εκπαιδευτική πολιτική των Βαυαρών ακολούθησε μεν  τα 

χνάρια του Καποδίστρια, χρησιμοποιώντας την αλληλοδιδακτική μέθοδο,  είχε  όμως 

εξολοκλήρου θεωρητικό και κλασικό χαρακτήρα.  

3. Τα αλληλοδιδακτικά σχολεία 

Η Αντιβασιλεία ασχολήθηκε αρχικά με τα δυο ιδρύματα που είχε ιδρύσει ο 

Καποδίστριας στην Αίγινα, το Ορφανοτροφείο και το Κεντρικόν Διδακτήριον. Το 

Ορφανοτροφείο το βρήκαν οι Βαυαροί σε άθλια κατάσταση. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Maurer, το ίδρυμα δεν εξυπηρετούσε τους σκοπούς που είχε 

ονειρευτεί ο Καποδίστριας, αλλά μέσα βρήκαν μια απερίγραπτη κακομοιριά και τους 

λίγους δάσκαλους και μαθητές σε κακή  κατάσταση.
132

 

Το Ορφανοτροφείο αναδιοργανώθηκε εξ’ αρχής με το διάταγμα της 23
ης

  

Οκτωβρίου/4
ης

 Νοεμβρίου του 1833 και περιορίστηκε στον αρχικό του σκοπό: 

δηλαδή στο να μαθαίνουν τα ορφανά παιδιά μια τέχνη για να μπορέσουν να 

βιοποριστούν. Προϋπόθεση για να γίνουν δεκτά τα παιδιά στο ίδρυμα ήταν να 
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γνωρίζουν γραφή, ανάγνωση, σχέδιο και στοιχειώδεις πράξεις αριθμητικής (άρθρο 

2).
133

   

Επίσης, τα υποψήφια παιδιά για να μπουν στο Ορφανοτροφείο έπρεπε να 

είναι ηλικίας από 7 έως 12 ετών, να είναι  ορφανά και από τους δυο γονείς, οι οποίοι 

έπεσαν μαχόμενοι στον απελευθερωτικό Αγώνα, παιδιά που γενικώς η πατρίδα τους  

χρωστούσε ευγνωμοσύνη με κάποιο τρόπο (άρθρο 1).
134

   

Η εσωτερική διοίκηση του Ορφανοτροφείου ρυθμίστηκε με έναν ιδιαίτερο 

κανονισμό 100 άρθρων, ο οποίος θα μπορούσε να αναθεωρηθεί μετά από ένα χρόνο, 

αναλόγως με την πείρα που θα είχαν πια αποκτήσει οι διοικούντες (άρθρο 3). 

Επικεφαλής του ιδρύματος τέθηκε ένας διευθυντής, σε συνεργασία με έναν 

επιθεωρητή, έναν ταμία, τους απαιτούμενους δασκάλους και τους αρχιτεχνίτες 

(άρθρο 5).
135

  

Το προσωπικό θα πληρωνόταν από το Δημόσιο, εκτός από τους αρχιτεχνίτες 

που θα έπαιρναν τα 2/3 του καθαρού κέρδους των εργασιών τους. Αυτό το μέτρο 

θεσπίστηκε για να αναπτυχθεί ζήλος για τη δουλειά τους. Το υπόλοιπο κέρδος θα το 

έπαιρναν οι καλύτεροι μαθητές, όταν θα αποφοιτούσαν από το ίδρυμα, για να 

μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να έχουν τα πρώτα τους έξοδα για την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση (άρθρο 7).
136

  

Το Ορφανοτροφείο απέκτησε ικανότατους διευθυντές και δασκάλους, όπως 

τον Καραμάνο και τον Πέπα. Όμως επειδή υστερούσε σε τεχνίτες, διότι ο Maurer 

έλεγε πως στην Αίγινα δεν υπήρχαν καλοί τεχνίτες, το Ορφανοτροφείο μεταφέρθηκε 

στο Ναύπλιο τον Ιούνιο του 1834.
137

  

Στο Ναύπλιο υπήρχε κεραμοποιείο, οπλοστάσιο και το δημόσιο αγρόκτημα 

της Τίρυνθας. Το πρωί τα παιδιά μπορούσαν να εξασκηθούν σε ένα από αυτά, 

αναλόγως με την προτίμησή τους, και το βράδυ έπρεπε να επιστρέψουν στο 

Ορφανοτροφείο. Από το κεραμοποιείο και το αγρόκτημα έπαιρναν και ένα μικρό 

μεροκάματο.
138

   

Το Κεντρικό Διδακτήριο που υπήρχε μέσα στο Ορφανοτροφείο, σωζόταν σε 

άθλια οικονομική κατάσταση και χωρίς μαθητές. Από τους παλιούς δασκάλους 

βρισκόταν ακόμη εκεί ο Γεώργιος Γεννάδιος, ο οποίος όμως είχε μείνει απλήρωτος. 
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Η Αντιβασιλεία ασχολήθηκε με την αναδιοργάνωση του Διδακτηρίου, οργανώνοντας 

το με βάση το πρότυπο των γερμανικών Γυμνασίων.
139

 

Η Αντιβασιλεία συγκέντρωσε το παλιό διδακτικό προσωπικό και προσέλαβε 

ακόμη τρεις καθηγητές, τον δρα Ούρλιχ από τη Βρέμη για το μάθημα των 

γερμανικών και των λατινικών, τον Ιωάννη Ψαρά από την Κέα για το μάθημα της 

αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και τον Δημήτριο Δουραμάνη από τα Ιωάννινα για τα 

μαθηματικά.
140

  

Με την καθοδήγηση των δασκάλων και κυρίως με τον ζήλο του δρα Ούρλιχ, 

οι μαθητές σημείωναν εκπληκτική πρόοδο. Οι πρώτες εξετάσεις που έγιναν τον 

Ιούλιο του 1834 μπροστά στον Γραμματέα της  Παιδείας, Κων/νο Σχινά, δεν είχαν να 

ζηλέψουν τίποτα από τις λαμπρές επιδείξεις των γερμανικών Γυμνασίων.
141

              

4. Η  Δημοτική Εκπαίδευση 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου περί δημοτικών σχολείων της 6
ης

/18
ης

 

Φεβρουαρίου του 1834, ιδρύθηκαν σε κάθε δήμο (α΄, β΄ και γ΄ τάξεως) τα δημοτικά 

σχολεία.
142

 Η ονομασία τους προκύπτει από το γεγονός πως οι δήμοι ήταν υπεύθυνοι 

για την κάλυψη των εξόδων των σχολείων αυτών.  

Στους δήμους όπου δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα, θα ίδρυε δημοτικά 

σχολεία η Κυβέρνηση. Τη δαπάνη αυτή θα αναλάμβανε το Γενικό Εκκλησιαστικό και 

Σχολικό Ταμείο. (άρθρο 59).
143

 Η κατάσταση αυτή θα συνεχιζόταν έως ότου οι δήμοι 

θα μπορούσαν μόνοι τους να συντηρήσουν τα σχολεία τους.  

Στα δημοτικά σχολεία η φοίτηση ήταν υποχρεωτική και διαρκούσε επτά έτη 

και σε αυτά φοιτούσαν παιδιά ηλικίας από 7 έως και 12 ετών. 
144

 Ο νόμος «περί 

δημοτικών σχολείων» ίσχυσε μέχρι το 1895 με ορισμένες τροποποιήσεις.
145

  

Οι δάσκαλοι των δημοτικών σχολείων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ίδιου 

νόμου,  διαιρούνταν σε τρεις τάξεις, ανάλογα με τις γνώσεις και τις ικανότητές τους 

στη διδασκαλία: υπήρχαν  οι δάσκαλοι των νομών και επαρχιών, οι δάσκαλοι των 

δήμων α΄ τάξεως και οι δάσκαλοι των δήμων β΄ και γ΄ τάξεως.
146

  

                                                           
139

 G.L.v. Maurer, Ο ελληνικός λαός, σ. 525 
140

 G.L.v. Maurer, Ο ελληνικός λαός, σ. 525 
141

 G.L.v. Maurer, Ο ελληνικός λαός, σ. 526 
142 Στέφανος Φίλος, Χρονικό, σ. 13 
143

 G.L.v. Maurer, Ο ελληνικός λαός, σ. 535 
144

 G.L.v. Maurer, Ο ελληνικός λαός, σ. 534 
145

 Στέφανος Φίλος, Χρονικό, σ. 11 
146

 Στέφανος Φίλος, Χρονικό, σ. 13 



51 
 

Σύμφωνα με τον Αντιβασιλέα Maurer και το Βασιλικό Διάταγμα, οι μισθοί 

των Ελλήνων δημοδιδασκάλων ήταν καλύτεροι από οποιαδήποτε άλλη χώρα (άρθρα 

22-30). Επιπλέον, οι χήρες και τα ορφανά των δασκάλων θα ενισχύονταν από ένα 

ειδικό Αποθεματικό Ταμείο (άρθρα 31-33).
147

   

 Η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε στα δημοτικά σχολεία ήταν η 

αλληλοδιδακτική μέθοδος του αγγλικού προτύπου του Lancaster (Λάνκαστερ), που 

είχε διατηρηθεί από τα επαναστατικά χρόνια και τα χρόνια του πρώτου Κυβερνήτη.
148

  

Η αλληλοδιδακτική μέθοδος ήταν ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί η 

τρομακτική έλλειψη δασκάλων και μη ύπαρξη οικονομικών πόρων για την Παιδεία 

στις αρχές της οργάνωσής της. Ο «Οδηγός της Αλληλοδιδακτικής» του Ι. Κοκκώνη 

εισήχθηκε επίσημα σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας, με διάταγμα της 19
ης

 

Απριλίου 1836.
149

    

Σκοπός της δημοτικής ή στοιχειώδους εκπαίδευσης σύμφωνα με την 

Αντιβασιλεία, εκτός από τη μετάδοση γνώσεων, ήταν «η καλλιέργεια της ευσέβειας, 

της αγάπης προς το παρελθόν και το αληθές και  της κλίσεως προς την αρετήν».
150

 

Τα μαθήματα που διδάσκονταν στα δημοτικά σχολεία ήταν η γραφή και η 

ανάγνωση, η αριθμητική, και τα θρησκευτικά. Επίσης διδάσκονταν οι στοιχειώδεις 

γνώσεις της ελληνικής ιστορίας, η γεωγραφία και η φυσική. Περίοπτη θέση κατείχε η 

θρησκευτική ιστορία και η ορθόδοξη κατήχηση, η οποία διδασκόταν «υφ΄ ενός ιερέως 

του αυτού δόγματος ως οι διδασκόμενοι».
151

  

Απαραίτητα εφόδια για τη διδασκαλία στα δημοτικά σχολεία ήταν οι πίνακες 

ανάγνωσης, οι πίνακες για τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις, συλλογές προσευχών και 

βιβλία χρηστοήθειας.
152

   

Υποχρεωτικά διδάσκονταν γυμναστικές ασκήσεις καθώς και η πρακτική 

διδασκαλία της καλλιέργειας κήπων και αγρών. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο 

φύτεμα και στην περιποίηση δέντρων, στη μεταξοκαλλιέργεια και στα μελίσσια. Τα 
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κορίτσια έπρεπε να μάθουν την τέχνη του κεντήματος (άρθρο 1 και 2).
153

 Επιπλέον, 

στα δημοτικά σχολεία διδάσκονταν στοιχειωδώς η μουσική, η φωνητική και η 

ιχνογραφία.
154

  

Από τα πρώτα διατάγματα της Αντιβασιλείας έως τα μέσα της δεκαετίας του 

1850, η γλωσσική διδασκαλία βασιζόταν αυστηρά στην αρχαΐζουσα γλώσσα και στη 

γραμματική της αττικής διαλέκτου. Αυτό θεωρούνταν τρομερά δύσκολο για τους 

μικρούς μαθητές, οι οποίοι στο σύνολό τους ήταν παιδιά αγροτικών οικογενειών, με 

αναλφάβητους γονείς. Το 1854 με μια σχετική εγκύκλιο ζητήθηκε να βγουν από τη 

διδασκαλία της γλώσσας ορισμένοι αρχαΐζοντες τύποι.
155

   

Η ίδρυση δημοτικών σχολείων συνεχίστηκε με γοργούς ρυθμούς για αρκετά 

χρόνια, όπως και οι διορισμοί δασκάλων σε αυτά. Μέχρι τη δεκαετία του 1850 

λειτουργούσαν στο ελληνικό βασίλειο 450 δημοτικά σχολεία αρρένων και θηλέων, 

(μέσα σε αυτά και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, τα οποία θα αναφερθούν παρακάτω), με 

41.000 περίπου μαθητές και 495 δασκάλους. Ταυτοχρόνως λειτουργούσαν και 300 

διδασκαλεία σε απομακρυσμένα χωριά και συνοικισμούς, με περίπου 10.000 

μαθητές.
156

  

Ενώ υπήρχαν και μικτά δημοτικά σχολεία, (θηλέων και αρρένων), όπου 

υπήρχε η οικονομική δυνατότητα, θα ιδρύονταν χωριστά σχολεία για αγόρια και 

κορίτσια. Τα σχολεία θηλέων θα τα διηύθυνε γυναικείο προσωπικό (άρθρο 58).
157

  

Σύμφωνα με τα άρθρα 56, 57 και 63 του νομοσχεδίου για την Παιδεία, κάθε 

εξάμηνο οι μαθητές του δημοτικού (και στα δημόσια και στα ιδιωτικά), 

υποχρεούνταν να δώσουν αυστηρές εξετάσεις. Επίσης, καθιερώθηκαν βραβεία για 

τους καλύτερους μαθητές. 

Οι δάσκαλοι των δήμων χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες, αναλόγως με τις 

ικανότητές τους: οι δάσκαλοι των δήμων, οι επαρχιακοί δάσκαλοι και οι δάσκαλοι 

των δήμων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας (άρθρα 8-17). Οι επαρχιακοί δάσκαλοι 

θα είχαν υπό την εποπτεία τους, τους δάσκαλους των δήμων της επαρχίας τους. Οι 

δάσκαλοι των νομών τους επαρχιακούς δασκάλους των νομών τους. Πάνω από όλους 

θα ήταν ο Ανώτερος Επιθεωρητής των σχολείων (άρθρα 70 και 71).
158
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Κάθε σχολείο θα ελεγχόταν από τη σχολική εφορεία. Στους δήμους, η 

σχολική εφορεία απαρτιζόταν από τον τοπικό εφημέριο και 2-3 δημότες εκλεγμένους 

από τοπικό δημοτικό συμβούλιο (άρθρα 34-36). Στα σχολεία της επαρχίας η εφορεία 

απαρτιζόταν από τον ειρηνοδίκη της επαρχίας, έναν κληρικό που τον όριζε ο 

Νομάρχης, έναν δάσκαλο Ελληνικού Σχολείου και 2-4 πολίτες διορισμένους από το 

επαρχιακό συμβούλιο (άρθρα 38 και 40).
159

 

Στους νομούς, η επιτροπή αποτελούταν από τον νομάρχη, ο οποίος ήταν και 

πρόεδρος της επιτροπής, από τον εισαγγελέα πρωτοδικών, από έναν κληρικό 

διορισμένο από τη Γραμματεία Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαίδευσης, από 

έναν καθηγητή Γυμνασίου ή του Πανεπιστημίου (για τα σχολεία της Αθήνας) και από 

2-4 κατοίκους διορισμένους από το νομαρχιακό συμβούλιο (άρθρα 38 και 39).
160

  

Οι εν λόγω εφορευτικές επιτροπές, «εμψύχωναν και διηύθυναν τα δημοτικά 

σχολεία». Επόπτευαν η κάθε μια τα σχολεία της περιοχής της, προμήθευαν τα 

απαραίτητα για το σχολείο και τους δασκάλους, αντικείμενα. Φρόντιζαν ακόμη για το 

διδακτήριο και την κατοικία του δασκάλου και αποφάσιζαν για το ύψος της μηνιαίας 

συνεισφοράς των γονέων υπέρ του σχολείου.
161

  

Έπρεπε επίσης να επιθεωρούν μια φορά το μήνα το σχολείο και να 

αναφέρουν στον Έπαρχο ή στο νομάρχη τις ελλείψεις που υπήρχαν και ό,τι ήταν 

αναγκαίο να γίνει για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι επιτροπές έπρεπε 

επίσης να συμβουλεύουν τους δασκάλους όταν ήταν απαραίτητο, αλλά είχαν το 

δικαίωμα να επιβάλλουν ποινές σε αυτούς (άρθρα 37, 41-44 και 50),
162

 ακόμη και να 

τους παύσουν από τα καθήκοντά τους από 8 μέρες έως και 6 μήνες.
163

  

Οι επιτροπές ήταν υποχρεωμένες να αναφέρουν εντός 24 ωρών στην 

Επαρχιακή ή στη Νομαρχιακή Επιτροπή, τον λόγο της παύσεως του δασκάλου από τα 

καθήκοντά του. Η Επαρχιακή και η Νομαρχιακή Επιτροπή είχαν το δικαίωμα να 

επιτηρούν τις επιτόπιες επιτροπές και τα δημοτικά σχολεία της επαρχίας και του 

νομού της δικαιοδοσίας τους.
164

   

Μία φορά το χρόνο επιθεωρούσε η Νομαρχιακή Επιτροπή και μία φορά το 

εξάμηνο η Επαρχιακή. Εξέταζαν ακόμη την εσωτερική λειτουργία των σχολείων, 
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έβρισκαν λύσεις σε τυχόν σοβαρά προβλήματα και επικύρωναν ή ακύρωναν ποινές 

των επιτόπιων επιτροπών για το διδακτικό προσωπικό.  

Οι ποινές αυτές, (απόλυση, πρόστιμο, επίπληξη), ήταν τελεσίδικες και δεν 

άλλαζαν με καμιά παρέμβαση. Μόνο η παρέμβαση του Γραμματέα των 

Εκκλησιαστικών και  της Δημόσιας Εκπαίδευσης μπορούσε να τροποποιήσει τυχόν 

απόφαση, εφόσον εκείνος το έκρινε σκόπιμο. 
165

   

Τα μέλη των Νομαρχιακών και Επαρχιακών Επιτροπών μετά τους ελέγχους 

που έκαναν στα σχολεία, υπέβαλαν έκθεση στο Γραμματέα της Παιδείας για τα 

σχολεία που επιθεώρησαν. Η θητεία των μελών στις επιτροπές αυτές ήταν μονοετής, 

μπορούσε όμως να ανανεωθεί. Τα μέλη των επιτροπών θεωρούνταν δημόσιοι 

υπάλληλοι και έδιναν τον όρκο των δημοσίων υπαλλήλων πριν αναλάβουν τα 

καθήκοντά τους.  

Τη γενική εποπτεία των δημοτικών σχολείων την είχε ο Γενικός 

Επιθεωρητής των δημοτικών σχολείων. Ο Γενικός Επιθεωρητής ενεργούσε ακόμη και 

ανακρίσεις σε βάρος των  δασκάλων, όταν παρουσιάζονταν κρούσματα απειθαρχίας 

και επέβαλε τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές.
166

 Κάθε χρόνο ο Γενικός 

Επιθεωρητής ασκούσε έλεγχο στα σχολεία.  

Ωστόσο, τη συνολική εποπτεία και διοίκηση της Εκπαίδευσης την είχε ο 

Γραμματέας των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Απλώς με τα 

αρμόδια όργανα που είχε τοποθετήσει στις  ανάλογες θέσεις, γινόταν πιο εύκολα ο 

έλεγχος στο χώρο της δημόσιας  εκπαίδευσης.  

Σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν την Εκπαίδευση στα χρόνια της 

οθωνικής περιόδου, μέχρι και το 1863, ένα χρόνο αφότου ο βασιλιάς Όθωνας είχε 

φύγει από την Ελλάδα, ο αριθμός των δημοτικών σχολείων έφτανε τα 684 (579 

αρρένων και 105 θηλέων). Ο αριθμός των δασκάλων άγγιζε τους 739 (620 άνδρες, 

119 γυναίκες).
167

           

          

 

 

 

 

                                                           
165

 Φ.Ε.Κ., 11/3-3-1834, άρθρα 41-42 του Νόμου της 6-2-1834, στο Στέφανος Φίλος, Χρονικό, σ. 16 
166

 Φ.Ε.Κ., 11/3-3-1834, Άρθρα 53-55 του Νόμου της 6-2-1834, στο Στέφανος Φίλος, Χρονικό, σ. 17 
167

 Φ.Ε.Κ., 29/22-6-1868, «ΠΙΝΑΞ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ της εν Ελλάδι Δημοτικής ή Στοιχειώδους 

Εκπαιδεύσεως κατά το έτος 1867»,στο Στέφανος Φίλος, Χρονικό, σ. 17 



55 
 

5. α. Η Μέση Εκπαίδευση-Τα Ελληνικά Σχολεία 

Η μέση εκπαίδευση  οργανώθηκε με το  διάταγμα «Περί του διοργανισμού 

και της τάξεως των μαθημάτων των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων», της 31
ης

 

Δεκεμβρίου 1836, σε δύο κύκλους: το Ελληνικό Σχολείο και το Γυμνάσιο.
168

  

Είχε προηγηθεί με διάταγμα της 21
ης

 Νοεμβρίου/3
ης

 Δεκεμβρίου 1833, η 

ίδρυση δυο σχολείων μέσης εκπαίδευσης, ενός Ελληνικού Σχολείου και ενός  

Γυμνασίου στο Ναύπλιο. Μέχρι το 1835 λειτουργούσαν τρία Ελληνικά Σχολεία στην 

ελληνική επικράτεια, στην Αθήνα, το Ναύπλιο και την Ερμούπολη της Σύρου.
169

  

Επιπλέον, με διάταγμα του ίδιου χρόνου, στις 25 Μαρτίου 1835, ιδρύθηκαν 

άλλα δέκα Ελληνικά Σχολεία στις εξής πόλεις: Άμφισσα, Καλαμάτα, Λαμία, 

Μεσολόγγι, Πάτρα, Σπάρτη, Τήνο, Τρίπολη, Χαλκίδα και Ύδρα. Λειτούργησαν 

επίσης μονοτάξια Ελληνικά Σχολεία και σε άλλες περιοχές, όπως στην Άνδρο, Θήρα, 

Νάξο, Πραστό, Πύργο, Σκύρο και Υπάτη, με διάταγμα του Σεπτεμβρίου του 1835.
170

 

Σύμφωνα με το διάταγμα αυτό, οι κοινότητες ήταν υποχρεωμένες να 

προσφέρουν διδακτήρια για τα σχολεία αυτά. Η Αντιβασιλεία ήταν διατεθειμένη να 

πληρώσει το ενοίκιο στις διαθέσιμες οικοδομές που θα στέγαζαν τα σχολεία, για το 

έτος 1835-1836,  ώστε  να μην καθυστερήσει η έναρξη των μαθημάτων.
171

  

Αυτό δεν ίσχυε μόνο για το σχολείο της Τήνου, όπου το κτίριο θα 

πληρωνόταν από τα επιτόπια εισοδήματα. Τα  σχολεία αυτά  θα άρχιζαν τα μαθήματά 

τους την 1
η
 Μαΐου 1835.

172
 Το ιδρυτικό διάταγμα των δέκα Ελληνικών Σχολείων που 

προαναφέρθηκαν  θα παρατεθεί στο φωτογραφικό παράρτημα.  

Το Ελληνικό Σχολείο ήταν μίμηση του γερμανικού Λατινικού Σχολείου 

(Latei-nische Scule). Το Σχολείο αυτό αποτελείτο από τρεις τάξεις, που σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορούσαν να περιορισθούν σε δυο (άρθρο 3, Τμήμα II). Κάθε τάξη είχε 

το δικό της δάσκαλο, ο δάσκαλος όμως της μεγαλύτερης τάξης, ήταν ο προϊστάμενος 

του σχολείου και έφερε τον τίτλο του σχολάρχη. 
173

   

Τα μαθήματα που διδάσκονταν στα Ελληνικά Σχολεία ήταν: η αρχαία και 

νέα ελληνική φιλολογία, τα θρησκευτικά, η αριθμητική, η γεωγραφία και η 

καλλιγραφία. Στις δυο τελευταίες τάξεις διδασκόταν και η λατινική γλώσσα για 

όσους θα προχωρούσαν στο Γυμνάσιο.   
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Συνολικά και οι τρεις τάξεις του Ελληνικού Σχολείου είχαν 92 ώρες 

διδασκαλίας. Τα μαθήματα εμπεριείχαν εκτός από το γνωστικό κομμάτι και 

ιδεολογικά χαρακτηριστικά.
174

 Το μάθημα των ελληνικών κάλυπτε τις περισσότερες 

ώρες διδασκαλίας και εκτός των άλλων μαθημάτων, δόθηκε μεγάλη σημασία στην 

εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας.  

Οι δάσκαλοι των Ελληνικών Σχολείων έπρεπε να κατέχουν σε καλό επίπεδο  

τη νέα και αρχαία ελληνική γλώσσα και τα λατινικά, να γνωρίζουν άριστα 

αριθμητική, γεωγραφία (ειδικά της Ελλάδας και της Ευρώπης) και γεωμετρία. 

Έπρεπε επίσης  να γνωρίζουν άριστα την ιστορία (ελληνική, ευρωπαϊκή και ρωμαϊκή) 

και  στοιχειωδώς τη φυσική ιστορία, ζωγραφική, μουσική, ηθική, γαλλική και την 

ανθρωπολογία (άρθρο 36, τμήμα V).
175

  

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου τμήματος (V), 

τονίζεται πως οι υποψήφιοι διδάσκαλοι των Ελληνικών Σχολείων, θα 

προσλαμβάνονται αν δεν υπάρχουν αμφιβολίες για την ηθική τους και τη 

θρησκευτικότητά τους. «Ουδείς υποψήφιος προτείνεται όταν υπάρχουν αμφιβολίαι 

περί των ηθών και της θρησκευτικότητος αυτού».
176

 

Στο ίδιο διάταγμα καθορίζονται και οι μισθοί των δασκάλων των Ελληνικών 

Σχολείων. Σύμφωνα με το άρθρο 41 του τμήματος V, ο δάσκαλος της α΄ τάξης είχε 

μισθό 120 δρχ., της β΄ τάξης 150 δρχ. και της γ΄ τάξης 180 δρχ. Προβλεπόταν αύξηση 

του μισθού τους μετά από πέντε χρόνια, με ανώτατο όριο αυτό των 250 δρχ.
177

  

Ο μισθός των στρατιωτικών  στα χρόνια της Αντιβασιλείας ήταν  πιο υψηλός 

από αυτός των δασκάλων, παρόλο που υπήρχε μεγάλη ζήτηση αλλά και προσφορά 

για το επάγγελμα του δασκάλου. Όμως η κυβέρνηση θεωρούσε το στρατιωτικό 

επάγγελμα υψηλότερου κύρους από εκείνο του δασκάλου, ιδίως σε μια πολιτεία όπου 

η πολιτική εξουσία δεν διέθετε επαρκή νομιμοποίηση, άρα ο στρατός αποτελούσε 

προτεραιότητα.
178

     

Τα Ελληνικά Σχολεία, σύμφωνα με τα άρθρα 60-63 του διατάγματος, 

βρίσκονταν υπό την εποπτεία του αρμόδιου Γραμματέα. Για να γίνεται καλύτερα η 

εποπτεία στα σχολεία, διορίστηκαν ως επόπτες οι γυμνασιάρχες των γειτονικών 
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Γυμνασίων. Οι επόπτες-γυμνασιάρχες ενημερώνονταν από την εφορεία ή τον 

Σχολάρχη για τις ανάγκες του σχολείου και για τυχόν προβλήματα.
179

  

Οι επόπτες έκαναν και επιτόπιο έλεγχο στις εργασίες των μαθητών, ώστε να 

διαπιστωθεί η πρόοδός τους και αναλόγως μοίραζαν επαίνους ή έκαναν συστάσεις. 

