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1IEPIAI1IITIKU ΕΚΘΕΣΙΣ
THS ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΓΣΕΩΣ

Άπο τοΰ 1829 pfyfi τέλους τοΰ 1853, /χετά 
στατιστικών ση/ζειώσεων

ΠΡΟΧ ΤΗΝ Λ. ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ.

(Συνέχεια καί τέλος, ιδ. άρ. 153).

Έν Σύρω.................................................. 1
Έν Πάτραις........................................... 1
Έν Τριπόλει........................................... 1
Έν Λαμία.................................... 1

Έδϊδασκον είς ταΰτα Γυμνασιάρχαι
καί Καθηγηταί............................. 43

Διδάσκαλοι Ιχνογραφίας 5
Έφοίτησαν εις πάντα μαθηταί 900
Έλαβον απολυτήρια.............................
Είς διατήρησιν αύτών έψηφίσθησαν δρ.

104
151,320

Έδαπανήθησαν..................................» 131,330,50

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Καθ' όλον τδ Κράτος .... 76
Διδάσκαλοι αύτών ............................. 126

Μαθηταί έγγραφέντες .... 3170

Λαβόντες απολυτήρια .... 300

Δαπάνη ψηφισθεΐσα............................. 216,200

Δαπανηθεισα........................................... 203,669,8

Κατά τάς ύπαρχούσας αναφοράς τών εφορευτικών επι
τροπών και τών διοικητικών άρ /ών τδ αποτέλεσμα τών εξετά
σεων τών ανωτέρω παιδευτηρίων ήν έν γένει εύάρεστον.

1853 
ΓΓΜΝΛΣΙΑ

Τά αύτά ώς και έν τώ έτει 1852.

Καθηγηταί είς αύτά συν τοΐς Γυμνά-
σιάρχαις......................................................... 45
’Ιχνογραφίας διδάσκαλοι 5
Φοιτήσαντες μαθηταί .... 1077
Λαβόντες απολυτήρια .... 142
Δαπάνη δι’ αύτά ψηφισθεΐσα . . 156,868
Δαπανηθεισα............................................ 148,902,92

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Καθΐ δλον τδ Κράτος .... 79
Διδάσκαλοι . 133

καθ’ δλα ευάρεστοι.

Μαθηταί............................. . . . 3872

Άπολυθέντες . . . · . 330

Δαπάνη ψηφισθεΐσα . . . 223,320

Δαπανηθεισα . . . 203,853,35

Καί κατά τδ ε'τος τοϋτο αί εξετάσεις, ώς έξάγεται έκ τών 
έκθέσεων τών τε επιτροπών καί τών διοικητικών άρχών, ήοαν

1854
ΓΤΜΝΑΣΙΑ

Τά αύτά ώς και έν τώ προλαβόντι ετει.
Γυμνασιάρχαι καί Καθηγηταί κ. λ. έν αύτοϊς 51

Μαθηταί.................................................. 956
Άπολυθέντες........................................... 110

Δαπάνη ψηφισθεΐσα............................. 159,820
Δαπανηθεισα .  ............................. 148,731,55

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Καθ’ δλον τδ Κράτος .... 80
Διδάσκαλοι αυτών............................. 134
Μαθηταί.................................................. 4042
Άπολυθέντες.......................................... 360
Δαπάνη ψηφισθεΐσα............................. 226,320
Δαπανηθεισα........................................... 202,883,35

’Αποτέλεσμα έξετάσεων, κατά τάς επισήμους έκθέσεις τών 
αρμοδίων άρχών, εύάρεστον.

ΓΥΜΝΆΣΙΑ

Τά αύτά ώς καί έν τώ παρελθόντι

Καθηγηταί κ. λ. έν αύτοϊς .... 52

Μαθηταί.................................................. 968

Άπολυθέντες.......................................... 83

Δαπάνη ψηφισθεΐσα............................. 183120

Δαπανηθεισα........................................... 150753

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

Καθ’ ολον τδ κράτος............................. 81

Διδάσκαλοι αύτών ............................. 135

Μαθηταί .................................................. 4200

Άπολυθέντες........................................... 400

Δαπάνη ψηφισθεΐσα............................. 229,120

Δαπανηθεισα.................................................. 210,000

Αποτέλεσμα έξετάσεων, κατά τάς επισήμους εκθέσεις,

εύάρεστον.
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Πίνας τών 6 τελευταίων ετών. 

Γυμνάσια.
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1851 80 134 1012 360 226320 202883 35
1 855 81 1 35 4200 400 229420 210000 I 

V

Ιδιωτικά Παρεκτός τών μνημονενθέντων δημοσίων Καταςη- 
ο:οχΛ·:ί,ρ·.5). |Λ;;των υπάρχουσι και διά φορά ιδιωτικά, συσταθέντα 

κατά καιρούς κατά τούς περί τούτων κειμένους νόμους. Διδά
σκονται δ’ έν αύτσΐς τά καί έν τοΐς δημοσίσις τοΰ αύτοΰ βαθμού 
δακτηρίοις μαθήματα ύπό άνεγνωρισμένων παρά τής Κυβερ
νήσει·»; καθηγητών καί διδα ;κάλων και ύπό τήν έπιτήρησιν τών 
αρμοδίων αρχών. Τά σπουδαιότερα τούτων εισίν έν Άθήναις 
καί έν Έρμουπόλει τής Σύρου. Φοιτώσι δέ εις ταΰτα καί εις τα 
λοιπά ύποδεέστερα τούτων περί τούς 600 μαθητάς, μή συμπε
ριλαμβανομένων τών εις τά παρ’αύτοΐς αλληλοδιδακτικά Σχολεία 
φοιτώντων.

