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Άσμενοι δημοσιεύομεν, του τετάρτου έτους τής έφημερίδος 
ημών άρχόμενοι, την έξης σπουδαίαν καί παντός άλλου άρθρου 
χρησιμωτέραν εκθεσιν περί τής έν Έλλάδι πορείας τής μέσης 
έκπαιδεύσεως άπδ τού 1829 μέχρι τέλους τοϋ 1855, άπευ- 
Ουνομένην παρά τοϋ επί των ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημ. 
Έκπαιδεύσεως ύπουργοΰ Κ. X. Χριστοπούλου προς την Αύτοΰ 
Μεγαλειότητα τον Βασιλέα. Τό πρωτοφανές τοϋτο έν ‘Ελλάδι 
έογον ουδόλως άμφιβάλλομεν ότι θέλει εύρει ττ,ν δέουσαν έκτί- 
μηοιν παρά πάσι τοΐς ένδιαφερομένοις είς την παιδείαν του 
έθνους καί θέλουσιν είδέναι όποια έγένετο έως άρτι προκοπή 
είς αυτήν καί τί εξής ύπέρ αύτής προτίθεται.

ΠΕΡΙΑΙΙΠΤΙΚΠ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΑ ΑΛΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Άπο του 1829 ρ-^ρι τέλους του 1853, /ζετα 
στατιστικών σηγειώσεων

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α. ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ.

Μεγαλείο τατε.
Είτιγωγή). Τήν σπουδαιότητα των καθηκόντων, άπερ πρόσκεινται 

τή θέσει,είς ήν ή εύμένεια καί ή εμπιστοσύνη τής Τ.Μ.- 
μ’έκσλεσεν άρτι,καταμετρήσας,κύριον προειλόμην σκοπόν,'ίνα διά 
τής έκτελέσεως των εθνωφελών τής 1’. Μ. βουλευμάτων φα
νώ άξιος ταύτης καί χρήσιμος τή πατρίδι. Έπιστήσας κατά 
ταΰτα τον νοΰν εις τόν κλάδου τής δημοσίας έκπαιδεύσεως πρού- 
Οέμην σκοπόν, 'ίνα διά τού κύρους τής Γ. Μ. έπενέγκω είς 
αύτήν τάς βελτιώσεις ών δεϊται, καί θεραπεύσω όσα τυχόν 
πλημμελή κατά τε τον τύπον καί την ουσίαν είς αυτόν διάκειν- 
ται, καταστήσω δ’ οΰτω τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν άνάλογον 
προς τάς απαιτήσεις τής παρούσης εποχής, καθ’ όσον τούλά- 
χιστον έπιτρέπουσι τούτο τά μέσα, άπερ ζεκτήμεθα. Ίνα δέ 
έκ τελείας όσον οιόν τε διαγνώσεως των αιτιών καί των απο
τελεσμάτων περιέλθω προς τδ σκοπούμενον,ύπό τής πείρας τοΰ 
παρεληλυθότος διαφωτιζόμενος · καλόν (γάρ) το δύνασθαι τοΐς 
» των άλλων άγνοήμασι προς διόρθωσιν χρήσθα: παραδείγμα- 
n σι (Διόδ. ιστορ. Βιδλιοθ ) ·> έγένετο χρεία έπ’ άλλοις ιν’ ά- 
ναδράμω εις αύτάς τάς άρχάς τής ιστορίας τή; άπό τοϋ 1829 
δημοσίας έκπαιδεύσεως, καί διέλθ ο πάσας τάς έκτοτε μέ/ρι 
τού νΰν φάσεις αύτής. Συλλέξας προς ταύτα όσας τα ένυπάρ- 
χοντα μέσα, ή εύκαιρία καί ό βραχύς τής παρούσης λειτουρ
γίας μου χρόνος μοι παρέσχον πληροφορίας, συνέταξα τήν ύ- 
ποβαλλομένην τή Τ. Μ. ιστορικήν ταύτην εκθεσιν τής πορείας 
τής δημοσίας έν Έλλάδι έκπαιδεύσεως, άπό τοΰ 1S29, ώς εΐ- 
ρηταΐ, μέχρι τέλους τού 1855 έτους. Έκ ταύτης θέλει έπ’ άλ- 
λοις καταφανή ή μεγάλη άνάπτυξις τής 'Ελληνικής διανοίας 
διά τής προόδου των γραμμάτων υπό τά σκήπτρα τής Υ*.  Μ. 
θεμέν^ς έν τοι; κυριωτάτοις λύτης μελήμασι καί τήν διά πί- 
σης θυσίας προαγωγήν τών φωτων έν τή άοχαία αυτών εστία.

« Άνδρί σοφώ, βασιλείαν παραλαβόντι δήμου νεωστί συνιστα- 
• μένου καί μηδέν άντιτείνοντος, περί τί πρώτον ήν σπουδά- 
d σαι προσήκον ή παίδων έκτροφήν, καί νέων άσκησιν, όπως 
» μή διάφοροι, μηδέ ταραχώδεις γένοιντο τοϊς ήθεσιν, άλλ’ 
s είς έν τι κοινόν άρετής ίχνος ευθύς εξ αρχής πλαττόμενοι 
» καί τυπούμενοι συμβαίνοιεν άλλή?χθις; (ΙΙλουτ.; έν Δυγκρ. 
» Αυκ. καί Νουμ.). »

Έν τή προκειμένη έκθέσει,Μεγαλειότατε,μένει τριετές διάλειμ
μα (άπότοϋ 1831 —1833) άνεξερεύνητον σχεδόν,διότι δεν ήόυ- 
νήθην, τό νΰν είναι, ένεκα έλλείψεως άποχρωσών πληροφοριών, 
νά συναπαρτίσω τοΰ διαστήματος τούτου τακτικήν έποψιν. 
Ούδεμία έγένετο άχρι τούδε επίσημος ιστορική έκθεσις, καθ’ 
όσον έγώ γινώσκω, τά γράμματα άφορώσα, ίνα έκ ταύτης 
οδηγηθώ προς συλλογήν καί έξακρίβωσιν τών αναγκαίων είς 
ταύτην στοιχείων. ’Ελπίζω όμως, Μεγαλειότατε, ότι διά χρό
νου θέλω δυνηθή καί τοϋτο νά κατορθώσω δι’ ένδελεχοϋς έπι- 
μελείας περί τήν άνεύρεσιν καί διάταξιυ τών εφικτών μοι 
βοηθημάτων.