Στο τέλος της επίσκεψης, ο επόπτης συνομιλούσε με τους καθηγητές και την 

εφορευτική επιτροπή για να συζητήσουν την πρόοδο του σχολείου και ακολουθούσε 

λεπτομερής αναφορά προς την Γραμματεία της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
180

  

5.β. Το Γυμνάσιο 

 To πρώτο Γυμνάσιο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από την βαυαρική 

Αντιβασιλεία ήταν στο Ναύπλιο, με το διάταγμα που προαναφέρθηκε στις 21 

Νοέμβρη /3 Δεκεμβρίου 1833.  Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση,  τα Ελληνικά Σχολεία 

και το Γυμνάσιο, διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το βαυαρικό μοντέλο εκπαίδευσης 

που απλώθηκε στο ελληνικό βασίλειο με  εξαιρετική ταχύτητα.
181

   

Το Γυμνάσιο, (κατά το γερμανικό Gymnasium), είχε ως σκοπό σύμφωνα με 

το ιδρυτικό διάταγμα την «περαιτέρω ανάπτυξη της εις τα ελληνικά σχολεία 

προκαταρκτικής εκπαιδεύσεως καθ’ όλους τους κλάδους και κυρίως η προπαρασκευή 

των μαθητών όσοι μέλλουν να σπουδάσωσιν ανωτέρας επιστήμας εις το 

πανεπιστήμιον» (άρθρο 64, τμήμα VIII). 
182

 

Το Γυμνάσιο είχε τέσσερις τάξεις. Όσες πόλεις δεν μπορούσαν να έχουν 

τετρατάξιο Γυμνάσιο, συγκροτούσαν με μία έως και τρεις τάξεις. Ωστόσο, μόνο οι  

μαθητές που περάτωναν και τις τέσσερις τάξεις του Γυμνασίου μπορούσαν να 

προχωρήσουν στο Πανεπιστήμιο.  

Τα μαθήματα που διδάσκονταν στο Γυμνάσιο ήταν η αρχαία και νέα 

ελληνική φιλολογία, λατινικά, γερμανικά, γαλλικά, θρησκευτικά, ιστορία, γεωγραφία, 

μαθηματικά, αρχές φυσικής, χημείας και φυσικής ιστορίας.
183

   

Οι διδάσκοντες στο Γυμνάσιο δεν ονομάζονταν δάσκαλοι, όπως οι  

συνάδελφοί τους στη δημοτική εκπαίδευση και στα Ελληνικά Σχολεία, αλλά 

καθηγητές. Σε κάθε Γυμνάσιο υπήρχαν πέντε καθηγητές: ένας που δίδασκε τα 

μαθηματικά σε όλες τις τάξεις, δυο καθηγητές για τα φιλολογικά μαθήματα, ένας για 
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τα γαλλικά και ένας για τα υπόλοιπα μαθήματα (ιστορία, γεωγραφία, φυσική, χημεία, 

φυσική ιστορία, ανθρωπολογία και φιλοσοφία).
184

  

Σε κάθε Ελληνικό Σχολείο  και Γυμνάσιο συστάθηκε εφορεία που υπαγόταν 

απευθείας στον Γραμματέα Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης. Μέλη της 

εφορείας ήταν: o διοικητής της περιφέρειας, που ήταν και πρόεδρος της επιτροπής, 

ένας μορφωμένος υπάλληλος, ο κληρικός της περιοχής, ο δήμαρχος και δυο δημότες 

εκλεγμένοι από το δημοτικό συμβούλιο. Αν δεν υπήρχε διοικητής στην περιφέρεια, 

πρόεδρος της επιτροπής οριζόταν ο δήμαρχος, με απόφαση του Νόμου.
185

   

Τα μέλη της επιτροπής μπορούσαν να επισκέπτονται οποιαδήποτε μέρα του 

σχολικού έτους τα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης. Μπορούσαν να βρίσκονται εκεί 

και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή κατά την επίσκεψη των Γυμνασιαρχών στα 

σχολεία.
186

  

Τα μέλη της εφορείας ήταν υποχρεωμένα να φροντίζουν για το διορισμό των 

καθηγητών, την αγορά βιβλίων ή αντικειμένων που χρειάζονταν για το μάθημα και 

ήταν υπεύθυνοι για τις οικονομικές δαπάνες των σχολείων. Επίσης, η επιτροπή ήταν 

υποχρεωμένη να επεμβαίνει σε διενέξεις μεταξύ καθηγητών και γονέων, ή σε 

διενέξεις μεταξύ των καθηγητών. 
187

 

Η επιτροπή ενημέρωνε τους καθηγητές για τις αποφάσεις της Κυβέρνησης 

σχετικά με τα βιβλία ή τις μεθόδους διδασκαλίας, τις διακοπές, τις γιορτές των 

σχολείων κλπ. Στο τέλος του σχολικού έτους η εφορευτική επιτροπή έπρεπε να 

απευθύνει μια αναφορά στον αρμόδιο Γραμματέα για τη συνολική κατάσταση του 

σχολείου και των μαθητών. Αν διαπιστωνόταν κάποιο σοβαρό πρόβλημα ο υπουργός 

απευθυνόταν στη Γραμματεία της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. 
188

   

Όπως και στο Ελληνικό Σχολείο, έτσι και στο Γυμνάσιο, ο καθηγητής της 

μεγαλύτερης τάξης εκτελούσε τα χρέη του διευθυντή του σχολείου και είχε την 

ονομασία  Γυμνασιάρχης (άρθρο 67, τμήμα VIII).
189

   

Διευθυντής και των δυο σχολείων διορίστηκε ο καθηγητής Ασώπιος από την 

Κέρκυρα. Καθηγητές διορίστηκαν ο Βενθύλος, ο Λεόντιος Αναστασιάδης, ο Ιωσήφ 

Γκινάνας, ο λοχαγός Σταυρίδης, ο Νικολαίδης και δυο Γερμανοί φιλόλογοι, ο 
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Χέρολντ και ο Χόυμαν. Όλοι τους θα πληρώνονταν από το Δημόσιο, μέχρι την 

ίδρυση του Σχολικού Ταμείου.
190

    

Την εποπτεία των Γυμνασίων είχαν αναλάβει οι επιτροπές που 

προαναφέρθηκαν, σύμφωνα με τα άρθρα 111-113 του κανονισμού «περί λειτουργίας 

των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων».
191

 Ο πρόεδρος της επιτροπής επαγρυπνούσε 

για την εύρυθμη λειτουργία των Γυμνασίων και μπορούσε ανά πάσα ώρα να θέσει 

ερωτήματα και προτάσεις στον Γραμματέα της Εκπαίδευσης.  

Ο έλεγχος και η εποπτεία στη Μέση Εκπαίδευση (Ελληνικά Σχολεία και 

Γυμνάσια) γινόταν κατά αυτόν τον τρόπο για περίπου 70 χρόνια, μέχρι την εισαγωγή 

του θεσμού του 7/μελούς Εποπτικού Συμβουλίου το 1905 και του Γενικού 

Επιθεωρητή το 1906.
192

   

Στη μέση εκπαίδευση εντάσσονται και ορισμένα σχολεία επαγγελματικού 

χαρακτήρα. Στη Σύρο και το Ναύπλιο ιδρύθηκαν δυο Εμπορικές Σχολές. Από το 1837 

λειτούργησε μέσα στα Ελληνικά Σχολεία της Σύρου και του Ναυπλίου, Ναυτικό 

Σχολείο. 

Οι μαθητές που επιθυμούσαν να ακολουθήσουν τα ναυτικά επαγγέλματα, 

έκαναν κανονικά μάθημα, απαλλάσσονταν απλώς από τα μαθήματα των λατινικών 

και των γερμανικών. Στα χρόνια του Όθωνα, το Ναυτικό Σχολείο του Ναυπλίου 

καταργήθηκε και ιδρύθηκε ένα άλλο στην Ύδρα. 

Το Κεντρικό Σχολείο που είχε ιδρύσει ο Καποδίστριας στην Αίγινα, ατόνησε 

μετά τη δολοφονία του. Η Αντιβασιλεία το κράτησε ανοιχτό, όμως τον Απρίλη του 

1835 μεταφέρθηκε στην Αθήνα και έγινε το σημερινό Α ΄ Γυμνάσιο Αρρένων, με 

πρώτο γυμνασιάρχη τον Γεώργιο Γεννάδιο.   

Η Γεωργική Σχολή της Τίρυνθας που είχε ιδρυθεί από τον Καποδίστρια το 

1829, καταργήθηκε από τους Βαυαρούς το 1838, επαναλειτούργησε όμως το 1846. 

Παρόλο που είχε στη διάθεσή της πολλά στρέμματα, ώστε οι μαθητές να εξασκούν τη 

γεωπονική τέχνη, τα έξοδά της ήταν περισσότερα από τα έσοδά της και δεν δόθηκε 

περαιτέρω σημασία στη λειτουργία της.  

Στη μέση εκπαίδευση άνηκε και το Πολυτεχνικό Σχολείο, το οποίο ιδρύθηκε 

στην Αθήνα το 1836. Στόχος του ήταν η διδασκαλία διάφορων τεχνών. Λειτουργούσε 

αρχικά μόνο τις Κυριακές και τις αργίες και οι μαθητές διδάσκονταν μαθηματικά, 

                                                           
190

G.L.v. Maurer, Ο ελληνικός λαός, σ. 528 
191

 Στέφανος Φίλος, Χρονικό, σ. 27 
192

 Στέφανος Φίλος, Χρονικό, σ. 27 



60 
 

ιχνογραφία και αρχιτεκτονική. Από το 1843 χωρίστηκε σε τρία τμήματα, εκ των 

οποίων προέκυψε τελικώς το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και η Σχολή Καλών 

Τεχνών. Η εν λόγω σχολή εξελίχθηκε αργότερα στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 

Τεχνών.
193

  

Στη μέση εκπαίδευση ανήκε και το Διδασκαλείο, το οποίο ιδρύθηκε στο 

Ναύπλιο το 1834, με βάση το νόμο του 1834. Ήταν η Ανώτερη Κρατική Σχολή, στην 

οποία σπούδαζαν οι δάσκαλοι των δημοτικών σχολείων.
194

 Σκοπός του Διδασκαλείου 

ήταν «να σχηματίσει ικανούς διδασκάλους και διδασκάλισσες», να τους υποβάλει σε 

τελικές εξετάσεις και να καθορίσει την κλάση στην οποία θα εντασσόταν ο καθένας 

(άρθρα 13,14,58 και 60).
195

   

Η φοίτηση στο ίδρυμα  ήταν διετής, ενώ δικαίωμα φοίτησης είχαν μόνο όσοι 

διέθεταν ενδεικτικό προαγωγής της β΄ τάξης του Ελληνικού Σχολείου.
196

 Για την 

πρακτική εξάσκηση των υποψηφίων δασκάλων θα ιδρύονταν και δυο πρότυπα 

σχολεία, ένα για τους άνδρες δασκάλους και ένα για τις δασκάλες (άρθρα 67-68).
197

    

Το Διδασκαλείο απαρτιζόταν από έναν αριθμό καθηγητών, εκ των οποίων ο 

ένας απαραιτήτως ήταν κληρικός, για το μάθημα των θρησκευτικών (άρθρο 65). 

Διευθυντής του Διδασκαλείου ήταν ο Ανώτερος Επιθεωρητής όλων των σχολείων 

(άρθρα 70 και 73).  Με το μέτρο αυτό δημιουργήθηκε μια συνοχή ανάμεσα σε όλες 

τις διαβαθμίσεις της εκπαίδευσης και συντέλεσε στην καλή εφαρμογή του σχολικού 

νόμου, περιορίζοντας κάπως το πρόβλημα της έλλειψης ικανού διδακτικού 

προσωπικού.
198

  

 Πρώτος διευθυντής του Διδασκαλείου διορίστηκε ο Βαυαρός καθηγητής 

από τη Βρέμη, Δόκτορας Κόρκ και πρώτος καθηγητής ο αρχιμανδρίτης Μισαήλ 

Αποστολίδης, ο οποίος μάθαινε ελληνικά και στον ίδιο τον βασιλιά  Όθωνα και είχε 

έρθει στην Ελλάδα μαζί με την Αντιβασιλεία.
199

   

Σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα του 1834, οι υποψήφιοι του 

Διδασκαλείου έπρεπε να είναι από 18 ετών και άνω, να έχουν σωματική υγεία και 

κόσμια διαγωγή. Αυτά ήταν τα τυπικά προσόντα. Στα ουσιαστικά προσόντα 

εντάσσονταν η ευμάθεια, η δεξιότητα του νου, η καλλιφωνία, η άριστη γνώση 
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γραφής, ανάγνωσης και μαθηματικών, στοιχειώδεις γνώσεις κατήχησης, ιεράς 

ιστορίας και γεωγραφίας (κυρίως της Ελλάδας).
200

  

Ο Αντιβασιλέας Maurer λίγο πριν την ανάκλησή του στη Βαυαρία τον 

Ιούνιο του 1834, αξιολόγησε θετικά τα αποτελέσματα λειτουργίας του Διδασκαλείου, 

διότι ήδη από τον Ιούνιο του 1834 διορίστηκε σε πολλά δημοτικά  σχολεία μεγάλος 

αριθμός δασκάλων.
201

  

Για να υπάρχει μια μορφή ευγενούς άμιλλας ανάμεσα στους υποψηφίους 

σπουδαστές, καθιερώθηκαν βραβεία και υποτροφίες για τους καλύτερους μαθητές 

(άρθρο 81). Μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων γινόταν η απονομή διπλωμάτων 

και η κατάταξη των δασκάλων σε μια από τις τρεις κλάσεις του διδασκαλικού κλάδου 

(α, β, γ), (άρθρα 8,13-16). 
202

  

Οι πρώτες εξετάσεις που έγιναν το καλοκαίρι του 1834 πήγαν πολύ καλά και 

το αποτέλεσμα ήταν να διοριστούν πολλοί δάσκαλοι στα δημοτικά σχολεία της 

χώρας. Οι μισθοί τους καταβάλλονταν από το Ταμείο Κλήρου και Δημοσίας 

Εκπαίδευσης. Αυτός ήταν και ο αρχικός σκοπός της Αντιβασιλείας: να διορίζονται 

απευθείας οι πτυχιούχοι δάσκαλοι και να πληρώνονται άμεσα από το Ταμείο, έως 

ότου μπορούσε να  τους πληρώσει ο δήμος.
203

         

Σύμφωνα με τον Maurer, εκτός του ότι είχαν διασωθεί λίγα σχολεία από την 

περίοδο της αναρχίας, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η έλλειψη δασκάλων, αλλά και 

η προκατάληψη του κόσμου έναντι των ξένων. Διαπιστώθηκε με την έλευση της 

Αντιβασιλείας πως οι δάσκαλοι των αλληλοδιδακτικών σχολείων ήταν απλήρωτοι 

από 12 έως 15 μήνες.
204

  

Ο Maurer ισχυρίζεται πως κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να 

εξοφλήσουν τους απλήρωτους δάσκαλους, με σκοπό να τους ενθαρρύνουν να 

συνεχίσουν τη δουλειά τους.
205

 Συστάθηκαν δυο επιτροπές, μια στο Ναύπλιο και μια 

στην Αίγινα με σκοπό να εξεταστούν ποιοί  ήταν κατάλληλοι ώστε να διοριστούν στα 

σχολεία.
206

 Δεν εμφανίστηκε κανένας δάσκαλος στην επιτροπή, με αποτέλεσμα η 

Αντιβασιλεία να καταλήξει στο συμπέρασμα πως δεν υπήρχαν ικανοί δάσκαλοι. 
207
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Για το λόγω του ότι οι Βαυαροί είχαν αποφασίσει να στηρίξουν το νέο 

ελληνικό κράτος στη μόρφωση των Ελλήνων, ώστε να επανδρώσουν επάξια τον 

κρατικό μηχανισμό, δόθηκε τόση έμφαση στην οργάνωση της Παιδείας. Ο Μaurer 

παρά τα όποια αρνητικά σχόλια, υποστήριζε πως η Αντιβασιλεία καταπιάστηκε με 

πολλή αγάπη για την εκπαίδευση των Ελλήνων, πάνω στην οποία θα βασιζόταν η 

μελλοντική ανάπτυξη της Ελλάδας.
208

   

6.α. Η Γερμανική Σχολή στο Ναύπλιο 

Στο Ναύπλιο ζούσαν πολλές οικογένειες Βαυαρών μετά τον ερχομό της 

Αντιβασιλείας και του Όθωνα. Για τα παιδιά αυτών των οικογενειών ιδρύθηκε στο 

Ναύπλιο μια Γερμανική Σχολή, τον Φεβρουάριο του 1834.
209

 Ο πρώτος που είχε 

σκεφτεί να μορφώσει τα γερμανόπουλα που είχαν έρθει στην Ελλάδα, ήταν ο 

στρατιωτικός αρχιερέας των Ανακτόρων, ο Βάινζιρλ.
210

 

Ωστόσο, στη Γερμανική Σχολή του Ναυπλίου διορίστηκε διευθυντής ένας 

διαμαρτυρόμενος στο θρήσκευμα και οι Καθολικοί Βαυαροί αρνούνταν να στείλουν 

τα παιδιά τους. Όπως αναφέρει ο Maurer, μέχρι και που έφυγε από την Ελλάδα, στη 

Γερμανική Σχολή φοιτούσαν μονάχα 2 από τα 40 παιδιά των γερμανικών οικογενειών 

του Ναυπλίου. 
211

    

6.β. Το Διδασκαλείο στο Μόναχο 

Η Αντιβασιλεία έδειξε μέριμνα και για τα ελληνόπουλα που ζούσαν στο 

εξωτερικό. Στο Μόναχο λειτουργούσε από παλιά Διδασκαλείο για τα παιδιά 

Ελλήνων, με φροντίδα του βασιλιά Λουδοβίκου. Οι Αντιβασιλείς χορήγησαν από την 

πρώτη στιγμή μισθό στον Διευθυντή της Ελληνικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας του 

Μονάχου, που διπλασιάστηκε αργότερα.
212

  

Επιθεωρητής της Ακαδημίας του Μονάχου διορίστηκε ο Βαυαρός 

καθηγητής Τίρς (Θήρσιος), στενός συνεργάτης του Λουδοβίκου, ο οποίος 

εξακολούθησε  να στηρίζει με χορηγίες το εν λόγω ίδρυμα. Επόπτης ορίστηκε ο 

υποστράτηγος φον Τάους.
213

   

Το Σεπτέμβριο του 1833 η Αντιβασιλεία επέλεξε 24 παιδιά αγωνιστών του 

1821 που είχαν σκοτωθεί ή διακριθεί στα πεδία των μαχών, να φοιτήσουν στην 
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Ακαδημία του Μονάχου. Επελέγησαν οι γιοί του Καραϊσκάκη, του Μπότσαρη, του 

Μαυρομιχάλη, του Κριεζή, του Δεληγιάννη, του Μεταξά και ακόμη 30 παιδιά.
214

 Στο 

Μόναχο σπούδαζαν γενικώς πολλά ελληνόπουλα και προεπαναστατικά.   

Συγχρόνως η ελληνική εκκλησία του Μονάχου διόρισε έναν Έλληνα 

κληρικό που θα τελούσε την ορθόδοξη λειτουργία και θα αναλάμβανε επίσης τη 

θρησκευτική εκπαίδευση της ελληνικής νεολαίας.
215

 Τον μισθό του κληρικού 

ανέλαβε να πληρώνει ο βασιλιάς Λουδοβίκος, ενώ σε κάθε παιδί χορηγήθηκε μια 

οικονομική ενίσχυση που θα κατέβαλε το ελληνικό δημόσιο ταμείο, έως ότου θα την 

έδινε το Σχολικό και Ιερατικό Ταμείο.
216

   

Εκτός από τα παιδιά των αγωνιστών, η ελληνική Ακαδημία του Μονάχου 

βοήθησε και μερικούς Έλληνες μεγαλύτερης ηλικίας να συνεχίσουν τις σπουδές τους 

στα γερμανικά πανεπιστήμια. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που θα στελέχωναν 

αργότερα ενδεχομένως τα ελληνικά σχολεία, έπρεπε να αφομοιώσουν πλήρως τη 

γερμανική μόρφωση, που βασιζόταν στην αρχαία ελληνική παιδεία, εφόσον τα 

γερμανικά σχολεία αποτέλεσαν το  παράδειγμα για το στήσιμο των ελληνικών.
217

     

7. Η ανωτάτη εκπαίδευση: Το Πανεπιστήμιο 

Από τον Μάρτιο του 1833 η Αντιβασιλεία είχε υποδείξει στην αρμόδια 

επιτροπή που είχε συσταθεί για να οργανώσει την Εκπαίδευση, να συμπεριλάβει στο 

σχέδιό της εκτός από την στοιχειώδη και τη μέση εκπαίδευση και την 

πανεπιστημιακή.
218

 Ωστόσο, η ξαφνική ανάκληση του αντιβασιλέα Maurer, 

σταμάτησε τις εν λόγω  ενέργειες. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Maurer, το σχέδιό του για την οργάνωση 

της Παιδείας ήταν μεγαλεπήβολο, ωστόσο συναντούσε εμπόδια που όμως δεν τον 

έκαναν να υποχωρήσει. Η σκέψη του ήταν η ίδρυση Ελληνικού Σχολείου και 

Γυμνασίου σε κάθε επαρχία και νομό και η ίδρυση ενός Πανεπιστημίου και μιας 

Ακαδημίας Επιστημών στην Αθήνα, που θα αποτελούσε την κορυφή της 

εκπαιδευτικής πυραμίδας.
219

 

Με τον Νόμο του 1836, παρατηρείται μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο 

Γυμνάσιο και το Πανεπιστήμιο, εφόσον βασικός σκοπός του Γυμνασίου ήταν η 

προπαρασκευή ουσιαστικά όσων ήθελαν να σπουδάσουν αργότερα στο Πανεπιστήμιο 
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(άρθρο 64). Αυτή η σχέση μεταξύ των δυο εκπαιδευτικών βαθμίδων, οφειλόταν και 

στην απουσία μιας παράλληλης επαγγελματικού τύπου εκπαίδευσης.
220

    

Στο σχέδιό του ο Maurer είχε αρωγό τον τότε Γραμματέα Εκκλησιαστικών 

και Εκπαίδευσης, Κωνσταντίνο Σχινά και άλλους αξιόλογους συνεργάτες, οι οποίοι 

έκαναν έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για να βρουν αξιόλογους καθηγητές 

που  είχαν τη διάθεση να εργαστούν στην Ελλάδα.
221

  Όνειρο του Maurer ήταν να 

ξεκινήσει η λειτουργία του Πανεπιστημίου στις 2 Νοεμβρίου του 1834, ανήμερα των 

γενεθλίων του, συνδέοντας έτσι  την ιστορία της ανωτάτης ελληνικής  παιδείας με την 

προσωπική του ζωή.
222

  

Με την ανάκλησή του όμως ο Maurer πήρε μαζί του τα σχέδιά του για την 

Ανώτερη Εκπαίδευση, ισχυρίζοντας πως δεν τα άφησε στους αντικαταστάτες του 

γιατί ή θα τα παρουσίαζαν για δικά τους, ή θα τα  χρησιμοποιούσαν εναντίον του.
223

 

Αναφέρει πως μπορεί ο κόμης Armansperg να κατάφερε να διώξει εκείνον και τον 

Abel από την Ελλάδα, δεν πίστευε όμως ενδόμυχα  πως θα επιδείκνυε το έργο και τον 

κόπο του ιδίου, για δικό του.
224

     

Οι διαδικασίες ξεκίνησαν ξανά το 1836 από τον καγκελάριο Armansperg, ο 

οποίος παρουσίασε στον βασιλιά Όθωνα,  πριν την εκπνοή του 1836, δυο διατάγματα 

«περί συστάσεως πανεπιστημίου»
225

, που βασίζονταν σε εκείνα του Maurer. Ο 

Όθωνας δεν επικύρωσε όμως το σχέδιο αυτό. Ακολούθησε σχεδόν αμέσως η έρευνα 

για το ζήτημα του Πανεπιστημίου από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βόννης, 

Christian-August Brandis (1790-1867),
226

 σε συνεργασία με τον Κων/νο Σχινά.  

