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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ ηζηνξία ηεο Nενειιεληθήο Eθπαίδεπζεο απνηειεί έλα κεγάιν ηκήκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

Νένπ Διιεληζκνχ. Δίλαη γλσζηφ φηη ε έξεπλα θαη ε κειέηε ηεο δελ είλαη απιή νχηε θαη εχθνιε 

ππφζεζε. Κχξην κέιεκα είλαη ε αλάδεημε ηεο κνξθήο ηεο πνπ κειεηάηαη ζηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία, απφ ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, φηαλ ηίζεληαη ηα ζεκέιηα ηεο δηνηθεηηθήο 

νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλαπηχζζνληαη ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θάησ απφ ηηο λέεο 

θαηαζηάζεηο θαη εμειίμεηο ηεο νζσληθήο πεξηφδνπ. ζν αθνξά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ε εηο βάζνο κειέηε ηνπ Γπκλαζίνπ Ναππιίνπ. Αο ζεκεησζεί πσο 

πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξε πεξίνδν (1821-1862), φπσο πξνθχπηεη θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 

ρξφλνπο ηεο, αθνχ απφ ηε κηα νη Έιιελεο, ειεχζεξνη πηα, βιέπνπλ πσο νη αγψλεο ηνπο δίλνπλ 

θαξπνχο ζε έλα θξάηνο εμειηγκέλν, ζχγρξνλν θαη κε επξσπατθά πξφηππα, απφ ηελ άιιε φκσο 

παξακεξίδνληαη ζεκαληηθά πξφζσπα πνπ ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηελ απειεπζέξσζε ζηε 

ρψξαο. 

Με αθνξκή ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, ζέιεζα λα κειεηήζσ ηελ ηζηνξία 

ηνπ ηφπνπ κνπ θαη λα ηελ αλαδείμσ κέζα απφ απηφ ην κηθξφ κνπ έξγν. Σν Γπκλάζην ηνπ 

Ναππιίνπ, έλα απφ ηα πξψηα Γπκλάζηα ελ Διιάδη, ρηίζηεθε ζην πην σξαίν ζεκείν ηεο 

ζεκεξηλήο πφιεο, ζηεγάζηεθε ζε έλα κνληέξλν θηίξην ηεο επνρήο θαη ζήκεξα απνηειεί θνκκάηη 

ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο δσήο. Σα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζαθψο θαη 

ππήξραλ ειιείςεηο θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ γξήγνξα φκσο αληηκεησπίζηεθαλ θαη επζχο ην 

Γπκλάζην απνηέιεζε ην ζρνιείν πξφηππν γηα φιε ηελ Διιάδα. Γπζηπρψο, ν αγψλαο θαηά ηνπ 

βαζηιηά ζσλα θαη ε Ναππιηαθή Δπαλάζηαζε θαηάθεξαλ λα ζηακαηήζνπλ βίαηα ηε ιακπξή 

πεξίνδν αθκήο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη λα αθνινπζήζεη ε πηψζε. Βαζηζκέλε ζε αμηφινγα έξγα, 

δεκνζηεχκαηα, έξεπλεο θαη καξηπξίεο πξνζπάζεζα λα παξνπζηάζσ αιεζηλέο ηζηνξίεο κε 

ζεβαζκφ θαη εθηίκεζε. Φπζηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, 

θαζψο καο αθνξά ε αλάδεημε ηεο αιήζεηαο θαη ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. 

Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ήηαλ βηβιηνγξαθηθφ ζην 

θνκκάηη πνπ αθνξνχζε ηελ θαηαλφεζε ηεο επνρήο ζηα ρξφληα ηεο αληηβαζηιείαο θαη ηνπ ζσλα 

θαη αξρεηαθφ, πξνεξρφκελν θπξίσο απφ ηα ΓΑΚ Αξγνιίδαο ζην θνκκάηη πνπ αθνξνχζε ην 

Γπκλάζην Ναππιίνπ, ηε ιεηηνπξγία, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ην καζεηνιφγην ηνπ. 
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Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε 

δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, απφ ηα ρξφληα ηνπ Καπνδίζηξηα σο ηελ νζσληθή 

πεξίνδν θάλνληαο αλαθνξά ζηνλ δηνξηζκφ ησλ δηδαζθάισλ πνπ δηνξίδνληαλ ζηα Γπκλάζηα αιιά 