Γνούς δε νά διαλάβω, -/άριν εΰκρινείας, κατά μέρος τά περί 
ενός έκάστου τών τριών βαθμών τής παρ’ ήμΐν δημοσίας έκ- 
παιδεύσεως (κατωτέρας, μέσης, καί άνωτάτής) άρχομαι έν τή 
παρούση έκθέσει άπό τής ιστορικής έπόψεως τής μέσης έκπαι- 
δεύσεως, ήτις διαπλάττουσα τήν καρδίαν καί τό πνεύμα τής 
νεολαίας, βραδύτερου περιερχομένης είς άμεσον συνάφειαν προς 
τήν κοινωνίαν, ήτοι διαπιστευομένης τήν διοίκησιν καί τά συμ
φέροντα τών πολιτών,ή εις ιδιωτικά επαγγέλματα τρεπομένης, 
θεωρείται πολλής σπουδιιότητος μοίραν έχουσα καί τελείαν 
διά τοϋτο τήν επιμέλειαν τών διευθυνόντων τά κατ’α ντήν απαι
τούσα. Θέλω δέ διέλθει συνοπτικώτερον μέν τό άπό τοΰ 1829 
μέχρι τέλους τοΰ 1819 χρονικόν διάστημα, άτε μή ύ- 
παρχουσώυ διά ταΰτα τά έτη άποχρωσών επισήμων γενικών 
εκθέσεων, ουδέ δημοσίων γραμμάτων τά καθ’ έκαστα αυτών 
έν λεπτομέρεια άφορώντων εκτενέστερου δέ όπωσοΰν καί λε- 
πτομερέστερον τά εξής έτη 1850—1855. Τό έργου τοϋτο 
διήρεσα, Μεγαλειότατε, εις τέσσαρας περιόδους, έπί τή βάσει 
τής έκάστοτε καταστάσεως τής παιδείας έν Έλλάδι καί τής 
διοργκνώσεως τών παιδευτηρίων, έξ ού προέρχεται καί ή άνι- 
σότης τής διάρκειας τών είρημένων περιόδων.

I.

Ms«t, ΐζπιίίωτις. Ή μέση έκπαίδευσις, Μεγαλειότατε, υποδι
αιρείται είς δύο περιόδους, ών ή μέν περι

λαμβάνει τήν έν τοϊς Έλληνικοΐς σχολειοις γινομένην διδα
σκαλίαν, ή δέ τήν έν τοΐς Γυμνασίοις, άρχομένην ένθα ή πρώτη 
καταλήγει.

Ή περίοδος τής σχολιακής διδασκαλίας έστί τριετής- δια 
τής διδασκαλίας ταύτης οί παΐδες κτώνται τάς μάλλον αναγ
καίας είς τον κοινωνικόν καί πρακτικόν βίου γνώσεις, άς δύ- 
νανται νά έπεκτείνωσιν οί βουλόμενοι καί δυνάμενοι, μεταβαί- 
νοντες άπό τών 'Ελληνικών σχολείων είς τά Γυμνάσια, δΓ ά 
μάλιστα παρασκευάζονται κυρίως οί μαθηταί έν τοΐς Έλληνι- 
κοϊς σχολειοις.

Ή περίοδος τών Γυμνασιακών μαθημάτων έστί τετραετής. 
Οί εις ταΰτα οιδαχθέντες εξέρχονται κ*κτημ:ν;ι  έγκύκλιον
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παιοείαν, καθιστώσαν αυτούς ικανούς εις άκρόασιν και μάθησιν I 
επιστημών έν τω έπωνύμω τής Τ. Μ. ΙΙανεπιστημίω, ή ένάλ- I 
λοις τής σοφής Ευρώπης· ή,εάν ήτοι ένεκα τής έλλείψεως των 
μέσων, ή άλλων περιστάσεων δεν προβώσιν είς έκμάθησιν επι
στημών, τρεπόμενοι εις διάφορα χρήσιμα επαγγέλματα είσίν 
ικανοί νά μετέρχονται ταύτα έπιτυχώς, Sv εις την έπαγγελίαν 
αυτών άρκή ή γνώσις των εγκυκλίων πεδευμάτων καί δεν 
απαιτείται έπιστημονική μάθςσις.

Π.
Μαθήματα). έν τοις 'Ελληνικοί; Σχολειοις, όπως νΟν γε

έχουσ-, διδασκόμενα μαθήματα είσί τά εξής.
, Στοιχεία τής I λληυι·;ή; γλώσσης μετά τής γραμματικής, 
ιερά ιστορία, κατήχησ- τής πίστεως, άρχα'ι τής Γαλλικής καί 
τής Λατινικής, πρακτική ’ Αριθμητική καί άρχαί τής Γεωμετρίας, 
1 εωγραφία πολιτική, I-τι ;ή ιστορία έν ςυνόψει και τής Ελ
λάδος εκτενέστερου,xr.i Λαλλ-.γραφία.

Τά δέ έν Λς Γυμνάσιο;; είσί τά εξής.