Τελικά ο οργανισμός του Πανεπιστημίου δημοσιεύθηκε σε διάταγμα τον 

Απρίλιο του 1837, επί της πρωθυπουργίας του Roudhart, (θεωρείται η μεγαλύτερη 

επιτυχία της πρωθυπουργίας του),  βασισμένο σε θέσεις του Armansperg. Σημαντική 

ήταν η δράση του γραμματέα των Εσωτερικών Αναστάσιου Πολυζωίδη, καθώς και 

επιφανών αλλά και απλών πολιτών, οι οποίοι έκαναν δημόσιο έρανο για τη συλλογή 

των κεφαλαίων. Χρήματα έδωσε και ο ίδιος ο Όθωνας.
227
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Το Πανεπιστήμιο στεγάστηκε αρχικά στην οικία του αρχιτέκτονα Σταμάτη 

Κλεάνθη, στους πρόποδες της Ακρόπολης, με ετήσιο μίσθωμα 5.500 δρχ. και με 

υποχρέωση του ιδιοκτήτη να το φτιάξει κατάλληλα ώστε να υπάρξουν και τρεις 

αίθουσες διδασκαλίας. Εφόσον εξασφαλίστηκε η στέγη του ιδρύματος, οι 

πανεπιστημιακές αρχές εξέδωσαν το πρόγραμμα των μαθημάτων και όλα ήταν έτοιμα 

για τα εγκαίνια που ορίστηκαν για τις 3 Μαΐου του 1837.
228

 

Τα εγκαίνια έγιναν με κάθε μεγαλοπρέπεια, με παρουσία του ίδιου του 

βασιλιά  Όθωνα, με τους υπασπιστές του και μαθητές παραταγμένους με κλαδιά ελιάς 

στο χέρι, τις δημόσιες και εκκλησιαστικές Αρχές, το διδακτικό προσωπικό του 

Πανεπιστημίου και τους πρώτους φοιτητές. Η τελετή άρχισε με τον αγιασμό και την 

ορκωμοσία των καθηγητών.
229

  

Ακολούθησαν οι ομιλίες των καθηγητών, οι οποίοι μίλησαν για τη σημασία 

του Πανεπιστημίου για το παρόν και το μέλλον της χώρας και τους στενούς δεσμούς 

του ιδρύματος με την κλασική αρχαιότητα, πηγή κάθε πνευματικής δημιουργίας.
230

 Ο 

πανηγυρικός χαρακτήρας της εκδήλωσης είχε να κάνει με την ατένιση του μέλλοντος 

του ελληνικού έθνους γενικότερα, οι τύχες του οποίου συνδέονταν με την ανάπτυξη 

της παιδείας.
231

  

Οι σχολές του Πανεπιστημίου ήταν τέσσερις: η Φιλοσοφική με σχολάρχη 

τον Νεόφυτο Βάμβα, η Θεολογική με τον Μισαήλ Αποστολίδη, η Νομική με 

σχολάρχη τον Γεώργιο Ράλλη και η Ιατρική με σχολάρχη τον Αναστάσιο Γεωργιάδη 

Λευκία.
232

. Πρώτος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών διορίστηκε ο 

Κωνσταντίνος Σχινάς, (1837-1838), ο οποίος ήταν και ο πρώτος Καθηγητής Ιστορίας 

στη Φιλοσοφική Σχολή (1837-1850).  

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ονομάστηκε «Πανεπιστήμιον του Όθωνος», ή 

«Οθώνειο Πανεπιστήμιο» ή «Οθωνικόν». Η ερμηνεία της ονομασίας αυτής έλκει την 

καταγωγή της από τη σταθερή πρακτική των γερμανικών Πανεπιστημίων του 

Μεσαίωνα να έχουν στον τίτλο τους το όνομα του ηγεμόνα ιδρυτή τους.
233

  

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών, δεν ήταν μια απλή εκπαιδευτική 

επιταγή, αλλά ξεπερνούσε κατά πολύ αυτό το στόχο. Το Πανεπιστήμιο ήταν το μέσο 
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προώθησης των ελληνικών επιδιώξεων στο χώρο της Ανατολής.
234

 Επιπλέον, δεν 

ήταν μόνο το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδος, αλλά το πρώτο σε 

όλη την τουρκοκρατούμενη Βαλκανική.
235

  

Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας ήταν ένας φορέας της υψηλής εθνικής 

αποστολής των νεοελλήνων στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν την ταυτότητά 

τους και τη συνέχειά τους με το αρχαίο γένος των Ελλήνων. Στα χρόνια του Όθωνα 

έγινε ακόμη μια έντονη προσπάθεια επανασύνδεσης της ελληνικής ιστορίας, 

σπάζοντας την παράδοση πως το κέντρο βάρους του ελληνισμού ήταν μόνο η 

ελληνική αρχαιότητα.  

Ιστορικοί που φοίτησαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως ο Κωνσταντίνος 

Παπαρρηγόπουλος, ο Βυζάντιος, ο Ζαμπέλιος, κατόπιν ερευνών, τοποθετούν το 

Βυζάντιο ως μέρος και συνέχεια της ελληνικής ιστορίας.
236

  

Το Οθώνειο Πανεπιστήμιο, βασισμένο και αυτό στα πρότυπα της γερμανικής 

εκπαίδευσης, ήταν ένας θεσμός υψηλού κύρους, που θα λειτουργούσε και ως 

μηχανισμός παραγωγής επιστημονικού και υπαλληλικού προσωπικού.
237

  

Το Πανεπιστήμιο ήταν ο παράγοντας διαμόρφωσης της κοινωνικής και 

πνευματικής ελίτ του τόπου και από τους σημαντικότερους παράγοντες της δημόσιας 

ζωής.
238

 Σε αυτό δίδαξαν και φοίτησαν κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής 

πνευματικής και πολιτικής σκηνής.  

8. Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και η εκπαίδευση των θηλέων    

Εκτός από το επίσημο κράτος, ιδρύθηκαν πολλά σχολεία στην ελληνική 

επικράτεια, με ιδιωτική πρωτοβουλία. Στην Αθήνα, που πια ήταν το κέντρο της 

κοινωνικής και πνευματικής ζωής του νέου βασιλείου, ιδρύθηκαν σχολεία με την 

οικονομική υποστήριξη ορισμένων επιφανών Αμερικανών, οι οποίοι συνεπαρμένοι 

από την Επανάσταση του ’21, είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
239

  

Ο λόγος για τον Αμερικανό ιεραπόστολο John Hill και τη σύζυγό του Fanny 

Hill, οι οποίοι έχοντας επηρεαστεί από το κλίμα του φιλελληνισμού της εποχής,  

αποφάσισαν να αγοράσουν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Αρχαία Αγορά, έναν 
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ενετικό πύργο και εκεί να στεγάζουν τη Σχολή Χίλλ,  το πρώτο ιδιωτικό σχολείο της 

Αθήνας.
240

  

Το σχολείο ιδρύθηκε το 1831, ωστόσο άρχισε να αφομοιώνεται στην 

ελληνική κοινωνία από το 1834. Περιελάμβανε Δημοτικό και Ανώτερο Σχολείο 

Θηλέων, το οποίο ήταν το  Ανώτερο Παρθεναγωγείο για τις οικότροφες μαθήτριες.  

Δημιουργήθηκε το πρώτο Νηπιαγωγείο της Αθήνας το 1834, καθώς και 

Επαγγελματική, Τεχνική και Οικοκυρική Σχολή, που λειτουργούσε σε ξεχωριστό 

κτίριο.
241

  

Στο Νηπιαγωγείο και στις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης φοιτούσαν και 

αγόρια. Στην Επαγγελματική και Τεχνική Σχολή, εκτός από τη βασική εκπαίδευση, τα 

κορίτσια διδάσκονταν κοπτική, ραπτική και υφαντική, ενώ τα αγόρια μάθαιναν 

κάποια τέχνη, όπως ξυλουργική, επιπλοποιία, ή ραπτική. Στην Οικοκυρική Σχολή, τα 

κορίτσια έφτιαχναν ρούχα για τις άπορες οικογένειες.
242

 

Στο ιδιωτικό αυτό σχολείο μπορούσαν να φοιτήσουν δωρεάν και άπορα 

παιδιά. Το Νηπιαγωγείο, που διηύθυνε προσωπικά η Fanny Hill, υπήρξε φυτώριο από 

το οποίο αποφοίτησαν εξαιρετικές δασκάλες και παιδαγωγοί. Ωστόσο, ο Hill 

κατηγορήθηκε για προσηλυτισμό, διότι η βασική αρχή της εκπαιδευτικής πολιτικής 

των Αντιβασιλέων και του Όθωνα ήταν η απόλυτη ευθυγράμμιση της Εκπαίδευσης 

με τα ορθόδοξα γράμματα.
243

  

Με το νόμο του 1834 δρομολογήθηκε και η ίδρυση ενός κρατικού  

Παρθεναγωγείου, υπό τη διεύθυνση της γερμανίδας παιδαγωγού Vollmerange 

(Βολμεράνγκε). Από το σχολείο αυτό αποφοίτησαν επίσης ικανές δασκάλες που 

αργότερα στελέχωσαν τα πρώτα δημόσια σχολεία της χώρας. Μάλιστα ο Hill είχε 

προτείνει στον Όθωνα να γίνουν δεκτές στο Παρθεναγωγείο και κορίτσια από 

διάφορα μέρη της Ελλάδος και ο Όθωνας δέχτηκε με ενθουσιασμό την ιδέα αυτή.
244

 

Ιδρύθηκαν επίσης με πρωτοβουλία των δήμων ή πολιτών 20 περίπου 

ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης, Ελληνικά Σχολεία και ένα Γυμνάσιο.  

Από τα σημαντικότερα ήταν αυτό που ίδρυσαν στη Σύρο πρόσφυγες από τη Χίο, υπό 

την καθοδήγηση του Νεόφυτου Βάμβα. Πολύ σπουδαία ιδιωτικά σχολεία ήταν επίσης 
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της Πάτρας και της Χαλκίδας, που μαζί με την Σύρο, είχαν κατά τον Maurer και τους 

καλύτερους δασκάλους.
245

  

Στις 25 Ιουλίου του 1836 ιδρύθηκε από την Αντιβασιλεία η 

«Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία», ένα από τα παλαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

χώρας, που σήκωσε στους ώμους της το βάρος του σχεδιασμού της γυναικείας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα του 19
ου

 αιώνα.   

Ενώ η Εταιρεία δεν απευθυνόταν μόνο σε κορίτσια, εν τούτοις δόθηκε 

ιδιαίτερη σημασία σε αυτά, διότι η κυβέρνηση και η Αντιβασιλεία δεν έβλεπαν με 

καλό μάτι την επιμονή των ξένων προτεσταντών ιεραποστόλων να καλύψουν τη 

μόρφωση των κοριτσιών.
246

  

Για να αποφευχθούν φαινόμενα προσηλυτισμού, σε μια κοινωνία σαν την 

ελληνική, όπου οι γυναίκες θεωρούνταν απλώς ένα βάρος για την οικογένεια, ο 

Ιωάννης Κοκκώνης ανέλαβε τη στροφή της Εταιρείας προς τα κορίτσια. Το σύμβολο 

της μητέρας-παιδαγωγού ήταν χαρακτηριστικό των αυστηρών ηθών των Ελληνίδων, 

που είχαν μια πιο υποβαθμισμένη εκπαίδευση από αυτή των αγοριών.
247

   

 Aρωγοί του εγχειρήματος στάθηκαν επίσης ο Γεώργιος Γεννάδιος και ο 

Μισαήλ Αποστολίδης.  Το 1837 άρχισε να λειτουργεί  το Διδασκαλείο Θηλέων της 

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας. Στην αρχή ήταν διετούς φοίτησης, το 1841 έγινε τριετούς 

φοίτησης, το 1842 τετραετούς και το 1851 έγινε πενταετούς φοίτησης. Προς το τέλος 

της οθωνικής περιόδου το Παρθεναγωγείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 

αναγνωρίστηκε επισήμως ως Διδασκαλείο θηλέων και παρείχε επισήμως δίπλωμα 

δασκάλας.
248

  

Στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θηλέων ανήκει επίσης  το Γαλλικό Παιδαγωγείο 

Λωκ, που ιδρύθηκε το 1843 και στεγάστηκε στην οικία Σκουζέ στην περιοχή της 

Καπνικαρέας και η Ελληνογαλλική Σχολή «Άγιος Ιωσήφ», η οποία ιδρύθηκε το 1856. 

Η Ελληνογαλλική σχολή ανήκε στη Μονή των Αδελφών του Τάγματος Αγίου Ιωσήφ 

της Εμφανίσεως. 
249

 Η Σχολή αυτή στεγάστηκε αρχικά στην οικία Κίνγκ στην Πλάκα, 

στη σημερινή οδό Αδριανού. Εκεί φοίτησαν αγόρια και κορίτσια χαμηλής 
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οικονομικής κατάστασης. Τα παιδιά διδάσκονταν ελληνικά, γαλλικά, μουσική, 

ζωγραφική και οικονομικά.
250

  

Τον Φεβρουάριο του 1843 η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε με Βασιλικό 

Διάταγμα την ίδρυση ενός διδακτηρίου, το οποίο πήρε το όνομα του ευεργέτη του, 

Ιωάννη Βαρβάκη, ο οποίος είχε αποβιώσει από το 1825, είχε ωστόσο ζητήσει στη 

διαθήκη του την ίδρυση ενός Λυκείου για την ελληνική νεολαία. Το σχολείο 

λειτούργησε το 1860 και περιελάμβανε το κλασικό Γυμνάσιο με 4 τάξεις και το 

Ελληνικό Σχολείο με 3 τάξεις.
251

  

Ακολούθησε η ίδρυση του ιδιωτικού  Ελληνικού  Εκπαιδευτηρίου το 1860, 

το οποίο περιελάμβανε Δημοτικό, Ελληνικό Σχολείο και Γυμνάσιο στην οδό 

Μητροπόλεως. Το 1862 ιδρύθηκε στη συμβολή των οδών Αδριανού και 

Μνησικλέους μονοτάξιο Δημοτικό, Ελληνικό Σχολείο και Γυμνάσιο και το 1863, ενώ 

είχε φύγει ο Όθωνας, ένα Λύκειο στην οδό Πανδρόσου, όλα με ιδιωτική 

πρωτοβουλία. 

Τα κορίτσια των εύπορων οικογενειών, ακολουθώντας τις παλαιές συνήθειες 

και τα ευρωπαϊκά πρότυπα, υιοθέτησαν σε μεγάλη κλίμακα την κατ’ οίκον 

διδασκαλία, με ξένους παιδαγωγούς. Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια γενικώς 

εξαπλώθηκαν στις μεγάλες πόλεις για οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς 

λόγους  και εξ’ αιτίας του χαλαρού νομοθετικού πλαισίου.
252

 

Εκτός από τη στοιχειώδη και ανώτερη μόρφωση του λαού, η Αντιβασιλεία 

ενδιαφέρθηκε και για τους νέους που είχαν έφεση στις Καλές Τέχνες. Όπως αναφέρει 

ο Maurer, η Αντιβασιλεία έδωσε υποτροφίες σε τρεις νεαρούς ώστε να σπουδάσουν 

στην Ιταλία την τέχνη της ζωγραφικής.
253

 

Η Αντιβασιλεία πριν την έλευσή της στην Ελλάδα είχε προνοήσει να 

παραγγείλει τα βιβλία που θα ήταν απαραίτητα για την οργάνωση της Εκπαίδευσης. 

Μέσα σε ένα χρόνο από την έλευση των Βαυαρών, είχε συγκεντρωθεί ένας μεγάλος 

αριθμός βιβλίων αρχαίας και νέας εποχής, καθώς επίσης και γερμανικά, αγγλικά και 

γαλλικά συγγράμματα και περιοδικά.
254

  

Τα βιβλία αυτά σύμφωνα με τον Maurer, ήταν η βάση για να συγκροτηθεί 

μια αξιόλογη βιβλιοθήκη στο νέο βασίλειο. Μια Εθνική Βιβλιοθήκη, αρχικά 
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εγκατεστημένη στο Ναύπλιο,  προσιτή σε όλους: καθηγητές, δασκάλους, μαθητές, 

φοιτητές, κρατικούς αξιωματούχους, ιδιώτες, στρατιωτικούς, ένα αναγνωστήριο, 

προσιτό σε όλους τους πολίτες. Υπήρχε μια ακόμη Κρατική Βιβλιοθήκη στην Αίγινα, 

που δεχόταν δωρεές βιβλίων από Έλληνες του εσωτερικού και του εξωτερικού.
255

  

Ιδιαίτερη μέριμνα έδειξε η Αντιβασιλεία για τις αρχαιότητες της Ελλάδας. 

Το αρχαίο ελληνικό πνεύμα γενικώς είχε εμπνεύσει τους Ευρωπαίους από την εποχή 

της Επανάστασης. Το νέο βασίλειο βασίστηκε στην αρχαιότητα, ως κρίκος ανάμεσα 

στην τότε Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
256

 Η Αντιβασιλεία διόρισε εφόρους 

για τις  αρχαιότητες που βρέθηκαν στην ελληνική επικράτεια. 

Ανασκαφές που έγιναν, έφεραν στο φως σπουδαίους κρυμμένους 

αρχαιολογικούς θησαυρούς όπως, αγάλματα, νομίσματα, επιγραφές. Όλα 

συγκεντρώθηκαν προσωρινά στο Κρατικό Μουσείο της Αίγινας, όπου υπήρχε 

ασφαλής χώρος φύλαξης. Οι αρχαιότητες που βρέθηκαν στην Αττική και Στερεά 

παρέμειναν στην Αθήνα, όπου αποφασίστηκε εφεξής να είναι η έδρα των ελληνικών 

Κρατικών Μουσείων.
257

  

Ορίστηκαν ένας χώρος φύλαξης μέσα στην Αθήνα και ένας επάνω στην 

Ακρόπολη. Επειδή όμως οι αρχαιότητες της Ακρόπολης κινδύνευαν από την φθορά 

και τη λεηλασία που είχαν υποστεί, απαγορεύθηκε η είσοδος σε όποιον δεν είχε 

άδεια. Αποφασίστηκε ακόμη η δημιουργία τοπικών συλλόγων σε όλες τις επαρχιακές 

πρωτεύουσες.
258

  

Τα έξοδα της Παιδείας θα τα αναλάμβανε το Γενικό Ιερατικό και Σχολικό 

Ταμείο, που ιδρύθηκε για να καλύπτει από κοινού τα έξοδα της Εκπαίδευσης και της 

Εκκλησίας. Στις απαρχές του νέου κράτους, το εν λόγω Ταμείο δεν μπορούσε να 

ανταπεξέλθει στα έξοδα αυτά και στην αρχή τα είχε  αναλάβει το Δημόσιο Ταμείο, με 

χρέωση φυσικά στο Ιερατικό- Σχολικό Ταμείο.
259

   

Εκτός από τα σχολεία που ιδρύθηκαν με την μέριμνα του κράτους, πολλά 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, συστάθηκαν με ιδιωτική πρωτοβουλία. Πολλοί 

Έλληνες και ξένοι ευεργέτες έδωσαν μέρος από την περιουσία τους για να χτιστούν 

σχολεία  και επί Καποδίστρια και επί Βαυαρών.  
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Ο ίδιος ο Maurer αναφέρει πως η Αντιβασιλεία αποφάσισε να δημοσιεύσει 

στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα ονόματα όσων από την εποχή του 

απελευθερωτικού Αγώνα έως τις μέρες της, δώρισαν χρήματα για την Εκπαίδευση, 

την Εκκλησιά  και  τους φτωχούς, ώστε να μιμηθούν και άλλοι το παράδειγμά 

τους.
260

  

Κλείνοντας το κεφάλαιο της Εκπαίδευσης, αξίζει να τονιστεί πως οι Βαυαροί 

οργάνωσαν την Παιδεία στο ελληνικό βασίλειο με βάση τα γερμανικά πρότυπα. Το 

νέο κράτος βασίστηκε στην εκπαίδευση των Ελλήνων, με σκοπό την παραγωγή 

ιδεολογίας και την κατασκευή ταυτότητας των πολιτών του νέου κράτους.
261

 Μπορεί 

οι κοινωνικές ανισότητες και η οικονομική κατάσταση να εμπόδισαν αρκετά παιδιά 

από το να μορφωθούν, τα αποτελέσματα όμως  ήταν αρκετά ενθαρρυντικά.  
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Δ΄ Κεφάλαιο 

1. Το εγχείρημα της οργάνωσης της Ελλαδικής Εκκλησίας  

Η Εκκλησία ήταν ο επόμενος τομέας στον οποίο δόθηκε εξίσου μεγάλη 

σημασία από την Αντιβασιλεία, διότι παρεμβάλλονταν και λόγοι πολιτικοί: η ίδρυση 

ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους έπρεπε να συνοδευθεί από την 

ανεξαρτητοποίηση της Εκκλησίας της. Η ελληνική Εκκλησία δεν μπορούσε να 

βρίσκεται υποταγμένη στον υπήκοο μιας ξένης, εχθρικής και μη χριστιανικής 

δύναμης.
262

  

Οι Οθωμανοί επέτρεψαν στους χριστιανούς, που αποτελούσαν το 

μεγαλύτερο μέρος των υπηκόων τους, να πιστεύουν ελεύθερα στη θρησκεία τους. Ο 

Πατριάρχης, ως αρχηγός του Ρουμ Μιλέτ (των χριστιανών), ανέλαβε το ρόλο του 

εθνάρχη, του αρχηγού των χριστιανών. Ανέλαβε να τους προστατεύει απέναντι στην 

Πύλη, καθώς διοριζόταν και από αυτήν.  

Εκτός από τον Πατριάρχη και ο υπόλοιπος κλήρος διοριζόταν από τον 

εκάστοτε σουλτάνο και κανείς δεν αναλάμβανε τα καθήκοντά του, αν δεν τα 

επικύρωνε πρώτα η Υψηλή Πύλη. Η ελληνική Εκκλησία κράτησε μόνο το δικαίωμα 

να εκλέγει και να χειροτονεί τους κληρικούς της, όπως παλιά. 
263

    

Οι χριστιανοί κληρικοί είχαν το δικαίωμα να εκδικάζουν υποθέσεις, όπως 

δίκες, διαθήκες και να τελούν το μυστήριο του γάμου.  Επίσης, είχαν και ανώτατα 

πολιτικά αξιώματα, καθώς εκλέγονταν και κοτζαμπάσηδες σε πολλές περιοχές. 
264

  

Με το ξέσπασμα της Επανάστασης και τις ωμότητες που έγιναν εναντίον 

των χριστιανών κληρικών, άλλαξε εντελώς το σκηνικό στον εκκλησιαστικό τομέα για 

την Ελλάδα: χριστιανοί κληρικοί άρχισαν να φεύγουν από την Οθωμανική 

αυτοκρατορία και να έρχονται σωρηδόν  στην Ελλάδα.  

Επιπλέον, οι εκκλησίες έπαψαν να μνημονεύουν τον Πατριάρχη στις 

δοξολογίες τους  και αντικατέστησαν το τυπικό με τη φράση που χρησιμοποιούσαν 

τα άλλα τρία Πατριαρχεία «Μνησθήτω Κύριος πάσης ορθοδόξου εκκλησίας». Ο 

Πατριάρχης μπορεί να ήταν χριστιανός, δεν έπαυε όμως να είναι διορισμένος από το 

σουλτάνο. 

Ο ελληνικός κλήρος μπορεί να ανεξαρτητοποιήθηκε με το ξέσπασμα της 

Επανάστασης, είχε μείνει όμως χωρίς φυσικό αρχηγό. Όλες οι επισκοπές είχαν μείνει 
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ακέφαλες και είχε χαθεί κάθε εκκλησιαστική πειθαρχεία. Ο Καποδίστριας δεν 

μπόρεσε να εξυγιάνει τον κλήρο και ο θάνατός του, επηρέασε και τον εκκλησιαστικό 

τομέα. Εκτός από τις ακέφαλες επισκοπές, υπήρξαν άλλες που συγχωνεύθηκαν 

υπακούοντας στη λογική τοπικών συμφερόντων.
265

  

Η τριμελής Αντιβασιλεία, όπως και η βαυαρική Αυλή, γνώριζαν τη σημασία 

της θρησκείας για τους Έλληνες. Για αυτό αποφάσισαν πως ένα ελεύθερο έθνος 

έπρεπε να έχει και θρησκευτική ελευθερία, εκτός από πολιτική. Το νέο κράτος θα 

χτιζόταν πάνω στον δεύτερο θεμέλιο λίθο των Ελλήνων μετά την εκπαίδευση, την 

θρησκεία.    

Απόλυτος εμπνευστής της μεταρρύθμισης της Ελλαδικής Εκκλησίας ήταν ο 

Αντιβασιλέας Maurer, όπως και στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Δικαιοσύνης. 

Η Αντιβασιλεία στο εκκλησιαστικό ζήτημα, έδρασε κατ’ εισήγηση του Θεόκλητου 

Φαρμακίδη (θεολόγος, κληρικός και δημοσιογράφος), ο οποίος γνώριζε τη διοίκηση 

της ρωσικής Εκκλησίας, όπως είχε διαμορφωθεί επί Μεγάλου Πέτρου. 
266

    

Ο Φαρμακίδης ήταν μια από τις πιο συγκροτημένες και πολύπλευρες 

προσωπικότητες της εποχής του. Είχε γνωρίσει το στοχασμό και τις ιδέες του 

προτεσταντισμού αλλά και του καθολικισμού κατά τη διάρκεια των σπουδών του και 

ανήκε στον ιδεολογικό κύκλο των μαθητών του Κοραή.
267

 Ο ίδιος ο Maurer κάλεσε 

τον Φαρμακίδη στο Ναύπλιο, κατόπιν σύστασης του Γεννάδιου, ώστε να τον 

συμβουλευθεί για τα εκκλησιαστικά ζητήματα.
268

 

Είναι γεγονός πως και πολιτικοί άνδρες, όπως ο Σπυρίδων Τρικούπης και ο 

Κωνσταντίνος Σχινάς, ασπάζονταν τις απόψεις του Φαρμακίδη και της Αντιβασιλείας 

περί ανεξαρτητοποίησης της Ελλαδικής Εκκλησίας. Το ίδιο και οι οραματιστές της 

ελευθερίας, ο Ρήγας Φεραίος, ο Αδαμάντιος Κοραής, αλλά και κατά την διάρκεια της 

Επανάστασης, τα Συντάγματα μιλούσαν για δημιουργία μιας «εθνικής Εκκλησίας», 

οργανωμένης από τους νόμους του κράτους, που θα λειτουργεί σύμφωνα με αυτούς 

και θα είναι υποταγμένη σε αυτούς.
269

  

Στις 15 Μαρτίου του 1833, συγκροτήθηκε από την Αντιβασιλεία μια  

επιτροπή για να μελετήσει τα ζητήματα της Εκκλησίας και το βασικότερο όλων, το 

πώς θα τοποθετηθεί το πρόβλημα της σχέσης της Ελλαδικής Εκκλησίας με το 
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Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Η ουσία του προβλήματος ήταν αν έπρεπε ή 

όχι να ανεξαρτητοποιηθεί η ελληνική Εκκλησία από το Πατριαρχείο.
270

  

Και ενώ επί της ουσίας η διακοπή των σχέσεων υπήρχε από την εποχή της 

Επανάστασης, το ζήτημα ήταν λεπτό διότι ο απλός λαός, αμόρφωτος και απαίδευτος 

στο σύνολό του, δεν μπορούσε να δεχτεί μια τέτοια απόφαση. Έτσι η επιτροπή που 

επιλέχθηκε για την πρώτη φάση των συζητήσεων επί του εκκλησιαστικού, ήταν πολύ 

συγκεκριμένη και ταυτιζόταν με τις απόψεις της Αντιβασιλείας. 

Την επιτροπή αποτελούσαν ο Σπυρίδων Τρικούπης, που ήταν και ο  

Πρόεδρός της, ο Γραμματέας των Εκκλησιαστικών και Παιδείας, Κων/νος Σχινάς, ο 

Θεόκλητος Φαρμακίδης, ο επίσκοπος Αρδομερίου, Ιγνάτιος, ο επίσκοπος Ελαίας και 

τοποτηρητής Μεσσηνίας, Παΐσιος, ο ιστορικός Σκαρλάτος Βυζάντιος και ο 

υπερήλικας πολιτικός και αγωνιστής του ’21, Πανούτσος Νοταράς. 

