
 

 

 

 

 

 

Το σχολείο μας  

από τον 19ο στον 21ο αιώνα 

 
 

Τα στοιχεία προέρχονται από δημοσίευση της Σόνιας Γελαδάκη 

με τίτλο «Ανιχνεύοντας τον εκπαιδευτικό ιστό  

της Αθήνας, συναντάμε το Βαρβάκειο» στον  

συλλογικό τόμο 150 χρόνια Βαρβάκειο.  

Η σχολική ζωή σε ένα ιστορικό σχολείο,  

Αθήνα 2013, σσ. 21-34 

 

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ 

ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 



 

Η εκπαιδευτική ζωή της Αθήνας και… … το Βαρβάκειο 

Το 1834, λίγο μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας του νεοελληνικού κρά-

τους από το Ναύπλιο στην Αθήνα, ξεκίνησε η διαδικασία οργάνωσης των 

σχολείων του αθηναϊκού ιστού. 

 

Η Αθήνα την εποχή που έγινε πρωτεύουσα 

Το πρώτο σχετικό βασιλικό διάταγμα που εκδόθηκε αφορούσε την πρωτο-

βάθμια εκπαίδευση και με βάση αυτό το διάταγμα ιδρύθηκαν, τον αμέσως 

επόμενο χρόνο, τα πρώτα Δημοτικά σχολεία της πόλης: το «Α΄ εν Αθήναις 

αρρένων» και το «Α΄ εν Αθήναις θηλέων». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η εκπαιδευτική ζωή της Αθήνας και… … το Βαρβάκειο 

 

Το κτήριο του Α΄ Δημοτικού σχολείου αρρένων στην οδό Αιόλου 

Συγχρόνως, μετακόμισε στην πρωτεύουσα το καποδιστριακό «Κεντρικόν 

Σχολείον» της Αίγινας, το οποίο μετατράπηκε σε 3ετές «Ελληνικόν σχο-

λείον αρρένων» και 4ετές «Βασιλικόν Γυμνάσιον αρρένων», ακολουθώ-

ντας το νέο καθεστώς λειτουργίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 

1836. 

Και τα δύο σχολείο εγκαταστάθηκαν σε κτήριο της Πλάκας, εκεί όπου στε-

γάστηκε, μετά το 1837, το πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας, το «Οθώ-

νειον». 

 

Η «οικία Κλεάνθους» στην οδό Θόλου της Πλάκας, όπου στεγάστηκαν  
τα πρώτα δευτεροβάθμια της Αθήνας και στη συνέχεια το Πανεπιστήμιο 

 



Η εκπαιδευτική ζωή της Αθήνας και… … το Βαρβάκειο 

Τη δεκαετία 1840-50, η πρωτεύουσα απέκτησε και άλλα δημόσια σχολεία, 

αρχικά το Β΄ Δημοτικό αρρένων και το Β΄ Ελληνικό αρρένων, στα οποία 

προστέθηκαν αργότερα ένα ακόμη Ελληνικό αρρένων, καθώς και το «Β΄ 

εν Αθήναις Δημοτικόν σχολείον θηλέων». 

 

Το Β΄ Δημοτικό σχολείο αρρένων στην οδό Αδριανού της Πλάκας σήμερα  

Το 1843 αποφασίζεται η δημιουργία του σχολείου, για το οποίο ο Ιωάννης 

Βαρβάκης είχε κληροδοτήσει, το 1825, μεγάλο μέρος της περιουσίας του 

στο ελληνικό κράτος. 

Έτσι, εκδίδεται και δημοσιεύεται το 

βασιλικό διάταγμα «Περί οικοδομής 

Γυμνασίου (Λυκείου) του Ι. Βαρβάκη» 

με την επωνυμία «Βαρβάκειον» που η 

οργάνωσή του θα είναι όμοια με τα 

υπόλοιπα δημόσια Γυμνάσια, αλλά θα 

περιλαμβάνει και τις τάξεις του Ελληνι-

κού Σχολείου. 

Συγχρόνως, ξεκινά η αναζήτηση της 

κατάλληλης τοποθεσίας και ανατίθεται 

στο Αρχιτεκτονικό τμήμα της υπουρ-

γείου Εσωτερικών να επεξεργαστεί 

«Πρόσφορον σχέδιον της οικοδομής 

του ρηθέντος Γυμνασίου (Λυκείου) επί ανυπερβλήτω προϋπολογισμώ δαπά-

νης εκατόν ογδοήκοντα χιλιάδων δραχμών διά τε την οικοδομήν, το οικό-

πεδον και την εσωτερικήν διακόσμησιν». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η εκπαιδευτική ζωή της Αθήνας και… … το Βαρβάκειο 

Μέσα στην επόμενη δεκαετία, η Αθήνα είχε γίνει πλέον το κέντρο της διοί-

κησης και της πνευματικής ζωής του κράτους και έφτασε να καλύπτει τις 

παιδευτικές ανάγκες του 40% όλης της επικράτειας, ενώ η περαιτέρω επέ-

κταση του εκπαιδευτικού της δικτύου εξακολουθούσε να αποτελεί ένα 

από τα ζητούμενα. 