θαη ζηελ ίδξπζε, ηε κνξθνινγία θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Γπκλαζίνπ Ναππιίνπ. ην δεχηεξν 

θεθάιαην αλαιχεηαη ε ιεηηνπξγία θαηά ηνπο πξψηνπο ρξφλνπο ίδξπζεο ηνπ Γπκλαζίνπ 

Ναππιίνπ, νη ειιείςεηο θαη νη δπζθνιίεο, πνπ φκσο αληηκεησπίζηεθαλ θαη έθηαζε λα βηψζεη ηε 

ιακπξή πεξίνδν, ηα ρξφληα αίγιεο θαη νξζήο ιεηηνπξγηάο ηνπ, θάλνληάο ην, ζρνιείν πξφηππν. 

Αθνινπζεί ην ηξίην θεθάιαην πνπ καο κεηαθέξεη ηελ εζσηεξηθή εηθφλα ηνπ Γπκλαζίνπ, κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ, ηα παξαπηψκαηά ηνπο θαη ηηο ηηκσξίεο ηνπο, ηηο γηνξηέο ηνπο, 

αιιά θαη ην απφθηεκα ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο. ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ Ναππιηαθή Δπαλάζηαζε θαη ηελ έμσζε ηνπ ζσλα πνπ νδήγεζε ζηελ παξαθκή 

ηνπ Γπκλαζίνπ Ναππιίνπ, ζηε ιήμε κηαο πεξηφδνπ ηεο ηζηνξίαο ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο θαη 

χζηεξα απφ κεξηθά ρξφληα ζηελ κεηαθνξά ηνπ Γπκλαζίνπ ζην ζεκεξηλφ θηίξην ηνπ Α΄ Λπθείνπ 

Ναππιίνπ. Αθνινπζεί έλα ρξνλνιφγην κε ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

εξγαζία, έλα παξάξηεκα κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηα 

Γ.Α.Κ Αξγνιίδαο θαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο αθνινπζεί έλα δεχηεξν παξάξηεκα πνπ 

παξνπζηάδεηαη ην καζεηνιφγην ησλ ζρνιηθψλ εηψλ 1870 - 1874 θαη παξαθνινπζείηαη ν αξηζκφο 

ησλ καζεηψλ αλά ζρνιηθφ έηνο θαη ηάμε πνπ φιν θαη κεηψλεηαη, θαζψο νη καζεηέο 

πξνβηβάδνληαη θαη θηάλνπλ σο ηελ ηεηάξηε, ηελ αλσηέξα ηάμε ηνπ πξψηνπ Γπκλαζίνπ ζην 

Ναχπιην. 

Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Θαλάζε Υξήζηνπ, Αλαπιεξσηή 

θαζεγεηή Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Ηζηνξίαο θαη Γηεπζπληή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Ηζηνξίαο «Νέεο ζεσξήζεηο θαη πξννπηηθέο», πνπ κνπ έδσζε ηελ 

επθαηξία λα κειεηήζσ θαη λα αλαδείμσ ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ κνπ, κε έλα ζέκα δηαρξνληθφ, πνπ 

καο ζέηεη πνιιά εξσηεκαηηθά, πξνβιεκαηηζκνχο θαη νδεγεί ζε πεξαηηέξσ έξεπλεο. Σέινο, 

επραξηζηψ γηα ηελ ππνκνλή, ηελ ζηήξημε θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε ην πξνζσπηθφ ησλ 

ΓΑΚ Αξγνιίδαο θαη ηεο Βηβιηνζήθεο «Ο Παιακήδεο». 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Γπν κήλεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Ναππιίνπ απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ, ην Ναχπιην 

γίλεηαη ε πξψηε πξσηεχνπζα ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Σν Βνπιεπηηθφ ζψκα, ε 

Γηνίθεζε θαη φιεο νη θξαηηθέο ππεξεζίεο καδί κε ηνπο ππαιιήινπο κεηαθέξνληαη ζηελ 

πξσηεχνπζα ηνπ Ναππιίνπ. Ο Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο σο ν πξψηνο θπβεξλήηεο ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο αλαβάζκηζε ηηο ππνδνκέο ηεο πφιεο θαη ησλ πξναζηίσλ, κεηέηξεςε ηηο ηνπξθηθέο 