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως η επιτροπή αυτή εξέφραζε τα 

αισθήματα μιας μικρής, μορφωμένης και εξευρωπαϊσμένης μερίδας Ελλήνων, που 

είχαν στο πλευρό τους εκτός της Αντιβασιλείας και τις φιλοδυτικές εφημερίδες της 

εποχής, «Σωτήρ» και «Αθηνά», οι οποίες διαμόρφωναν σε μεγάλο βαθμό την κοινή 

γνώμη της εποχής.
271

   

Η επιτροπή εξέτασε τη συνολική κατάσταση της Εκκλησίας και κατόπιν 

αλλεπάλληλων πορισμάτων κατέληξε στο τελικό της πόρισμα στις 2 Μαΐου 1833, 

σύμφωνα με το οποίο «Η Εκκλησία του Βασιλείου της Ελλάδος πνευματικώς μεν μη 

γνωρίζουσα ουδένα αρχηγόν, παρά μόνον τον θεμελιωτήν της Εκκλησίας Ιησούν 

Χριστόν, πολιτικώς δε έχουσα και γνωρίζουσα αρχηγόν της τον Βασιλέα της Ελλάδος, 

είναι και μένει ανεξάρτητος από πάσαν άλλην Εκκλησίαν, καθόσον δε αφορά το 

δογματικόν είναι και μένει δια παντώς ηνωμένη με όλας τας λοιπάς εκκλησίας του 

Ανατολικού Δόγματος».
272

     

Το τελικό πόρισμα της επιτροπής κατατέθηκε στις 15 Ιουλίου της ίδιας 

χρονιάς στο Εκκλησιαστικό Συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν 22 επίσκοποι.
273

 Ο 

Maurer αναφέρει πως η ανεξαρτησία της ελληνικής Εκκλησίας ήταν πόθος και του 

ελληνικού λαού, εφόσον είχε πια απελευθερωθεί και πως για το σοβαρό αυτό ζήτημα, 
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το σοβαρότερο της Ελλάδας εκείνη τη στιγμή σύμφωνα με τον ίδιο, έπρεπε να βρει 

την τελική του λύση.
274

  

Εκτός των 22 επισκόπων που συμφώνησαν με το πόρισμα, ο Maurer 

ισχυρίζεται πως για τη σοβαρή απόφαση που θα έπαιρναν, ήθελε τη γνώμη και του 

ανώτερου κλήρου. Για αυτό ζήτησε από τον Τρικούπη και τον Σχινά να αποταθούν με 

ιδιωτική αλληλογραφία και με άκρα μυστικότητα προς όλους τους τοποθετημένους 

Επισκόπους, Αρχιεπισκόπους, Μητροπολίτες, αλλά και προς τους αδιόριστους 

επισκόπους που βρίσκονταν στην Ελλάδα και να ζητήσουν τη γνώμη τους.
275

   

Οι απαντήσεις έφτασαν και όλοι σχεδόν ζητούσαν την ανεξαρτησία της 

ελληνικής Εκκλησίας και την ίδρυση Ιεράς Συνόδου, διορισμένης από τον Βασιλιά.
276

 

Κάπου εδώ αρχίζει το χάσμα για αυτό το σοβαρό και λεπτό ζήτημα που απασχόλησε 

όσο κανένα άλλο την ελληνική κοινωνία για πολλά χρόνια από το 1833 και μετά.  

Καταρχάς υπάρχουν διφορούμενες απόψεις μέσα στους κόλπους της 

Εκκλησίας για το αν ερωτήθηκαν όλοι, όπως ισχυρίζεται ο Maurer. Πολλοί κληρικοί 

ισχυρίζονται πως έλαβαν μεν σε μορφή ερωτηματολογίου την αλληλογραφία για το 

ζήτημα της ανεξαρτητοποίησης της Εκκλησίας, όμως λένε πως η τελική απόφαση για 

τη Διακήρυξη του Αυτοκέφαλου πάρθηκε ενώ όλες οι απαντήσεις δεν είχαν φτάσει 

ακόμη  στην επιτροπή, αν αναλογιστεί κανείς τα μέσα της εποχής.  

Επίσης, το γεγονός πως ο βασιλιάς ήταν ρωμαιοκαθολικός στο θρήσκευμα 

και το σύνολο της Αντιβασιλείας προτεστάντες (διαμαρτυρόμενοι), ιδίως ο  Maurer, ο 

οποίος είχε σίγουρα επηρεαστεί από το παράδειγμα της Βαυαρίας, όπου η κοσμική 

εξουσία κυριαρχούσε πάνω στην Καθολική Εκκλησία και πάνω στην Εκκλησία των 

Προτεσταντών,
277

δημιουργούσε υπόνοιες στην κοινή γνώμη πως γίνονταν 

προσπάθειες να επιβληθεί νέα θρησκεία στους Έλληνες.
278

  

Ο μοναχός Προκόπιος Δενδρινός από το Άγιο όρος, άνθρωπος με ύποπτη 

φήμη και σκοτεινό παρελθόν κατά τον Maurer, κήρυττε από το Ναύπλιο όπου 

βρισκόταν, πως η Αντιβασιλεία προσπαθεί μέσω του εκκλησιαστικού ζητήματος να 

προωθήσει τον Ρωμαιοκαθολικισμό και τον Προτεσταντισμό και φόβιζε με αυτό τους 

Έλληνες.
279
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Στην ίδια κατεύθυνση κινούταν και ο επίσκοπος Ρεθύμνου, ο οποίος 

σύμφωνα με τον Φαρμακίδη ήταν ενάντια στο επερχόμενο Αυτοκέφαλο,
280

 καθώς και 

ο πρώην αρχιεπίσκοπος Αδριανουπόλεως, ο οποίος συνεργαζόταν με τον Ρώσο 

πρεσβευτή στην Ελλάδα, Γεώργιο Κατακάζη. Ο Κατακάζης ήταν γόνος ελληνικής 

οικογενείας που ζούσε στη Ρωσία και  είχε  σταλεί στην Ελλάδα με σκοπό να πείσει 

τους Έλληνες ιερωμένους να μην υποκύψουν στην απόσχιση  από το Πατριαρχείο της 

Κωνσταντινούπολης.
281

   

Η Αντιβασιλεία γνώριζε πως οι Έλληνες ήταν δεμένοι με τη Ρωσία για 

θρησκευτικούς κυρίως λόγους και πως πολλοί Έλληνες ιερείς επηρεάζονταν από 

αυτήν. Η Ρωσία ήταν εντελώς αντίθετη στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης ελλαδικής 

Εκκλησίας και φυσικά  η Αντιβασιλεία γνώριζε την επιρροή που μπορούσε να 

ασκήσει η Ρωσία στους όμορους λαούς της και πως θα τους χρησιμοποιούσε για να 

ικανοποιήσει διάφορους σκοπούς της.   

Για το λόγο αυτό, η Αντιβασιλεία προτίμησε να ακολουθήσει το παράδειγμα 

της δυτικής Εκκλησίας και έτσι ήρθε στο προσκήνιο ο «καισαροπαπισμός»
282

, ως 

προστέγασμα της εθνικής ανεξαρτησίας απέναντι στη ρωσική επιρροή από τη μια και 

από την άλλη, ως το μόνο τρόπο να περιοριστεί η δύναμη της εξουσίας της 

Εκκλησίας, με απώτερο σκοπό τη διαφύλαξη της βασιλικής απολυταρχίας.  

Ο κλήρος ήταν η μόνη συμπαγής ομάδα που διέθετε παραδοσιακή δύναμη 

και εξουσία πάνω στον ελληνικό λαό. Η Αντιβασιλεία ήθελε να εξασφαλίσει μέσω 

της δημιουργίας μιας «εθνικής» Εκκλησίας, την βεβαιότητα πως θα υφίστατο στην 

βασιλική εξουσία. Ήταν ο μόνος τρόπος να περιοριστεί η δύναμη και η ανυπακοή της 

άρχουσας αυτής τάξης.
283

   

Η άποψη του βασιλιά Όθωνα για το εκκλησιαστικό ζήτημα,  διατυπώνεται 

σε ένα γράμμα του προς τον πατέρα του βασιλιά Λουδοβίκο, όπου μεταξύ άλλων του 

αναφέρει πως «μια πνευματική κυριαρχία στη χώρα θα μπορούσε να αποβεί επικίνδυνη 

για τον κοσμικό  ηγεμόνα, αν κάποια στιγμή η κεφαλή της εκκλησίας πήγαινε με το 

μέρος ενός κόμματος: γιατί τότε ολόκληρος ο Κλήρος, και μαζί του και ο λαός, θα 

μπορούσαν να στραφούν εναντίον του». 
284
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Συνεχίζει λέγοντας πως «πιστεύω ότι αυτές οι δυσκολίες είναι δυνατόν να 

παρακαμφθούν αν συσταθεί μια σύνοδος υπό την προεδρία ενός μητροπολίτη, ο οποίος 

ωστόσο θα είναι κάτι σαν τον πρόεδρο των δικών μας νομοθετικών σωμάτων, δεν θα 

διαθέτει δηλαδή πραγματική εξουσία. Ο ηγεμόνας θα μπορούσε να ανανεώνει τα μέλη 

της συνόδου κατά τακτά χρονικά διαστήματα».
285

  

Ο Αντιβασιλέας Maurer από την πλευρά του πίστευε πως πρέπει να 

περιοριστεί με κάποιο τρόπο η δύναμη της Εκκλησίας σε επίπεδο ατόμων, διότι όπως 

έλεγε οι Έλληνες Επίσκοποι ήταν για την Εκκλησία, ό,τι ήταν οι προεστοί για το λαό 

και ίσως πιο επικίνδυνοι γιατί αποτελούσαν πιο συμπαγή ομάδα.
286

  

Ο εκκλησιαστικός διακανονισμός βρισκόταν σε αντιστοιχία με το νέο 

στρατιωτικό και διοικητικό μηχανισμό, που είχε επινοηθεί για να περιοριστεί η 

δύναμη των κυρίαρχων παραδοσιακών τάξεων της ελληνικής κοινωνίας.
287

    

Ο φόβος της Αντιβασιλείας για τη μεγάλη και αδιαμφισβήτητη επιρροή της 

Εκκλησίας και η πιθανότητα να καταστεί «κράτος εν κράτει», όπως στον Παπισμό,
288

 

την οδήγησαν στην ανεξαρτητοποίησή της μεν, αφοπλισμένη δε, καθώς όπως θα 

αναφερθεί παρακάτω, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου θα διορίζονταν από τον βασιλιά. Ο 

Άγγλος πρεσβευτής Dawkins έγραφε προς την κυβέρνησή του πως «ύψιστοι 

υπολογισμοί πολιτικού χαρακτήρα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο διακανονισμό των 

εκκλησιαστικών.
289
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2. α. Ο χωρισμός από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η ανακήρυξη της 

Αυτοκεφαλίας 

Η Αντιβασιλεία έχοντας εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη ικανού αριθμού 

ιερέων, προχώρησε στη σύγκλιση της Ιεραρχίας στο Ναύπλιο, στις 15/27 Ιουλίου 

1833, που θα οδηγούσε στην έκδοση Βασιλικού Διατάγματος σχετικά με την τελική 

απόφαση πάνω στο ζήτημα της Αυτοκεφαλίας της Ελλαδικής Εκκλησίας.  

Σύμφωνα με τον Maurer, τα ημίμετρα που είχε εφαρμόσει ο Καποδίστριας 

στο ζήτημα της θρησκείας, είχαν αποδειχθεί ολέθρια και ο ελληνικός λαός, που έδινε 

πρωταρχική σημασία στο ζήτημα της Εκκλησίας, απαιτούσε λύση.
 290

 Η ζοφερή 

εικόνα της ελληνικής Εκκλησίας έδειχνε πως είχε έρθει η ώρα να αποκοπεί, 

διοικητικά τουλάχιστον, από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης.  

«Στο Ναύπλιο συγκεντρώθηκαν όλοι οι εν ενεργεία Μητροπολίτες, 

Αρχιεπίσκοποι και Επίσκοποι, καθώς και όσοι βρίσκονταν αδιόριστοι στην Ελλάδα, για 

να ακουστεί τώρα και επίσημα η γνώμη όλων των σεβαστών εκπροσώπων της 

Ελληνικής Εκκλησίας, μετά από όσα είχαν πει ο καθένας τους ανεπίσημα»,
291

 δηλώνει 

ο  Maurer, για τη σύγκλιση της Ιεραρχίας.  

Στη συνέλευση δεν πήρε μέρος ούτε η πρώτη επιτροπή που είχε συγκροτηθεί 

για τη μελέτη του εκκλησιαστικού, ούτε καλέστηκαν αρχιμανδρίτες, παπάδες, διάκοι 

και καλόγεροι. Ήταν τόσες οι αντιδράσεις για το ζήτημα της Εκκλησίας, που οι 

εφημερίδες ζητούσαν να γίνει Εθνοσυνέλευση, κάτι που φυσικά η Αντιβασιλεία δεν 

δέχθηκε, διότι θεώρησε πως όλος αυτός ο θόρυβος είχε μόνο κομματικές 

σκοπιμότητες.
292

    

Η διάσκεψη άρχισε στις 9 το πρωί, με τον Σπυρίδωνα Τρικούπη να βγάζει 

τον εναρκτήριο λόγο και να σκιαγραφεί το σκοπό της σύσκεψης. Ο Κων/νος Σχινάς 

και ο Σκαρλάτος Βυζάντιος ορίστηκαν βοηθοί του Τρικούπη.
293

 Η συζήτηση κράτησε 

οκτώ ώρες, χωρίς καμιά διακοπή. Μίλησαν άπαντες και σύμφωνα με τον Maurer, δεν 

υπήρξε καμιά αντίρρηση, εκτός από δυο ιεράρχες που διαφωνούσαν αρχικά, αλλά εν 

τέλει συμφώνησαν.  

Η τελική απόφαση μιλούσε για την οριστική και επίσημη ανεξαρτησία της 

ελληνικής Εκκλησίας, (που άτυπα υπήρχε εδώ και αιώνες), όσον αφορά την 
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εξωτερική της θέση, διατηρώντας ταυτόχρονα μια τέλεια ενότητα ως προς τα 

δόγματα που ομόφωνα κηρύσσονται από όλες τις εκκλησίες της Ανατολής.
294

   

Στη θέση του κοσμικού αρχηγού της Εκκλησίας τοποθετήθηκε ο βασιλιάς
295

, 

διότι ως φυσικός αρχηγός αναγνωριζόταν μόνο ο Ιησούς Χριστός. Τη διοίκηση της 

Εκκλησίας αναλάμβανε η Ιερά Σύνοδος (άρθρα 1-3), η ύψιστη εκκλησιαστική Αρχή 

σύμφωνα με το παράδειγμα της Ρωσικής Εκκλησίας,
296

 αποτελούμενη από πέντε 

κληρικούς, που θα διορίζονταν από τον βασιλιά. 

  Αποφασίστηκε παμψηφεί ότι η Κυβέρνηση οφείλει να διακηρύξει ότι: 

   1) «Η Ορθόδοξη Εκκλησία του Βασιλείου της Ελλάδος, επειδή ομόφωνα δεν 

αναγνωρίζει άλλον αρχηγό, παρά μόνον τον ιδρυτή της χριστιανικής πίστης, τον Κύριον 

ημών Ιησούν Χριστόν, είναι αυτοκέφαλη και ανεξάρτητη από κάθε άλλη εξουσία και 

διαφυλάσσει ακέραιη τη δογματική της ενότητα, σύμφωνα με όσα πρεσβεύουν όλες οι 

Ορθόδοξες Ανατολικές Εκκλησίες. Όσον αφορά δε εις την Διοίκησην της Εκκλησίας, η 

οποία ανήκει εις τον Βασιλικόν θρόνον, δεδομένου ότι τούτο δεν αντιβαίνει εις τους 

ιερούς κανόνες, αναγνωρίζει ως αρχηγόν την Α.Μ τον Βασιλέα της Ελλάδος»297. 

   2) «Πρέπει να συσταθεί διαρκής Σύνοδος, η οποία θα αποτελείται από 

αρχιερείς, θα διορίζεται από τον Βασιλιά και σαν υπέρτατη Εκκλησιαστική Αρχή θα 

διευθύνει τις υποθέσεις της Εκκλησίας, σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς κανόνες».
298

 

 Ο Maurer αναφέρει πως όσοι αρχιερείς δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στη 

διάσκεψη της Ιεραρχίας, με μεταγενέστερη γραπτή ή προφορική τους δήλωση, 

αποδέχτηκαν ομόφωνα ότι οι αποφάσεις αυτές συμφωνούσαν απόλυτα με τη γνώμη 

και την επιθυμία που είχαν και οι ίδιοι  πολύ καιρό.
299

  

   Στις 23 Ιουλίου/4 Αυγούστου 1833 δημοσιεύτηκε η Διακήρυξη της 

Ανεξαρτησίας της Ελληνικής Εκκλησίας. Το κείμενο της  Διακήρυξης  αρχίζει με τη 

δήλωση ότι «Ομόφωνα η ορθόδοξη Ανατολική Αποστολική Εκκλησία της Ελλάδος δεν 

αναγνωρίζει άλλον αρχηγό εκτός από τον ιδρυτή του Χριστιανισμού, τον Κύριον Ιησού 

Χριστό και μόνο στα διοικητικά θέματα παραδέχεται σαν αρχηγό της τον Βασιλέα της 
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Ελλάδος».
300

 Ο βασιλιάς, ως κοσμική και μόνο κεφαλή της Εκκλησίας, δεν είχε καμιά 

«επισκοπική αξία», όπως είχε πει και ο Μέγας Κωνσταντίνος. 
301

 

Η Διακήρυξη συνεχίζει λέγοντας πως «η Ορθόδοξη Ανατολική-Αποστολική 

Εκκλησία της Ελλάδος είναι αυτοκέφαλη και ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη Αρχή 

και διαφυλάσσει απαρασάλευτη τη δογματική ενότητα που πρέσβευαν από ανέκαθεν 

όλες οι ορθόδοξες  Εκκλησίες του Ανατολικού Δόγματος» (άρθρο 1). 
302

 

Μπορεί η Εκκλησία να τέθηκε ουσιαστικά υπό τον έλεγχο του κράτους όσον 

αφορά το διοικητικό μηχανισμό της, εφόσον όλοι διορίζονταν από τον βασιλιά, όμως 

για να αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις, τονίστηκε αρκετές φορές, πως ο βασιλιάς 

ήταν μόνο η κοσμική κεφαλή της Εκκλησίας. Τονίστηκε επίσης πως η Κυβέρνηση 

δεν απέβλεπε στην άσκηση των δικαιωμάτων που είχε ο σουλτάνος πάνω στην 

Ελλαδική Εκκλησία.
303

  

Ο Maurer αναφέρει σχετικά: «Στον Βασιλιά αποδώσαμε μονάχα ό,τι κατά την 

Αγία Γραφή ανήκει στον Καίσαρα και ό,τι ανήκε αρχικά στους βυζαντινούς 

αυτοκράτορες. Και για να το πετύχουμε αυτό έπρεπε καταρχήν η Εκκλησία να 

αποδεσμευτεί από κάθε ξένη κυριαρχία και κυρίως από την επιρροή του Σουλτάνου, 

καθώς και από τον Πατριάρχη και τη Σύνοδό του που είχαν απόλυτη εξάρτηση από 

αυτόν. Και ήταν πια καιρός να αποκτήσει η Ελληνική Εκκλησία δική της ανεξάρτητη 

Σύνοδο- όπως η Ρωσική Εκκλησία- με επικεφαλής ένα πρόεδρο, αντί του 

Πατριάρχη».
304

 

Η υπέρτατη πνευματική εξουσία θα ασκείται από τη διαρκή Ιερά Σύνοδο και 

υπεράνω της θα υπάρχει μόνο η Γενική Εκκλησιαστική Σύνοδος, η οποία θα είναι 

τελείως ανεξάρτητη από την κοσμική εξουσία ως προς τα ζητήματα εσωτερικής 

λειτουργίας της Εκκλησίας (άρθρα 2 και 22).  

Η Γενική Εκκλησιαστική Σύνοδος ήταν υπεύθυνη για τη διδασκαλία των 

δογμάτων, το τυπικό και την τέλεση της λατρείας, τα καθήκοντα των διαφόρων 

βαθμίδων του κλήρου, τη θρησκευτική διδασκαλία του λαού, τη δοκιμασία και τη 

χειροτονία των κληρικών, την καθαγίαση των πραγμάτων και οικοδομημάτων που 

ανήκουν στη λατρεία και την άσκηση δικαιοδοσίας πάνω σε ό,τι ανήκει αποκλειστικά 

στην Εκκλησία, δηλαδή πάνω σε ό,τι σχετίζεται με την εκτέλεση των θρησκευτικών ή 
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εκκλησιαστικών καθηκόντων σύμφωνα με το δόγμα, τα δογματικά βιβλία και τους 

κανόνες της Εκκλησίας (άρθρα 9-12 και 17).
305

  

Η Ιερά Σύνοδος θα ήταν πενταμελής. Τα μέλη της κατά κανόνα θα ήταν 

Μητροπολίτες, Αρχιεπίσκοποι ή Επίσκοποι. Οι Επίσκοποι δήλωσαν στον Maurer 

προσωπικά την επιθυμία τους να ανανεώνεται κάθε χρόνο η Σύνοδος, έτσι ώστε ο 

τιμητικός αυτός τίτλος να απονέμεται διαδοχικά σε όλους τους επισκόπους που θα 

διακρίνονταν για την αξία τους.
306

  

Επειδή όμως αυτή η συχνή εναλλαγή ατόμων σε ένα συλλογικό όργανο θα 

ήταν εις βάρος της ομαλής διεξαγωγής των διάφορων υποθέσεων, παρέμεινε το 

δικαίωμα να επαναδιορίζονται τα παλιά μέλη (άρθρο 4).  

Και επειδή οι επισκοπές που προέκυψαν ήταν δέκα, η Κυβέρνηση κράτησε 

το δικαίωμα να διορίζει από τα πέντε μέλη, τους δυο προέδρους, οι οποίοι θα 

προέρχονταν από την τάξη των Πρεσβυτέρων, ή των Ιερομόναχων. Αυτό συνέβη 

γιατί αν όλα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου ήταν Αρχιεπίσκοποι, οι μισές αρχιεπισκοπές 

θα έμεναν συνεχώς ακέφαλες.
307

 

    Η Ιερά Σύνοδος θα είχε τη δικαιοδοσία σε όλα τα άλλα ζητήματα που 

μολονότι δεν έχουν σχέση με το δόγμα, αφορούν την Εκκλησία και τη σχέση της με 

το Κράτος και τα συμφέροντα των κατοίκων. Μόνο που στα ζητήματα αυτά θα 

πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεση και η συνεργασία της Κυβέρνησης (άρθρα 13-

15).
308

  

   Επιπλέον, η Ιερά Σύνοδος θα έχει την ανώτατη εποπτεία πάνω στους 

Αρχιερείς, το δικαίωμα να τους εκλέγει και την υποχρέωση να υποβάλει στον  

βασιλιά τον κατάλογο των εκλεγμένων, για να επικυρωθεί η εκλογή τους και να γίνει 

ο επίσημος διορισμός τους (άρθρο 16).
309

  

Τα μέλη της Συνόδου θα διορίζονταν από τον Βασιλιά, αυτό  δεν σημαίνει 

όμως ότι θα θεωρούνταν δημόσιοι υπάλληλοι. Στον όρκο που έδιναν έπρεπε να 

ορκιστούν ότι θα διατηρήσουν πιστά τα δικαιώματα και τα προνόμια της Ορθόδοξης 

Ανατολικής Αποστολικής Εκκλησίας του Βασιλείου της Ελλάδος, την ανεξαρτησία 
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της από κάθε άλλη εξουσία και ότι θα υπερασπιστούν θερμά τα συμφέροντά της 

(άρθρο 8).
310

      

Οι μόνοι δημόσιοι υπάλληλοι  ήταν ο διορισμένος στη Σύνοδο Βασιλικός 

Επίτροπος ή Επίτροπος της Επικρατείας και ο Γραμματέας της Συνόδου, οι οποίοι 

κατά τον διορισμό τους έδιναν τον συνηθισμένο όρκο των δημοσίων υπαλλήλων 

(άρθρα 6 και 8).
311

  

Ο Βασιλικός Επίτροπος δεν είχε δικαίωμα ψήφου στη Σύνοδο, αλλά 

αντιπροσώπευε το Κράτος στις συνελεύσεις και ασκούσε την ανώτατη εποπτεία. Ο 

Γραμματέας ήταν ο προϊστάμενος των γραφείων της Συνόδου, έπαιρνε μέρος στις 

συνεδριάσεις, χωρίς όμως η ψήφος του να είναι δεσμευτική (άρθρο 7).
312

    

   Όσον αφορά τη διοίκηση της Εκκλησίας, ο  βασιλιάς ως κοσμική κεφαλή, 

οφείλει να την προστατεύει (άρθρα 20 και 21). Σε έκτακτες περιπτώσεις έχει το 

δικαίωμα να συγκαλεί τη Γενική Εκκλησιαστική Σύνοδο, τη Μεγάλη Ιεραρχία όπως 

αποκαλείται,  (άρθρο 22).
313

   

Επίσης, στη δικαιοδοσία του βασιλιά είναι να διορίζει κάθε χρόνο τα μέλη 

της Ιεράς Συνόδου (άρθρα 3 και 4), να έχει την ανώτατη επίβλεψη σε όλες τις 

εσωτερικές υποθέσεις της Εκκλησίας και να εγκρίνει τις αποφάσεις της Συνόδου 

(άρθρα 8,9,10,11). Όμως δεν έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει σε ζητήματα δόγματος 

(άρθρα  9 και 22)
314

,που ήταν και ο μεγαλύτερος φόβος των Ελλήνων.   

   Ο βασιλιάς πρέπει να λαμβάνει γνώση για τις αποφάσεις της Συνόδου 

πάνω σε  ζητήματα μικτής φύσεως, όπου απαιτείται η σύμπραξή του. Ακόμη έχει το 

δικαίωμα  να παρεμποδίζει με βασιλικό διάταγμα, ό,τι θα μπορούσε να είναι, κατά 

την κρίση του, βλαβερό για  το καλό του συνόλου ( άρθρα 13-15).
315

  

Για ζητήματα όμως καθαρά κοσμικά, ο βασιλιάς έχει το δικαίωμα να  

αποφασίζει μόνος του (άρθρο 18). Οφείλει να εγκρίνει και να διορίζει τους 

επισκόπους που  εκλέγει η Σύνοδος, να καθορίζει σε συνεργασία με τη Σύνοδο τον 

αριθμό και τις περιφέρειες των επισκοπών και να φροντίζει για την προικοδότησή 

τους  (άρθρο 16).
316
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   Τέλος, ο βασιλιάς έχει το δικαίωμα να απαγορεύει τη μυστική 

αλληλογραφία των πνευματικών αρχών του τόπου με το εξωτερικό (άρθρο 19).
317

 

Αυτό αφορούσε περισσότερο ιερείς και μοναχούς που είχαν σχέσεις με τη Ρωσία, η 

οποία ήταν αντίθετη στη Διακήρυξη του Αυτοκέφαλου της Ελλαδικής  Εκκλησίας.  