Το 1852, η ζωή στην πρωτεύουσα αναστατώνεται για πολλές ημέρες από 

τα λεγόμενα «Σκιαδικά», ταραχές που –ξεκινώντας από εκδηλώσεις φαι-

νομενικά ανώδυνες– αποτέλεσαν την απαρχή όσων γεγονότων οδήγησαν 

στην έξωση του βασιλιά Όθωνα και στις οποίες πρωτοστάτησαν οι μαθη-

τές του Α΄ και του Β΄ Βασιλικού Γυμνασίου (έτος ίδρυσης 1852), καθώς 

και οι φοιτητές του Οθώνειου Πανεπιστημίου. 

 

Το 1859, στη οδό Αθηνάς ξεκινούν τη λειτουργία τους το Βαρβάκειο Ελληνι-

κό σχολείο και το κλασικό Γυμνάσιο, αυξάνοντας τον αριθμό των αθηναϊ-

κών δημόσιων σχολείων κατά δύο. 

Το κτήριο του Βαρβακείου –εντυπωσιακό για τα μέτρα της εποχής– ακολου-

θεί έναν αυστηρό νεοκλασικό ρυθμό με μόνο πλαστικό στοιχείο το πρόπυλο 

της εισόδου με τους έξι μαρμάρινους ιωνικούς κίονες και τον πύργο του 

βοηθητικού κλιμακοστασίου. 

Στο ισόγειο τα παράθυρα είναι απλά και περιβάλλονται από μαρμάρινο 

κλασικό πλαίσιο, ενώ στον όροφο πλαισιώνονται από δωρικές παραστά-

δες. 

 

 



 

Η εκπαιδευτική ζωή της Αθήνας και… … το Βαρβάκειο 

Κοντά στην εκπνοή του 19ου αιώνα, εξέπεσε από τα αθηναϊκά Γυμνάσια η 

προσωνυμία «Βασιλικόν», ενώ το πανεπιστήμιο μετονομάστηκε σε «Εθνι-

κόν». Όσο για την Αθήνα, αυτή άλλαζε με γοργούς ρυθμούς, φιλοξενώ-

ντας πλέον αρκετές βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια, οκτώ Μουσεία, πολ-

λές φιλολογικές εταιρείες και συλλόγους, μαζί με 15 ιδιωτικά και 13 δη-

μόσια σχολεία όλων των βαθμίδων. Και επειδή ο αριθμός των μαθητών 

στα δημόσια Γυμνάσια είχε αυξηθεί εντυπωσιακά με αποτέλεσμα την 

υπερπαραγωγή ανειδίκευτων αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης, η πολιτεία 

επέβαλε εκπαιδευτικά τέλη, δημιουργώντας έτσι ένα διπλό εκπαιδευτικό 

δίκτυο για οικονομικά προνομιούχους και μη. 

Το 1880, το Ελληνικό σχολείο και το Κλασικό Γυμνάσιο του κληροδοτήμα-

τος Βαρβάκη χωρίζονται, προκειμένου να δημιουργηθούν τέσσερα σχολεία 

κλασικής κατεύθυνσης: το Α΄ και το Β΄ Ελληνικό σχολείο και το Α΄ και το 

Β΄ Βαρβάκειο Γυμνάσιο. 

Έξι χρόνια αργότερα (1886) δε, ιδρύεται και το Βαρβάκειο Πρακτικό Λύ-

κειο, το οποίο στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτήριο της οδού Βουλής. 

Στις αρχές του 20ού αιώνα η Αθήνα είχε 130.000 περίπου κατοίκους και, 

από το 1901 έως το 1903, να συγκλονίστηκε δύο φορές με αφορμή το 

γλωσσικό ζήτημα από έντονες φοιτητικές και μαθητικές ταραχές, τα 

«Ευαγγελιακά» και τα «Ορεστιακά». 