ππνδνκέο ζε θαπνδηζηξηαθά θηήξηα θαη απηά αξγφηεξα εμειίρζεθαλ ζε λενθιαζηθά, δεκφζηα ή 

ηδησηηθά. Μεηαμχ άιισλ, ζέιεζε λα βειηηψζεη ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο βξηζθφηαλ ζε 

άζρεκε θαηάζηαζε ιφγσ ησλ ζθιεξψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ηνπ αγψλα γηα ειεπζεξία. Σα 

παξαπάλσ δελ επέηξεπαλ ηε ζπνπδή νχηε ηελ παηδεία ησλ λέσλ, έηζη επζχο έζεζε ηηο βάζεηο ηεο 

θαηψηεξεο εθπαίδεπζεο πξνσζψληαο ηελ ίδξπζε δπν ηχπσλ ζρνιείσλ, ηα αιιεινδηδαθηηθά θαη 

ηα ειιεληθά ζρνιεία.  

Οη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ νξγάλσζε, ζην πιαίζην ηεο γεληθόηεξεο εθπαίδεπζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, δελ έιεηςαλ νύηε ζηα ρξόληα ηνπ ειιεληθνύ αγώλα, παξόιν πνπ ε 

ηεξάξρεζε ησλ αλαγθώλ παξέπεκπε ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ 

κεηά ηε ζπγθξόηεζε ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ ιήςε κέηξσλ όρη κόλν γηα ηελ 

θαζνιηθή κόξθσζε ηνπ ιανύ αιιά θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ζε εμεηδηθεπκέλε 

γλώζε θξίζεθε αλαγθαία, ήδε από ηνλ πξώην ρξόλν ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο θαη ν 

πξνβιεκαηηζκόο  πεξί γεσξγηθήο, ηερλψλ θαη εκπνξίνπ δηαπηζηώλεηαη ζηα πξώηα θηόιαο θείκελα 

ησλ ηνπηθώλ πνιηηηθώλ νξγαληζκώλ. 

Οη Έιιελεο νξακαηίδνληαλ γηα ην ειεύζεξν θξάηνο ηνπο έλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

θιηκαθσκέλν ζε ηξεηο βαζκίδεο πνπ ζα πξφζθεξε δσξεάλ παηδεία (ηνπιάρηζηνλ ζηελ πξώηε 

βαζκίδα) ζε αγόξηα θαη θνξίηζηα θάησ από ηελ επίβιεςε ηεο Βνπιήο, κε ππεύζπλν έλα 

Τπνπξγείν ηεο θπβέξλεζε πνπ ζα ξχζκηδε ηπρφλ ζέκαηα. Σν δηθαίσκα ζηε κόξθσζε ήηαλ 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν θαη ε εθπαίδεπζε απνβιέπεη ζηε δηακόξθσζε ειεύζεξσλ πνιηηώλ, 

πνπ έρνπλ ζπλείδεζε ηόζν ησλ θαζεθόλησλ, όζν θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Οη πξνζπάζεηεο 

όκσο ησλ επαλαζηαηηθώλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ δελ απέδσζαλ θαξπνχο, ιόγσ 

ησλ ερζξνπξαμηώλ, ησλ πξνηεξαηνηήησλ, αιιά θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο αβεβαηόηεηαο. 

Πξνηείλεηαη ε πνιηηηθή αλεμαξηεζία ηεο Διιάδαο, κε πεξηνξηζκέλε φκσο έθηαζε θαη ζχλνξα 

ζηελφηεξα απφ απηά πνπ φξηδε ην Πξσηφθνιιν ηεο 22αο Μαξηίνπ 1829. Γίλεηαη ζαθήο ε 
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πνιηηηθή αλεμαξηεζία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη επηβάιιεηαη ε δηεζλήο χπαξμε θαη αλαγλψξηζή 

ηνπ
1
. 