Απόδειξη αυτής της απαγόρευσης είναι η πρώτη εγκύκλιος που συνέταξε η 

Ιερά Σύνοδος το 1834, με την οποία ελέγχονταν οι μετακινήσεις και τα ταξίδια των 

μοναχών.
318

 Φυσικά η ίδια απαγόρευση ίσχυε και για τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. 

Κανένα μέλος της Συνόδου δεν μπορούσε να επικοινωνεί με κάποιον έξω από τα όρια 

του ελληνικού βασιλείου.
319

  

Ο φόβος και η υπόνοια για επαφές Ελλήνων κληρικών οποιασδήποτε 

βαθμίδας με τον Τσάρο και τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, έκανε την 

Κυβέρνηση πολύ αυστηρή σε αυτό το κομμάτι.  Έτσι όλες οι συνεννοήσεις με τον 

κλήρο γίνονταν μόνο μέσω της Γραμματείας επί των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας 

Εκπαιδεύσεως. Για αυτό η συντηρητική πλευρά υποστήριζε πως η Εκκλησία 

βρισκόταν υπό την επιτήρηση της κοσμικής εξουσίας.
320

  

Στις 25 Ιουλίου/6 Αυγούστου 1833, δυο μέρες μετά την ανακήρυξη του 

Αυτοκέφαλου, έγινε ο διορισμός της πρώτης Ιεράς Συνόδου και δύο μέρες μετά 

άρχισε επίσημα τις εργασίες της υπό τους ήχους εορταστικών κανονιοβολισμών. Ο 

ελληνικός λαός αισθανόταν υπερήφανος που είχε πια την δική του ανεξάρτητη εθνική  

Εκκλησία, που κανένα άλλο κράτος δεν είχε έως εκείνη τη στιγμή.
321

  

 Όπως αναφέρει ο Μaurer «Όλος ο ελληνικός λαός γιόρτασε την μεγάλη τούτη 

μέρα της Εκκλησίας του. Και στην πανηγυρική αυτή εκδήλωση δεν ήταν μονάχα 

σύσσωμος ο λαός που πήρε μέρος ζητωκραυγάζοντας τη χαρά του, αλλά και από όλες 

τις πρεσβείες και τα ξένα πολεμικά πλοία που αγκυροβόλησαν στο λιμάνι του Ναυπλίου, 

δεν έλειψε ούτε ένας».
322

   

Οι μόνοι που δεν παρέστησαν ήταν οι εκπρόσωποι της Ρωσικής Πρεσβείας 

και τα ρώσικα πλοία. Οι Έλληνες δυσαρεστήθηκαν από την απουσία των Ρώσων, με 

τους οποίους τους ένωναν πολλά,  οι οποίοι όμως ήταν εντελώς αντίθετοι με την 

ανεξαρτησία της Ελλαδικής Εκκλησίας. Η Αντιβασιλεία έκανε λόγο για προσπάθεια 
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επιβολής της Ρωσικής Εκκλησίας στους ορθόδοξους λαούς, εκείνη την εποχή, για 

αυτό και αντέδρασε τόσο στο ελληνικό Αυτοκέφαλο.  

Για να μπορέσει να ξεκινήσει η Ιερά Σύνοδος τις εργασίες της έπρεπε να 

συνταχθεί και ο εσωτερικός της οργανισμός. Στα άρθρα 2-7 της Διακήρυξης ήδη 

υπήρχαν οι βασικές διατάξεις, αλλά έμενε να ρυθμιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα 

γινόταν ο διορισμός των μελών της Συνόδου και ο τρόπος με τον οποίο θα 

απευθυνόταν η Σύνοδος προς τις κοσμικές αρχές.
323

  

 Τα απλά ζητήματα θα ρυθμίζονταν απευθείας από τον Κυβερνητικό 

Επίτροπο και για τις πιο σημαντικές υποθέσεις αρμόδια θα ήταν η Γραμματεία  των 

Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης. Σε εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις 

θα είχε το λόγο ο Βασιλιάς, ώστε να αποφασίσει.
324

  

 Στη συνέχεια ορίστηκαν οι επισκοπές οι οποίες θα ιδρύονταν στο νέο 

βασίλειο. Ιδρύθηκαν 10 επισκοπές. Κάθε νομός θα αποτελούσε την περιφέρεια μιας 

επισκοπής. Κάθε επισκοπή θα είχε το όνομα του αντίστοιχου νομού. Ωστόσο, 

περίσσευαν 53 περίπου επίσκοποι που έπρεπε κάπου να τοποθετηθούν, τουλάχιστον 

όσοι μπορούσαν να ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντά τους.   

Έτσι αποφασίστηκε η ίδρυση ακόμη 40 επισκοπών και για τους υπόλοιπους 

επισκόπους βρέθηκαν άλλες λύσεις, όπως είπε ο Maurer. Οι 40 επισκοπές που 

ιδρύθηκαν στην επικράτεια του νέου βασιλείου είναι οι εξής:  

1. Στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας: 

α) Η Επισκοπή Κορινθίας και Άργους, για τις αντίστοιχες επαρχίες, με έδρα την 

Κόρινθο 

β) Η Επισκοπή Αργολίδος για τις επαρχίες Ναυπλίου, Ερμιονίδος (με εξαίρεση τις 

Σπέτσες) και  Τροιζηνίας, με έδρα το Νάυπλιο 

γ)  Η Επισκοπή Ύδρας και Σπετσών, για την επαρχία Ύδρας και τη νήσο Σπέτσες, με 

έδρα την Ύδρα 

2. Στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος: 

α) Η Επισκοπή Αχαΐας, για την επαρχία Πατρών, με έδρα την Πάτρα 

β)Η Επισκοπή Ήλιδος, για την ομώνυμη επαρχία, με έδρα τον Πύργο 

γ)Η Επισκοπή Αιγιαλείας, για την ομώνυμη επαρχία,  με έδρα το Αίγιο 

δ)Η επισκοπή Κυναίθης, για την ομώνυμη επαρχία, με έδρα την Κυναίθη 
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3. Στο νομό Μεσσηνίας: 

α)Η Επισκοπή Τριφυλλίας για τις επαρχίες Τριφυλλίας και Ολυμπίας, με έδρα την 

Κυπαρισσία 

β) Η Επισκοπή Μεσσηνίας για τις επαρχίες Μεσσηνίας και Καλαμών, με έδρα το 

Νησίον (Στενύκληρος) 

γ) Η Επισκοπή Μεθώνης, για την ομώνυμη επαρχία,  με έδρα τη Μεθώνη 

4. Στο νομό Αρκαδίας: 

α) Η Επισκοπή Μαντινείας και Μεγαλόπολης για τις ομώνυμες επαρχίες, με έδρα τη 

Μαντίνεια 

β) Η Επισκοπή Κυνουρίας, για την ομώνυμη επαρχία, με έδρα την  Πρασιαί 

γ) Η Επισκοπή Ερυμανθίας, που περιέλαβε τις πρώην Επισκοπές Δημητσάνας και 

Άκοβας της επαρχίας  Γορτυνίας με έδρα την  Ψωφίς 

δ) Η Επισκοπή Γορτυνίας, για τα υπόλοιπα τμήματα της επαρχίας  Γορτυνίας, με 

έδρα τη Γορτυνία 

5. Στο νομό Λακωνίας: 

α) Η Επισκοπή Λακεδαίμονος, για την ομώνυμη επαρχία, με εξαίρεση τις μέχρι τότε 

Επισκοπές Βρεσθαίνης και Έλους, με έδρα τη Σπάρτη 

β) Η Επισκοπή Σελασίας, που περιέλαβε τις πρώην Επισκοπές Βρεσθαίνης και Έλους 

της επαρχίας Λακεδαίμονος, με έδρα τα Χρύσαφα 

γ) Η Επισκοπή Επιδαύρου- Λιμηράς, για την ομώνυμη επαρχία, με έδρα την 

Επίδαυρο- Λιμηρά 

δ) Η Επισκοπή Γυθείου, για την ομώνυμη επαρχία, με εξαίρεση την πρώην Επισκοπή 

Λαγίας, με έδρα το Γύθειο 

ε) Η Επισκοπή Ασίνης, που περιέλαβε την πρώην Επισκοπή Λαγίας της επαρχίας 

Γυθείου, καθώς και την περιοχή της  Κολοκυθιάς, με έδρα την Ασίνη (Κολοκυθιά) 

στ) Η Επισκοπή Οιτύλου, που περιέλαβε την Επισκοπή Μάνης της επαρχίας Οιτύλου, 

με έδρα το Οίτυλο 

ζ) Η Επισκοπή Ζυγού, που περιέλαβε τις πρώην Επισκοπές Πλάτσας και Μηλεών της 

επαρχίας Οιτύλου, με έδρα την Πλάτσα 

η) Η Επισκοπή Καρδαμύλης, που περιέλαβε τις πρώην Επισκοπές Ανδρουβίτσης και 

Ζαρνάτας της επαρχίας Καρδαμύλης, με έδρα την Καρδαμύλη (Σκαρδάμουλα) 

6. Στο νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας: 

α) Η Επισκοπή Ακαρνανίας, για τις επαρχίες Ακαρνανίας, Μεσολογγίου, Ναυπακτίας 

και Αγρινίου, με έδρα το Μεσολόγγι 
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β) Η Επισκοπή Καλλιδρόμου, για την ομώνυμη επαρχία,  με έδρα το Καλλίδρομο 

7. Στο νομό Φωκίδος και Λοκρίδος: 

α) Η Επισκοπή Φωκίδος, για την ομώνυμη επαρχία,  με έδρα την Αταλάντη 

8) Στο νομό Αττικής και Βοιωτίας: 

α) Η Επισκοπή Αττικής, για τις επαρχίες Αττικής και Μεγαρίδος, με εξαίρεση τη 

Σαλαμίνα, με έδρα την Αθήνα 

β) Η Επισκοπή Βοιωτίας, που περιέλαβε τις Επισκοπές Θηβών και Λιβαδειάς, με 

έδρα τη Θήβα 

γ) Η Επισκοπή Αιγίνης, για την ομώνυμη επαρχία και τη νήσο Σαλαμίνα, με έδρα την 

Αίγινα 

9. Στο νομό Ευβοίας: 

α)  Η Επισκοπή Ευβοίας, για την επαρχία Χαλκίδος, με έδρα τη Χαλκίδα 

β) Η Επισκοπή Καρυστίας, για την ομώνυμη επαρχία, με έδρα την Κάρυστο 

γ) Η Επισκοπή Σκοπέλου, που περιέλαβε την πρώην Επισκοπή της Σκοπέλου της 

επαρχίας των Βορείων Σποράδων, με έδρα τη Σκόπελο 

δ) Η Επισκοπή Σκύρου, που περιέλαβε την πρώην ομώνυμη Επισκοπή, με έδρα τη 

Σκύρο 

10. Στο νομό Κυκλάδων: 

α) Η Επισκοπή Κυκλάδων, για τις επαρχίες Σύρου και Τήνου, με έδρα την 

Ερμούπολη 

β) Η Επισκοπή Άνδρου, για την ομώνυμη επαρχία, με έδρα την Άνδρο 

γ) Η Επισκοπή Κύθνου, για την ομώνυμη επαρχία, με έδρα την Κύθνο 

δ) Η Επισκοπή Μήλου, για την ομώνυμη επαρχία, με έδρα τη Θήρα (Σαντορίνη) 

ε) Η Επισκοπή Νάξου, για την ομώνυμη επαρχία, με έδρα τη Νάξο 
325

 

   Σε περίπτωση που χήρευε μια από αυτές τις προσωρινές Επισκοπές, δεν θα 

διοριζόταν άλλος Επίσκοπος, αλλά θα συγχωνευόταν στην Επισκοπή του Νομού, με 

έδρα την πρωτεύουσα του νομού,  όπου εδρεύει ο Επίσκοπος. Μέχρι τον επόμενο χρόνο 

(1834), αυτό χρειάστηκε να γίνει δυο φορές, μια στην Επισκοπή Ήλιδος και μια στην 

Επισκοπή Γορτυνίας, που χήρεψαν (Μάιος και Ιούλιος του 1834, αντίστοιχα). 
326 

   Στο κείμενο της Διακήρυξης, στο άρθρο 16, γίνεται λόγος μόνο για 

Επισκοπές και Επισκόπους.  Για αυτό κατά την εκκλησιαστική διαίρεση του κράτους, 

ιδρύθηκαν μόνο Επισκοπές και έτσι η ελληνική Εκκλησία ξαναπήρε την αρχική της 

                                                           
325

 G.L.v. Maurer, Ο ελληνικός λαός, σ. 510-513 
326

 G.L.v. Maurer, Ο ελληνικός λαός, σ. 513 



87 
 

μορφή. Σε αυτό συντέλεσε και η μικρή γεωγραφική έκταση του ελληνικού  

βασιλείου, που δεν επέτρεπε τη δημιουργία Αρχιεπισκοπικής έδρας. Για το λόγο αυτό 

ο τίτλος του Αρχιεπισκόπου και του Μητροπολίτη παρέμεινε μόνο στους τύπους, 

ακριβώς όπως γινόταν στη Ρωσία.
327

  

Όσοι ιερείς κατείχαν από παλιά τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου ή του 

Μητροπολίτη, διατήρησαν τον τίτλο τους και το βαθμό τους.
328

 Προτεραιότητα της 

Αντιβασιλείας ήταν να υπάρχει ισότητα ανάμεσα τους ιερείς όσον αφορά τους 

τίτλους και τα αξιώματα, ώστε  να μην υπάρχουν εντάσεις.  

   Επίσης, στο άρθρο 16 αναφέρεται ότι η εκλογή και η χειροτόνηση των 

Επισκόπων θα πραγματοποιείται από τη Σύνοδο ενώ ο διορισμός και η τοποθέτησή 

τους από τον βασιλιά, η θέση τους δηλαδή ήταν δισυπόστατη. Είχαν άμεση εξάρτηση και 

από την Εκκλησία και από τον βασιλιά, άρα θα έδιναν διπλό όρκο, έναν στον 

πνευματικό τους αρχηγό (τον Χριστό) και έναν στον κοσμικό τους αρχηγό (τον 

βασιλιά).  

Ο όρκος προς τον βασιλιά δινόταν ενώπιον του Γραμματέα των 

Εκκλησιαστικών και Δημοσίας  Εκπαίδευσης ή μπροστά στον εξουσιοδοτημένο 

νομάρχη. Ο όρκος προς την Εκκλησία  δινόταν ενώπιων της Συνόδου ή μπροστά  

στον εξουσιοδοτημένο αρχιερέα.
329

  

   Δίπλα σε κάθε επίσκοπο τοποθετήθηκαν δύο βοηθοί: Ο Πρωτοσύγγελος 

και ο Αρχιδιάκος. Αυτοί οι εκκλησιαστικοί βαθμοί υπήρχαν πάντα στην ιεραρχία της 

ελληνικής Εκκλησίας. Ορίστηκαν δέκα τέτοιες θέσεις για τον κάθε βαθμό, όσες ήταν 

και οι Επισκοπές και έδρα τους θα ήταν η έδρα της Επισκοπής. Αν παρουσιαζόταν 

ανάγκη, μπορεί να μεταφέρονταν να δώσουν τις υπηρεσίες τους στην έδρα κάποιας 

από τις υπόλοιπες  προσωρινές Επισκοπές (άρθρα 1 και 2).
330

   

   Ο Πρωτοσύγγελος ήταν ο πνευματικός σύμβουλος του Επισκόπου και 

αυτός που θα αντικαθιστά  τον Επίσκοπο όταν εκείνος απουσιάζει και όταν υπήρχε 

ανάγκη θα εκτελούσε και  καθήκοντα  Αρχιδιάκου (άρθρο 3).
331

  

Ο Αρχιδιάκος διηύθυνε τα γραφεία της Επισκοπής, ήταν ο πρώτος 

Γραμματέας του Επισκόπου και υπεύθυνος του αρχείου της Επισκοπής (άρθρα 3 και 
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4). Και οι δύο έπαιρναν μέρος στις λειτουργίες και στις μεγάλες θρησκευτικές τελετές 

και φυσικά διορίζονταν από τον βασιλιά όπως οι Επίσκοποι, με υπόδειξη της 

Συνόδου (άρθρο 1).  Έδιναν και αυτοί τον διπλό όρκο ενώπιον της Ιεράς Συνόδου και 

του Γραμματέα των Εκκλησιαστικών ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων 

τους.
332

 

2. β. Τα ανδρικά  μοναστήρια 

Ο τελικός διακανονισμός του εκκλησιαστικού ζητήματος, περιελάμβανε 

εκτός της εγκαθίδρυσης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας και τη δημιουργία 

«καισαροπαπικού συστήματος», τη μερική διάλυση των μοναστηριών.
333

 Η 

διευθέτηση του ζητήματος των μοναστηριών έγινε σε τρείς  φάσεις. Ο Maurer 

αναφέρει πως η επιτροπή που διεξήγαγε έρευνα για την καταμέτρηση και την 

κατάσταση των μοναστηριών,  καταμέτρησε 400  περίπου  ανδρικά  μοναστήρια και 

περίπου 40 γυναικεία.
334

  

Στα ανδρικά μοναστήρια υπολογίζεται πως ζούσαν συνολικά 8.000 

καλόγεροι. Πολλοί από αυτούς περιπλανούνταν σε διάφορες περιοχές  σε κατάσταση 

απόλυτης ένδειας. Οι  περιπλανώμενοι αυτοί  ερημίτες για να ζήσουν είχαν 

εμπορευματοποιήσει τις διάφορες υπηρεσίες τους και αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα 

για την Αντιβασιλεία, όπως και στα χρόνια του Καποδίστρια.   

Υπολογίζεται ότι μόνο στην Άνδρο υπήρχαν 600 περιπλανώμενοι  καλόγεροι 

και 400 στο ακρωτήριο Μαλέα.  Η Αντιβασιλεία μερίμνησε πολλοί από αυτούς τους 

καλόγηρους να επιστρέψουν στα μοναστήρια τους ή έστω σε κάποιο άλλο μοναστήρι 

της αρεσκείας τους.  

Στην έκθεση που υποβλήθηκε στον ίδιο  τον Μaurer  από την επιτροπή που 

διενήργησε την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι τα μοναστήρια κατείχαν το ¼ της ακίνητης 

περιουσίας της χώρας. Ακόμη και στα μοναστήρια που ζούσαν από λίγοι έως 

ελάχιστοι μοναχοί, το ετήσιο εισόδημα και η ακίνητη περιουσία τους ήταν μεγάλα. 

Στην Πελοπόννησο μόνο υπήρχαν 711 καλόγηροι με καθαρό ετήσιο εισόδημα 

214.800 ισπανικά τάλιρα, δηλαδή 1.228.800 δρχ. κέρδος.
335

  

Από αυτούς, οι 140 που είχαν ετήσιο εισόδημα 40.000 ισπανικά τάλιρα, 

ανήκαν στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, το μεγαλύτερο και πλουσιότερο ελληνικό 
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μοναστήρι, σύμφωνα με τον Maurer.
336

 Από τα 400 αυτά μοναστήρια, (που 

κατάλογοι του υπουργείου Εκκλησιαστικών αναφέρουν ότι ο αριθμός τους μπορεί να 

άγγιζε τελικά και τα 524), τα 120 ήταν άδεια από καλόγηρους και το εισόδημά τους 

το καρπώνονταν οι διάφοροι ιερείς.  

Σε 200 περίπου μοναστήρια κατοικούσαν λιγότεροι από 5 καλόγεροι και τα 

εισοδήματα του μοναστηριού, τα έστελναν οι ερημίτες σε συγγενείς τους που ήταν 

εγκατεστημένοι σε διάφορες περιοχές γύρω από το μοναστήρι.
337

 Σε περίπου 82 

μονές ζούσαν πάνω από 5 καλόγεροι, άρα το εισόδημα της μονής ήταν πάρα πολύ για 

τόσους λίγους ανθρώπους. Ο αριθμός των μονών και των καλογέρων κρίθηκε από 

την Αντιβασιλεία τεράστιος για τη μικρή έκταση του ελληνικού βασιλείου.  

2. γ. Τα γυναικεία μοναστήρια 

Τα γυναικεία μοναστήρια ήταν πολύ λίγα και σε άθλια οικονομική 

κατάσταση. Για αυτό όπως λέει και ο Maurer λήφθηκαν για αυτά ειδικά μέτρα. 

Υπολογίζεται πως σε αυτά ζούσαν 100 περίπου μοναχές, γυναίκες που είχαν 

διατηρήσει την παρθενία τους ή ήταν χήρες. Για τη διευθέτηση των γυναικείων 

μοναστηριών, η Ιερά Σύνοδος δημοσίευσε τον «Οργανισμό Γυναικείων Μονών».
338

  

Σύμφωνα με το διάταγμα αυτό, θα παρέμεναν μόνο τρία γυναικεία 

μοναστήρια, ένα σε κάθε κύριο τμήμα της Ελλάδας, που θα καθόριζε η Σύνοδος 

(άρθρα 1 και 2). Ορίστηκε να λειτουργήσουν ως γυναικείες μονές: η πρώην ανδρική 

μονή της Λουκούς στην επαρχία Κυνουρίας για την Πελοπόννησο, η πρώην ανδρική 

μονή της Αττικής για τη Στερεά Ελλάδα και η γυναικεία μονή του Αγίου Νικολάου 

της  Σαντορίνης για τα νησιά.
339

 

   Σε περίπτωση που δεν έφταναν αυτά τα τρία μοναστήρια για να στεγάσουν 

όλες τις μοναχές, τότε θα οριζόταν μία ακόμη προσωρινή  μονή (άρθρο 1).  Αυτό το 

μέτρο όντως εφαρμόστηκε, καθώς ορίστηκε μία ακόμη μονή στην Τήνο λίγο καιρό 

αργότερα.
340

  

Η Ιερά Σύνοδος διόρισε στις καινούργιες γυναικείες μονές από έναν 

οικονόμο να τις διευθύνει. Οι οικονόμοι ήταν υπεύθυνοι για όλες τις υποθέσεις της 
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μονής καθώς είχαν την γενική εποπτεία τους. Οι οικονόμοι θα πληρώνονταν από το 

Ταμείο της μονής (άρθρα 10 και 15).
341

  

   Τα γυναικεία μοναστήρια υπάγονταν στον Επίσκοπο της περιοχής που 

βρίσκονταν και στην Ιερά Σύνοδο, ενώ για τις κοσμικές τους υποθέσεις αρμόδιος θα 

ήταν ο Νομάρχης και η Γραμματεία Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης 

(άρθρα 7, 11 και 14).   

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 16,  οι καλόγριες θα επέλεγαν την ηγουμένη 

ανάμεσα σε τρεις υποψήφιες που θα όριζε η Σύνοδος. Τα καθήκοντά της ηγουμένης, 

η τάξη και η πειθαρχεία των γυναικείων μονών και η έγκριση των αιτήσεων των νέων 

καλογραιών, ήταν ζητήματα για τα οποία θα αποφάσιζε η Σύνοδος και μόνο (άρθρα 

16 και 17).
342

   

Η βασική αποστολή των καλογραιών, όπως ορίστηκε από τον «Oργανισμό 

γυναικείων μονών», ήταν η περιποίηση των αρρώστων και των διανοητικά ανάπηρων 

ανθρώπων, η προσφορά ασύλου στους φτωχούς και η ανατροφή των ορφανών και 

άπορων κοριτσιών (άρθρο 6).
343

  

Όσες καλόγριες δεν είχαν κλείσει τα σαράντα τους χρόνια ρωτήθηκαν αν 

ήθελαν να επιστρέψουν στην εγκόσμια ζωή. Πράγματι, πολλές νέες καλόγριες- 

κυρίως νησιώτισσες- επέστρεψαν στις εστίες τους. Το ίδιο ρωτήθηκαν και αρκετές 

ηλικιωμένες καλόγριες που όμως προτίμησαν να παραμείνουν στις μονές τους και 

στη θαλπωρή που τους πρόσφεραν.
344

 

 Επιπλέον, εφόσον τα γυναικεία μοναστήρια ήταν σε κακή οικονομική 

κατάσταση, όφειλαν κάθε τρίμηνο να ορίζουν έναν προϋπολογισμό για τις ανάγκες 

τους και το Ιερατικό-Σχολικό Ταμείο θα αναλάμβανε να καλύψει το ποσό που θα 

ζητούσαν (άρθρο 18).
345

  

Το Ιερατικό Ταμείο ιδρύθηκε την 1
η
 Δεκεμβρίου του 1834. Το ταμείο αυτό, 

που η δημιουργία του ξεκίνησε από τον Καποδίστρια το 1829, αλλά χωρίς 

αποτελέσματα, επανιδρύθηκε από τους Αντιβασιλείς με σκοπό τη συλλογή χρημάτων 

των μοναστηριών, τα οποία εξ’ ημισείας θα δίνονταν στην Εκπαίδευση και τις 

ανάγκες του κλήρου.    
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2. δ. Οι αποφάσεις για τα μοναστήρια 

Το ζήτημα των μοναστηριών τακτοποιήθηκε με τρία διατάγματα. Το πρώτο 

διάταγμα στις 7 Οκτωβρίου 1833, αποφάσισε τη διάλυση των 120 

εγκαταλελειμμένων  μονών και όσων είχαν λιγότερους από έξι μοναχούς.  Συνολικά 

παρέμειναν ανοιχτές 146-148 ανδρικές μονές.  Με δεύτερο διάταγμα στις  9 Μαρτίου 

1834 διαλύθηκαν όλα τα γυναικεία μοναστήρια, εκτός από τρία που 

προαναφέρθηκαν, μαζί  με τις σχετικές αποφάσεις για τις καλόγριες.
346

  

Με ένα τρίτο διάταγμα στις 8 Μαΐου 1834 «περί ιδιόκτητων μοναστηρίων και 

εκκλησιών», απαγορεύθηκε κάθε δωρεά ιδιοκτησίας από ιδιώτες προς την Εκκλησία.  