Ελ?πρ·κη yAwirja c·.’ Ερμηνείας γραμματικής τε καί πραγ
ματικής ,ι,.ςΑήνων πεζιγράφων καί ποιητών, θεωρητική’Αριθ
μητική, .εωμε.γίσ, Άλγεβρα, Στερεομετρία καί επίπεδος 
τριγωνεμε;ρί^ Εειρεματική φυσική, Στοιχεία Φιλοσοφίας, 
Ιεωγραφι:. μ-.ζ μάτι;:., ?:αί φυσική, 'Ιστορία μετά εισαγωγής 
γεωγρ^Υ^ιης τών ;:αθ έκαστα εθνών, Γαλλικά καί Λατινικά, 
καί έν τοζς Λθ.',νησ- I υμνασίοις Γερμανικά καί έτι ’Αγγλικά, 
απερ είσήχθησ-.ν προ τίνος καιρού καί εις τά Γυμνάσια τής 
Σύρου καί τών Πατρών.

ΙΙΓ.
Προσωκ.χ.-ν), Έκαστον τελειον 'Ελληνικόν Σχολείου (Σχολαρ- 

7·ε^'ζ-'1 -Ζθλάρχην καί τρεις διδασκάλους
τής Ελληνική; και λοιπών μαθημάτων, Λ. Β. καί Γ. τάξεως. 
Εις τινα τών Σχολαρχείων ύπάρχουσι καί διδάσκαλοι τών ί’εοών 
μαθημάτων καί τής Καλλιγραφίας. 1

Τά πλεΐστα τών σχολείων τοΰ Βασιλείου έχουσιν άλλα μβν 
τΡεϊζ, αλλα θε δύω καί άλλα ένα μόνον διδάσκαλον κατά τόν 
πληθυσμόν καί τάς άνάγκας τής πόλεως έν ή ιδρυνται.

Εις έκαστου τών ευ Αθήναις Σχολείων, τού πλήθους ένεκα 
τών μαθητών και τής έκ τουτου ευρυχωρίας τών καταστημάτων, 
είσί διορισμένοι εις επιστάτης καί εις υπηρέτης.

Τά δύω Σχολεία τών ’Αθηνών έχουσι καί άνά ένα βοηθόν 
διδάσκοντα έν τμήμα τής μικροτέρας τάξεως.

Έκαστον Γυμνάσιου συγκροτείται έξ έώς Γυμνασιάρχου, έξ 
Καθηγητών καί ένος διδασκάλου τής ’Ιχνογραφίας. Είς τά έν 
Αθήναις θύω Γυμνάσιά υτάρχουσι κοινοί είς άμφότερα είς Κα

θηγητής τής Γερμανικής καί ετερος τής ’Αγγλικής·'δεν έχουσι 
δέ διδάσκαλον Ιχνογραφίας. Καί εις τό τών Πατρών καί τό 
τής Σύρου διωρίσθησαν πρό τίνος χρόνου καί Καθηγηταί τής 
’Αγγλικής, εις άνά έκζστον.

ΔΓ δν λόγον τά έν’Αθήναις Ελληνικά Σχολεία έχουσι καί 
επιστάτην καί υπηρέτην, διά τον αυτόν έχουσι τοιούτους καί τά 
ενταύθα οόω Ιυμ,νάσια. Ιά λοιπά τού Κρα'τους Γυμνάσια έχου- 
σιυ, ίσως άτόπως, μόνου ύπηρέτας.

IV.
Μυθοίοϊίχ). Γυμνασιάρχαι λαμβάνουσι κατά μήνα

Οί τής Καλλιγραφίας διδάσκαλοι άνά. . . . 50 ή 100
λ( » , 1 ··· JV J \JIJ
Οι επισταται των Σχολείων. . .........................................s 5θ
Οί ύπηρέται . . ...........................................’ , 3θ

V.
Προσόντα). Πρό -οΰ β. Διατάγματος τής 31 Δεκεμβρίου 1836 διω- 

< ζ ρίςβντο εις τάς διδασκαλικά; καί καθηγητικάς έδρας 
οι τέως ανεγνωρισμένοι ώς παλαιοί διδάσκαλοι καί οΐ παεέ/ον- 
τες δείγματα ικανοτητος περί την διδασκαλίαν. Εκτατέ δέ 
«πητηθη^ να αποδεικνυωσιν οί μέν ζητούντες νά διορισθώσι διδά
σκαλοι, οτι εδιδάχθησαν τελείως τά γυμνασιακά μαθήματα κα· 
κεκτηνται πείραν είς την διδασκαλίαν, διδάξαντες είς δημόσια 
Σχολεία, ή και ιδιωτικά ομοιόμορφα τοίς δημοσίοις, ή νά δί- 
δωσιν εξετάσεις ένώπ<ον έπιτροπής. <>ί δέ Καθηγηταί,ότι έσπού- 
όασαν εις Πανεπιστήμιου, καί νά ύποβάλλωνται έτι είς θεωρητι
κήν και πρακτικήν έξετασιν. Έπι τών προσόντων τούτων τών τε 
διδασκάλων τών Ελληνικών Σχολείων καί τών Καθηγητών 
των Γυμνασίων έπηυέχθη τροποποίησις διά Β. Διατάγματος 
τής 18 Οκτωβρίου 1850, δΓ ή; άπη-ήθησαν πλείω και βε
βαιότερα εχέγγυα τής ίκανότητος τών προκειμένων ν’ άναλά- 
βωσι την διδασκαλίαν τής νεολαίας. Ό μεν θέλων, κατά τό 
Διαταγμα τούτο, νά διορισθή διδάσκαλος Ελληνικού Σχολείου 
απο τοΰ 1851 Χαί εξής, ή νά λάβη τήν άδειαν τού ίδιωτι- 
κώς διδάσκε.ν, όφει/ ει ν' απόδειξη ότι διήλθε τήν σειράν τών 
μαθημάτων τής Φιλολογίας έν τω Πανεπιστήμιο καί τω έν 
αυτφ Φροντιστήρια, καί προσεκτήσατο ιδιαιτέραν τελειοποίησιν. 
θ Οϊ Καθηγητής οφείλει νά παρουσιάζη είς τό Ύπουργεΐον του
λάχιστον τε/ ειοδιδάκτου δίπλωμα.