Περί δέτοΰ Β. Διδασκαλείου^ είς τά τής μέσης έκπαιδεύσεως 
διδακτήρια ύπαγομένου, ποιήσομαι λόγον έν τή περί δημοτικών 
σχολείων γενική εκθέσει, άτε προς τήν δημοδιδασκαλίαν συν
δεόμενου.

’Αναλογία μαθητών) Κατά ταΰτα λοιπόν οί εις τά τής μέσης έζ- 
παιδεύσεως διδακτήρια φοιτήσαντες μαθηταί, 

κατά τό I 855, συμπεριλαμβανομένων καί τών έν ειδικοί; τής Κυ- 
βερνήσεως παιδευτηρίοις διδασκόμενων, οΐον τών έν τω Β. Διδα
σκαλεία», έν τω Β. Πολύτεχνε ω,έν τή Σχολή τών Εΰελπίδων, τή 
Ί’ιζαρείω, τω έν Τίρυνθι γεωργικω σχολείω κ.λ. συμποσοΰνται 
είς 6018, ά·»αλογοΰντ ς εις είς 200 κατοίκους· ύπάρχει δέ εν 
μέσης έκπαιδεύσεως διδακτήριο1» άνά 10,000 κατοίκους. Έν 
Γαλλία, κατά τήν τελευταίαν επίσημον έκΟεσιν τού 1842 τοΰ 
τότε ύπουρ· ου τής δημοσίας έκπαιδεύσεως Κυρίου Βίλλμαιν, ήν 
έχω ύπ’ δψιν μου, άνελόγει εις μαθητής τής μέσης έκπαι- 
δευσεως είς 493 κατοίκους, καί έν ταύτης διδακτήριον άνά 
24,887 κατο κ-.ιν, έχούσης τότε τής Γαλλίας πληθυσμόν 
34,191,875 ψυχάς Είς τό ανωτέρω ποσόν τών έν ‘Ελλάδι 
μαθητών δέν συμπεριελήφθ.· σαν και τά ανάλογα μαθήματα 
διδασκόμενα. κοράσια έν τοΐς κατά τό κράτος διάφοροι; Παρθενα- 
γωγείοις. Οϋτω δύναμαι να εϊπω εύπαρρισιάστως,οτι έν Έλλάδι 
ή μέση έκπαίδευσις έστι διπλασίω; εύρυτέρα τής έν Γαλλία.

Διελθών ούτως εν ζεφαλαίω,Μεγαλειότατε,τά καθ’έκας-α τής 
άπό τοΰ 1 829 μέχρι τέλους τού I 855 πορείας τής μέσης έκ- 
παιδεύ.τεως, μεταβαίνω νύν εις γενικά; τινας παρατηρήσεις,σσας 
θεωρώ, τό νυν είναι, άναγζαιοτέρας, έπιφυλαττόμενος βραούτε- 
ρον ν' ασχοληθώ είς -,ελειοτέρας εξερευνήσεις καί εξελέγξεις.

X.
Γίν.ΖΧ· , , ,

ΙΙαρχττρήαΓ.;. Έκ τήςγενομένης έποψεως, Μεγαλειότατε,τής 
πορείας τής μέσης έκπαισείσεως έν Έλλάδι, πολ- 

λαί μέν ύποφαίνονται είσέτι ελλείψεις καί ίζανα βαίνουσιν ούχί 
τόσον κατά σκοπόν. Ή πλήρωσις εκείνων και ή διόρθωσις τού
των χρή'ουσι σπουδαίας μελέτη; καί ωρίμου σχέψεως. Εξ ό'.ίγου 
χρόνου άναλαβών τό Ύπο,ργεών τής Έκπαιδεύσεως, δεν ήου- 
νήθην νά έξερευνήσω ετι καθ’ολοκληρίαν τά πλημμελώς έχοντα, 
σπουδάσω τά μέσα τής τελείας δ-.ορθώσεως αύτών καί ορίσω, τό 
έπ’έμοι έν καθαρά υνειδησει και καρδία, τά είς άναπλήρωσιν 
τών ύπαρχουσών έλλείψε ον. Ο,δε μάλλον επί τοΰ νυν έπέ- 
σπασε την προσοχήν μου, άτε καταφανέστερο·» ένδεικνυομένης 
τής ανάγκης, έστιν η έλλειύις είδικ -.ν δ.βακτηρίων επί τό τε- 
λειότερον συντεταγμένων είς παρασκευήν νέων προτιθεμένων 
νά τραπώσιν είς τέσσαρα σπουδαία έπαγγέλματα, έφ’ών πρέπει 
νά βαίνη κατά μέγα μέρος ή ευημερία τής πατριδος, εννοώ 
τήν Γεωργίαν, τό Έμπόριον, την Λαυτιλίαν καί τάς Τέχνας. 
Ού μήν αλλά και ή Εκκλησιαστική Έκπαίδευσις είδικώς, και καθ
όλου ή θρησκευτική διδασκαλία, έφείλκυσε τήν προσοχήν μου. 