Σελ ίδηα ρξνληά ζηελ Δζληθή πλέιεπζε ζην Άξγνο (11 Ηνπιίνπ 1829), ν Καπνδίζηξηαο, 

εθζέηνληαο ηα πεπξαγκέλα ηνπ κέρξη ηόηε θπβεξλεηηθνύ ηνπ έξγνπ, αλαθέξζεθε θαη ζην ζέκα 

ηεο νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο ηνλίδνληαο όηη γηα λα πςσζεί νκαιά ην νηθνδόκεκα ηεο 

παηδείαο έπξεπε λα ηεζνύλ αξξαγή ζεκέιηα θαη απηά ήηαλ ε ζηνηρεηώδεο εθπαίδεπζε: «Ὅηαλ ἡ 

βάζηο αὐηή ηεζῇ ἐπάλσ εἰο ζηαζεξά ζεκέιηα, ηόηε ρξένο ηῆο Κπβεξλήζεσο ζέιεη εἶζζαη ηό λά 

ζπζηήζῃ ρσξίο ἀλαβνιήλ θεληξηθά Σρνιεῖα εἰο δηαθόξνπο ἐπαξρίαο ηῆο Ἐπηθξαηείαο, ὅπνπ νἱ θαηά 

ηελ Ἀιιεινδηδαθηηθήλ ηειεηνπνηεζέληεο καζεηαί ζέινπλ θαηαζηαζῇ ἐπηδεηθηηθνί δηδαζθαιίαο 

ἀλσηέξαο εἴο ηε ηήλ θηινζνθίαλ, θαί εἰο ηάο ἐπηζηήκαο θαί εἰο ηάο ηέρλαο. Η θξνληίδα ηεο 

πνιηηείαο δελ πξέπεη λα θαιύπηεη κόλν ηήλ θνηλήλ ηῶλ ἀξζεληθῶλ πξνπαηδείαλ, αιιά θαη ηῶλ 

θνξαζίσλ ηήλ δεκνζίαλ ἀλαηξνθήλ θαί δηδαζθαιίαλ».  

ην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο αλόξζσζεο ν Καπνδίζηξηαο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

δηακόξθσζαλ θαη ζρέδηα γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ πιεζπζκνύ, θπξίσο ησλ λέσλ. 

Απηά ζηεξίδνληαλ, βξαρππξόζεζκα, ζηε ρξεζηκνπνίεζε αιινδαπώλ ηερληηώλ θαη επηζηεκόλσλ 

θαη ζηελ απνζηνιή λέσλ Διιήλσλ ζην εμσηεξηθό γηα ζπνπδέο θαη καθξνπξόζεζκα, ζηελ 

νξγάλσζε ζρνιώλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαηά ην πξόηππν αληίζηνηρσλ ζρνιώλ ηνπ 

εμσηεξηθνύ, θαζώο θαη ζηε γεσξγηθή επηκόξθσζε ησλ αγξνηώλ, θπξίσο κε ηελ ίδξπζε 

Γεσξγηθήο ρνιήο θαη ηελ νξγάλσζε πξόηππνπ αγξνθεπίνπ ζηελ Σίξπλζα. ιεο όκσο νη 

πξνζπάζεηεο ηνπ Κπβεξλήηε λα κνξθώζεη επαγγεικαηηθά ηνλ ιαό αλεζηάιεζαλ, ζρεδόλ ζην 

ζύλνιό ηνπο, κεηά ηε δνινθνλία ηνπ 

Με ηε δνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα αθνινχζεζε έλα ράνο , κηα αλαξρία , πνπ θαηέιεμε 

ζηελ εθινγή ηνπ ζσλα , γηνπ ηνπ βαζηιηά ηεο Βαπαξίαο Λνπδνβίθνπ Α ́ . Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο 

απνθάζηζαλ πσο ε Διιάδα έπξεπε λα κπεη πηα ζηελ επνρή ηεο κνλαξρίαο. Λφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο 

ειηθίαο ηνπ βαζηιηά ζσλ, κηα Aληηβαζηιεία δηνξηζκέλε απφ ηνλ βαζηιηά Λνπδνβίθν αλέιαβε ηε 

δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο γηα 2,5 πεξίπνπ ρξφληα, σο ηελ ελειηθίσζή ηνπ
2
. Σν έξγν ηεο 

Aληηβαζηιείαο θαη ε αλαζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο έρεη αθήζεη ηα ρλάξηα ηεο σο ζήκεξα ζε 

                                                           
1
 Θαλάζεο Υξήζηνπ, Από ηελ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Δπηδαύξνπ (1821) έσο ηελ ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ (1947), 

22 Γνθίκηα ηζηνξίαο, Αζήλα 1999, ζ. 40 -41 
2
 Έληκνλη Ακπνχ, Η Διιάδα ηνπ Όζσλα, Αζήλα 2018 
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δηάθνξνπο ζεζκνχο θαη λφκνπο πνπ ηέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηαθνληαεηνχο βαζηιείαο ηεο 