Τα ιδιωτικά μοναστήρια και εκκλησάκια που υπήρχαν κυρίως στα νησιά, 

αποφασίστηκε να παραμείνουν στους νόμιμους κατόχους τους, όμως απαγορεύθηκε 

να φιλοξενούν καλόγερους και θα χρησίμευαν μόνο σαν χώροι προσευχής. Όσα 

ιδιωτικά εκκλησάκια είχαν ήδη λειτουργήσει σαν ναοί και είχε για κάποιο λόγο χαθεί 

η άμεση επίβλεψη του ιδιοκτήτη, θα περιέρχονταν στη δικαιοδοσία του κράτους.
347

 

Όσον αφορά τα έσοδα των μοναστηριών, εφόσον ο όγκος τους θα 

περιερχόταν στο κράτος για να καλυφθούν οι ανάγκες του κλήρου αλλά και της 

Εκπαίδευσης, αποφασίστηκε οι μονές να καταβάλουν το 10% των εσόδων τους στο 

δημόσιο ταμείο.  Αποφασίστηκε ακόμη  να μισθωθούν τα κτήματα των μοναστηριών 

που ήταν σχεδόν άδεια ή είχαν λιγότερους από πέντε καλόγερους και τα μισθώματα 

να περιέρχονται στο Ιερατικό και Σχολικό Ταμείο.
348

  

Ωστόσο, δημόσιο σκάνδαλο, ιδίως από την κοινή γνώμη θεωρήθηκε η 

απαλλοτρίωση της εκκλησιαστικής περιουσίας, διότι θεωρήθηκε πως έγινε 

βεβιασμένα και σε πολλές περιπτώσεις η συλλογή των φόρων απευθείας από 

κρατικούς λειτουργούς, έγινε αφορμή για μεγάλες καταχρήσεις εις βάρος των 

μονών.
349

  

Μόλις το 1838 η Κυβέρνηση αποφάσισε η συλλογή των φόρων να γίνεται 

απευθείας με την κατάθεση του ανάλογου ποσού στη Γραμματεία των Οικονομικών. 

Η πώληση των ιερών αντικειμένων των μονών θεωρήθηκε πράξη ιεροσυλίας. Ο 

απλός λαός, δεμένος με τη θρησκεία, εξαγριώθηκε.  

                                                           
346

 John A. Petropoulos, Πολιτική, σ.216 
347

 G.L.v. Maurer, Ο ελληνικός λαός, σ. 521 
348

 Στέφανος Παπαγεωργίου, Γένος, σ. 349 
349

 John A. Petropoulos, Πολιτική, σ.217 



92 
 

Η Ρωσία και τα πολιτικά κόμματα εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ταραχή προς 

όφελός τους, διότι το γόητρο της Αντιβασιλείας μειώθηκε κατά πολύ με τον 

διακανονισμό του εκκλησιαστικού, αλλά κυρίως του μοναστηριακού ζητήματος.  

Τα οικονομικά αποτελέσματα του διακανονισμού ήταν αποκαρδιωτικά, 

καθώς δεν συλλέχθηκε ούτε το 50% των εκπαιδευτικών κυρίως αναγκών και 

ελάχιστα χρήματα δόθηκαν στον κατώτερο Κλήρο για τις ανάγκες του.
350

 Ο 

αντιβασιλέας Maurer, μετά την ανάκλησή του στη Βαυαρία, διαπιστώνει πως όντως 

εισπράχθηκαν χρήματα από τις μονές, αλλά στον Ισολογισμό του Κράτους δεν 

φάνηκαν.
351

 

3. Η μέριμνα για τη μόρφωση του κλήρου 

   Όπως αναφέρθηκε,  το μορφωτικό επίπεδο σχεδόν όλου του κλήρου ήταν 

από φτωχό έως ανύπαρκτο. Η Αντιβασιλεία, στα πλαίσια της ριζικής μεταρρύθμισης 

της Εκκλησίας, θεώρησε επιτακτική την ανάγκη να αποκτήσουν οι κληρικοί τη 

μόρφωση που αναλογούσε στη μεγάλη αποστολή που τους περίμενε. 

 Η διαδικασία επιμόρφωσης του κλήρου έγινε αργά και μεθοδικά.  Αρχικά 

στάλθηκαν στο Γυμνάσιο της Αίγινας οι 30 καλύτεροι ιερομόναχοι και ιεροδιάκοι, 

που επέλεξε η Σύνοδος, για να συμπληρώσουν τη σχολική τους μόρφωση.  Ο καθένας 

τους έπαιρνε από το Ιερατικό Ταμείο 60 με 70 δραχμές το μήνα για τα έξοδά του από 

το Ιερατικό Ταμείο.
352

   

Επίσης, για την Εκκλησία θεωρήθηκε σπουδαίο γεγονός η ίδρυση της  

Ριζαρείου Σχολής το 1843 στην Αθήνα. Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα Γυμνάσιο στο 

οποίο διδάσκονταν περισσότερα θεολογικά μαθήματα. Η φοίτηση διαρκούσε τέσσερα 

χρόνια και οι μαθητές ήταν από 15 έως 18 ετών. Παρόμοιες σχολές (Ιερατικά Σχολεία 

ονομάστηκαν), ιδρύθηκαν στην Τρίπολη, Χαλκίδα και Σύρο, γύρω στο 1856.
353

  

Σύμφωνα με τον Maurer, αυτό που θα εξυπηρετούσε την ανώτατη μόρφωση 

των Ελλήνων κληρικών θα ήταν η ίδρυση μιας Θεολογικής Σχολής, σε συνδυασμό με 

τη λειτουργία ενός Ιεροσπουδαστηρίου. Δυστυχώς όμως αυτός ο σχεδιασμός έμεινε 

στα χαρτιά λόγω της ανάκλησης του Maurer και της προτεραιότητας ίδρυσης του 

Πανεπιστημίου.
354
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4. Η μέριμνα για τις υπόλοιπες θρησκείες 

Στην Ελλάδα μετά την Επανάσταση, εξακολουθούσαν να ζουν αρκετοί 

Τούρκοι μουσουλμάνοι, αλλά και καθολικοί. Ένα από τα πρώτα και αυστηρά μέτρα 

που έλαβε η Αντιβασιλεία στο ζήτημα της θρησκείας, ήταν το θεμελιώδες αξίωμα της 

ελευθερίας της θρησκευτικής πίστης.  

Με τους Οθωμανούς δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο με τους 

καθολικούς. Από τον καιρό της Επανάστασης του ’21, αναζωπυρώθηκε περισσότερο 

το παλιό μίσος μεταξύ χριστιανών ορθόδοξων και καθολικών, με αφορμή υπόνοιες 

των ορθόδοξων χριστιανών πως οι καθολικοί είχαν μυστικές επαφές με την Πύλη. 

Επίσης, το γεγονός πως οι καθολικοί δεν πήραν μέρος στην Επανάσταση, είχε 

δυσαρεστήσει τους Έλληνες ορθόδοξους.  

Από καθαρά νομική άποψη η Λατινική Εκκλησία της Ελλάδος παρέμενε με  

τρεις επισκοπές, της Σύρου, της Τήνου και της Σαντορίνης, οι οποίες και 

κατευθύνονταν από τη Σύνοδο της Ρώμης και υπάγονταν διοικητικά στην 

αρχιεπισκοπή της Νάξου.  

Είχε προστεθεί άλλη μια επισκοπή, με τον καθολικό επίσκοπο της Ζακύνθου 

να έχει τα δικαιώματα των καθολικών της Πελοποννήσου, οι οποίοι δεν ξεπερνούσαν 

τους 50. Επίσης, διορίστηκε ένας καθολικός ιεραπόστολος στην Πάτρα. Συνολικά οι 

καθολικοί της Ελλάδας υπολογίζονταν σε 15-20.000 άτομα. 
355

  

Η Λατινική Εκκλησία διοικητικά, υπαγόταν στο γαλλικό στέμμα. Για αυτό 

και σε επίσημες περιστάσεις ύψωνε τη γαλλική σημαία. Οι καθολικοί επίσκοποι, 

όπως και οι ορθόδοξοι, ασχολούνταν μόνο με θρησκευτικές υποθέσεις. Ωστόσο, 

δημιουργούσαν εντάσεις, διότι δεν παραδέχονταν άλλη εκκλησιαστική εξουσία, εκτός 

από τη δικιά τους Εκκλησία.  

Η Αντιβασιλεία ερχόμενη στην Ελλάδα, εκτός από την ανεξιθρησκία, 

απαγόρευσε και κάθε τάση προσηλυτισμού. Έτσι πολλοί Τούρκοι αλλά και καθολικοί 

παρέμειναν στη Ελλάδα. Μετά το Αυτοκέφαλο της ελληνικής Εκκλησίας, δεν άλλαξε 

κάτι στις καθολικές επισκοπές, παρά μόνο στη διοίκηση της καθολικής Εκκλησίας. 

Οι Καθολικοί δεν θα υπάγονταν πια στο γαλλικό στέμμα, αλλά στο βασιλιά Όθωνα.  

Εκτός από τους Τούρκους και τους καθολικούς, στην Ελλάδα είχαν έρθει και 

προτεστάντες- κυρίως στρατιωτικοί- μαζί με τον βασιλιά και την αντιβασιλεία. Για 

αυτούς υπήρξε ειδική μέριμνα.  Στη Σύρο χτίστηκε μια προτεσταντική εκκλησία και 

                                                           
355

 G.L.v. Maurer, Ο ελληνικός λαός, σ. 523 



94 
 

στο Ναύπλιο γινόταν προτεσταντική λειτουργία  από τον εξαιρετικά μορφωμένο, 

διαμαρτυρόμενο στρατιωτικό ιερέα Μάγιερ, ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός και στους 

Έλληνες.
356

 

5. Η μέριμνα για τις εκκλησίες 

Εκτός από την εσωτερική αναδιοργάνωση του κλήρου έπρεπε να υπάρξει 

μέριμνα και για τις εκκλησίες ως οικοδομήματα. Επισκευάστηκαν νέες εκκλησίες και 

επιδιορθώθηκαν όσες παλιές ήταν σε σχετικά καλή κατάσταση, για να ξαναπάρει η 

λειτουργία την παλιά της λαμπρότητα.
357

   

Ο ίδιος ο βασιλιάς Όθωνας έδωσε από το προσωπικό του ταμείο 4.000 δρχ. 

για την επισκευή του ναού του Αγίου Γεωργίου στο Ναύπλιο και η Αντιβασιλεία 

πλήρωσε τα στασίδια της εκκλησίας. Ακόμη αποφασίστηκε η ανέγερση ενός ναού 

στην Αθήνα, αφιερωμένο στο Σωτήρα, για να θυμούνται οι Έλληνες τον αγώνα της 

Ανεξαρτησίας. Ο θεμέλιος λίθος του ναού αυτού θα έμπαινε τον Φλεβάρη του 1834, 

ωστόσο δεν προχώρησε η ανέγερσή του.
358

   

Η εκκλησία της Ελλάδος ύστερα από τέσσερις περίπου αιώνες από την 

Άλωση της Πόλης, έκανε το βήμα να ανεξαρτητοποιηθεί από το Πατριαρχείο της 

Κωνσταντινούπολης, μετά από λίγες ώρες συνεδριάσεων. Ύστερα από αυτό ξεκίνησε 

σωρεία αντιδράσεων και ένα ιδιότυπο εσωτερικό σχίσμα, το οποίο κράτησε για 20 

σχεδόν χρόνια, ως το 1850 και την αναγνώριση της Αυτοκεφαλίας της Ελλαδικής 

Εκκλησίας από το Πατριαρχείο, που ακολουθούν στο επόμενο κεφάλαιο.   
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Ε΄ Κεφάλαιο 

Ο απόηχος από την πολιτική των μέτρων για την Εκπαίδευση και την 

Εκκλησία 

1. Η Εκπαίδευση 

Η οργάνωση της Εκπαίδευσης στο νεότευκτο ελληνικό βασίλειο ξεκίνησε 

από το μηδέν από την βαυαρική Αντιβασιλεία, καθώς οι προσπάθειες του 

Καποδίστρια εξανεμίστηκαν με τον θάνατο του. Η επιλογή των γερμανικών 

εκπαιδευτικών προτύπων ήταν δεδομένη για τους Αντιβασιλείς, κάτι που ίσχυε και 

στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της εποχής.  

Οι δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει η Αντιβασιλεία ήταν τεράστιες: 

παντελής έλλειψη διδακτικού προσωπικού, δραματικά δημόσια οικονομικά, 

ανυπαρξία σχολικών δομών. Η πεποίθηση πως το νέο κράτος πρέπει να βασιστεί σε 

ένα πλήρες εκπαιδευτικό σύστημα, ανάλογο με τα δυτικο-ευρωπαϊκά, που θα παράγει 

μόρφωση από τη μία και στελέχωση του γραφειοκρατικού μηχανισμού από την άλλη, 

έπρεπε να μπει γρήγορα σε εφαρμογή.  

Η οργάνωση του τομέα της Εκπαίδευσης στο ελληνικό κράτος είχε να 

αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες, ωστόσο κατάφερε να αποδώσει θετικά 

αποτελέσματα. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χωρίστηκε σε τρεις κύκλους, 

δημοτική (στοιχειώδης), μέση και ανώτατη εκπαίδευση.  

Η δημοτική εκπαίδευση του 19
ου

  δεν είχε τόσο ουσιαστική λειτουργία, ήταν 

μάλλον  υποτυπώδης και εξυπηρετούσε την απόκτηση των βασικών γνώσεων γραφής 

και αριθμητικής.
359

 Ωστόσο, αποτελούσε το βήμα για τη δευτεροβάθμια και την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βέβαια ο αριθμός των δημοτικών σχολείων αυξήθηκε, από 

71 το 1830 σε 252 το 1840. Προς το τέλος της οθωνικής περιόδου (1854-1855) τα 

δημοτικά σχολεία αυξήθηκαν σε 709 
360

  και ως το 1910 είχαν φτάσει τα 3.551.
361

  

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ελληνικό Σχολείο και Γυμνάσιο) εξαπλώθηκε 

με εξαιρετική ταχύτητα σε όλη την ελληνική επικράτεια και τα ποσοστά φοίτησης 

ξεπέρασαν θεαματικά ακόμη και τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. 

Χαρακτηριστικά, από το 1855 και μετά, στην Ελλάδα υπήρχαν 5.000 μαθητές για 

έναν πληθυσμό που ξεπερνούσε μόλις το εκατομμύριο.
362
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Από 40 σχολεία μέσης εκπαίδευσης που υπήρχαν στην ελληνική επικράτεια 

το 1829-1830, την περίοδο 1854-1855 έγιναν 80 και ο αριθμός των μαθητών 

υπερδιπλασιάστηκε σε 5.192. Στα τέλη της οθωνικής περιόδου ο αριθμός των 

μαθητών και μαθητριών που φοιτούσαν συνολικά στη δημοτική και μέση εκπαίδευση 

άγγιξε τους 51. 715, που αποτελούσε το 5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. 
363

   

Η διαφορά ποσοστών και μαθητών ανάμεσα στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει να κάνει και με την οικογένεια. Δηλαδή η διακοπή 

φοίτησης μετά την στοιχειώδη εκπαίδευση είχε να κάνει με τις παραδοσιακές δομές 

της ελληνικής κοινωνίας,
364

 της αγροτικής οικογενειακής παράδοσης στον τομέα της 

εργασίας.  

Αντίθετα, το ποσοστό μαθητών της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι εντυπωσιακά υψηλό. Η επιλογή της συνέχισης των σπουδών ήταν 

και μια κοινωνική επιλογή στην Ελλάδα του τότε. Τα παιδιά των απλών και 

αμόρφωτων οικογενειών που μορφώνονταν, διέφεραν από τον περίγυρό τους και 

αντιμετωπίζονταν ως παράδειγμα προς μίμηση.  

Προς τα τέλη του 19
ου

 αιώνα η φοίτηση στη μέση εκπαίδευση είχε φτάσει σε 

ποσοστά που μπορούν να συγκριθούν μόνο με αυτά των πρώτων χρόνων μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Χαρακτηριστικό αποτελεί η απονομή μεταλλίου στην Ελλάδα 

στη Διεθνή Έκθεση της Βιέννης το 1878 για τα επιτεύγματά της στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και την υψηλή σειρά που κατείχε για την φροντίδα της Εκπαίδευσης 

ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες.
365

 

Εξίσου σημαντικά είναι τα ποσοστά εισαγωγής στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη να 

δηλώνει υπερήφανος, (αν και αγράμματος ο ίδιος όπως και οι περισσότεροι 

οπλαρχηγοί του Αγώνα), «να ένα κτίριο που θα ωφελήσει περισσότερο τη χώρα απ’ 

όλα τα σπαθιά των παλικαριών».
366

   

Η παροχή της δωρεάν εκπαίδευσης ήταν το καλύτερο εχέγγυο για την 

ελληνική κοινωνία, φτωχή στο σύνολό της, να μορφώσει και να σπουδάσει τα παιδιά 

της, ώστε να κατακτήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Με την έλευση των Βαυαρών, οι 

οποίοι κατείχαν τις κορυφαίες θέσεις του κρατικού μηχανισμού, οι μόνοι μορφωμένοι 

Έλληνες ήταν οι ετερόχθονες Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και των 
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Παραδουνάβιων περιοχών, οι οποίοι εκτός των άλλων κατείχαν και οικονομική 

επιφάνεια.  

Τα παιδιά των απλών οικογενειών της επαρχίας, τα οποία ήθελαν και τα ίδια 

και οι οικογένειές τους να αποκτήσουν ανώτερη μόρφωση, δεν ήταν στην ίδια θέση 

ισχύος με τα παιδιά των εν λόγω αστικών οικογενειών, ωστόσο προσπάθησαν και 

πολλοί κατάφεραν να αποκτήσουν ανώτατα κρατικά αξιώματα, σημαντικές θέσεις και 

κοινωνική υπόσταση.  

Το εκπαιδευτικό σύστημα που εφάρμοσαν οι Βαυαροί στην Ελλάδα, κατά 

πολλούς θεωρήθηκε αυταρχικό και συγκεντρωτικό, όπως η διακυβέρνησή τους εν 

γένει. Ωστόσο, αυτό το σύστημα που εφάρμοσαν ήταν αυτό που ίσχυε στην Βαυαρία 

και τα συναφή κράτη και όσον αφορά την εκπαιδευτική πολιτική τους στην Ελλάδα, 

την επευφημούσαν και οι  Έλληνες διανοούμενοι που είχαν σπουδάσει στο 

εξωτερικό.   

Η αυστηρότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο είχε ως στόχο να 

παράγει δασκάλους, λόγω της κυριαρχίας των θεωρητικών-κλασικών μαθημάτων,  

ήταν αρκετά καταπιεστικό για τους δασκάλους, διότι υπόκεινται σε αυστηρούς 

ελέγχους από πέντε εποπτικές αρχές. Η εποπτεία αυτή σύμφωνα με μαρτυρίες της 

εποχής, είχαν μεταβάλει τους δασκάλους σε λιπόψυχες υπάρξεις της υπαλληλικής 

ιεραρχίας, αφήνοντας επίσης τους δασκάλους εκτεθειμένους σε κάθε είδους 

προσβολή.  
367

  

Είναι γεγονός πως οι πρώτες ενέργειες της Αντιβασιλείας στον τομέα της 

Παιδείας είχαν περισσότερο σχέση με τη φιλελεύθερη φιλοσοφία σχετικά με την 

Εκπαίδευση, όπως αυτή είχε διατυπωθεί και στην περίοδο του Αγώνα. Τα διατάγματα 

όμως των ετών 1833-1837 είχαν σαφώς πιο συγκεντρωτικό χαρακτήρα, κάτι που 

αποτέλεσε έκτοτε μόνιμο και βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας.
368

  

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρουσιάζει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα 

στην εποχή του Όθωνα: υπήρχε μια ποσοτικά θεαματική «υπερεκπαίδευση» μιας 

μεγάλης μειοψηφίας, ενώ η πλειοψηφία του  πληθυσμού παρέμενε αναλφάβητη ή 

ημιμαθής. Ειδικά τα δημοτικά σχολεία της επαρχίας θεωρήθηκαν «τόποι σμίλευσης 

ημιμαθών».
369

 Αυτή η ιδιαιτερότητα δημιουργούσε έναν έντονο πολιτιστικό 
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διαχωρισμό του λαού σε σχέση με την άρχουσα τάξη. Υπήρχε το παράδοξο ενός 

«ημιεκπαιδευόμενου» λαού που παράγει μαζικά μια εξαιρετικά εκπαιδευμένη 

«αφρόκρεμα».
370

   

Η «υπερεκπαίδευση» των Ελλήνων και τα εντυπωσιακά ποσοστά φοίτησης 

στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση έγιναν αντικείμενο σχολιασμού στο 

εξωτερικό. Ο φιλέλληνας George Finley έλεγε  πως το ποσοστό των εκπαιδευόμενων 

ανθρώπων στην Ελλάδα ήταν ίσως το υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη χριστιανική 

χώρα. Αμερικανοί διπλωμάτες διαπιστώνουν πως η Ελλάδα είναι μια χώρα 

«υπερεκπαιδευμένη» σε σχέση με το οικονομικό της επίπεδο.
371

  

Μελετητές είπαν για το φαινόμενο της «υπερεκπαίδευησης» πως πηγάζει 

από την έμφυτη κλίση των Ελλήνων στα γράμματα, τις τέχνες και το ένδοξο 

παρελθόν της αρχαιότητας. Από άλλους η δίψα αυτή για μάθηση  χαρακτηρίστηκε ως 

περιφρόνηση για την αγροτική-χειρωνακτική εργασία. Γάλλοι μελετητές θεώρησαν 

κακή αυτή τη μαζική εκπαίδευση, διότι πίστευαν πως θα οδηγούσε σε μαζική 

παραγωγή κακών πολιτικών.
372

  

Όποιοι και αν ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στη μαζική μόρφωση των 

Ελλήνων, είναι γεγονός πως το σχέδιο του αρμοδίου περί της Εκπαιδεύσεως 

Αντιβασιλέα  Maurer, έθεσε τις βάσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, 

που παρέμεινε αναλλοίωτο για έναν περίπου αιώνα.  

Ακόμη και λίγα χρόνια μετά την έξωση του Όθωνα, ο ρυθμός ίδρυσης 

σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ήταν ανοδικός. Από το 1855 ως το 1866 ο αριθμός 

των σχολείων αυτών είχε αυξηθεί από 81 σε 123.  Ο Νόμος της 6
ης

 Φεβρουαρίου 

1834 «περί δημοτικών σχολείων» αντικαταστάθηκε μόλις το 1895 με το Νόμο «περί 

Δημοτικής Εκπαιδεύσεως», γνωστός ως νόμος Β.Τ.Μ.Θ΄, που άρχισε να εφαρμόζεται 

από την 1/1/1896.
373

  Ο θεσμός των επιθεωρητών παρέμεινε ίδιος ως το 1906, όπως 

αναφέρθηκε και στο τρίτο κεφάλαιο.                 

Μπορεί με την έξωση του Όθωνα να αναδιοργανώθηκαν και να εξελίχθηκαν  

οι κρατικοί τομείς, ωστόσο αποτελεί γεγονός αδιαμφισβήτητο πως τα θεμέλια του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως είναι μέχρι και σήμερα, τέθηκαν στα 

χρόνια της βαυαρικής Αντιβασιλείας.  
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Ο Georg Ludwig Maurer ανέφερε χαρακτηριστικά για τα αρνητικά σχόλια 

που ακούστηκαν σχετικά με την πορεία της Παιδείας στην Ελλάδα: «Για να μάθεις το 

κάθε πράγμα χρειάζεται χρόνος και μάλιστα πολύς χρόνος και ακόμη περισσότερο σε 

μια χώρα όπου όλα πρέπει να διδαχθούν από το άλφα. Αυτό όμως δεν μπορούσαν να το 

καταλάβουν ούτε οι ευρωπαίοι-που περίμεναν μονομιάς θαύματα- ούτε κι’ οι ντόπιοι, 

που ανυπομονούσαν να δουν να μεταβάλλονται τα πάντα ως δια μαγείας, χωρίς όμως 

κι’ ίδιοι να μεταβληθούν ούτε στο νυχάκι τους…».
374

 

2. Η Εκκλησία 

Τα αποτελέσματα της αναδιοργάνωσης της ελληνικής Εκκλησίας και η 

ανεξαρτητοποίησή της από το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα 

όσο αυτά της Εκπαίδευσης, διότι οι αντιδράσεις που ξέσπασαν ήταν ποικίλες και 

επηρέασαν όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και διήρκησαν πάρα πολλά 

χρόνια, παίρνοντας πολλές προεκτάσεις.  

Η άποψη του Maurer αλλά και του Όθωνα ήταν ακριβώς η ίδια για το 

ζήτημα του εκκλησιαστικού: Η Εκκλησία έπρεπε να υπόκειται στην κοσμική 

εξουσία. Από την αρχή οι Βαυαροί είχαν δηλώσει αμφισβήτηση στην παραδοσιακή 

δύναμη της ελληνικής Εκκλησίας, βασιζόμενη στην ηθική της διάβρωση. 

 Ακολούθησαν  το βαυαρικό πρότυπο, όπου η κοσμική εξουσία κυριαρχούσε 

πάνω στην Καθολική και Διαμαρτυρόμενη Εκκλησία,. Σύμφωνα με μερίδα της 

ελληνικής Εκκλησίας, η Αντιβασιλεία δεν αμφισβητούσε τη δύναμή της, αλλά τη 

φοβόταν.  

Ο Maurer ισχυρίζεται πως η ίδρυση αυτοκέφαλης ελληνικής Εκκλησίας είναι 

φυσιολογικό απότοκο της εθνικής ανεξαρτησίας που προσέφερε η Επανάσταση στους 

Έλληνες. «Σκεφτήκαμε ότι η Ελληνική Εκκλησία θα έπρεπε να γίνει απόλυτα ελεύθερη 

και ανεξάρτητη. Όχι για να φέρουμε διάσπαση με την Ανατολική Εκκλησία-όπως 

θέλησαν να παρουσιάσουν το πράγμα-αλλά για να έχουν οι Έλληνες ένα νέο δικό τους 

θρησκευτικό πυρήνα, όπως ακριβώς συνέβη στον πολιτικό τομέα, με την ίδρυση του 

ελληνικού βασιλείου».
375

     

Ο μεγαλύτερος φόβος για τους Έλληνες και ένα γεγονός που προκαλούσε 

περιέργεια ήταν η άρνηση του βασιλιά Όθωνα να γίνει χριστιανός. Ο Όθωνας ήταν 

καθολικός στο θρήσκευμα και από πριν έρθει στην Ελλάδα για να αναλάβει επίσημα 

το θρόνο, ο πατέρας του είχε δηλώσει πως ο Όθωνας δεν επρόκειτο να γίνει 
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χριστιανός, διαψεύδοντας τις ελπίδες των Ελλήνων, πως θα γινόταν ένας πραγματικός 

Έλληνας, ορθόδοξος στο θρήσκευμα.  