θρησαω-ι/ή Ή θρησκευτική διδασκαλία, Μεγαλειότατε, δέον 
ο·.οασχ»Λ(χ) συμβΧ§{ζγ. τής λοιπής εγκυκλοπαιδικής δι

δασκαλίας.Τά έπ’αύτής βαίνοντα θεμέλια τής ηθικής διατελοΰσιν 
ακράδαντα- ή γνώσις καί ή τήρησις τών νόμων τοΰ Κυρίου, ού 
μόνον πέραν τοΰ τάφου,αλλά καί έν τω παρόντι βίω εύδαίμονα 
καθ.ιγάτόνάνθρωπον. Αύτη ποιεί αυτόν προσηνή καί εύεργετικόν 
προς τούς όμοιους αύτοΰ· άποτρέπει αύτόν πάσης κακίας καί 
ποδηγετεί αύτόν είς τήν τήρησιν τών πρός εαυτόν, προς 
τήν κοινωνίαν καθόλου, καί πρός τούς άρχοντας αυτής καθη
κόντων. Αύτη μετριάζει την άπό τών έγ οσμίων αγαθών δυ- 
ναμένην ν’ άναφυή έπαρσιν, καί αύτη καθιστά ήττον αλγεινήν 
πάσαν έκ τών περιπετειών τοΰ βίου ένσκήπτουσαν τοΐς θνη- 
τοϊς συμφοράν. Ό λόγος το» Κυρίου έστ ν ή βάσις πάσης αρε
τής καί σοφίας, και ό τηρών αύτόν α καν άποθάνη ζήσεται. » 

■Ι’,ζάρ-ιοί Σχολή). ‘Γφίσταται μέν έκ πολλοΰ ή ΊΊζάρειος
’Εκκλησιαστική Σχολή είς τήν τών καταστη

μάτων τής ΒΙέσης έκπαιδεύσεως τάξιν υπαγόμενη, και σπου- 
δαιότατον διά τόν ιερόν σκοπόν πρόςδν ύπό τών αοιδίμων ιδρυ
τών αυτής συνεστάθη κατάστημα ούσα, άλλα λυπούμαι, ότι 
ή Σχολή αύτη, δέν άπέφερεν ετι, καίτοι έκ πολλοΰ ύπάρχουσα, 
τούς προσδοκωμένους καρπούς. Φαίνεται δέ ότι, βελτιωθεΐσα 
δπωσοΰν έπ’ έσχατων, παρέχει καλλίτερα; ήδη έλπίδας άγα- 
θής καρποφορίας. Έχουσα ή Σχολή αύτη άφθονα τά μέ
σα καί τελεία» τήν συνδρομήν τής Κυβερνήσεως, έφ’ όσον είς 
αύτήν ανήκει, οφείλει νά δώση δείγματα τής έπιτυχίας τής Θεό
φιλό.; προαιρέσεως τών έγκαταστησαμένων αύτήν αειμνήστων 
ευεργετών τής Πατριδος αδελφών 'Ριζάριδων. Έπέστησα ήδη 
καί θέλω συντονώτερον έπκγήσει τήν προσοχήν μου είς τό κατά
στημα τούτο, καί πράξει ύπέρ αυτού ό,τι άπόκειται είς δ διέπω 
ύπουργεϊον, κατά τή- διαθήκην τών ιδρυτών αύτοΰ. Τό αύτό 
θέλω πράξει καί περί τής ΰρ σ ευτιζής διδασζαλ ας έν τοΐς Γυ- 
μνασίοις δια τών ποοχειροτερων βελτιώσεων έπί τής παραδό- 
σεως τών ιερ ;,ν μαθημάτων, μεχρισο » κανονισθώσι βασιμώτε- 
ρον τά περί θρησκευτικές έκπαιδεύσεως.

Ύπάρ ουσιν ετι έ< πολλοΰ τό έν Τίρυνθι Πρότυ
πον Γεωργικόν Σχολεΐον, ού σκοπός έστιν ή κατά 
πραξιν δ οασκαλία τής Γεωργικής, καί τόέν’Αθή-

Γ
λεγομένας τέχνας

"Αλλα «Ιδιζά 
παιδευτήριι).

θεωρίαν και
ναις Πολυτεχνείου, είς δ πρόκειται νά διδάσκωνται οί φοιτώντες 
τάς καλας ή έ/ευθέρας λεγομένας τέχνας, έξ ών δανείζονται 
ρυθμόν τινα και αί σχεσεις πρός έζάστην αύτών έχουσαι βά
ναυσοι λεγο εναι τέ/ναι· άλλ’ίνα παρέξωσι μείζονα τήν ώφέ- 
λειαν καί πραχτικώτερον τού σκοπού έπιτυχωσι, φ-.ίνεται ότι 
χρήζονσι ρυθμίσεως τίνος. Επειδή δέ ύπάγονται είδικώς 
εις δικαιοδοσίαν έτερου κλάδου τής Κυθερνήσεως δέν διέ- 
λαβον περί αύτών έν τή παρούση έκθέσει. Ούδεμία δε υπάρ
χει αμφιβολία, ότι καί τά τούτων άρμοδίως Οέλουσιν έξετα- 
σθή, και ότι θέλει έπενιχθή είς έκάτερον ή δέουσα βελτίωσις. 
Έκ τού αύτοΰ δέ τή: άναρμοδιότητος λόγου, ούδέ περί τής 
τών Εύελπίδων Σχολ?ς διέλαβον, έν ή, κάλλιστα διωργανωμέ- 
νης καί εύσκόπως χωρούσης, παρασκευάζονται έπιστημονικώς 
είς τα χρειώδη οϊ μέλλοντες αξιωματικοί τών διαφόρων τοΰ 
στρατού όπλων δθεν καί πολλοί =κ τ -ν έν αύτή μαθητευσάντων 
κοσμοΰσ.ν ήδη τα επιτελεία αύτοΰ.
. '--ί τήν ναυτιλίαν ύ 'άρχει πάσα έλπίς ότι,
'.-..I7ZJ*·. . . η μέγατοΰ αοιδίμου