δπλαζηείαο ησλ Wittelsbach (Βίηηειζκπαρ) ζηελ Διιάδα. Οη Αληηβαζηιείο θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηνπο ήηαλ επηθαλείο πξνζσπηθφηεηεο ηεο Βαπαξίαο θαη ε έιεπζή ηνπο ζηελ Διιάδα 

ζεκαηνδνηνχζε ηε ζεκειίσζε θαη νηθνδφκεζε ηνπ λενζχζηαηνχ ειιεληθνχ βαζηιείνπ, κε βάζε 

ηηο αξρέο ηνπ δπηηθνεπξσπατθνχ κνληέινπ θξάηνπο
3
. Ζ Οηθνλνκία, ε Γηθαηνζχλε, νη Έλνπιεο 

Γπλάκεηο, ε Παηδεία θαη ε Δθθιεζία, αλαδηνξγαλψζεθαλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο έιεπζεο 

ησλ Βαπαξψλ ζηελ Διιάδα. Ζ δηαλνκή ησλ θαζεθφλησλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο Αληηβαζηιείαο 

είρε σο ζθνπφ ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπ θάζε ηνκέα, ψζηε έθαζηνο Αληηβαζηιέαο λα 

κπνξεί λα παξνπζηάζεη θαηάιιεια ηηο ππνζέζεηο ηνπ ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν, ζην πκβνχιην ηεο 

Αληηβαζηιείαο θαη λα πξνηείλεη ιχζεηο γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα. Καη ζηνπο ηξεηο είρε παξαρσξεζεί 

ε πιήξε άζθεζε ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ ζσλα. Ο Armansperg δηνξίζηεθε 

πξφεδξνο ηεο Αληηβαζηιείαο θαη πξψηνο κεηαμχ ίζσλ. Θα είρε ηε γεληθή επνπηεία ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ θξάηνπο. Θα εθπξνζσπνχζε ην πκβνχιην ηεο 

Αληηβαζηιείαο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε μέλνπο δηπισκάηεο θαη είρε ην δηθαίσκα λα ζπλάπηεη 

ζπκθσλίεο, ππνθείκελεο ζηελ έγθξηζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ
4
. 

O επνηθηζκφο ηνπ Ναππιίνπ απμήζεθε, εμαηηίαο ηεο άθημεο ησλ αμησκαηνχρσλ πνπ 

ζπλφδεπαλ ηνλ ζσλα θαη ρηιηάδσλ Βαπαξψλ ζηξαηησηψλ. χληνκα έθηαζαλ εχπνξεο 

νηθνγέλεηεο, έκπνξνη, Δπξσπαίνη Φηιέιιελεο θαη ν πιεζπζκφο πιεζίαζε ηνπο 30.000 θαηνίθνπο. 

ην Ναχπιην βξέζεθαλ άλζξσπνη πνπ δελ γελλήζεθαλ εδψ, αιιά ην δηάιεμαλ σο θαηαθχγην ζηηο 

δχζθνιεο ψξεο ή σο ηφπν λέσλ επθαηξηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο θαη ηελ επέλδπζε ησλ 

θεθαιαίσλ ηνπο.  

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη θηάλνληαο ζηελ νζσληθή πεξίνδν, θαίλεηαη πσο ηα κέιε 

ηεο αληηβαζηιείαο γλσξίδνπλ πσο κηα ρψξα ρσξίο ηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί, νχηε λα πξννδεχζεη. Αο κελ παξαβιέςνπκε πσο πξνέξρνληαλ απφ κηα ρψξα κε 

αλεπηπγκέλε κέζε θαη δεκνηηθή εθπαίδεπζε θαη νη επηζηήκεο είραλ ήδε ζεκεηψζεη κεγάιεο 

επηηπρίεο. Δπνκέλσο, εληφο ησλ αλαγθαίσλ θξαηηθψλ έξγσλ ήηαλ θαη ε ίδξπζε ζρνιείσλ θαη 

Παλεπηζηεκίνπ, δηαβαζκίδνληαο ηελ εθπαίδεπζε ζε ηξία επίπεδα : ηνηρεηψδε, Μέζε θαη 

Αλψηεξε. Σν εθπαηδεπηηθφ δίθηπν απνηειείηαη πιένλ απφ ηα ζρνιεία ηνπ ιανχ ή αιιηψο 

                                                           
3
 Θαλάζεο Υξήζηνπ , φ. π., ζ. 48 

4
 Θαλάζεο Υξήζηνπ, Κσλζηαληίλνο Γεκεηξίνπ Σρηλάο (1801-1857). Η δσή, ην έξγν, ε επνρή ηνπ, Αζήλα 1998, ζ. 