  

 

 

 



Η εκπαιδευτική ζωή της Αθήνας και… … το Βαρβάκειο 

Η δεκαετία 1910-20 ήταν μια πολεμική δεκαετία. Την έναρξή της σηματο-

δότησαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι (1912-13), οι οποίοι δεν είχαν σημαντικές 

επιπτώσεις στη λειτουργία των αθηναϊκών σχολείων. Δεν συνέβη όμως το 

ίδιο με τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, η κήρυξη του οποίου (1915) βρήκε την 

πρωτεύουσα χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα λόγω της διαμάχης του 

πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο. 

Το γεγονός αυτό είχε αντίκτυπο στους αθηναίους γυμνασιόπαιδες, όπως 

αποδεικνύει η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας «Περί τιμωρίας μαθη-

τών αναμειγνυομένων εις πολιτικά» που έφτασε στα χέρια των τότε γυ-

μνασιαρχών το 1916. 

Το 1911, το Βαρβάκειο Πρακτικό Λύκειο μετακινείται στο κτήριο της οδό 

Αθηνάς. Λόγω της επίταξής του για τις πολεμικές ανάγκες όμως, μετά το 

1915 φιλοξενείται σε διάφορα σχολικά κτήρια της πρωτεύουσας έως το 

1919, οπότε θα επιστρέψει και πάλι στη βάση του.  

 

 

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η Αθήνα απορρόφησε ένα μεγάλο 

μέρος από τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στα αστικά κέντρα της 

χώρας. Όμως, παρότι τα σχολικά κτήρια της πόλης διατέθηκαν για την 

προσωρινή εγκατάσταση του προσφυγικού πληθυσμού, τα μαθήματα 

συνεχίστηκαν κανονικά. 

Το 1929, η κυβέρνηση Βενιζέλου, με υπουργό Παιδείας τον Κ. Γόντικα, 

μεταρρύθμισε το εκπαιδευτικό σύστημα, καταργώντας τα Ελληνικά 

σχολεία και δημιουργώντας το 6ετές Γυμνάσιο. 

Κατά τη δεκαετία 1920-30 στο κτήριο της οδού Αθηνάς εδρεύει το Διδασκα-

λείο Μέσης Εκπαίδευσης, το οποίο προσαρτάται στο Βαρβάκειο Πρακτικό 

Λύκειο, καθιστώντας το Πρότυπο, ενώ φιλοξενούνται -εκ περιτροπής- και 

σχεδόν όλα τα αθηναϊκά Γυμνάσια. 

 



 

Η εκπαιδευτική ζωή της Αθήνας και… … το Βαρβάκειο 

Κατά τη δεκαετία 1930-40 η Αθήνα αναστατώθηκε για άλλη μια φορά από 

κινητοποιήσεις σχετικές με τα εκπαιδευτικά πράγματα, κορύφωση των 

οποίων αποτέλεσαν οι αποχές των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων λόγω της τροποποίησης του 

εξεταστικού συστήματος (Μάρτιος 1936). 

Στις κινητοποιήσεις αυτές έδωσε οριστικά τέλος το δικτατορικό καθεστώς 

της 4ης Αυγούστου 1936, το οποίο επέφερε και διαφοροποιήσεις στη δευ-

τεροβάθμια εκπαίδευση (8τάξια Γυμνάσια, με εισαγωγική τη Α΄ και τελευ-

ταία τάξη την Η΄ ή Γυμνάσιο Νέου τύπου (τάξεις Α΄- ΣΤ΄), και Λύκειο ή 

Επιγυμνάσιο (τάξεις Ζ΄- Η΄). 

 

Σημαιοφόροι των αθηναϊκών γυμνασίων με τη στολή της μεταξικής Εθνικής  

Οργάνωσης Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.) σε κατάθεση στεφάνου στον Άγνωστο Στρατιώτη 

 

Το 1930 δημιουργείται η «Βαρβάκειος Πρότυπος Σχολή Μέσης Εκπαιδεύ-

σεως», ενώ είναι έντονα πια τα προβλήματα από τη στέγαση του σχολείου 

στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της πρωτεύουσας. 

 

«Στο Βαρβάκειο οι μαθηταί, διά να εισέλθουν εις το σχολείον,  

έπρεπε να περάσουν από μέγα πλήθος ανθρώπων πωλούντων 

και αγοραζόντων με αλαλαγμούς και αντεγκλήσεις, 

πολλάκις διαγκωνιζόμενοι προς αυτούς, εν καιρώ δε βροχής 

να βουτηχθούν στις λάσπες των ανεπιστρώτων εκείνων 

δρόμων, κατά την ώραν δε πάλιν των μαθημάτων έφθανον  

εις τας αιθούσας, ιδίως των διδασκομένων εις τον α΄ όροφον  

αι στεντόρειαι φωναί των μονίμως έξωθεν εγκατεστημένων 

μικρεμπόρων, ή των πλανοδίων, οίτινες ωδήγουν εις την αγοράν  

προς πώλησιν αγέλας χοιριδίων ή διάνων, των οποίων  

αι κραυγαί συνωδεύοντο πολλάκις και  

με τας μουσικάς συμφωνίας λαντερνατζήδων». 