Βαροάζη κληροδότημα,θέλει συστήσει ίδιον Εκπαιδευτήριου,είς 
ο νζ διδάσζωνται είδικώς καί οί προτιθέμενοι νά έπιδοθώσιν είς 
ταύτην. Μέχρι δέ τής ϊδρύσεως τούτου δυνατόν νά προστεθώσιν 
ειδικά τινα μαθήματα είς τι·»α τών είς παραλίους πόλεις ύπαρ- 
χόντων διδακτηρίων, είς μικρά1» άναπλήρωσιν τής μεγάλης 

ταύτης

Ιμ.πορι«ή).
δευτηρίων. Τό έμπόριον,Μεγαλειότατε, έστιν έκ τώνουσιωδέστα
των στοιχείων, έξ ου πηγάζει μέγα μέρος τού πλούτου τής Έλλη- 
νικήςκοινωνίας. Τούτοκατενόησενέκπαλαι t εύφυία τούΈλληνος 
καί ανέκαθεν μέγα τών Ελλήνων μέρος έτεδοθη είς αύτό. Έ1

> των συμπολιτώ» ήμών 
πανταχοΰ τής γής περισπο δάστους καί 

τάς μεγαλοπόλεις ύ-

καί σπουδαίας έλλείψεως.

Σπουδαία καί λίαν καταφανής έλλειψις, ήτις χρεία 
πάσα ν’ άναπληρωθή,έστιν ή τών Εμπορικών Τ.κπαι-

\ύτη 
έργον, 
Λεϊρα

εΰφυια, ή τίμιο της, τό μεγαλεπήβολον 
κατέστησαν αυτούς ■--------χ*"  ·'■
σεβαστούς. Είς πάσας τής Οικουμένης 
πάρχουσι καταστήματα έμπορικά Ελλήνων πολλής σημασίας. 
Έκ τής τάξεως ταύΐης τοΰ γένους ήμών πλείστη όση κοινή 
ώφέλεια προέκυψεν είς τήν Έλλαδα. Έκ τώ< συνδρομών αύ
τών ιδρύονται όσημέοαι ναοί τών Μουσών και εκπαιδεύονται έν 
τε τήΈλλάδι καί τή σοφή Εύρώπη πλεΐιτοι οσοΓΕλληνόταιδες. 
Διά των άγωνοθετημάτων αύτών δίδεται αφορμή είτ άνάπτυξιν 
τών ελευθέρων τεχνών, και καθόλου είπεΐν, ούδέν καθίδρυμά 
μένει άμοιρον τής γενναίας αύτών συνδρομής.

Παν έπάγγελμα, Μεγαλειότατε, προβαίνει έπιτυχέστερον 
πρός τόν σκοπό1» αύτού, όταν ποδηγετήται ό διέπων αύτό ού 
μόνον ύπό τής απλής πείρας, αλλά καί ύπό τή; θεωρίας, 
διαφωτίζει την οδόν τοΰ ανθρώπου είς παν ο μετέρχεται 
δι’ αύτής κανονίζει τά; επιχειρήσεις αύτοΰ καί οΰτω; ή 
έπιλαμβανομένη διεξάγει αύτας. Ύπό τοιούτων σκέψεων καί 
αρχών όρμώμενος, έπέστησα τήν προσοχήν μου προ; τήν οπου- 
δαίαν ταύτην ύπόθεσιν. ΊΙ Κυβέρνησις όφείλ.ει νά φροντίση 
καί λόγω γενικής ώφελείας, καί τάξεως ετι πολιτών καθ’ έκα- 
στα, ινα οί προτιθέμενοι να διανόωσι τό στάδιον τοΰ έμπορου, 
προπαρασκευάζωνται Οεωρητικώ; είς τοΰτο, κτώμενοι τάς 
πρός το δλον καί τά καθ’ έκαστα αύτοΰ σχέσιν έχούσας γνώ
σεις. Ιίαρεκτός δέ τής περί τούτου προνόίας ήν όφ-.ίλει νά λάβτ, 
ή Κυβέρνησις, ύπαγορεύει αύτό καί άνάγκη ύπό τής πείρα; βε- 
βαιουμένη. Την ανάγκην ταύτην συναισθανθέντε; ιδιώται συνέ
στησαν διδακτήρια πρός έκπαιδευσιν τών είς έμπόριον ώρισμέ- 
νων νέων, καί τά διδακτήρια ταΰτα, ευχαρίστως βλέπω, ότι 
συντηρούνται καί άζμάζουσιν. Άλλ’ είς ταΰτα οί διδασκόμενοι 
καταβάλλουσιν άδρα δίδακτρα· οθεν φοιτώσιν είς αύτά οί τών 
εύπορων παϊδες, ού μόνον τών εντός τής Ελλάδος ο πουντών, 
άλ/νά καί πλεΐστοι τών είς διάφορα τής Ασίας καί τή; Ευρώπης 
μέρη έπί έμπορία έγκαθεσταμένων. I ά ιδιωτικά ταΰτα διδακτή
ρια διάταν αύτόν λόγον δεν οννανται είναι προσιτά τοΐ; άποροΰσι 
καί πενεστέροις· όσοι δ’ έκ τούτων τρέπονται είς ;μ.~ορίαν δέν 
έ/ουσι πολλά; τών χρησίμων είς τό έπάγγελμα τούτο γνώ
σεων, ούτε θεωρίαν τινά τώ·» κατ’ αύτό- αναγκάζονται δέ ού
τως έχοντε; ν’άναπληρώσι διά τή: πείρας τά; έλλειψεις ταύ- 
τα;, άλλ' ή πείρα κταται διά χρόνου μαζροΰ,καί ένίοτε δέν είναι 
αύτη οδηγός ασφαλής όταν δεν διαφωτίζηται έκ τή; θεωρίας.