c Επειδή δέ τό Διάταγμα τούτο έ-αιρεϊ τών διαληφθεισών 
υποχρεώσεων τούς τέως άνεγνωοισμένους παρά τής Κυβερνη- 
σεως Καθηγητά; καί Ελληνοδιδασκάλους, τό ύπουργεΐον, όσά- 
κιςυπάρχει ανάγκη καί πληροφορείται ότι διδάσκαλός τις έκ τών 
έν ενεργεία έκτήσατο διά τε τής διδασκαλία; καί τής μελέτης 
την άπαιτουμένην ικανότητα, προάγει αυτόν είς Οέσιν Καθη- 
γητοϋ διά Β. Διατάγματος, προσφεΰγον είς τάς διατάξεις 
του απο 31 Δεκεμβρίου 1836 οργανικού Διατάγματος, 
διότι άλλως ηθελον μένει, ελλείψει Καθηγητών, τά πλεΐστα 
τών 1 υμνασίων ατελή. Είς τά περί τούτου έπέστησα ήδη σπου
δαίος τήν προσοχήν μου, Μεγαλειότατε, όπως δυνηθώμεν, έμ- 
ψυχουντες έκ παντός τρόπου τήν μόρφωσιν Καθηγητών έν τώ 
ενταύθα ΙΙανεπιστημίω καί τοίς τής σοφής Ευρώπης, νά έφαρ- 
μοσωμεν αυστηρότερου τά περί τούιων ώρισμένα έν τώ Δια- 
τάγματι τής 18 'Οκτωβρίου 1850, έχκαθαρίσωμεν δέ καί τά 
υπάρχοντά διδακτήρια Καθηγητών τινων, έάν δέν δυνηθώσιν 
εν καιρώ ν’ άποδείξωσιν ουτοι άρμοδίως ότι έκτήσαντο διά 
τού χρόνου καί τής μελέτη; τά είρημένα προσόντα.

VI.

Οι πλεϊστοι τών καταθεσάντων τάΰπερ πί- 
στεως καί Ιίατρίδος νικηφόρα όπλα καί τών

ν _ εζφυγόντων τήν αιχμαλωσίαν καί τήν σφα
γήν φιλομαθών Ελληνοπαιδων άπεξεδύθησαν είς τόν κατά τής 
όμαθείας αγώνα. ΙΙροσέφυγον δέ είς τά τότε ενιαχού ύπό τής 
ουοεποτε έκλειψάσ/ς Ελληνικής φιλομουσίας διατηρούμενα 
Ελληνικά Σχολεία, μάλιστα δέ είς το έν Αίγίνη δαπάνη τής 

κοινοτητος αυτής υφιστάμενον καί υπό τού νυν έν Λαυπλίω 
έπαςιωςγυμνασιαρχούντοςδιευθυνόμενον. Συσταθέντος δέ κατά 
πρώτον τότε (1829) ύπό τού μακαρίτου Κυβερνήτου I. Καπο- 
ώιστρίου τοΰ Κεντρικού λεγομένου Σχολείου, >ατά τύπον Γυ
μνασίου διοργανωθεντος, συνερόευσαν είς αυτό πανταχόθεν τής 
Ελλάδος υπιρ τούς 500 παιδεία; διψώντας νέους, ών οί πλεΐ- 

στοι μετεσχον πολλών προηγουμένων μαχών έν τοίς τοΰ 
"Αρεως πεδίοις.

Ενιοι τών νύν διδασκάλων, καθηγητών καί τών έν τοίςπράγ- 
μασι Οιατελούντων και είς αλλα ιδιωτικά έργα ευδοκιμώ; έπι- 
δονέντων^εισί καρποί τού Κεντρικού τούτου Σχολείου, διευθυ- 
νομένου υπο τού υπέρ τής έλευθερίας πρότερον, καιρού δέ 
αρμοδίου έπισταθεντος, ύπέρ τών γραμμάτων άγωνισαμένου 
μακαρίτου I ενναοιου Συγχρόνως δέ, ή μικρόν μετά ταύτα, 
συνεκροτήθησαν καί άλλα κατά τάς έλευθέρας τότε τής Έλ- 
λάοος πόλεις Ελληνικά Σχολεία, έν μέν ταις έν Πελοποννήσω 
1^5 £■» i εφοιτ . ν, κατά τήν τού τότε I ραυματέως τής ΙΙαι-

δείας εκθεσιν, μαθηταί 694, έν δέ ταις Έλληνικαϊς νήσοις 31, 

περιλαμβάνοντα μαθητας 1712. _
Λέαν λαβούσης κατά τό έπιόν 1830 έτος εντασιν της Ελ

ληνικής φιλομαθείας, καί τών μέσων τής Κυβερνήσεως οπω- 
σούν βελτιωθέντων, ό αριθμός τών Σχολείων καί τών μαθητών 
άναλόγως ηύξησβ κατά τήν εξής έκ τής έκθέσεως τού τότε 
Γραμματέως τής ΙΙαιδείας έξαγομένην σημείωσιν

19
18

I
1

Έν Πελοποννήσω 'Ελληνικά 
ί
»
»

Έν ταϊς Νήσοις
Έν τή Δυτική Έλλάδι 
Έν τή Άνατ. Έλλάδι 
Έν άλλοις καταστήμασι 

τής Κυβερνήσεως

Σχολεία

>
>

μαθ.

>

765 
1073

40
40

160

2,528

Περίοοο; Λ'. 
(1829 μέχρι τέλους 

τού 1830).