Μνήμες του Αλέξανδρου Σαρή, 

καθηγητή του Βαρβακείου κατά τα έτη 1907-1951 

 

 

 

 



 

Η εκπαιδευτική ζωή της Αθήνας και… … το Βαρβάκειο 

Με την εμπλοκή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, το 1940, η ζωή 

στην Αθήνα άλλαξε. Τον ενθουσιασμό των Αθηναίων, όταν έφευγαν για το 

μέτωπο ή όταν αποχαιρετούσαν τους επιστρατευμένους, διαδέχθηκε ο φό-

βος από τους βομβαρδισμούς και η αγωνία για την κάλυψη των επισιτιστι-

κών αναγκών τους. Το 1941 τα γερμανικά στρατεύματα μπήκαν στην 

πρωτεύουσα και οι αθηναϊκές οικογένειες αναγκάστηκαν να παλέψουν για 

την επιβίωσή τους. Τρία χρόνια αργότερα πάλι, ο λαός της Αθήνας, προ-

τού προλάβει να γιορτάσει την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμά-

των, βρέθηκε ανάμεσα στα αντιμαχόμενα πυρά του κυβερνητικού, του 

βρετανικού και του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού 

(Ε.Λ.Α.Σ.) κατά τη διάρκεια των «Δεκεμβριανών». Παρόλα αυτά, οι αθη-

ναίοι μαθητές συνέχιζαν με εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία τις σπουδές τους, 

όποτε λειτουργούσαν τα σχολεία τους. 

Τα μαθήματα της Βαρβακείου Σχολής γίνονται στο κτήριό της που χρησι-

μεύει κατά καιρούς για καταφύγιο αντιαεροπορικής προστασίας, για πρό-

χειρο νοσοκομείο ή για κατάλυμα των πληγέντων στον βομβαρδισμό του 

Πειραιά, προτού να καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς από πυρκαγιά (1944). 

Μετά την καταστροφή του κτηρίου, το σχολείο φιλοξενείται αρχικά στην 

Πλατεία Κουμουνδούρου (στο κτήριο του Θ΄ Γυμνασίου) και στην οδό Μέ-

τωνος (στο κτήριο του Δ΄ Γυμνασίου) και κατόπιν στην οδό Κωλέττη (στο 

κτήριο των Α΄ και Γ΄ Δημοτικών σχολείων). 

 

Κατά την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία (1950-60) υπήρξε διάχυτη η αί-

σθηση ότι τα εκπαιδευτικά πράγματα θα οργανώνονταν σε βάσεις, οι 

οποίες θα ανταποκρίνονταν στις νέες ανάγκες της Ελλάδας, πράγμα που 

είχε αντίκτυπο στο μαθητικό δυναμικό των αθηναϊκών Γυμνασίων. 

Η Βαρβάκειος Σχολή αποκτά ένα ακόμη τμήμα στη Γ΄ (=Α΄) τάξη της και 40 

επιπλέον μαθητές. Παράλληλα, συγκροτείται Επιτροπεία για τη ρύθμιση 

του ζητήματος της στέγασής της και την τύχη του διδακτηρίου της. 

Το 1952 ιδρύεται ο Σύλλογος Αποφοίτων της Σχολής και το 1953 συστήνε-

ται το Βαρβάκειο Ίδρυμα, στο οποίο περιέρχεται η υπάρχουσα κινητή και 

ακίνητη περιουσία του κληροδοτήματος Βαρβάκη. 

Παρά τις αντίθετες απόψεις αρκετών ειδικών, κατεδαφίζεται τελικά το κτή-

ριο της οδού Αθηνάς, ενώ το Δημόσιο παραχωρεί στο Βαρβάκειο Ίδρυμα οι-

κόπεδο στο Παλαιό Ψυχικό για την ανέγερση καινούργιου διδακτηρίου 

(1957). 