Ακόμη και ο γάμος του με την πριγκίπισσα Αμαλία του Ολδεμβούργου είχε 

σχέση και με το ζήτημα της θρησκείας. Η Ρωσία απέβλεπε σε γάμο του νεαρού 

Όθωνα με ορθόδοξη πριγκίπισσα της ρωσικής Αυλής. Ωστόσο η επιλογή της 

προτεστάντισσας βασίλισσας Αμαλίας ήταν ξεκάθαρο μήνυμα ότι το βασιλικό ζεύγος 

δεν είχε πρόθεση να ασπαστεί τον χριστιανισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα 

αλλοιωθεί το θρήσκευμα των Ελλήνων.  

Η ίδια η Εκκλησία εξέφρασε διαφορετικές απόψεις σχετικά με την 

ανακήρυξη της Αυτοκεφαλίας. Πολλοί κληρικοί της περιόδου ή μεταγενέστεροι, 

έγραψαν τη γνώμη τους σχετικά με το Αυτοκέφαλο. Σύμφωνα με τη μια πλευρά που 

ήταν εντελώς αντίθετη, η κίνηση αυτή έγινε χωρίς τη συγκατάθεση του 

Πατριαρχείου, στο οποίο υπαγόταν μέχρι πρότινος, για αυτό και θεωρήθηκε 

«πραξικοπηματική».
376

  

Υπάρχει όμως και η αντίθετη πλευρά, μέσα από την Εκκλησία, που 

υποστηρίζει πως η Αυτοκεφαλία της Ελλαδικής Εκκλησίας, δεν ήταν αυθαίρετο και 

αυταρχικό δημιούργημα των Βαυαρών, αλλά σε αυτό οφείλεται η εθνική ταυτότητα 

που απέκτησε η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Εκκλησία οργανώθηκε ως αυτοδιοίκητη 

αρχή, υποταγμένη στην πολιτική εξουσία, όπως ακριβώς έπρεπε να γίνει.
377

     

Ο συνεργάτης της Αντιβασιλείας, Θεόκλητος Φαρμακίδης, ισχυρίστηκε πως 

η Εκκλησία της Ελλάδος ανεξαρτητοποιήθηκε, ακολουθώντας το παράδειγμα της 

Ρωσικής Εκκλησίας, όταν ο Μεγάλος Πέτρος κατήργησε το Πατριαρχείο της  

Μόσχας και ίδρυσε διαρκή Σύνοδο, χωρίς τη συγκατάθεση του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου. Επικριτές του Φαρμακίδη υποστηρίζουν πως είχε εσφαλμένη 

εντύπωση, διότι ο τσάρος είχε πάρει την έγκριση του Πατριαρχείου πριν προβεί σε 

αυτή την κίνηση.
378

 

Επίσης, η διάλυση των μοναστηριών και η δήμευση της περιουσίας τους, 

παρόλο που έγινε για την ενίσχυση της Εκκλησίας και της Εκπαίδευσης, προκάλεσε 

την αγανάκτηση του κόσμου και πολλών κληρικών. Σύμφωνα με ιερείς της εποχής, 
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όποιος κληρικός αντιδρούσε στο εκκλησιαστικό ζήτημα, η Αντιβασιλεία τον 

εξόριζε.
379

   

Ο Πατριάρχης Κωνστάντιος, που ηγείτο του Πατριαρχείου τη χρονική 

στιγμή της Διακήρυξης του Αυτοκέφαλου, πιέστηκε σύμφωνα με τον Maurer να 

προβεί σε εχθρικά διαβήματα προς την Ελληνική Εκκλησία. Επειδή όμως θέλησε να 

κρατήσει από ουδέτερη έως θετική στάση στο ζήτημα, ο σουλτάνος προέβη στην 

καθαίρεσή του από το αξίωμά του. Σύμφωνα με τον Κωνστάντιο «Το ελληνικό 

αυτοκέφαλο ήταν ο μόνος τρόπος να ανυψωθεί ο ελληνικός κλήρος».
380

    

Το εκκλησιαστικό ζήτημα προκάλεσε διφορούμενα αισθήματα και στο λαό, 

ο οποίος δεν είχε ούτε τελείως αρνητική, αλλά ούτε και θετική άποψη για το ζήτημα 

της Αυτοκεφαλίας. Βέβαια, σύμφωνα με τις φιλελεύθερες εφημερίδες «Αθηνά» και 

«Σωτήρ», οι αντικληρικές τους  απόψεις
381

, έβρισκαν απόλυτα σύμφωνο τον ελληνικό 

λαό, ο οποίος ζούσε και ήξερε την ανομία που υπήρχε στους κόλπους της Εκκλησίας.   

Σχηματίστηκαν δυο πλευρές για το εκκλησιαστικό: η φιλελεύθερη και η 

συντηρητική. Καμιά από τις δυο πλευρές δεν ισχυριζόταν πως ο διοικητικός 

χωρισμός από το Πατριαρχείο ήταν παράνομος. Η συζήτηση είχε να κάνει με τη 

σωστή διαδικασία του χωρισμού, ένα νόμιμο χωρισμό από τη μητέρα-Εκκλησία της 

Κωνσταντινούπολης, αλλά και σε ερωτήματα με απώτερες αξίες, όπως η σύγκρουση 

ανάμεσα στον κοσμικό εθνικισμό και στη θεοκρατική θεώρηση του κόσμου. 
382

   

Για τους φιλελεύθερους υποστηρικτές του Αυτοκέφαλου, η Εκκλησία ήταν 

μεν ένας εθνικός θεσμός, που όμως λειτουργούσε στα γεωγραφικά όρια του κράτους 

και αποτελούσε μόνο τη μια όψη της κοινωνίας και ένα κλάδο της διοίκησης. Για 

τους συντηρητικούς, η Εκκλησία ήταν ένας εθνικός θεσμός που κάλυπτε όλο τον 

ελληνισμό, ήταν μια άρχουσα τάξη στην κοινωνία και τη διοίκηση του κράτους.
383

      

Η συζήτηση για τον διοικητικό αυτό χωρισμό, (διότι πνευματικός δεσμός 

συνέχισε να υπάρχει), εξελίχθηκε σε διαδικασία ερμηνείας των στόχων της 

Επανάστασης: οι φιλελεύθεροι ισχυρίζονταν πως η Επανάσταση δεν έγινε μόνο 

εναντίον των Τούρκων, αλλά και της τυραννίας του Πατριαρχείου.  

Συνέχισαν λέγοντας πως ο χωρισμός από το Πατριαρχείο συντελέστηκε από 

τη στιγμή που ξέσπασε η Επανάσταση, άρα δεν υπήρχε περίπτωση διοικητικής 
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επανασύνδεσης. Και εφόσον ο Πατριάρχης ήταν Τούρκος υπήκοος, το ελληνικό 

κράτος, ως ανεξάρτητη πια κρατική οντότητα, είχε το δικαίωμα να διακόψει τη σχέση 

του με το Πατριαρχείο και να μην έχει για αρχηγό έναν «ξένο» ηγεμόνα, δηλαδή τον 

Πατριάρχη.
384

  

Η συντηρητική μερίδα ισχυριζόταν πως η Επανάσταση έγινε για να 

απελευθερωθεί η Ελλάδα από τους Τούρκους και αυτό δεν είχε σχέση με την 

Εκκλησία. Θεωρούσαν πως ο χωρισμός των Εκκλησιών έγινε χωρίς να θέλει ο 

ελληνικός λαός και θεωρήθηκε ως υποπροϊόν της Επανάστασης που θα έπρεπε να 

αναθεωρηθεί. Συμπλήρωναν πως ο χωρισμός έπρεπε να γίνει με τη συγκατάθεση και 

των δυο πλευρών, με κάποιο τρόπο που θα υπαγορευόταν από το Κανονικό Δίκαιο.
385

   

Για τον αντίκτυπο που θα είχε αυτός ο χωρισμός στην εφαρμογή της 

Μεγάλης Ιδέας, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των χριστιανών ήταν ακόμη υπό 

οθωμανική κατοχή, έγινε εξίσου μεγάλη συζήτηση. Οι φιλελεύθεροι πίστευαν πως 

μόνο ο  βασιλιάς, ως αρχηγός κράτους, θα μπορούσε να ηγηθεί ενός τέτοιου αγώνα. 

Οι συντηρητικοί αναγνώριζαν τον Πατριάρχη ως αρχηγό των αλύτρωτων χριστιανών 

και πίστευαν πως το εσωτερικό αυτό σχίσμα θα έβλαπτε την πραγματοποίησή της.
386

  

Εκπρόσωποι τον δυο ομάδων που είχαν δημιουργηθεί μετά τη Διακήρυξη 

του Αυτοκέφαλου ήταν ο Θεσσαλός  Θεόκλητος Φαρμακίδης (1784-1860) και ο 

επίσης Θεσσαλός, Κωνσταντίνος Οικονόμος (1780-1857). Ο Φαρμακίδης 

εκπροσωπούσε την φιλελεύθερη πλευρά και ο Οικονόμου εκπροσωπούσε τη 

συντηρητική μερίδα που ήταν αντίθετη με το Αυτοκέφαλο.   

Η διαμάχη ήταν μεταξύ των οπαδών του κοσμικού κράτους (φιλελεύθεροι), 

που ακολουθούσαν τα δυτικά πρότυπα και εκείνων που προτιμούσαν μια 

παραδοσιακή εκκλησιαστική κοινωνία (συντηρητικοί), η οποία έπρεπε να διατηρήσει 

την υπεροχή της ως ρυθμιστής της κοινωνίας και να αντισταθεί στη δυτική αυτή 

«εισβολή».  

Οι δυο εκπρόσωποι επιδόθηκαν για πολλά χρόνια σε μια διαμάχη 

«εντύπων», στα οποία η κάθε πλευρά εξηγούσε το λόγο για τον οποίο επέμενε 

σταθερά στην άποψή της. Ο Νεόφυτος Βάμβας συνεργάστηκε με τον Φαρμακίδη 

στην μετάφραση της Αγίας Γραφής, κάτι που προκάλεσε την οργή των 

συντηρητικών, οι οποίοι υποστηρίζονταν από τη Ρωσία. 
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Η διαμάχη είχε φτάσει εκτός ορίων με εκατέρωθεν βολές, κοινωνικές και 

προσωπικές και οι δυο πλευρές αντάλλασσαν βαριές εκφράσεις. Και ο Οικονόμος και 

ο Φαρμακίδης έγραψαν τις περίφημες «Ομολογίες» τους, στις οποίες εξηγούσαν τους 

λόγους της αντίθεσής τους πάνω στο εκκλησιαστικό ζήτημα.  

Ο παράγοντας Ρωσία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμάχη για την 

Εκκλησία. Το ρωσικό κόμμα ήταν στενά συνδεδεμένο με τη Ρωσία και ήταν και το 

κόμμα προτίμησης του Καποδίστρια. Όμως ήταν  παραγκωνισμένο πολιτικά από τους 

Βαυαρούς. 

Το 1839 και ενώ μαινόταν η μάχη για το Αυτοκέφαλο, συνελήφθη ο 

Νικηταράς με την κατηγορία πως θα υποκινούσε εξέγερση στην Ήπειρο, Μακεδονία 

και  Θεσσαλία εναντίον της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ένα γράμμα του στο οποίο 

ανέφερε πως αρχηγός της «Φιλορθόδοξης Εταιρείας» που είχε συσταθεί ήταν ο 

τσάρος Νικόλαος, έκανε την κατάσταση για το εκκλησιαστικό ακόμη χειρότερη, διότι 

η Σύνοδος του 1840 απέλυσε τους ρωσόφιλους επισκόπους. 
387

   

Ο  βασιλιάς Όθωνας έδωσε κάποια ώθηση στο ρωσικό κόμμα όταν ανέλαβε 

την εξουσία, μη αντέχοντας μάλλον άλλο την αγγλική πίεση, κάνοντας την 

κατάσταση πιο ήρεμη, με πολλούς να υποστηρίζουν πως τα χρόνια που η ρωσική 

επιρροή ήταν κάπως αυξημένη, η κατάσταση στο εκκλησιαστικό ζήτημα ήταν ήρεμη.  

Η αντιπαράθεση των δυο πλευρών για το εκκλησιαστικό, έγινε αντικείμενο 

εκμετάλλευσης από τις ξένες σχολές που προσπαθούσαν να προσηλυτίσουν τον 

κόσμο. Η υπόθεση του Θεόφιλου Καΐρης  από τις Κυδωνιές, ιερωμένου και οπαδού 

του Διαφωτισμού, προκάλεσε χάος στο ήδη τεταμένο κλίμα. 

Ο Καΐρης μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1835, αρνήθηκε την έδρα 

που του πρότειναν στο Πανεπιστήμιο και το μετάλλιο που του προσέφερε ο ίδιος ο 

Όθωνας για το έργο του. Προτίμησε να αποσυρθεί στην Άνδρο και να αφιερωθεί στο 

Ορφανοτροφείο που είχε ιδρύσει λίγα χρόνια πριν.
388

  

Γύρω στο 1837 άρχισαν διαδόσεις πως ο Καΐρης έκανε στο Ορφανοτροφείο 

διδασκαλία «περί θεοσεβείας».
389

 Κατηγορήθηκε πως προσπάθησε να εισάγει μια νέα 

θρησκεία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να κληθεί να δώσει ομολογία πίστεως 

την Ιερά Σύνοδο τον Ιούλιο του 1839. Η σύλληψή του προκάλεσε την οργή της 
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κοινής γνώμης καθώς θεώρησε πως ο ήταν το εξιλαστήριο θύμα των θρησκευτικών 

και πολιτικών γεγονότων της εποχής. 

Ο Καΐρης αρνήθηκε να δώσει ομολογία πίστεως στη Σύνοδο και  

φυλακίστηκε σε μοναστήρι της Σκιάθου και αργότερα της Θήρας. Αποφυλακίστηκε 

το 1839, όμως το 1852 ξαναδικάστηκε με την ίδια κατηγορία. Ο Καΐρης φυλακίστηκε 

και δέκα μέρες μετά πέθανε στη φυλακή. Το γεγονός αυτό προκάλεσε το μένος του 

κόσμου καθώς ο Καΐρης θεωρήθηκε ένα θύμα του εκκλησιαστικού  φανατισμού.  

Ο φανατικός μοναχός της Αγίας Λαύρας, Χριστόφορος Παπουλάκος, την 

ίδια εποχή με την υπόθεση του Καΐρη, προσπαθούσε να πείσει τα χαμηλά κοινωνικά 

στρώματα πως οι Βαυαροί και ειδικά το βασιλικό ζεύγος, προσπαθούν να αλλάξουν 

θρησκεία στους Έλληνες. Συνελήφθη με εντολή της Κυβέρνησης, αφού πρώτα 

αφορίστηκε από την Ιερά Σύνοδο.
390

   

Οι αντιδράσεις για την Ανεξαρτησία της Ελλαδικής Εκκλησίας είχε 

αντίκτυπο και στις Μεγάλες Δυνάμεις, που κηδεμόνευαν το ελληνικό κράτος. Εκτός 

από τη Ρωσία που αντιδρούσε για τους δικούς της πολιτικούς και θρησκευτικούς 

σκοπούς, με τους αντιπροσώπους της να έρχονται συνεχώς σε επαφή με τον ελληνικό 

κλήρο, άμεση ήταν η αντίδραση της Αγγλίας και της Γαλλίας. 

Η Αγγλία θεώρησε θετική την ανεξαρτησία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

δηλώνοντας ανακουφισμένη πως ο σουλτάνος δεν θα μπορεί πια να προβαίνει σε 

αφαίμαξη των πόρων της Ελλάδας. Ο Maurer υποστηρίζει πως η Αγγλία αμέσως μετά 

την Διακήρυξη, με τηλεγράφημά της, συγχαίρει την ελληνική κυβέρνηση και δηλώνει 

πως «τώρα η Ελλάδα έγινε πραγματικά ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος».
391

   

Η Γαλλία από την πλευρά της υποστήριξε πως δεν είχε αρνητική διάθεση 

προς τη Διακήρυξη του Αυτοκέφαλου, γιατί οι καθολικοί που προστάτευε δεν 

θίγονταν από αυτό, θεωρούσε όμως πως τα πράγματα έγιναν βιαστικά, γι αυτό και οι 

αντιδράσεις υπήρξαν ποικίλες και με πολλές γνώμες να διχάζουν την κοινή γνώμη.  

Οι εντάσεις για το εκκλησιαστικό επεκτάθηκαν σε όλους τους τομείς της 

ζωής και επηρέαζαν σημαντικά και το χώρο της Παιδείας, διότι οι δυο αυτοί τομείς 

συνδέονταν πολύ στενά. Με τη Διακήρυξη του Αυτοκέφαλου εξαφανίστηκε και η 

εποπτεία του Πατριαρχείου πάνω στους σχολικούς μηχανισμούς.
392

 Κάθε παρέμβαση 
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του Πατριαρχείου σε κάποιον τομέα του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, έπρεπε να 

αποφευχθεί με κάθε τρόπο.      

  Η Επανάσταση της 3
ης

 Σεπτεμβρίου 1843, αν και αναίμακτη επηρέασε πολύ 

την πορεία της Ελλάδας, καθώς η χώρα εισήλθε στην εποχή της Συνταγματικής 

Μοναρχίας, εφόσον ο Όθωνας, ύστερα από λαϊκή απαίτηση, προχώρησε στην 

παραχώρηση Συντάγματος. Το εκκλησιαστικό ζήτημα βρισκόταν σε έξαρση όλα αυτά 

τα χρόνια. Το Σύνταγμα έθιγε και πάλι το εκκλησιαστικό, διότι υπήρχαν πολλά 

παράπονα από μέρος του κλήρου πως σοβαρά προβλήματά τους δεν γίνονταν δεκτά 

από τον Όθωνα.  

Υπήρξαν πολλά παράπονα πως οι Γραμματείς των Εκκλησιαστικών, 

μιλούσαν σχεδόν υποτιμητικά στους κληρικούς, ακόμη και στους ανώτερους, 

θεωρώντας τους απλούς δημοσίους υπαλλήλους, ενώ σύμφωνα με τη Διακήρυξη, δεν 

ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, απλώς διορίζονταν από τον βασιλιά.  

Ένα ζήτημα που είχε εξαγριώσει τους φανατικούς πολέμιους του 

Αυτοκέφαλου, ήταν η απαγόρευση αλληλογραφίας των μοναχών και κληρικών με 

άλλες δυνάμεις (Πατριαρχείο, Ρωσία) και η παρακολούθηση που δέχονταν στα 

ταξίδια τους  εκτός τη ελληνικής επικράτειας, με νόμο που ίσχυε από το 1834.  

Επίσης, το ζήτημα της ατεκνίας του βασιλικού ζεύγους δημιουργούσε 

δυσφορία στους πολιτικούς κύκλους, αλλά και στο λαό, γιατί υπήρχαν φήμες πως αν 

το βασιλικό ζεύγος δεν αποκτούσε τελικά τέκνα, στο θρόνο της Ελλάδας θα ανέβαινε 

κάποιος συγγενής της βασίλισσας Αμαλίας ή του Όθωνα, άρα θα εδραιωνόταν  

κάποια καθολική δυναστεία και αυτό ήθελαν να το εμποδίσουν οι Έλληνες. 
393

  

Για το επικίνδυνο αυτό ζήτημα, το άρθρο 40 του Συντάγματος όρισε πως 

«άπας διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου απαιτείται να πρεσβεύει την θρησκείαν της 

Ανατολικής ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας».  Και  επειδή η Αντιβασιλεία άφησε 

κάποια πικρή γεύση στους Έλληνες με την αυταρχικότητά της, ορίστηκε πως σε 

περίπτωση που υπήρχε διάδοχος, ο «επίτροπος» του διαδόχου θα ήταν επίσης 

Έλληνας  Ανατολικού Δόγματος, εκτός της βασίλισσας Αμαλίας. 
394

   

Η ρύθμιση του εκκλησιαστικού και η λύση που επιζητούσε η συντηρητική 

πλευρά, για αλλαγές στο καταστατικό του Maurer, απασχόλησε αρκετά τις 

κυβερνήσεις τα έτη 1845-1849. Μέσα στα χρόνια αυτά δεν είχε κοπάσει καθόλου η 

κόντρα ανάμεσα στις δυο πλευρές, λύσεις που προτείνονταν κατά καιρούς, 
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απορρίπτονταν εκατέρωθεν, με αποτέλεσμα να υπάρχει η σκέψη της αποκατάστασης 

των σχέσεων μεταξύ Ελλαδικής Εκκλησίας  και Πατριαρχείου.  

   Από το  1849  η ελληνική κυβέρνηση επιχείρησε να κάνει μια προσπάθεια 

επανασύνδεσης με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, ώστε να δοθεί ένα τέλος 

στο  εσωτερικό σχίσμα. Επιδιωκόταν περισσότερο ένας συμβιβασμός που στόχο είχε 

τη διατήρηση του κυβερνητικού ελέγχου στην Ελλαδική Εκκλησία και την 

αποκατάσταση μιας συμβολικής ενότητας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
395

  

Αφορμή της επανασύνδεσης των δυο πλευρών ήταν ο θάνατος του Έλληνα 

πολιτικού Ιάκωβου Ρίζου-Νερουλού, που υπηρετούσε εκείνη την εποχή στην Πόλη 

ως πρεσβευτής. Στην κηδεία του, στην οποία παρέστη ελληνική κυβερνητική 

αντιπροσωπεία, πρωτοστάτησε ο Πατριάρχης Άνθιμος, προς έκπληξη όλων, διότι ο 

Νερουλός ήταν πιστός στις οθωνικές κυβερνήσεις και σφοδρός επικριτής της 

Εκκλησίας, πριν την Επανάσταση.
396

  

Ωστόσο, η πορεία και η καταγωγή του έκανε τον Πατριάρχη να αγνοήσει 

κάθε πολιτική καταβολή του αποθανόντος και να προβεί σε αυτή την συμβολική 

κίνηση, παρόλο που επέμενε να αγνοεί την ανεξαρτησία της Ελλαδικής Εκκλησίας.  

Είχε φτάσει όμως η ώρα της συμφιλίωσης για τις δυο πλευρές. Ο 

Πατριάρχης επέστρεψε χωρίς να διαβάσει, μια επιστολή που του έστειλε ο πρόεδρος 

της Ιεράς Συνόδου, δέχτηκε όμως το παράσημο της ελληνικής κυβέρνησης για την 

παρουσία του στην κηδεία του επιφανούς πολιτικού. 

Από την ελληνική κυβέρνηση στάλθηκαν ως αντιπρόσωποι στην Πόλη, ώστε 

να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις επανένωσης, ο Πέτρος Δεληγιάννης, υπάλληλος 

του υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος τοποθετήθηκε και πρεσβευτής στην Πόλη και 

ο καθηγητής θεολογίας Μισαήλ Αποστολίδης, τον οποίο επέλεξε ο ίδιος ο βασιλιάς, 

για να δώσει το παράσημο στον Πατριάρχη.
397

  

Την ίδια χρονική περίοδο, το ελληνικό βασίλειο πέρασε μια μεγάλη 

ταπείνωση από τη γνωστή «Υπόθεση Πατσίφικο», η οποία έδειξε το σκληρό 

πρόσωπο της Αγγλίας και αύξησε κατά πολύ τη μειωμένη δημοτικότητα του Όθωνα. 

Ήταν η κατάλληλη στιγμή για τη Ρωσία να εκμεταλλευτεί τη μείωση του γοήτρου της 
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Αγγλίας. Η Ρωσία που ήταν αντίθετη με το Αυτοκέφαλο του 1833, πίεζε τώρα για την 

πνευματική επανένωση των δυο πλευρών.  

Οι Ρώσοι πρεσβευτές στην Πόλη άρχισαν να πιέζουν τον Πατριάρχη να 

απαλύνει τη θέση του προς την ελληνική Εκκλησία. Στις αρχές Ιουνίου του 1850 ο 

Μισαήλ Αποστολίδης με ένα γράμμα του ζητά ακρόαση από τον Πατριάρχη. Ρώσοι 

και Τούρκοι πρεσβευτές, υπέρμαχοι της Αναγνώρισης του Αυτοκέφαλου, παίρνουν 

μέρος στις διαπραγματεύσεις.  

Στις 16 Ιουνίου του 1850 συνεδρίασε η Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης για 

να επανεξετάσει το ζήτημα της Αυτοκεφαλίας της ελληνικής Εκκλησίας. Ύστερα από 

μερικές ακόμη συνεδριάσεις, αναγνωρίστηκε τελικά το ελληνικό Αυτοκέφαλο στις 29 

Ιουνίου του  1850.  

Μετά την τέλεση της λειτουργίας για την εορτή των Αποστόλων Πέτρου και 

Παύλου, διαβάστηκε στην αίθουσα του Πατριαρχείου ο Συνοδικός Τόμος, με τον 

οποίο «αποκαθίστανται οι σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και 

των άλλων Πατριαρχείων της Ανατολής με την Εκκλησία της ανεξάρτητης Ελλάδας».
398

   

«Η Εκκλησία της Ελλάδος προβιβάζεται κανονικώς εις Αυτοκέφαλον και 

εγκαθίσταται ως υπέρτατη εν Ελλάδι εκκλησιαστική αρχή Σύνοδος διαρκής, 

συνισταμένη εξ Αρχιερέων προσκαλουμένων αλληλοδιαδόχως κατά τα πρεσβεία της 

χειροτονίας, έχουσα πρόεδρον αείποτε τον κατά καιρόν Μητροπολίτην Αθηνών, 

διοικούσα τα της Εκκλησίας κατά του θείους και ιερούς κανόνας ελευθέρως και 

ακωλύτως από πάσης κοσμικής επεμβάσεως»
399

, έγραφε η απόφαση.  Ολόκληρος ο 

Τόμος και τα σχετικά έγγραφα δημοσιοποιήθηκαν στις 14 Αυγούστου 1850.  

Ο Συνοδικός Τόμος άρχισε με μια αναφορά στην ενότητα με την οποία ο 

Χριστός έφτιαξε την Εκκλησία. Θεωρήθηκε σημαντικό να υπάρχει διακριτή ιεραρχία 

που να εξασφαλίζει την αρμονία μεταξύ των πιστών και να διατηρεί την πίστη.  

Δόθηκε εντολή να μνημονεύεται το όνομα του Πατριάρχη κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας, κάτι που είχε σταματήσει από την Επανάσταση του 1821.
400

  

Μαζί με τον Τόμο, ο Πατριάρχης και η Σύνοδος απεύθυναν μια επιστολή 

στον ελληνικό λαό, αναγγέλλοντας την επανένωση των δυο εκκλησιών και την 

αναγνώριση της Αυτοκεφαλίας της ελληνικής Εκκλησίας. Η Αθήνα γέμισε με νέα, 

                                                           
398

 Charles Frazee, Ορθόδοξος Εκκλησία, σ. 221 
399

 Παρασκευάς Ματάλας, Έθνος και ορθοδοξία, σ. 93 
400

 Charles Frazee, Ορθόδοξος Εκκλησία, σ. 220-221  



108 
 

αληθινά και ψεύτικα, σχετικά με τις αποφάσεις του Τόμου, δημιουργώντας 

ερωτήματα και σύγχυση  στον κόσμο.
401

  

Ο Συνοδικός Τόμος έγινε δεκτός από το λαό και ρύθμισε τη διοίκηση της 

Αυτοκέφαλης Ελλαδικής Εκκλησίας. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση και ο Όθωνας 

δεν έμειναν εντελώς ευχαριστημένοι από την απόφαση του Πατριαρχείου, διότι 

υπήρχαν αρκετοί όροι για την τελική  αναγνώριση του Αυτοκέφαλου.  

