
Ιστορικό  άρθρο  του  Σπύρου  Κάλμπαρη*. 

 

Τα  σχολεία  και  η  εκπαίδευση στη Τζια  κατά την 

πρώτη   δεκαετία της Εθνικής  Παλιγγενεσίας με 

Κυβερνήτη τον Καποδίστρια. 

             Βρισκόμαστε στο έτος 1830. Η πολιτική και κοινωνική κατάσταση στην 

πατρίδα μας αρχίζει να σταθεροποιείται με τις προσωπικές και άοκνες προσπάθειες 

του κυβερνήτη. Οι ανάγκες σε χρήμα και αγαθά είναι υπέρογκες. Οι απαιτήσεις των 

αγωνιστών, που πολλοί απ’ αυτούς γυρίζουν ρακένδυτοι και πένητες, είναι μεγάλες. 

Τα υποτιθέμενα σχολεία είναι, τα περισσότερα, έρημα και ακατοίκητα. Βιβλιοθήκες 

δεν υπάρχουν. Οι δάσκαλοι δεν πληρώνονται κανονικά·  ζουν απερίγραπτες 

καταστάσεις. Τα έγγραφα της εποχής, που έχουν αποθηκευτεί στη Βιβλιοθήκη της 

Βουλής το αποδεικνύουν. Δύο  από τα πολύτιμα αυτά έγγραφα αναφέρονται στη Κέα 

και στα σχολεία της, όπου οι έφοροι του νησιού στην αναφορά τους προς την 

Γραμματεία της Κυβέρνησης, αναφέρονται στην εγκατάλειψη τους, τη δυστυχία των 

δασκάλων, τη μη σταθερή πληρωμή τους  και την ανυπαρξία βιβλιοθηκών. 

                     Όλα αυτά τα αλιεύσαμε από τα λυτά έγγραφα της Βιβλιοθήκης της 

Βουλής και τα δημοσιεύουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό Το Νηάκι μας η Κέα.  

Τα φύλλα υπ’ αρ. 24 και 27/1830 των Γενικών Αρχείων του Κράτους του Υπουργείου 

Παιδείας είναι τα κατωτέρω:  

Α.                   «  Ή Παιδεία κατά τον Αγώνα και  επί Καποδίστρια»   

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  ΕΦΟΡΙΑΣ     * 

ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ 

(Γ.Α.Κ., Υπ. Παιδ;, φ. 24, 1830)  

Προς την επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως 
Γραμματείαν   της   Κυβερνήσεως 

Έλάβομεν την ύπ' αριθ. 274 διαταγήν της σεβ. Κυβερνήσεως, από την οποίαν 
είδομεν την γενναίαν συνεισφοράν της Α.Ε. του σεβ. ημών Κυβερνήτου, ή οποία 
έχρησίμευσεν όχι ολίγον είς την παροῦσαν κατάστασιν του σχολείου. Έλάβομεν 
ομοίως και τα βιβλία, κατά τον κατάλογον του έπιστάτου της Βιβλιοθήκης, τα 
όποια άναφέρομεν όνομαστί είς την προς τον πρόεδρον τοῦ "Ορφανοτροφείου 
άναφοράν μας· και ταῦτα δεν έχρησίμευσαν όλιγώτερον είς την παντελῆ ἔλλειψιν 
τοιούτων βιβλίων εις τα σχολειά μας. 

Εύγνωμονοῦντες, λοιπόν, κατά πάντα δια την πρόνοιαν της Α.Ε., λυπούμεθα 
είς άκρον, βλέποντες την άφιλοκαλίαν των συμπολιτῶν μας, ή μᾶλλον τον 
φθόνον, προ πάντων δε της Δημογεροντίας, ήτις, άφοῦ δεν ηθέλησε ποτέ να 
συνδράμη είς βοήθειαν των σχολείων μας, έκλεξεν ήδη, άνθ' ημών, εφόρους τούς : 
Βασίλειον Άριστέα, ύποπρόξενον Αύστριακόν, τον Σπυρίδωνα Πάγκαλον, 
ύποπρόξενον Όλλανδόν, και τον Ίωάννην Ξιφίαν, ένα γέροντα, καλόν μεν, 
άνεπιτήδειον δέ δι' ὃλου είς τοιοῦτον επάγγελμα. Ή προ πολλού ήδη μελετημένη 



αυτή εκλογή απέδειξε σαφέστατα τον ιδιοτελή και μοχθηρόν σκοπόν της 
Δημογεροντίας. 