V Δ έΖαστΓί ’ ’ ’ · · · · · · · δΡ· 300
Οι Καθ/,γηταί άνά................................................................  250
Οΐ τής Γαλλικής Καθηγηταί..........................................„ 200
’ ί τής ' Αγγλική.-, ό μεν τών ’Αθηνών καί εις τά

θύω Γυμνάσια διδάσκων...................................s 250
'Ομοίως δέ καί ό τής Γερμανικής...................................Β 250
Οι δέ τής Σύρου καί τών [Ιατρών...................................Β 200
Οί ίχνογράφοι άνά...............................................................j 160
ΟΙ έπιστάται...............................................................................
01 ύπηρέται.............................................................................  3θ
θ· λαμβάνουσιν έκαστος κατά μήνα άνά ο 200
Οι διδάσκαλοι ΙΤ.< τάξεως.................................................. 1 GO
™ ° Bac’ °..........................................’ · 130
Ot J Ar·'" Ο................................................. J |00
01 βοηθοί τών Σχολείων’Αθηνών...................................  50
Οι διδάσκακοι τών ιερών μαθημάτων άνά. . .100 ή 130

Τό δλον . .

ΙΙαρεκτός δέ τών δημοσία διδασκομένων έδιδάσκοντο καί εις 
ιδιωτικά Σχολεία ά/ ληλοοιδακτικά τε καί Ελληνικά ή κατ’οι- | 
κον περί τούς 2000 μαθητας μόνον κατά τήν Πελοπόννησον.

’Από τοΰ τέλους τοΰ έτους τουτου μέχρι τής έπ’ άγαθω τοΰ 
έθνους ημών έλεύσεως τής ϊ. Μ. δέν γνωρίζεται ή στατιστική 
τών Σχολείων κατ’ ακρίβειαν, άτε,ώς είρηται, μή υπαρχουσων, 
έφ’ όσων ήδυνήθην να πληροφορηθώ δημοσίων εκθέσεων περί 

αυτών.
VII.

ΠιρΙοδος Β' Μετά τήν ευτυχή έλευσιν τής ϊ. Μ. I
^83τοΟΕ?835)Λ,'ζ τ° πνεύμα τής 'Ελληνικής φιλομαθείας, τυ 

χόν τής διαπύρου Βασιλικής Υμών προστα
σίας άνεπτυχθη ζωηρότατον καί τά κατά τά έκπαιδευτή- 
ρια'διά τής Ύμετέρας προνοίας καί έπινεύ^εως, διετάχθησαν έπι I 
τό βασιμώτερον, τυχόντα τακτικωτέρας διοργανώσεως, κατά | 
τά έν τή σοφή Εύρώπη περί τούτων κείμενα νομοθετήματα. 
Καί δή ή Τ· Μεγαλειοτης, γνούσα κατά τό άρχαϊον εκείνο 
απόφθεγμα ότι -αρχή πολιτείας άπάσης νέων τροφά·· διά πατρι
κής όντως προνοίας διέταξε τή 23 τού Νοεμβρίου 1833 τήν έν 
Ναυπλίω σύστασιν Γυμνάσ ου και Ελληνικοί) σχολείου καί τήν 
έκ τοΰ δημοσίου ταμείου καταβολήν τών μηνιαίων μισθών τών 
έν αύτοϊς διδασκόντων μέχρι τής συστάσεως τοΰΈκ'λησιαστικοΰ 
ταμείου,έξ ου έμελλαν εξής νά πληρόνωνται ουτοι. Τά καταστή
ματα ταύτα άπέφερον έτησίως καρπούς άξιους τών προσδοκιών 
τής ϊ. Μ. καί τοΰ ζήλου τών τήν διεύθυνσιν αυτών λαχόντων.

Λύξηθέντων προϊόντος τού χρόνου τών μαθητών, ηύδό- ι 
κησεν ή Υ. Μ. νά διατάξη κατά την I 9 Λύγούστου 1835, τήν 
σύστασιν καί ετέρου Γυμνασίου έν Μεσολογγίω, όπερ όμως 
δέν κατηρτίσθη- καί τήν Ιην Σεπτεμβρίου τού αυτού έτους, | 
Έλληνκού Σχολείου στοιχειώδους έν Δημητζάνη, ένθα άπε- 
δείχθη ανάγκη τοιούτου. Ένεκα δέ τών έκ τών πανταχοΰ συ- 
σταθέντων δημοτικών σχολείων απολυόμενων μαθητών και τε
λειότερα; παιδεύσεως έφιεαένων ή Υ. Μ.διέταξε κατά τήν 25 
Λύγο στου 1835 την κάθίδρυσιν δυο έτι Γυμνασίων μετά πα- 
ρηρτημένων αύτοΐς Έλλην. Σχολείων, ενός μέν έν Αθήναις καί 
ετέρου έν Έρμουπόλει τής Σύρου,ένεκα τοΰ πληθυσμού τών δύο 
τούτων πόλεων καί τής ένταΰθα τ.ληθύος τών μαθη-ιώντων. 
Σημειωτέον, ότι τό έν ’\θήναις Γυμνάσιον κατηρτίσθη διά τοΰ 
προσωπικού τών τε διδασκάλων καί τών μαθητών τού εν Αί
γίνη Κεντρικού Σχολείου. Συγχρόνως δέ έν τώ αύτώ διατάγ- 
ματι εύηρεστήθη η Υ. Μ. νά διατάξη τήν σύστασιν καί δέκα 
'Ελληνικών Σχολείων, ών έδραι προσδιωρίσθησαν ή Τρίπολις, 
ή Σπάρτη, α'ι Καλάμαι, αί Πάτοαι, τό Μεσολογγίου, ή Αμ
φισσα, ή Λαμία, ή Χαλκίς, ή Ύδρα καί ή Τήνος, μισθοδοτη
μένων προς ώραν τών διδασκάλων τών μέν έννέα πρώτων υπό 
τού τότε υφισταμένου Εκκλησιαστικού Ταμείου, τοΰ δ’εν Τηνω 
ύπό τού έν αυτή ιερού ναού τής Ευαγγελίστριας. Τά διδακτή
ρια δέ ώρίιθη νά χορηγήσωσιν αί κοινότητες έν αίς ίδρύθησαν 
τά είρημένα σχολεία. Δ ετάχθη ετι συγχρόνως καί ή σύστασις 
στοιχειώδους Έλλην. Σχολείου έν Σίφνω ύπό τής κοινοτητος 
αύτής διατηρούμενου. ΙΙαρεκτός δέ τών ανωτέρω ύπεδείχθη 
ανάγκη Σχολείων Έλλ;νικών καί έν Ανδρω, Λάξω, Θήρα, 
Σκύρω, Υπάτη, ΓΙρεοτώ καί Ιΐύργω. 11 1. Μ. πρόθυμός αεί 
εις τό νά τείνη χεΐρα ά-.ωγόν όπου πραγματική άνάγκη ύπο- 
οαίνεται, ηύδόκη ε νά διατάξη κατά την 13 Αύγούστου 1835 
ςήν σύστασιν τοιούτων έν τοίς μνησθεΐσι τόποι;- ωρίσθη

