
Από την ιστορία της Ιωνιδείου 
 

Γεώργιος Κρέμος 
 
 Ο Γεώργιος Κρέμος (1839-1926) υπήρξε μάλλον ο σπουδαιότερος καθηγητής 

που δίδαξε ποτέ στην Ιωνίδειο. Καταγόταν από το Στείρι της Βοιωτίας και μεγάλωσε 

στην Αράχωβα, όπου έμαθε και τα πρώτα γράμματα. Ο πατέρας του Παναγιώτης, που 

ήταν αγωνιστής του 1821 ενταγμένος στο σώμα του Γ. Καραϊσκάκη, 

αντιλαμβανόμενος την ευφυΐα του γιού του τον έστειλε στην Αθήνα για περαιτέρω 

σπουδές κοντά στην μεγαλύτερη ίσως τότε πνευματική φυσιογνωμία της Ελλάδος, 

τον λόγιο κληρικό Κωνσταντίνο Οικονόμο τον εξ Οικονόμων αναθέτοντας στον 

τελευταίο την κηδεμονία του. Ο Οικονόμος ενέγραψε τον Κρέμο στην Ριζάρειο 

Σχολή και στην συνέχεια τον παρότρυνε να σπουδάσει στην Θεολογική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Με την πνευματική καθοδήγηση του Οικονόμου εκδίδει το 

πρώτο βιβλίο του σε ηλικία 24 ετών και στην συνέχεια δύο χρόνια αργότερα κερδίζει 

υποτροφία για σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας με το έργο του Ιστορία του 

Σχίσματος των Δύο Εκκλησιών. 

 Όταν επέστρεψε από την Γερμανία, διορίστηκε καθηγητής της Ιστορίας και 

της Γεωγραφίας στο Βαρβάκειο. Λίγα χρόνια αργότερα έγινε γυμνασιάρχης στην 

Ιωνίδειο, για πρώτη φορά το 1880 και για δεύτερη την περίοδο 1882-1884. Στην 

συνέχεια, διορίστηκε υφηγητής της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο, θέση από την οποία 

παύθηκε από την κυβέρνηση του Θ. Δηληγιάννη λόγω της προσωπικής φιλίας που 

διατηρούσε ο Κρέμος με τον Χ. Τρικούπη και τότε βρέθηκε γυμνασιάρχης στην 

Λαμία!  

 Τόσο η οικογενειακή του παράδοση όσο και επίδραση του Οικονόμου έκαναν 

τον Κρέμο φλογερό πατριώτη. Το 1897 έγραψε και ομίλησε πολύ υπέρ του 

ξεσηκωμού όλων των Ελλήνων, ελεύθερων και υπόδουλων, κατά τον Ατυχή 

Ελληνοτουρκικό Πόλεμο. Τα επόμενα χρόνια ασχολήθηκε πολύ με τον υπόδουλο 

τότε ακόμη Ελληνισμό της Μακεδονίας, τον οποίο διακαώς επιθυμούσε να δει 

ενωμένο με το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Το 1904 έλαβε μέρος στις ανασκαφές του 

Έβανς στα μινωικά ανάκτορα. Η Γαλλική Ακαδημία τον τίμησε με το μετάλλιο της 

Φιλολογικής Αξίας.  

 

Τα σπουδαιότερα έργα του υπήρξαν:  

 
• Ιστορία του Σχίσματος των δύο Εκκλησιών 

• Χρονολόγια της Ελληνικής Ιστορίας 

• Ιστορική γεωγραφία της αρχαίας, μεσαιωνικής και νέας Ελλάδος 

• Νεωτάτη Γενική Ιστορία ως τέταρτος τόμος συμπληρωματικός της Γενικής Ιστορίας του 

Α.Πολυζωϊδου 

• Προέκθεσις των κατά τον ανδριάντα του Αθανασίου Διάκου 

• Δύο ιστορικαί πραγματείαι 

• Τα αίτια της πτώσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 

• Φωκικά 

• Νέα Ελλάς : ή Ελληνικόν θέατρον / Γεωργίου Ιωάννου Ζαβίρα, εκδοθέν υπό Γεωργίου Π. 

Κρέμου. 
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