ΤΑρα είναι τοῦτο κατάλληλον είς κονσόλους ξένων Δυνάμεων, να ένεργῶσιν εν 
ταύτῷ είς τον αυτόν τόπον και τα νοταρικά χρέη; ώς να έξέλιπον από την νῆσον 
πολίται "Ελληνες ! 

'Ελπίζομεν, όμως, δτι δλας ταύτας τάς καταχρήσεις θέλει τάς θεραπεύσει ή 
πρόνοια εντός ολίγου της σεβ. Κυβερνήσεως. Ημείς είμεθα με την εύχαρίστησιν, 
δτι έσυντελέσαμεν το κατά δύναμιν εις την σύστασιν των σχολείων της πατρίδος 
μας, διότι εύρόντες αυτά έρημα και ακατοίκητα, από τάς περιστάσεις, τα 
έκάμαμεν, συν θεώ, κατοικητά· έσυντελέσαμεν είς την έκλογήν αξίων 
διδασκάλων, εἰς την εύταξίαν και πρόοδον των σχολείων, είς την αΰξησιν της 
βιβλιοθήκης, είς εὕρεσιν πόρων, ενώ δεν υπήρχε κανένας σταθερός. Είς δε την 
τούτων έπαύξησιν δεν έχρειάζετο άλλο τι εκ μέρους της Δημογεροντίας, εἰμή 
ειλικρίνεια και φιλοκαλία· άλλ' είς ὄνους ή λύρα, κατά την παροιμίαν, τους 
κανθηλίους. 

Μένομεν δε με όλον το σέβας 

Ἐν Κία τη 20 Φεβρουαρίου  1830 

Οι έφοροι της σχολής 

 Μιχαήλ   Πάγκαλος,   Α. Ρεβελάκης, Ιωάννης   Πάγκαλος». 

 

     Β.                                ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ   * 

                                                    ΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΑΣ  

                                          (Γ.Α.Κ., Υπ. Παιδ., φ. 27, 1830) 

 

Κυβερνήτης 

                              Προς τον Διοικητήν "Ανδρου και Κέας 

Ό "Εκτακτος Επίτροπος των Βορείων Κυκλάδων άνέφερεν εις την 
Κυβέρνησιν, δτι τα κατά ταύτην την νήσον διδακτικά καταστήματα κινδυνεύουν να 
διαλυθώσι δι' άπορίαν χρηματικήν, ένεκα της οποίας αναγκάζονται οι διδάσκαλοι 
να παραιτηθώσι, στερούμενοι των ιδίων μισθών, μ' όλον δτι τα καταστήματα ταΰτα 
έχουσι χρηματικάς κληροδοσίας, άφιερωθείσας παρά των   όσιωτάτων πατέρων 
των αυτόθι Ιερών μοναστηριών, συνισταμένας εις ομολογίας των ίδιων πολιτών. 

Πριν ή Κυβέρνησις χορήγηση τα αναγκαία μέσα εις τα διδακτικά καταστήματα 
της επικρατείας από των διαφόρων κληροδοσιών, τάς οποίας ελπίζει να 
αποταμίευση συντόμως είς το γαζοφυλάκιον της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, κρίνει 
δίκαιον, οι  οφείλεται των ομολογιών τούτων να πληρώσωσι μέρος των οφειλομένων 
είς την σχολήν, κατ’ άναλογίαν της οφειλομένης ποσότητος, δια να πληρωθώσιν 
εκ τούτων οι μισθοί των διδασκάλων.  

Δια τοῦτο, συγκαλέσας τους εἰρημένους όφειλέτας, θέλεις προτρέψει έκ 
παντός τρόπου νά πληρώσωσιν ώς άνωθεν, θεωροῦντες ώς ιερά τά πρός τά 



σχολεία χρέη, τά όποία θέλουν ύποχρεωθῆ παρά τῆς δικαιοσύνης τῶν νόμων νά 
πληρώσωσιν, έάν φανῶσι δυστροποῦντες. 

Όφείλεις διά ταῦτα νά πληροφορήσης τήν Κυβέρνησιν δια να λάβῃ περί 
τούτου τα ᾀνήκοντα μέτρα. 