 

Η εκπαιδευτική ζωή της Αθήνας και… … το Βαρβάκειο 

Οι λέξεις «απεργία», «μεταρρύθμιση» και «πολιτειακή μεταβολή» αποτέ-

λεσαν λέξεις κλειδιά για τη δεκαετία 1960-70. Τον Δεκέμβριο του 1962, το 

πάγιο αίτημα του εκπαιδευτικού κόσμου για αύξηση κατά 15% των 

κονδυλίων για την παιδεία έβγαλε τους φοιτητές μαζί με τους μαθητές 

των αθηναϊκών Γυμνασίων στους δρόμους ενώ, έναν μήνα αργότερα, 

40.000 καθηγητές και δάσκαλοι των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ξε-

κίνησαν μεγάλη απεργία, η οποία έληξε τον επόμενο μήνα με πολιτική 

επιστράτευση. 

Το 1964, με τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου να προΐσταται στο υπουρ-

γείο Παιδείας, ο υφυπουργός Λ. Ακρίτας και ο Γενικός Γραμματέας Ε. Πα-

πανούτσος επιχείρησαν μια μεταρρύθμιση που περιλάμβανε διάφορα και-

νοτομικά για την εποχή μέτρα και χώριζε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

σε δύο ανεξάρτητες σχολικές μονάδες (3τάξιο Γυμνάσιο-3τάξιο Λύκειο). 

Ένα από τα πρώτα εκπαιδευτικά μέτρα της απριλιανής δικτατορίας του 

1967 που ακολούθησε όμως, ήταν η επαναφορά της δεύτερης σχολικής 

βαθμίδας στο παλαιό της σχήμα. 

 

Με τη μετάβαση της χώρας στον κοινοβουλευτικό βίο (1974) ψηφίστηκε 

ένα νέο σύνταγμα, απόρροια του οποίου ήταν η 9χρονη υποχρεωτική εκ-

παίδευση, η δωρεάν φοίτηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, η καθιέ-

ρωση της δημοτικής ως γλώσσας διδασκαλίας και η μεικτοποίηση των 

3τάξιων Γυμνασίων και Λυκείων. 

Το 1980 γίνεται η τελετή θεμελίωσης του καινούργιου διδακτηρίου του 

Βαρβακείου Πειραματικού Γυμνασίου και Λυκείου στην Κηφισιά. 

 



Η εκπαιδευτική ζωή της Αθήνας και… … το Βαρβάκειο 

Σωρεία εκπαιδευτικών αλλαγών σημειώθηκαν και την αμέσως επόμενη 

δεκαετία (1980-90): καθιερώθηκε το μονοτονικό σύστημα, εισήχθη ο θε-

σμός του Σχολικού Συμβούλου αντί του Επιθεωρητή Εκπαίδευσης, καταρ-

γήθηκαν οι εξετάσεις εισαγωγής στα Λύκεια, ιδρύθηκαν τα Ενιαία Πολυ-

κλαδικά Λύκεια, συγγράφηκαν καινούργια σχολικά βιβλία, άλλαξε ο τρό-

πος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κτλ. 

Το 1982 τα δύο Πειραματικά σχολεία του Βαρβακείου (Γυμνάσιο-Λύκειο) 

εγκαθίστανται προσωρινά σε ιδιόκτητο κτήριο στο Παλαιό Ψυχικό. 

 

Μέσα στην επόμενη δεκαετία (1990-2000) σχεδιάστηκε –αλλά δεν εφαρμό-

σθηκε– το «Εθνικό Απολυτήριο» και, επί υπουργίας Γ. Αρσένη, κατατέθηκε 

μια νέα μεταρρυθμιστική πρόταση. Πολλές από τις επιχειρούμενες αλλα-

γές προκάλεσαν τεράστιο κύμα αντίδρασης, με σωρεία κινητοποιήσεων 

τόσο του εκπαιδευτικού κόσμου όσο και των μαθητών. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα  

το Βαρβάκειο –Πρότυπο πλέον από 2012– Γυμνάσιο,  

έχοντας καλύψει (μαζί με το αντίστοιχο Λύκειο)  

περισσότερα από 150 χρόνια ζωής,  

συνεχίζει την πορεία τους στον χρόνο,  

προσπαθώντας να συνταιριάξει τον βηματισμό του  

με τα ζητούμενα των καιρών. 

 

Χωρίς να ξεχνά το παρελθόν του, κοιτάζει μπροστά και 

προχωρά,  

επιδιώκοντας να είναι ένα σχολείο που προωθεί την 

κοινωνικοποίηση, που ενισχύει την ανάληψη 

πρωτοβουλιών, που εκπαιδεύει τους μαθητές του στις 

δεξιότητες του 21ου αιώνα, που καλλιεργεί τον σεβασμό 

στο φυσικό περιβάλλον, την ποικιλία των παραδόσεων και 

την κουλτούρα και που αποτελεί πύλη επικοινωνίας με τον 

κόσμο. 

 

 




