
Από την ιστορία της Ιωνιδείου 
 

Χαρίδημος και Ιάκωβος Δραγάτσης 
 
 
 Στους κοντά πλέον δύο αιώνες ιστορίας, που τείνει να συμπληρώσει η 
Ιωνίδειος Σχολή, από τις αίθουσές της πέρασαν πολλοί σπουδαίοι δάσκαλοι. Σε 
αυτήν δίδαξαν κορυφαίοι θεωρητικοί και θετικοί επιστήμονες με υψηλή 
παιδαγωγική κατάρτιση. Δεν είναι λίγοι αυτοί που μετά την θητεία τους στην 
Ιωνίδειο εξελέγησαν καθηγητές στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα ακόμη και τον 
19ο αιώνα, όταν οι θέσεις στο μοναδικό πανεπιστήμιο της χώρας, το 
Καποδιστριακό ήταν πολύ περιορισμένες. Στο σημερινό, λοιπόν, και στα 
κατοπινά άρθρα μας θα αναφερθούμε σε αυτές τις εξαιρετικές μορφές 
καθηγητών και ιδίως διευθυντών της Σχολής, που λάμπρυναν με την παρουσία 
τους τόσο την Ιωνίδειο όσο και την ελληνική εκπαίδευση εν γένει.  

Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον Χαρίδημο Δραγάτση και τον υιό του, τον 

Ιάκωβο. Ο Χαρίδημος Δραγάτσης (1823-1901/2) γεννήθηκε στην Σίφνο κατά 
την Επανάσταση του 1821 και συγκεκριμένα το 1823. Σχολάρχησε για μία 
χρονιά το 1863 στην Ιωνίδειο. Ο γιός του, όμως, ο Ιάκωβος υπήρξε σαφώς 
σπουδαιότερος δάσκαλος και λόγιος. Δεινός φιλόλογος, συγγραφέας και 
αρχαιολόγος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τις πειραιϊκές αρχαιότητες. Διετέλεσε 
σχολάρχης της Ιωνιδείου δύο φορές, την πρώτη κατά την σχολική χρονιά 1894-
1895 και την δεύτερη για μία τριετία, 1900-1903, όπου κατέλιπε μνήμη 
σοβαρού και αυστηρού γυμνασιάρχη. 

Ο Ιάκωβος Δραγάτσης (1853-1935) σπούδασε φιλολογία στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1878 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της φιλοσοφίας. Με 
αυτό το τελείως εξαιρετικό προσόν εκείνη την εποχή για εκπαιδευτικό της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  διορίστηκε ως φιλόλογος στην Ιωνίδειο, όπου 
δίδαξε για πολλά χρόνια προτού αναλάβει την διεύθυνσή της. Παράλληλα, με τα 
καθήκοντα του γυμνασιάρχη (τότε δεν υπήρχε χωριστή λυκειακή βαθμίδα, αλλά 
όλες οι τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ονομάζονταν Γυμνάσιο) 
ασκούσε και αυτά του εφόρου αρχαιοτήτων και του διευθυντή του πρώτου 
μουσείου του Πειραιά, ενώ εχρημάτισε και γραμματέας της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας. Το 1903 αποσύρεται από την Ιωνίδειο και ιδρύει δικό του ιδιωτικό 
σχολείο, το Δραγάτσειο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 
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