Εν Ναυπλίω τη 6 Μαΐου 1830  Ό Κυβερνήτης 

Ί. Α. Κ(αποδίστριας)». 

 

                  Όπως διαπιστώνουμε από τα προαναφερόμενα δύο 

έγγραφα, τα σχολεία της Κέας κινδύνευαν να διαλυθούν, γιατί δεν 

υπήρχαν τα αναγκαία μέσα για να συντηρηθούν, η δε Δημογεροντία 

του νησιού δεν εμφανίζονταν έτοιμη να βοηθήσει την κατάσταση, 

πιθανώς διότι τα περίμενε όλα από το Ελληνικό Κράτος, που εκείνη 

τη δύσκολη περίοδο, προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του από τα 

τόσα σοβαρά προβλήματα που είχε· οι δε κάτοικοι δεν συμφωνούσαν 

για την διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων 

προβάλλοντας διαφόρους λόγους, μερικοί δε από αυτούς 

κατακρατούσαν ορισμένα χρήματα και πράγματα του σχολείου, όπως 

θα δούμε στο επόμενο δημοσίευμα της εφημερίδας. Οι δε παλαιοί 

έφοροι των σχολείων της Τζιας παραπονούνται στη Κυβέρνηση ότι 

ενώ αυτοί συντηρούσαν μέχρι τότε τα σχολεία και φρόντιζαν για τη 

λειτουργία τους παρά τα τόσα προβλήματα και ελλείψεις που είχαν, οι 

Δημογέροντες φρόντισαν να διορίσουν άλλους ως έφορους στα 

σχολεία και μάλιστα ξένους. 

          Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκείνη τη περίοδο του Ιωάννου 

Καποδίστρια λειτουργούσαν στην Τζια δύο σχολεία: το ελληνικό και 

το αλληλοδιδακτικό. Στο πρώτο διεύθυνε ο Γεώργιος Σερού ϊος, Κείος 

με υποδιεύθυνση τον Π.Π. Δημήτριο Βόδινο, στο δεύτερο υπεύθυνος 

ήταν ο Ιωάννης Οικονόμου Χωματιανός. Μερικά δε από τα μαθήματ α 

που δίδασκαν ήταν: Απομνημονεύματα Ξενοφώντος, Ορθογραφία, 

Τεχνολογία, Αποφθέγματα φιλοσόφων, Αριθμητική και Καλλιγραφία. 

Τα υπόλοιπα στο επόμενο τεύχος.    

   

       ◊ ● ◊ 

*             Τα στοιχεία, αρκετά εντός εισαγωγικών, που προκύπτουν από έγγραφα, τα οποία 

δημοσιεύονται παραπάνω, έχουν αντληθεί  από τα «λυτά» έγγραφα της αρμοδιότητας όλων των 

Υπουργείων, εκτός των Εσωτερικών, τα οποία βρέθηκαν δεμένα σε ντοσιέ εις το Αρχείο της 

Βιβλιοθήκης της Βουλής.  Αφορούν έγγραφα κυρίως του Εκτελεστικού, του ετέρου δηλαδή των δύο 

Σωμάτων της Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος. Τα δύο αυτά Σώματα, Βουλευτικό και 

Εκτελεστικό, θεσπίσθηκαν από την Α’ εν Επιδαύρω Εθνική Συνέλευση, η οποία κήρυξε την 



«πολιτικήν ύπαρξιν και ανεξαρτησίαν» του Ελληνικού Έθνους και εψήφισε (1η Ιανουαρίου 1822) το 

πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδος, ως «Προσωρινόν Πολίτευμα”.    

                                                                                                    □ 

       

                                                                        

                                                                         Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 

 

Α). ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ.                                                             ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ,  Α’  

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1821-1832, 

  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ,ΠΡΟΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

 

Β).           ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 1821-1832 

                    «ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ»  Α’  &  Β’  ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 

Γ).           ΑΠ. Β. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ:  ΚΕΙΜΕΝΑ-ΠΗΓΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 

                                                               ΣΕΙΡΑ ΤΡΙΤΗ 

                                                       ΤΑ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 

                            ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ 

                                                                       ΑΘΗΝΑ 1968. 

 

*Ο Σπύρος Κάλμπαρης είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος και 

βραβευμένος ποιητής, μέλος της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου (Ε.ΚΥ.Τ.) 

                                      

 