Τά ιδιωτικά έμπορικά έκπαιίευτήρια δυνατόν άλλως νά 
μην έχωσι, πολλών ένεκα λόγων, τήν -ελειότητα έκείνην, 
ήν ή Κυβέρνησις δύναται κα οφείλει να διδη, τοιαύτα συ- 
σταίνουσα. Τούτων ένεκα, Μεγάλε.ότατε, θέλω παρασκε άσει 
τά δέοντα ίνα έγκαίρω; ύποβαλω είς την Ύμετέραν έγκρισιν 

ε·’.ο άναπλήρωσιν τής σπουδαίας 
Μεχρισού δε δυνηθώμεν νά συ- 

δύω τούλάχιστον εμπορικά Έκ- 
ένομισα καλόν νά έπιστήσω τήν 
τών δύω έμπορικωτέρων πόλεων 

’, όπως διά προσθτχης μαθη-

οσα δυνατόν νά χατορθωθ ■ σιν 
ταύτης παρ' ήμΐν ελλείψεως. 
στήσωμεν καί διοργανώσωμ,εν 
παι ευτήρια κα α το Κράτος, 
προσογηνμου είς τά Γυμνάσια 
τής Έλλάδο:, Σύρου και Ηατρών. 
μάτων τινών είς αύτά, άνευ άλλοιωσεως τών κεκανονισμένων, 
” *·  * ' - - 2 -ζ-- ' , τ-ερ'ι ής ό 7 ό·(ος Ιλ-

τό παράπαν τοΰ αρχικού αύτών
δυνηθώσι νά έζπληρώσιν έν μέρει καί τήν 
λειψιν, χωρίς νά έκκλίνωσι 
σκ:ποΰ

Κορισίων ΐιπαίοιυβι; Γυναικείου φύλου έκπαίδευσις έ» 
ή; -ροςασίας

ΤΙ τοΰ
Έλλάδι,τυχοΰσα πληρεστάτη:

τής Α. Μ. τής Βασι· ίσσης, υπόσχεται πολ?.ά καί μεγάλα. Την 
αξίαν τής τώνθηλεων έζπζιδ ύσεως έκτιμών έπέστη ;α ήδη σύν
τονον την προσοχήν μου είς τά κατ’ αύτήν, καί δέν θέλω όζ,νή- 

σει νάύποβάλω τή Τ. Μ. εγκαίρως ιδίαν γενικήν εκθειιν περί 
τής έν γένει καταστα'σεως τών έν Έλλάδι Ελληνικών Σχο
λείων τών κορασίων, έν ή θέλω υποδείξει πώς θέλομεν δυνηθή 
νά έμψυχώσωμεν τήν έκπαίδ υσιν τοΰ ήμίσεως μέρους τής κοινω
νίας ήμών, έξ ού κατά μέγα μ ρος έξαρταται ή διάπλασι: τών 
ήθών.ΤΙ ανατροφή τοΰ ανθρώπου,Με-αλειότατε,άρχεται άπ'αύ
τής τής στιγμήςτής είς τον κόσμον έλεύσεως αύτοΰ·αί δ: μητέρες 
είσίν αί τόν πρώτο θεμέλιο·» λίθον τή; ανατροφή; ταύτης θέτου 
σαι.'Ο θεμέλιος λοιπόν ούτο; λίθος δέον νά τίθηται όσον ο'όν τε 
έν αρετή στερεός, διότι ούδεμία οικοδομή διαμένει ακράδαντος 
έπί σαθρών θεμελίων βεβηκυϊα, είς δέ τής βαθύρριζου κακίας 
τό δένδρο1» δυσζολως, εί δλως, έμφλοιζονται αί έμβολάδε; τή; 

αρετής.

Διδακτικά β·.βλ!α)· ’Επειδή, κατά τόν Πλούταρχον καί συμφώνω; 
πρός τήν αλήθειαν, <■ δργανον τής παιδείας ή 

χρήσις τών βιβλίων έστί» δέν ένόμισα άπο σκοπού νά σημειώ
σω ολίγα τινά καί περί τούτων έν τή παρούση έκθέσει.