δέ νά έχη έκαστου τούτων άνά μίαν τάξιν, τήν κατωτάτην, 
διότι δέν ήσαν έτι έν αύτοΐς παρεσκευασμένοι μαθηταί δι’άνω- 
τέρας τάξεις. Τά καθιδρύματα ταύτα, άπερ ή φιλομου^σία τής 
Υ. Μ. έγκατέστησε, γε όνασιν οίονει φυτώρια, έξ ών έμε/ λον 
όψιαίτεοον νά καταρτισθώσι τελειότερα έκπαιδευτήρια,καί δια- 
δόθή ούτως ανώτερα παιδεία είς τό έθνος, όπερ δΓ αύτής μό
νης καί πάλαι άνεδείχθη έν τω κόσμω, αυτόν βαθμηδόν εξημέ
ρωσαν, καί ευκλεές κατέλιπε μνημόσυνου, όπου τής γής μβ- 
τηνέχθη έξ αύτοϋ καί δΓ αυτού ή άρδεύουσα προς άγΛααν 
καρποφορίαν τήν ά'-θρωπίνην διάνοιαν σοφία.

VIII

Περίοδος Γ'. gπαρασκευήν τής έπι τά πρόσω πορείας τών 
ΕοΠ849) γραμμάτων, ταις γυώμαις τής συσταθείσης τότσ 

προς τούτο έπιτροπής χρησαμενη η I .Μ. εςεόωκε 
τόκανονίζον τά κατά τό ΚράτοςΈλληνικά Σχολεία και 1 υμνασια 
όργα··ικόν Β. Διάταγμα, τή 31 Δεκεμβρίου 1836, όπερ εκτοτε 
διατελεί έν ισχύϊ,τροπολογηθέν μέντοι έν μέρει διά του άπο 18 
’Οκτωβρίου 1850 Β.Διατάγματος,όρίζοντος τάπρσόντα άπερ απαι
τείται νάέχωσιν άπό τοΰ 1851 οί ζητούντες νά διορισθώσιν ελληνο
διδάσκαλοι καί καθηγηταί,ώς έποιησάμην ήδη έν τώ οίκειω το- 
πω περί τούτου λόγον.Έτερον δέ Β. διάταγμα τής 25 Οκτω
βρίου 1850 ώρισεν ώστε αί μεταθέσεις τών έ/.ληνοδιδασκαλων 
νά γίνωνται διά διατάγματος τής Υ. Μ. καί ούχι δια οιατα- 
γής τοΰ ‘Υπουργού, ώς ήν ώρισμένον πρότερον διά τοΰ διατάγ

ματος τής 25’Απριλίου 1844.
Κατά τό ανωτέρω οργανικόν διάταγμα, ορίζονται A. Τα 

είδη τών διδακτικών καταστημάτων. Β'. Τά περί Ελληνικών 
Σχολείων καί τού σκοπού αύτών. Γ'. I Ιερί τής οιοασκα'.ιας εν 
τοίς Έλλ. Σχολειοις καί περί τών ωρών τών καθ’ έκαστα μα
θημάτων. Δ'.' Ή διαίρεσις τοΰ σχολίχοΰ έτους καί τα περί 
παραδοχής, πραβιβασμοΰ, έλέγχου τής προοδουκαι εξετάσεων 
τών μαθητών. Ε'. Τά περί διδασκάλων τών Ελλ. -χολειων. 
Σ Γ. Περί εφοριών καί τοπικής πειθαρχίας τών Ελλ. Σχο
λείων. Ζ'. Τά περί επισκέψεων τών Σχολείων. Η'. Περί Γυ
μνασίων καί του σκοπού αύτών. Δ'. Περί τής έν αύτοΐς διδα
σκαλίας,καί περί τών ώρών τών καθ’έκνστα μαθημάτων. Ζ .Περί 
διαιρέσεως τού σχολικού έτους, παραδοχής, εξετάσεων, έλέγχου 
τής προόδου καί βραβείων τών μαθητών.ΙΑ'.Τά περί καθηγητών. 
IB'. IΙερί ευταξίας ή πειθαρχίας. II’. Περί έπισκέψεων των 
Γυμνασίων. ΙΔ'. Τά περί ιδιωτικών διδακτικών καταστημά
των καί ΙΕ'. Ίδιαίτεραι περί τών ‘Ελληνικών Σχολείων καί 
Γυμνασίων καϊ τών έν αύτοΐς διδασκόντων διατάξεις, και τέλος 

τά περί διδακτικών βιβλίων.
Κατά τήν τρίτην ταύτην περίοδον συνεστάθησαν τό έν Πά- 