78-79 
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Γεκνηηθά, ηα ειιεληθά ζρνιεία, ηα Γπκλάζηα θαη ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Ζ δεκνηηθή 

εθπαίδεπζε ηνπ 19
νπ

 αηψλα δελ είρε ηφζν νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία, ήηαλ κάιινλ ππνηππψδεο θαη 

εμππεξεηνχζε ηελ απφθηεζε ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ γξαθήο θαη αξηζκεηηθήο. Χζηφζν, 

απνηεινχζε ην βήκα γηα ηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Διιεληθφ ρνιείν θαη Γπκλάζην) εμαπιψζεθε κε εμαηξεηηθή ηαρχηεηα ζε φιε ηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ηα πνζνζηά θνίηεζεο μεπέξαζαλ αθφκε θαη ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο
5
. Οξγαλσηήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ήηαλ ν Μάνπεξ, 

κέινο ηεο Αληηβαζηιείαο. Αζρνιήζεθε ζέκαηα Γηθαηνζχλεο, Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Παηδείαο. Απφ 

ην πξψην εμάκελν ηνπ 1833 ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηξάθεθε ζηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ θαηάζηαζε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ θαη ηα κέζα βειηίσζήο 

ηεο. Οη νηθνλνκηθνί πφξνη ήηαλ απαξαίηεηνη γηα ην ζθνπφ απηφ, φπσο θαη ε εχξεζε δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Οη νθεηιφκελνη κηζζνί ησλ δηδαζθάισλ έπξεπε λα εμνθιεζνχλ ηαρχηεξα, ψζηε λα 

ζπλερίζνπλ απηνί ην έξγν σο ηελ νξηζηηθή ξχζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο. πζηάζεθε ινηπφλ κηα 

επηηξνπή γηα λα κειεηήζεη ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο, ηεο νπνίαο 

κέιε ήηαλ ν Κσλζηαληίλνο ρηλάο
6
, ν Αλαζηάζηνο Πνιπδσίδεο, ν Ησάλλεο Κνθθψλεο, ν 

Αιέμαλδξνο νχηζνο, ν Ησάλλεο Βελζχινο θαη ν Γφθηνξαο Φξαληδ. Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο 

απηήο ήηαλ ν Η. Ρίδνο θαη Γξακκαηέαο ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκφζηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

επηθξάηεηαο. 

ηηο 21 Ννεκβξίνπ/3 Γεθεκβξίνπ 1833, χζηεξα απφ βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηδξχεηαη έλα 

Γπκλάζην ζην Ναχπιην κε 2 θιάζεηο, αλ θαη ην Γηάηαγκα πξνέβιεπε ηξεηο ή ηέζζεξηο θαη έλα 

Διιεληθφ ρνιείν κε 4 θιάζεηο. χκθσλα κε ην δηάηαγκα ζην Γπκλάζην δηδάζθεηαη ε λέα θαη ε 

παιαηά Διιεληθή γιψζζα, ε Λαηηληθή, ε Γεξκαληθή, ε Γαιιηθή, Ηζηνξία, Γεσγξαθία, 

Μαζεκαηηθά, Φπζηθή θαη Υεκεία. ην Διιεληθφ ρνιείν δηδάζθεηαη ε λέα θαη παιαηά Διιεληθή 

γιψζζα θαη ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο πξνζηίζεληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ε Λαηηληθή γιψζζα, ε 

Αξηζκεηηθή θαη ε Γεσγξαθία. Σν επφκελν θείκελν Γηαηάγκαηνο κε αξηζκφ 87/31 Γεθέκβξεο 

1836 νξίδεη ηα Διιεληθά ρνιεία ηξηηάμηα θαη ηα Γπκλάζηα ηεηξαηάμηα θαη εηζάγεη ην ζεζκφ ηεο 

ζρνιηθή Δθνξείαο. Δπξφθεηην γηα κηα ηεηξακειήο επηηξνπή πνπ απνηειείην απφ ην Γήκαξρν 

Ναππιίνπ, ηνλ Πξφεδξν ησλ Δθεηψλ Ναππιίνπ θαη δπν πνιίηεο. 