Έν τοΐς κατά τό Κράτος διίακτηρίοις δημοσίοις τε καί ίδιω- 
τιζοΐςδέν έπιτρέπεται ή χρήσις βιβ/ ίων διδακτικών μή εγκεκριμέ
νων ύπό τού Υπουργείου,άνατιθέντος τήν έξέτασιν αύτών είς έπί 
τούτω ζαθεσταμένην Επιτροπήν έκ πολλών ήδη ετών. Είς τά 
διδακτήρια ταΰτα είσήχθησαν κατά καιρούς διάφορα διδακτικά 
βιβλία, άπερ ένεζρίθησαν, ούχί διότι εΰρέθ.-σαν όντα τέ/.εια είς 
τό είδος αύτών,άλλ’ ήτοι διότι έθεωρήθησαν τελειότερα άλλων, 
ή διότι δέν ύπήρχον όλω; άλλα όμοειδή· έξ ανάγκης /.οιπόν 
είσήχθησαν καί πολλά αμέθοδα ?αί άτελή, ίσως δ: καί έν μέρει 
εσφαλμένα. ΊΙ κρίσις α’τη τών βιβλίων έθεωρήθη καί έστιν 
αναγκαία καί διά τό ομοιόμορφόν τής διδασκαλίας και ίνα μη 
παραόίδωνται εις χεΐρας τών νέων συμφέροντος χάριν άβασα- 
νίστως τά τυχόντα. Έπιστήσας τόν νοΰν είς τό άντικείμενον 
τοΰτο έκρινα οτι δυνάμεθα ήδη νά έπενέγζωμεν καί είς τοΰτο τήν 
δυνατήν βελτίωσιν δθεν ύπέβαλον άρτι τά; παρατηρήσεις μου 
έγ- ράφω; προ; τήν ύφισταμένην επιτροπήν καί έζήτησα τήν 
γνώμην αυτή; έπί τών έκτεθέντων έν τω πρός αυτήν έγγράφω 
στοχασμών μου. Ελπίζω, ότι ή διαληφθεισα επιτροπή, έκ )»ο- 
γίων καί σπουδαίων άνδρών συνισταμένη, θέλει μέ καθοδηγή
σει είς τάς σκέψεις μου διά τής γνώμης αύτής έπί τών προ
τάσεων μου. Ταΰτα μοί παρέχουσι χρηστάς έλπίδας, ότι θέλο- 
μεν δυνηθή νά δώσωμεν είς χεΐρας τών διδασκόμενων δσονούπω 
διδακτικά βιβλία άσυγχρίτω λόγω τελειότερα καί εύμεθοδέ 

στερα τών νύν έν χρήσει.

ΒιβλιοΟήκαι Ιίαρεκτός δέ τών διδακτικών βιβλίων, πολλή ήν ή 
άνάγκη νά ύπάρχωσιν είς ταΔδακτήρια τά άφευκτα 

βοηθήματα είς τάς μελέτα; τών ταιόευομ.ένων, μάλιστα δέ 
τών πενεστέρων, μή δυναμένων νά πορίζωνται τοιαΰτα ίδίοις 
άναλώμασι. Τής άρσεως τής ανάγκης ταύτης εύηρεστήθη ή Υ. 
Μ. διά τοΰ άπό 28 ’Οκτωβρίου Π. Ε. Διατάγματος Αύτής νά 
θέση μονίμω; τά θεμέλια. Εύαρέστως δέ βλέπω, Μεγαλειό
τατε, ότι ή σπουδαία αύτη άπόφασις εύρε τήν μεγαλειτέραν 
ύποδοχήν παρά τοΐς φίλοι; τής Έλλάδ-ς, προθυμοποιούμενοι; 
νά προσφέρωσι διάφορα χρήσιμα βιβλία εί; πλουτισμόν τών 
βιβλιοθηκών τούτων.

XI.

Ή αρχαία Ελλάς, Μεγαλειότατε, διά τής έκ παντός τρό
που περιποιήσεως τών .Μουσών π:ριί·λθεν εί; δόξαν καί ίσχύν.ε’ς 
άοΰδένπάλαιέφίκετο έθνος.Είς τήν φιλοσοφίαν και την τών ελευ
θέρων τεχνών κτήσιν οφείλει τό σέβας, ού απ’ αιώνας κα 
τοΰ νύν παρά πασι τοΐς λαοί; απολαύει. ΔΓ αύτ»’ 
συνέσει τάς συμφοράς, όσαι ποτέ έπέτκη .αν 
διέσωσαν ένδοξον άεί τό όνομα αύτή . ΊΙ ’’ ,λάς 
πλούτη έκ πλεονεξία.;, ούδέ έπεζητητεζέτ •ν,/.ε... τ/.·.· =υ-
ρεΐαν οικουμένην κατάκτησε.ς, ε· ιδι ονσεως πολι
τισμού. "Απληστος έγένετο αόνο» περί την σοφίαν, ήτις διαφω
τίζει τόν νουν και καθ.στ τον άνθρωπον άζιον τοΰ κλήρου ου 
παρά τού Δημι υργ ΰ αύτοΰ έπί τής γής έτυ; εν. Έπεδίωξε 
μετά σπουδής πασα; τάς έλευθέρα; τέχνας, αίτινες ρυθμι\ουσι 
τά ήθη, άπαλύνουσι τήν καρδίαν καί παρέχουσι τήν δέουσαν 
τερψιν έν τώ βίω. Τά δύω ταΰτα όπλα περιεζωσμενη διετήρη- 
σεν έπί μήκιστον τήν ευδαιμονίαν και την αυτάρκη αύτή; εύ- 
πορίαν, ώς όρθώς περί αύτής έρ·έθη. κ Τη Έ>.λάδ·. πενίη μέν



X 624 j;
» άειζοτε σύντροφός έστι, αρετή δ'επακτός έστι άπό τε σοοίης 
» κατεργασμένη καί νόμου ισχυρού.» (Ήρόδ. Ζ. 102.)