τραις Γυμνάσιον, καί διάφορα ‘Ελληνικά Σχολεία πλήρη, 
δηλαδή έχοντα Σχολάρχην καί τρεις διδασκάλους Λ'. 
Β'. καί Γ'. τάξεως, ήτοι Σχολαρχεία, έν έκείναις ταις πρω- 
τευούσαις τών Νομών έν αίς δεν ύπήρχον πρότερον,η υπήοχον 
άτελή· ομοίως καί έν άλλαις τισί πολεσιν, όπου η τε κεντρική 
θέσ·ς καί ό αριθμός τών κατοίκων άπήτει τούτο. Ένεκαθιδρυ- 
θησαν έτι καί είς διαφόρους άλλας πόλεις ‘Ελληνικά σχο?.εϊα 
τά μέν έχοντα τρεις διαφόρων τάξεων διδασκάλους, τά δε δυο, 
τά δέ ένα μόνον. ΙΙάσαι δε αί άπαιτουμεναι προς συντήρησιν 
αύτών δαπάνα·, κατεβάλλοντο παρά τοΰ δημόσιου 1 αμειου, εις ο 
συνεχωνεύθη καί τό πρότερον χωρίς ύφιστάμενον εκκλησιαστι
κόν Ταμεΐον. Πόλεις τινές, οίον ό Γ.ε ραιεύς κλ. επιθυμούσα·, 
νά καταστήσωσιν, ήτοι έξ εύγενοΰς φιλοτιμίας, ή ές ανάγκης 
τελειότερα τά έν αύταϊς σχολεία,ποοσέθηκαν ίδίαις οαπαναις και 
ετέρους διδασκάλους διοριζόμενους ύπό τής Κυβερνήσεως.

Τά καθ’εκαστα τών προειρημένων I υμνασίων καί τών Ελ. 
Σχολείων δέν ήδυνήθην νά εξακριβώσω, διότι, παρεκτος του 
άρίθμοΰ τών Γυμνασίων καί Σχολείων τούτων, τών καθηγητών 
χαί διδασκάλων, (οίτινες κατά τό τελευταίου ετος^τή^ς παρουσης 
περιόδου 1849 συνεποσοΰντο είς 28 ζα ηγητάς, 5 διδασκάλους 
Ιχνογραφίας καί 120 ‘i-.λληνοδιδνσζάλους), τών εν τοις τών 
διαφόρων ένιαυτών προΰπολογισμοΐς σεσημεαυμένων ποσών οια 
τήν μισθοδοσίαν τού προσωπικού τών διδασκόντων και την 
δαπάνην τών καθτ,μέραν αναγκών τών καταστημάτων, ως 
καί τινων σημειώσεων έν τινι έκθέσει του υπουργείου υπ apt λ 
8808 τής 18 ’Ιουλίου 1841 περί τής έ·> γένει υπηρεσίας αυ- 

I τού, άναβιβαζούση τόν μεν άριθμόν τών Ι λλ. Σχολείων οι·'.-
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φόρων τάξεων εις 51 έκτε των δήμων και τοΰ δημοσίου συν
τηρούμενων, τόν δέ αριθμόν των μαθητών εις 4,500, δεν εύ- 
ρον μέχρι τοΰδε γενικόν τινά επίσημον έλεγχον άφορώντα 
τούς έγγραφομένους καί άπολυομένους καθόλου ή καθ’ έ- 
καστα αυτών μαθητάς. ‘Αν ύπήρχον ένιαύσιαι γενικαί εκθέσεις, 
ή μερικαί άκριβεΐς, ήθελεν έξακριβωθή ή γενομένη έτησίως αύ- 
ξησις ή μείωσις τών διδασκόμενων καί άνευρεθώσι τά αίτια 
τούτων. Διά ταύτα διήλθον έν τή παρούση έκθέσει έπιτροχά- 
δην καί τό από τοΰ 1836 μέχρι τέλους 1849 διάστημα. Έπι- 
φυλάττομαι δέ νά έχθέσω λεπτομερέστερου τά περί τής μέσης 
έκπαιδεύσεως κατά τό διάστημα τούτο,άν άνευρεθώσι που πλη
ροφορίαν "Ινα δέ εις τό εξής έχη ή Κυβέρνησις τελείανγνώσιν 
καί κατά λεπτομέρειαν τής πορείας τής Έκπαιδεύσεως, θέλω 
αΰτίκα παραγγείλει νά πέμπωνται έτησίως εις τό υπουργείου α
κριβέστατοι έλεγχοι τώυ έγγραφομένων μαθητών,τών άπολυομέ- 
νων καί τών από τάξεως εις τάξιν προβιβαζομένων. Έκ τού
των συντασσόμενος κατ’ έτος γενικός πίναξ θέλει καταδεικνύει 
λεπτομερώς τήν γενομένην έκασταχοδ πρόοδον, καί λαμβάνει 
το Υπουργείου έντεύθευ αφορμήν ν’ άναρευνα τούς λόγους δΓ 
ούς γίνεται έν άλλοις μέν παιδευτηρίοις περισσότερα πρόοδος, 
εν αλλοις δ’ ού· διά τής δημοσιεύσεως δέ τών πινάκων τούτων 
θέλει διεγείρεται άμιλλα εύγενής εις τε δ.δάσζοντας καί 
διδασκόμενους.

Έν Πάτραις . . . .
Έν Σύρω . . . .

Κατά δε τήν 30 Σεπτεμ
βρίου συνεστάθησαν καί οόο 
έτερα ήτοι

Έν Λαμία . . . .
Έν Τριπόλει . . . .

Έδίδασκον είς ταΰτα γυ*  
μνασιάρχαι καί καθηγηταί 

Διδάσκαλοι'Ιχνογραφίας 
Έφοίτησαν είς πάντα μαθηταί 
Έλαβον άπολυτήρια 
Είς διατήρησιν αύτών έψη- 

φίσθησαν.............................. δρ. . .
Έδαπανήθησαν ...»

ι 
I

1
1

34
5

740
75

104,160
86,156.