Οι Έλληνες απεσταλμένοι επέστρεψαν στην Αθήνα τον Ιούλιο. Ο βασιλιάς 

Όθωνας συνομίλησε μαζί τους για αρκετή ώρα, όμως όντας μη ευχαριστημένος που 

το καταστατικό του Maurer είχε υποστεί αλλαγές, αποφάσισε να λείψει για ένα 

διάστημα σε ταξίδι, για να αποφύγει να πάρει επίσημα μέρος στις διαμαρτυρίες που 

θα υπήρχαν από την πλευρά των οπαδών του Maurer, αφήνοντας στη θέση του  

Αντιβασιλέα την βασίλισσα  Αμαλία.   

Πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του ο Όθωνας, εξέδωσε διάταγμα στις 23 

Ιουλίου του 1850, με το οποίο αποφασιζόταν η ίδρυση μιας προσωρινής Συνόδου 

στην Αθήνα, μέχρι να εισαχθεί η νέα νομοθεσία για το εκκλησιαστικό, όπως όριζε ο 

Συνοδικός  Τόμος. Επίσης, εκλέχθηκε επίσκοπος Αττικής ο Νεόφυτος.
402

 

Η Ιερά Σύνοδος με διάταγμα στις 11 Αυγούστου 1850, όριζε πως στις 20 του 

ίδιου μήνα θα γινόταν δοξολογία σε όλους τους ελληνικούς ναούς και θα γινόταν 

επίσης και ανάγνωση του Τόμου. Στον μητροπολιτικό ναό της Αγίας Ειρήνης στη 

Αθήνα, παρουσία της βασίλισσας Αμαλίας, αναγνώστηκε ο Τόμος από τον Μισαήλ 

Αποστολίδη.
403

 Στην τελετή παρίστανται Ρώσοι εκπρόσωποι, όχι όμως οι Άγγλοι και 

οι  Γάλλοι πρεσβευτές.   

Στο χορό των αντιδράσεων και οι εφημερίδες, με τον «Αιώνα» να 

πανηγυρίζει για τον Τόμο και την «Αθηνά» να μην πιστεύει τίποτα από τα 

τεκταινόμενα. Ο «Αιών» έγραψε για τον Τόμο στις 20 Αυγούστου του 1850: «Εάν η 

25
η
 Μαρτίου έθεσε τον πρώτο θεμέλιον λίθον της πολιτικής αναγεννήσεως της 

Ελλάδος, η 20
η
 Αυγούστου 1850 έθεσε τον έτερον και αιώνιον θεμέλιον λίθον της 

θρησκευτικής και εθνικής ενότητος της Ελλάδος».
404

  

Οι Άγγλοι που πρωτοστάτησαν στους εορτασμούς για το Αυτοκέφαλο του 

1833, παρακολουθούσαν μουδιασμένοι τα γεγονότα, βλέποντας την ρωσική πολιτική 
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να θριαμβεύει και να είναι πιο κοντά από ποτέ στον έλεγχο της ελληνικής Εκκλησίας, 

εκμεταλλευόμενη την κοινή τους θρησκεία.  

Ο Μισαήλ Αποστολίδης, ως επιβράβευση των προσπαθειών του, διορίστηκε 

γραμματέας της προσωρινής Συνόδου, στη θέση του Φαρμακίδη που απολύθηκε. Ο 

Αποστολίδης κατέλαβε και τη θέση του Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη 

θέση του απεσταλμένου της βασίλισσας Αμαλίας, να μεταβεί στη Ρωσία και να 

ενημερώσει τη Σύνοδο για τις νέες σχέσεις της ελληνικής Εκκλησίας με το 

Πατριαρχείο. 
405

            

 Ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, πρωτεργάτης του Αυτοκέφαλου του 1833, 

απολύθηκε από την Ιερά Σύνοδο, ως πολέμιος του Πατριαρχείου. Έσπευσε αμέσως 

να κατακρίνει τον Τόμο, γράφοντας το 1852  τον «Αντιτόμο», ένα έργο στο οποίο 

αναλύει τις απόψεις του και που αποτέλεσε το τελευταίο κεφάλαιο της αναταραχής 

για το εκκλησιαστικό.   

Αυτό το έργο άσκησε μεγάλη επίδραση στην αναδιοργάνωση της 

εσωτερικής διοίκησης της Εκκλησίας, διότι όπως έλεγε ο Φαρμακίδης, η Πολιτεία 

δεν στηρίχθηκε στις καθορισμένες από τον Τόμο βάσεις διοικήσεως της 

Εκκλησίας.
406

 Σύμφωνα με τον Φαρμακίδη, ο Τόμος είχε τόσους όρους για την τελική 

αναγνώρισή του, που φάνηκε πως το Πατριαρχείο θεωρούσε ακόμη 

«πραξικοπηματικό» το Αυτοκέφαλο.  

Σύμφωνα με τον Φαρμακίδη και τους υποστηρικτές του Αυτοκέφαλου,  ο 

Τόμος ήταν η προσβολή της εθνικής αξιοπρέπειας της Ελλάδος και της Εκκλησίας 

της, λέγοντας πως «η Ελλάς κατεφρονήθη, περιεπαίχθη, εξυβρίσθη, εξηυτελίστει παρά 

ξένης εκκλησιαστικής αρχής, υπό τον σουλτάνον των Οθωμανών» και κλείνοντας  

απαξιώνει συνολικά τον ανώτερο κλήρο του Πατριαρχείου.
407

 

Σύμφωνα με τους επικριτές της Ανεξαρτησίας της Ελλαδικής Εκκλησίας, το 

Αυτοκέφαλο είναι το κλειδί της στρεβλής οργάνωσης και εξέλιξης του ελληνικού 

κράτους. Η Εκκλησία έγινε ένα απλό περιεχόμενο, υπαγόμενο στην κρατική μηχανή 

και ο Τόμος διόρθωσε αυτό το «πραξικόπημα» του 1833, προς το συμφέρον του 

ελληνικού έθνους.
408

  

Το 1852 εισήχθησαν στη Βουλή οι νόμοι Σ΄ και ΣΑ΄ που αφορούσαν τη 

διοίκηση των επισκοπών. Οι νόμοι αυτοί δεν διέφεραν πολύ από τα διατάγματα του 
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1833. Ορίστηκε μόνο ως μόνιμος πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου, ο μητροπολίτης 

Αθηνών, η Σύνοδος μετονομάστηκε σε «Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος» 

και μέλη της θα ήταν αρχιερείς προσκαλούμενοι από τους πρεσβύτερους αρχιερείς.
409

  

Ο τρόπος εκλογής των αρχιερέων παρέμεινε ίδιος. Πολεμήθηκε αρκετά η 

παρουσία του βασιλικού επιτρόπου στις συνεδριάσεις της Συνόδου, όμως 

εξακολούθησε να ισχύει. Τον χρόνο αυτό (1852), εκλέχθηκε ξανά ο Θεόκλητος 

Φαρμακίδης στη θέση του γραμματέα της Συνόδου.       

  Για αρκετά χρόνια η μη αναγνώριση της Αυτοκεφαλίας της ελληνικής 

Εκκλησίας, ήταν μια εκκρεμότητα που δημιουργούσε σωρεία εντάσεων σε όλους 

τους τομείς της ελληνικής κοινωνίας. Σε πολιτικό επίπεδο, το Αυτοκέφαλο και η 

υπαγωγή της Εκκλησίας στο κράτος, ήταν ενέργεια νόμιμη μεν, που αποσκοπούσε 

στην ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας δε και στον έλεγχο των δυνάμεων που θα 

μπορούσαν να αμφισβητήσουν την εξουσία της.
410

   

Από την άλλη, η κατάσταση της ελληνικής Εκκλησίας ήταν τόσο χαώδης, 

που δύσκολα κάθε απόφαση θα ικανοποιούσε όλους τους ορθόδοξους. Η 

Αντιβασιλεία και ο Όθωνας δεν είχαν σκοπό να αφήσουν άπλετο χώρο στον Κλήρο. 

Ο  Τόμος του 1850 έλυσε ένα σοβαρό πρόβλημα στις σχέσεις των δυο Εκκλησιών, 

ωστόσο άφησε αρκετά κατάλοιπα για πάρα πολλά χρόνια. Το πρόβλημα του 

συσχετισμού δυνάμεων Κράτους και Εκκλησίας δεν έπαψε να υπάρχει.  

Το έτος 1862 υπήρξε μοιραίο για τη δυναστεία των Βίττελσμπαχ στην 

Ελλάδα. Ύστερα από πολλά κινήματα εναντίον του Όθωνα και μια γενική λαϊκή 

δυσαρέσκεια στο πρόσωπό του και την Αυλή, ο βασιλιάς Όθωνας αναγκάστηκε να 

εγκαταλείψει την Ελλάδα που τόσο αγαπούσε. Στις 12 Οκτωβρίου 1862 το βασιλικό 

ζεύγος εγκατέλειψε για πάντα  την Ελλάδα.  

Συστάθηκε μια προσωρινή κυβέρνηση μέχρι την έλευση του νέου βασιλιά, 

που πάλι επιλέχθηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Ο νέος βασιλιάς ήταν ο Γουλιέλμος-

Γεώργιος Γλύξμπουργκ, δευτερότοκος γιος του Δανού πρίγκιπα Χριστιανού. Ο νέος 

βασιλιάς κυβέρνησε την Ελλάδα για πενήντα χρόνια (1863-1913), ως τη δολοφονία 

του. Το όνομά του συνδέθηκε με την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και εδαφικής  

εξάπλωσης του ελληνικού κράτους. 

Στον εκπαιδευτικό τομέα, με την έλευση του νέου βασιλιά, καταργήθηκε η 

αρχική λειτουργία του Διδασκαλείου, που είχε συσταθεί από την Αντιβασιλεία του 
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Όθωνα τον Φεβρουάριο του 1834. Το Διδασκαλείο χαρακτηρίστηκε ως «περιττό και 

επιβλαβές και πως διαιωνίζει τον μαρασμό και διδάσκει τα ίδια μαθήματα με τα 

Ελληνικά Σχολεία και τα Γυμνάσια».
411

 Αποφασίστηκε να εισαχθούν νέα μαθήματα, 

για την εκπαιδευτική ενίσχυση του Διδασκαλείου.  

Στην Εθνοσυνέλευση που έγινε πριν την έλευση του νέου βασιλιά, έγινε 

λόγος για αναθεώρηση των εκκλησιαστικών νόμων, αλλά δεν έγιναν κάποιες 

αλλαγές. Ο νέος βασιλιάς νυμφεύθηκε την βασίλισσα Όλγα, προερχόμενη από τη 

ρωσική Αυλή. Σύμφωνα με την απόφαση της Εθνοσυνέλευσης, όλοι οι απόγονοί τους 

θα βαπτίζονταν  σύμφωνα με το ορθόδοξο δόγμα, ανακουφίζοντας τους Έλληνες στο 

σημαντικό αυτό ζήτημα.  

Το ζήτημα των σχέσεων του επίσημου Κράτους με την Εκκλησία τέθηκε από 

την εποχή του Όθωνα και έφερε στην επιφάνεια πολλά προβλήματα, ερωτήματα και 

αντιδράσεις. Σύμφωνα με τους Βαυαρούς η Εκκλησία διαμορφώθηκε εκ νέου για το 

καλό του ελληνικού κράτους και του λαού, ενώ σύμφωνα με τους επικριτές τους, οι 

Βαυαροί δεν σεβάστηκαν, αλλά φοβήθηκαν την παραδοσιακή δομή της Εκκλησίας 

της Ελλάδος και τη σχέση της με το Πατριαρχείο και για αυτό και  θέλησαν να την 

εξουδετερώσουν.  

Ο Maurer, προς υπεράσπιση του Καταστατικού του έγραψε προς τους 

Έλληνες, μετά την ανάκλησή του «Μαζί με την ελευθερία, κερδίσατε και την 

ανεξαρτησία της Εκκλησία σας. Στηριχθείτε σ’ αυτήν για να γίνει πιο στέρεη η πίστη 

των πατέρων σας που θα οδηγήσει τον κάθε Έλληνα στο δρόμο της μόρφωσης».
412

 Η 

ελληνική Σύνοδος αποτελούταν από κληρικούς που απλώς διορίζονταν από τον 

βασιλιά, άρα υπήρξε σεβασμός στην ελληνική Εκκλησία κατά τη διαμόρφωση του 

Καταστατικού της.
413

  

Το Αυτοκέφαλο της ελληνικής Εκκλησίας και η σχέση Εκκλησίας-Κράτους 

απασχολεί και θέτει ερωτήματα μέχρι σήμερα στους εκκλησιαστικούς κύκλους. Η 

πρόταση για θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους και η απομάκρυνση 

θρησκευτικών συμβόλων από ορισμένα ιερά σύμβολα, όπως η σημαία, προκαλούν 

δυσφορία στην ελληνική κοινωνία, που στη βάση της εξακολουθεί να παραμένει 

παραδοσιακή.     
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Επίλογος 

Με το τέλος της Επανάστασης του 1821, η Ελλάδα γύρισε σελίδα στην μέχρι 

τότε ιστορία της, καθώς μεταμορφώθηκε σε ένα δυτικού τύπου κράτος. Οι 

προσπάθειες του Ιωάννη Καποδίστρια και των Βαυαρών που τον διαδέχθηκαν στη 

διακυβέρνηση του κράτους, μαρτυρούν αυτή την τεράστια αλλαγή μιας χώρας που 

ζούσε στο σκοτάδι της τουρκοκρατίας για τέσσερις σχεδόν αιώνες.  

Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, τη διακυβέρνηση της χώρας ανέλαβε  

η βαυαρική  δυναστεία των Βίττελσμπαχ, με πρώτο βασιλιά τον Όθωνα, γιο του 

βασιλέα της Βαυαρίας, Λουδοβίκου. Ο νέος βασιλιάς, έρχεται στην Ελλάδα με έναν 

τεράστιο αριθμό αξιωματούχων, νομομαθών και αξιωματικών, με σκοπό να βγάλουν 

την χώρα από τη φαυλοκρατία του παρελθόντος. 

Οι τρεις Αντιβασιλείς, Armansperg, Heideck και Maurer, που ανέλαβαν την 

διακυβέρνηση και οργάνωση του κράτους μέχρι την ενηλικίωση του νέου βασιλιά, 

κατάφεραν να θέσουν τα θεμέλια ενός σύγχρονου δυτικού κράτους. Το ελληνικό 

κράτος στην υπάρχουσα δομή του είναι αποτέλεσμα του έργου των τριών  

Αντιβασιλέων, μέσα σε ένα αρκετά  σύντομο χρονικό διάστημα.  

Η Αντιβασιλεία ασχολήθηκε με όλους τους τομείς του ελληνικού κράτους 

προκειμένου να το αναδιοργανώσουν. Δόθηκε όμως  ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς 

της Παιδείας και της Εκκλησίας, διότι τους θεωρούσαν τις βάσεις της ελληνικής 

κοινωνίας. Η Εκπαίδευση βρισκόταν σε εμβρυακή κατάσταση, με λίγα σχολεία από 

την περίοδο της τουρκοκρατίας και τις προσπάθειες του Κυβερνήτη.  

Η Αντιβασιλεία οργάνωσε τον τομέα της Εκπαίδευσης με το νόμο του 

Φεβρουαρίου του 1834, ο οποίος αποτελεί τη βάση του θεσμού της Εκπαίδευσης 

μέχρι και σήμερα. Η Εκπαίδευση οργανώθηκε με βάση τα γερμανικά πρότυπα. 

 Η Εκπαίδευση χωρίστηκε σε στοιχειώδη, μέση και ανώτατη. Η στοιχειώδης 

αφορούσε την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή τα δημοτικά σχολεία, η 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελούταν από τα Ελληνικά Σχολεία και τα Γυμνάσια. 

Η ανώτατη εκπαίδευση ήταν το Πανεπιστήμιο της Αθήνας το οποίο ιδρύθηκε το 

1837. Το Πανεπιστήμιο ήταν το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στα Βαλκάνια 

και η ίδρυσή του είχε πολλούς συμβολισμούς.  

Ο χαρακτήρας των μαθημάτων ήταν καθαρά θεωρητικός και δόθηκε 

ιδιαίτερη σημασία στο να αποφοιτούν από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ικανοί 

δάσκαλοι, που θα διορίζονταν και αυτοί κάποια στιγμή στα σχολεία.  
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Τα αποτελέσματα της οργάνωσης της Παιδείας ήταν αρκετά θετικά, όπως 

μαρτυρούν τα ποσοστά των μαθητών και της προόδου τους. Οι Έλληνες έδειξαν 

μεγάλο ζήλο στο να μορφωθούν, διότι πίστευαν πως μόνο έτσι θα ανακτήσουν την 

εθνική τους ταυτότητα και θα έβρισκαν επαγγελματική αποκατάσταση. Στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας δίδαξαν σπουδαίοι Έλληνες και ξένοι καθηγητές. 

Μέριμνα, έστω και με ιδιωτική πρωτοβουλία, υπήρξε και για τη μόρφωση των 

κοριτσιών.  

Στον τομέα της Εκκλησίας τα πράγματα ήταν από μπερδεμένα, έως και 

εύθραυστα, με άλυτα ζητήματα αιώνων, τα οποία ταλάνιζαν τις κυβερνήσεις και τον 

λαό. Η Αντιβασιλεία, γνωρίζοντας την δύναμη της Εκκλησίας και της θρησκείας στον 

ελληνικό λαό, προσπάθησε να χειριστεί το ζήτημα με τη λογική του ότι εφόσον η 

Ελλάδα αποτελεί πια ένα ελεύθερο κράτος, δεν ήταν δυνατόν να συνεχίσει να 

ελέγχεται η Εκκλησία της από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, με τον 

Πατριάρχη να υπόκειται στο σουλτάνο. 

Αρωγοί στο εγχείρημα της Αντιβασιλείας ήταν οι μορφωμένοι στη Δύση 

Έλληνες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανεχτούν πια τις ανομίες της Πύλης, που τις 

επέβαλε μέσω του Πατριαρχείου. Η συντηρητική πλευρά υποστήριζε πως εφόσον η 

Επανάσταση πέτυχε το σκοπό της και η Ελλάδα απελευθερώθηκε, δεν υπήρχε λόγος 

διακοπής της εξάρτησης από το Πατριαρχείο.             

Ο λαός βρέθηκε μοιρασμένος ανάμεσα στις δυο πλευρές: ενώ γνώριζε την 

ηθική διάβρωση του κλήρου, λόγω της χαώδους κατάστασης που υπήρχε και 

προεπαναστατικά, εν τούτοις ήταν δεμένος άρρηκτα με τη θρησκεία και το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο  που την πρέσβευε, ως ύπατη Αρχή.  

Ύστερα από πολλές συνεδριάσεις και μελέτες, αποφασίστηκε η Διακήρυξη 

της Αυτοκεφαλίας της ελληνικής Εκκλησίας, το γνωστό Αυτοκέφαλο, στο Ναύπλιο, 

στις 23 Ιουλίου/4Αυγούστου 1833. Ακολούθησε το Καταστατικό με τις επισκοπές 

που θα ιδρύονταν στο νέο βασίλειο, οι υποχρεώσεις της Ιεράς Συνόδου, που θα 

διοικούσε την Εκκλησία και τις υποχρεώσεις του βασιλιά, ως κοσμική κεφαλή της 

Ελλαδικής  Εκκλησίας.  

Ακολούθησαν διατάγματα για τα μοναστήρια και την εκποίηση της 

περιουσίας τους, που σήκωσαν θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά των κομμάτων 

και του λαού. Φόβοι για προσπάθεια αλλαγής της θρησκείας των Ελλήνων, 

διακηρύσσονταν από μοναχούς και ιερείς που εναντιώνονταν στην ανεξαρτησία της 

Εκκλησίας.  
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Το Πατριαρχείο αρνήθηκε να αναγνωρίσει την Αυτοκεφαλία και για πολλά 

χρόνια οι σχέσεις μεταξύ των δυο πλευρών διεκόπησαν. Η συντηρητική και η 

φιλελεύθερη πλευρά διαπληκτίζονταν επί πολλά χρόνια για το εκκλησιαστικό, το 

οποίο απασχολούσε και τα πολιτικά κόμματα, εφόσον λόγω της διαφαινόμενης 

ατεκνίας του βασιλικού ζεύγος, υπήρχαν φόβοι για τη συνέχεια της δυναστείας και 

της θρησκείας που θα είχε.  

Η επίσημη Εκκλησία από την πλευρά της είχε παράπονα για διάφορες 

διατάξεις, διότι όπως έλεγαν κάποια σημεία της Διακήρυξης δεν ήταν ξεκάθαρα.  

Είναι γεγονός πως η Εκκλησία οργανώθηκε με σκοπό να υφίσταται στο Κράτος, κατά 

το βαυαρικό πρότυπο. Η Αντιβασιλεία ήξερε τη δυναμική της επίσημης Εκκλησίας 

και η Εκκλησία από την πλευρά της είχε συνηθίσει σε καθεστώς εξουσίας, που τώρα 

όμως περιοριζόταν.  

Οι σφοδρές αντιδράσεις για το εκκλησιαστικό κόπασαν κάπως με τον 

Συνοδικό Τόμο του 1850, με τον οποίο το Οικουμενικό  Πατριαρχείο αναγνώριζε 

μετά από χρόνια, την ανεξαρτησία της Ελλαδικής Εκκλησίας. Κυβέρνηση, λαός, 

κόμματα, Μεγάλες Δυνάμεις, έβλεπαν τα πράγματα από τη δική τους σκοπιά και 

κανείς δεν ήταν απόλυτα ευχαριστημένος με τις αποφάσεις και την κατάσταση. 

Όμως ο Τόμος κατάφερε να δώσει έστω και καθυστερημένα, ένα τέλος στο 

εσωτερικό σχίσμα που είχε δημιουργηθεί από το 1833. Οι αντιδράσεις και πάλι ήταν 

έντονες και επηρέασαν την κοινωνία. Με τα χρόνια οι σχέσεις μεταξύ των δυο 

πλευρών εξομαλύνθηκαν, αν και ορισμένοι εκκλησιαστικοί κύκλοι δεν έπαψαν να 

θεωρούν το Αυτοκέφαλο, ως ξένο κατασκεύασμα και προσπάθεια μιας δυτικής 

πολιτισμικής διείσδυσης.
414

  

Η Αντιβασιλεία του Όθωνα μπορεί να άφησε μια πικρή γεύση στους 

Έλληνες εξαιτίας ορισμένων μέτρων που πήρε, ωστόσο στο σύνολό της έθεσε τα 

θεμέλια του σύγχρονου ελληνικού κράτους, καθιστώντας το ένα ευρωπαϊκό κράτος, 

σε μια εποχή όπου οι προσπάθειες που γίνονταν στην Ελλάδα, ήταν δεδομένες για 

όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ιστορία έδειξε πως το νέο ελληνικό κράτος 

θεμελιώθηκε πάνω στους θεσμούς των Βαυαρών Αντιβασιλέων.  

     

 

 

                                                           
414

 Χριστίνα Κουλούρη-Χρήστος Λούκος, Τα πρόσωπα του Καποδίστρια, Αθήνα 2012, σ. 42  
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Το ιδρυτικό διάταγμα της ίδρυσης των 10 Ελληνικών Σχολείων, στις 25 

Μαρτίου/6 Απριλίου 1835 
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μοναστήρια 
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Περίληψη 

 Με το θάνατο του Ιωάννη Καποδίστρια το Σεπτέμβρη του 1831, η Ελλάδα  

βυθίστηκε στο χάος και την αναρχία. Αμέσως μετά μπήκε στην εποχή της μοναρχίας, 

με την εκλογή του δευτερότοκου γιου του βασιλέα Λουδοβίκου Α΄ της Βαυαρίας, 

ΌΘωνα, στις 25/Απριλίου/7 Μαΐου 1832, ύστερα από εκλογή του από τις Μεγάλες 

Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία).  

   Ο ανήλικος βασιλιάς συνοδεύτηκε από τριμελή Αντιβασιλεία, τον κόμη 

Armansperg, τον νομομαθή Maurer και τον στρατηγό Heideck. Εκτός από τα ογκώδη 

προβλήματα, οι Αντιβασιλείς έπρεπε να διευθετήσουν και ζητήματα ύψιστης 

σημασίας, όπως η οργάνωση του κράτους. Η Ελλάδα ήταν σε τραγική κατάσταση, 

καθώς όλα ήταν διαλυμένα. 

  Το έργο τους ήταν πολύ δύσκολο. Έπρεπε να διαμορφωθούν όλοι οι 

κρατικοί τομείς από την αρχή, αλλά δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην Παιδεία και στην 

Εκκλησία. Στον τομέα της Παιδείας, ιδρύθηκαν δημοτικά σχολεία, σχολεία μέσης 

εκπαίδευσης και Πανεπιστήμιο, με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα.   

   Η ίδια σημασία δόθηκε στην οργάνωση της ελληνικής Εκκλησίας, η οποία 

ήταν σε πλήρη αποσύνθεση. Ακέφαλες επισκοπές, ηθική διάβρωση και χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο των κληρικών ήταν η εικόνα που παρουσίαζε. Στις 23 

Ιουλίου/4Αυγούστου 1833 αποφασίστηκε η ανεξαρτησία της ελληνικής Εκκλησίας 

και η ίδρυση Ιεράς Συνόδου. Συγκροτήθηκαν σαράντα προσωρινές επισκοπές, και 

πάρθηκαν αποφάσεις για τα μοναστήρια και την περιουσία τους.    

      Οι σχέσεις με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Ρωσική Εκκλησία 

κλονίστηκαν για πολλά χρόνια. Το Πατριαρχείο αναγνώρισε την ανεξαρτησία της 

ελληνικής Εκκλησίας μόλις το 1850, με τον Συνοδικό Τόμο. Οι αντιδράσεις για το 

εκκλησιαστικό επηρέασαν την κοινωνία της εποχής  με ποικίλους τρόπους.  

Η συνολική εικόνα του ελληνικού κράτους όπως είναι σήμερα, οφείλεται 

στο έργο που έγινε από την Βαυαρική Αντιβασιλεία του Όθωνα,  σε συνδυασμό με τη 

βοήθεια κορυφαίων Ελλήνων πολιτικών και λογίων.  

 

 