Ή δέ νέα Ελλάς, Μεγαλειότατε, διατηρήσασα άναλλοίωτον 
τό πνεύμα τής μητρός αύτής διά μυρίων περιπετειών,συνεστάθη 
επιτέλους εις αύτο νομού έθνος διά τών μεγάλων και πολυχρο
νίων αύτής άγώνωνκα- τή; προστασίας τών Εύεργετίδων δυνά
μεων εύλογηθεΐσα δέ υπό τ?ς αείποτε εύνοούσηςαύτήνθείας Πρό
νοιας διά Βασ.λέως τά συμφέροντα αύτής περί πλείστου ποιου- 
μ,ένου, ήρξατο υπό τά σ*ή  τρζ Αύτού επαναλαμοάνουσα συν 
τή ευνομία καί τήν άρχαίαν αύτής παιδείαν, ανακαλούσα αυ
τήν έκ τής σοφής ΙΊύρώπης μεθ’ ά-άντων οϊς περιεβλήθη έν τή 
ξ ε ν ι τ ε ία αύτής κοσμημάτων ύπό τής περιποιήσεως ής εκεί 
έτυχε κατά τον μαζρον τής αποδημίας αύτής αιώνα. Σύνε- 
σιν δ’ έν πασι χρωμένη καί όσημέραι επί τό τελειό.ερον παι
δεύομε1/η θέλει, διά τής -,· ειραγωγίας ‘Υμών, περιέλθει 
είς τήν βαθμίδα τής άναπτύξεω; καί του πολιτισμού τών έ- 
ξευγενισμένων εθνών, άτινα έν πάσν) τή εαυτής αναμορφώσει 
έΓ'ετο εις παράδειγμα. Χαίρω δε, Βασιλεύ, καθορών έν τή ει- 
κόνι τής δανοητικής ταύτης κινησεως, χιλιάδας εύπαιδεύτων 
άνδρών έν τε τή Έλλάδι καί τή αλλοδαπή τραπέντων εις 
δά.ορα ελεύθερα επαγγέλματα καί άπολαυόντων τών άπό τής 
παιδεία- αγαθών, υΰτοι πάντες, Μεγαλειότατε, είτί ζώντα 
μαρτύρια τών έπί τέταρτον αίώνος ύπέρ τής εύημερίας τού 
έθνους ενδελεχών αγώνων τής Τ. Μεγαλειότητος.

Ύποσημειοϋμαι εύσεβάστως

Έν Άθήναις τήν

29 Φεβρουάριου 
1856.

τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος 

ταπεινότατος καί εύπειθέστατος θεράπων

Ό έπί τών ’Εκκλησιαστικών 

καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως
Υπουργός

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΤΑΟΣ.

ΔΗΜΟΣΙΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ.
00 Ω Ν 

κτλ. κτλ. κτλ.

Έχοντες ύπ’ δψιν τό άπό 14 ’Απριλίου 1837 περί συστά- 
σεως τοΰ Πανεπιστημίου ΜΙμέτερον οργανικόν διάταγμα, καί 
τό άπό 28 Φεβρουάριου π. ε. περί δΐ'.ασχαλίας τής ειδικής 
νοσολογίας καί θεραπείας, έπί τή προτάσει τού ‘Ημετέρου έπί 
τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας έκπαιδεύσεως ‘Υπουρ
γού άπεφασί^αμεν καί διατάσσομεν.

‘Η ειδική νοσολογία καί θεραπευτική θέλουσι παραδίδεσθαι 
έν τώ φερωνύμω ‘Ημών Πανεπιστημίω υπό δύο Καθηγητών, ών 
ό εις θέλει εισθαι ο τής Ίατρι ής Κλινικής καθηγητής.

‘Ο ‘Ημέεερος έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
έκπαιδεύσεως ‘Υπουργός θέλει έκτελέσει τό διάταγμα.

Άθήνησι τή 1 Μαρτίου 1856.

Ο Θ ί> Ν.
X. Χριστόπουλος.

Άριθ. πρωτ. 1076.

Διεκ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΓΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΙ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙ 4Σ ΕΚΠ 4ΙΔΕΥΣΕΩΣ.

Προς τον Νομάρχην ’Αρκαδίας.

Είς τόν άξιότιμον πολίτην Κύριον Παναγιώτην Δ. Τσιρό- 
πουλον, έκφράσατε, Κύριε Νομάρχα, τήν εύαρέσκειαν τού ύ- 
πουργείου διά τήν κοινωφελή αύτού πράξιν ύπέρ τοΰ δήμου 
Δολιανών, εί. μφοτέρας τάς έδρας τού οποίου ώρμήθη ύπό 
ζήλου αξιέπαινου καί αξιομίμητου νά ο'ζοδομήση διδακτήρια, 
έν οΐς εκπαιδευόμενη ή συνδημότις αύτού νεολαία, θέλει εύλο- 
•·εϊ τό όνομά του, καί πληροφορήσατε αύτόν δτι δεν περιμένο- 

μεν εΐμή τόν καταρτισμόν τών κτιρίων τούτων ΐνα διορίσωμεν 
αμέσως δημοδιδάσκαλο», τού οποίου στερείται ή κοινότης αύτη.