Σημειωτέου δέ ότι κατά τό έτος τούτο διωρίσθησαυ μόνον 
άνά δυο καθηγηταί είς έζάτερον τών Γυμνασίων Λαμίας χαί Τρι- 
πόλεως, οΰδείς δέ μαθητής κατά τό έτος τούτο έλαβεν άπολυ- 
τήριον, καθότι μία μόνη τάξις μαθημάτων συνεστάθη.

Αί γενόμεναι δαπάναι ε’ς τά διαληφθέντα παιδευτήρια 

έχουσιν ώς άζολούθως.

Έν ταϊς δαπάναις καί τούτου και τών έπιόντων ετών περιέ- 
χονται οί μισίοι τών τε επιστατών καί τών υπηρετών καί τά 
είς σκεύη καί έκτακτα τών Γυμνασίων έξοδα, ύπό τής Κυβερ
νήσεως πάντα χορηγούμενα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

IX

Έτος. Γυμνα'σια. Έλλην. Σχολ. Ό ολικός αριθμός.

I Δρ. | Λ.| Δρ. | Μ Δρ. Α.

1834 62641 6264
1835 38121 60 25754 60 63876 20
1836 41976,71 71569 97 113546 68
1837 47389 32 80296 66 127G85 98
1838 50602 94 80381 95 130984 89

| 1839 51247 79425 66 130699 66
Η 1840 55470 33 80890 24 136360 57
J 1841 62442 60 81979 22 144421 82
J 1842 65882 88449 22 154331 22
Η 1843 52611 84285 38 136897 37
| 1844 45848 48 81562 27 127460 75
1 1845 52818 93 95047 26 147896 19

1846 68765 1 117103 61 185868 65
1847 70857 28 171918 90 212776 18
1848 75931 99 183312 34 259274 33

ί| 1849 82700 1 | 190318 65 273018
. ■ » ·Τ Μ"— . — —■ ■■■■!"
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Κατά την περίοδον ταύτηυ τά περί τής κατα- 
στάσεως της δημοσίας Έκπαιδεύσεως ευκρινέ
στερου μνημονεύονται έν έπισήμοις γράμμασιν. 

Ό αριθμός τών Γυμνασίων καί ό τών έν αύτοίς καθηγητών, 
ομοίως δέ καί ό τών Σχολείων καί τών διδασκάλων αύτών συν 
ταϊς κατ' ενιαυτόν καθ'έκαστα ψηφισθείσαις δι’αυτά ποσότησι 
καί ταϊς γενομέυαις δαπάναις τής Κυβερνήσεως δηλοΰνται ευ 
τοϊς έξης ένιαυσΐσις πίναξιν, εις ους προσετέθη καί ό αριθμός 
τώί καθ' έκαστον ενιαυτόν φοιτησάντων εις τε τά Γυμνάσια 
ζαΐ τά Σχολεία μαθητών καί τών λαβόντων άπολυτήρια· 
δέον δε νά σημειωθή, ότι οί τυγχάνοντες άπολυτηρίων 
ήτοι Σχολιακών ή Γυμνασιακών δεν μετέβαινου πάντες εις 
τ' αμέσως ανώτερα διδακτήρια πρός τελειοποίησιν, άλλ’ έτρέ- 
ποντο πολλοί εις διάφορα βιωτιχά επαγγέλματα, έστοιχειωμέ- 
νοι ήδη οντες είς τά εγκύκλια παιδεύματα καί κεκτημένοι τάς

(1850 μέ/ρι τέ
λους τοΰ 1855 .

απαραιτήτους είς τόν κοινωνικόν βίου γνώσεις.

1830
ΓΤΜΝΑΣΙ \.

Έν ΆΟήναις .................................................. 1
Εν Ναυπλίω .................................................. 1

Καθ’ δλον τό Κράτος  75
Διδάσκαλοι έν αύτοις  125
Μαθηταί έγγραφέντες . . . . 2850

» λαβόντες άπολυτήρια .... 230
Δαπάνη ψηφισθεΐσα ............................. 203,700
Δαπανηθεισα..................................................191,901.72

Κατά τάς υπαρχούσας αναφοράς τών εφορευτικών επιτρο
πών καί τών Διοικητικών αρχών τά αποτελέσματα τών εξετά
σεων ήσαν ευάρεστα.

4851
ΓΤΜΝΑΣ ΙΑ

Έν ’Αθήναις............................ 1
Έν Ναυπλίω............................. I

Έν Πάτραις.......................................... 1
Έν Σύρω.................................................. 1
Έν Λαμία.................................................. 1
Έν Τριπόλει........................................... 1
Έδίδασζον ε;ς ταΰτα Γυμνασιάρχαι
καί καθηγηταί..................................... 38
Διδάσκαλοι ’Ιχνογραφίας .... 5
Έφοίτησαν είς πάντα μαθηταί . . 800
Έλαβον άπολυτήρια ώς έ γιστα . 80
Είς διατήρησιν αύτών έψηφίσθησαν δρ. 104,160
Έδαπανήθησαν.................................... 100,234,59

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Καθ’ όλου τό Κράτος .... 75
Διδάσκαλοι αύτών. 125
Μαθηταί έγγρατέντες .... 3000

ο λαβόντες άπολυτήρια . . 250
Δαπάνη ψηφισθεΐσα............................. 203,700
Δαπανηθεισα δρ..........................................................196,787,85
Κατά τάς υπαρχούσας αναφοράς τών εφορευτικών επιτρο

πών καί τώυ διοικητικών αρχών τά άποτελέσματα τών εξετά
σεων τού έτους τούτου ήσαν εύάρεστα.

1852 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 

Έν’ΑΟήνζις........................................... 2
Έν Ναυπλίω........................................... I

(ακολουθεί).

Ι'.Κ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑςΊ.ΤγΓΕΑΟ!'ίοϊΛΟϊ.

( Ο:;: Ά9ην1ς ά:·.ί. 274).