Έν Άθήναις τήν 1 Μαρτίου 1856.

Ό Υπουργός
X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Μ. Καλλιιρονάς.

Άριθ. Πρωτ. 952.

Διεκπ.
Π s ρ ( λ η ψ ι «.

Περί αΐςζσειοζ -ής μιτΟοίοτίχ- τών τριτοβαθμίων Δημοδιδασκάλων. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Το ύπουργεΐον τών ’Εκκλησιαστικών καί τής 

Δημοσίας έκπαιδεύσεως.

Πρός τόν Νομάρχην κ.τ.λ.
‘Η Α. Μ. διά τοΰ άπό 14 ’Ιανουάριου 1856 Βασιλικού Αύ

τής Διατάγματος ηύδόκησ-: νά διατάξη, ώστε ό μισθός τών τρι
τοβαθμίων δημοδιδασκάλων νά προσοιορισθή άπό I Σεπτεμβρίου 
τού παρελθόντος έτους είς 60 δραχμάς τόν μήνα· ή δέ προσ
θήκη αϋτη τών κατά μήνα δέκα δραχμών νά πληρωθή διά τους 
τέσσαρας τελευταίους μήνας τοΰ αύτού έτους ολόκληρος άπό 
τοΰ δημοσίου ταμείου καί είς εκείνους άκόμη τών τριτοβαθμίων 
δημοδιδασκάλων, όσοι μισθοδοτούνται, είτε κατά μέρος, είτε 
καθ ολοκληρίαν, άπό τών δημοτικών ταμείων.

Προσκαλεΐσθε επομένως, Κύριε Νομάρχα, Α’. νά γνωστο- 
ποιήσητε άρμοδίως τοΐς έν τώ καθ’ ύμάς Νομώ τριτοβαθμίοις 
δημοδιδασκαλοις, τών οποίων έπισυνάπτομεν ύμΐν έν τή πα- 
ρούση ονομαστικόν κατάλογον, τήν εύεργετικήν ταύτην διάτα- 
ξιν, παρηγορούσαν όπωσούν τούς θεράποντας τούτους τής βελ
τιώσεις τοΰ λαού·

Β'. Νά έξετάσητε μετ’ άζριβείας εάν ούτοι ύπηρέτησαν καθ’ 
δλον τό διάστημα τούτο τών ρηθέντων τεσσάρων μηνών είς τά 
σημειούμενα σχολεία, καί έπομένως δικαιώνται νά λάβωσι πλή
ρη τήν διά τούς μήνας τούτους αναλογούσαν αύτοϊς αύξησιν 
τής μισθοδοσίας των, ή, εάν, είτε μετατεθέντες άπό σχολείου 
είς σχολεΐον, είτε διετελέσαντες έν άδεια απουσίας, πρέπη νά 
λάβωσι μέρος αύτής, καί πόσον τούτο, καί άπό πότε έως πό
τε, καί τάς πληροφορίας ταύτας νά διευθύνητε πρός τό ύπουρ- 
γεϊον, όσον τάχιον, μετά τσΰ ρηθέντος καταλόγου, ΐνα έντει- 
λωμεν τήν πληρωμήν τού εις έκαστον αύτών άνήκοντος πο
σού' καί

Γ'. Νά διατάξητε νά συμπεριληφθή είς τούς έφετεινους προϋ
πολογισμούς τών δήμων τό άνάλογον τής αύξήσεως ταύτης 
άπό 1 Ιανουάριου τοΰ ένεστώτος έτους- όσων δέ οι προϋπο
λογισμοί τυχόν έπεκυρώθησαν, νά προκαλέσητε διά τών αρμο
δίων Συμβουλίων συμπληρωτικήν πίστωσιν διά τό περίπλέον 
τής δαπάνης ταύτης.

Έν Άθήναις τήν !6 Φεβρουάριου 1856.

‘Ο ‘Υπουργός

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
‘Ο πρύτανις τών παρ’ ήμΐν φιλολόγων άξιοσέβαστος Κύριος 

Άσώπιος έτοιμάξει πρός έκδοσιν μετρικήν μετά σπουδαίας 
εισαγωγής. Τά περί ταύτης δημοσιευθήσονται εγκαίρως διά τής 
Έοημερίδος ημών.

— ‘Ο καθηγητής τού Πανεπιστημίου Κύριος Παπαδάκης 
διωρίσθη μέλος τής έπί τής κρίσεως τών βιβλίων έπιτροπής αν
τί τού παραιτηθέντος ταύτης καθηγητοϋ Κυρίου Κυξικηνού.

— Έν τοΐς άριθ. 153—15 ί τής Έφημερίδος τών Φιλομα
θών δεν έδημοσιεύσαμεν φιλολογικά άρθρα ένεκα τής καταχω- 
ρίσεως τής περί μέσης έκπαιδεύσεως εκθέσεις τοϋ Κ. ‘Υπουρ
γού τής παιδείας, ήτις έφάνη ήμΐν καί υπάρχει τώ δντι σπου
δαιότερα παντός άλλου άρθρου. Έν τοΐς εξής φύλλοις έσονται 
δημοσιευόμεναι πολλαί καί λίαν περίεργοι φιλολογικά! διατριβαί 
μετά τής δεούσης περί τήν διάταξιν αύτών ποικιλίας.

εκΓτης ττιιογραφιας^εΤαγγεαοπουλοϊ

(’Οδός ’Αθήνας άριθ- 274).