                                                           
5
 Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο, Δμάξηεζε θαη αλαπαξαγσγή: Ο θνηλσληθόο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεραληζκώλ ζηελ 

Διιάδα (1830-1922), Αζήλα 2006, ζ.397 
6
 ηηο 12 Οθησβξίνπ 1843 έγηλε Τπνπξγφο Παηδείαο. 
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Σελ 3
ε
 επηεκβξίνπ 1843 κε ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ πνιηηεχκαηνο ε 

Γξακκαηεία Γεκνζίαο Δθπαίδεπζεο κεηνλνκάδεηαη ζε Τπνπξγείν  Γεκνζίαο Δθπαίδεπζεο κε 

ππνπξγνχο ηνλ Κσλζηαληίλν ρηλά, ηνλ Η. Ρίδν θαη ηνλ Θενράξε
7
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Θαλάζεο Υξήζηνπ, Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο απαξρέο ηεο ίδξπζεο ηνπ λενειιεληθνύ 

θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1991, ζ. 105 -120 
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Α΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Σο Γσκλάζηο θαη ηο εθπαηδεσηηθό ζύζηεκα 

1.1. Η δηακόρθωζε ηοσ εθπαηδεσηηθού ζσζηήκαηος 

Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα γηα ηελ Παηδεία ήηαλ ζπνπδαίεο θαη πεγάδνπλ 

απφ ηελ δηθή ηνπ παηδεία θαη κφξθσζε. Πίζηεπε πξψηα ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ εζηθή θαη 

δηαλνεηηθή εμχςσζε ησλ Διιήλσλ θαη αξγφηεξα ζηελ αλάπηπμε κηαο πγηνχο παηδείαο πνπ ζα 

γηλφηαλ ην αζθαιέο φξγαλν ηεο θνηλσληθήο αλάπιαζεο ηεο ρψξαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

πςεινχ εζληθνχ πνιηηηζκνχ. Γελ απνθαιείηαη ηπραία ν ζεκειησηήο ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο
8
. 

Ήζειε λα ζηεξίμεη ην λέν θξάηνο ζηελ εξγαζία θαη ηελ παηδεία θαη πίζηεπε πσο κφλν κηα 

απζηεξά ζπγθεληξσηηθή εμνπζία ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη ηε γξήγνξε πξφνδν ηεο ρψξαο. 

Απφ ηηο πξψηεο θηφιαο κέξεο ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπ, ν Καπνδίζηξηαο βξήθε ζπλνδνηπφξνπο ζην 

φξακά ηνπ, έλαλ αμηφινγν θχθιν ινγίσλ, φπσο ν Γ. Γελλάδηνο, ν Γ. Κσλζηαληάο, ν Ν. 

Υξπζφγεινο, ν Η. Βελζχινο, ν Η. Κνθθψλεο, ν Κεξθπξαίνο Α. Μνπζηνμχδεο, ν Κσλζηαληίλνο 

ρηλάο, ν Κ. Κνθθηλάθεο θαη άιινπο, πνπ πξφζπκα πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ 

Κπβεξλήηε γηα ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο
9
.  

ηηο αξρέο ηνπ 1828 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ε θαηάξηηζε ηνπ γεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Παξφηη απνπζίαδαλ νη νηθνλνκηθνί πφξνη, ν Κπβεξλήηεο θαηάθεξε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ απινχ ιανχ, λα ζέζεη ηηο βάζεηο ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, ην πξψην ζεκέιην 

ηεο παηδείαο είρε ήδε ηεζεί. Αξρηθά, ίδξπζε ζηελ Αίγηλα ην Οξθαλνηξνθείν, κε ζθνπφ λα 

ζηεγαζηνχλ ηα νξθαλά ηνπ πνιέκνπ. Μέζα ζην Οξθαλνηξνθείν ιεηηνχξγεζαλ ηξία 

αιιεινδηδαθηηθά ζρνιεία, ζηα νπνία νη θαιχηεξνη καζεηέο, κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ δαζθάισλ, 

έθαλαλ κάζεκα ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Ζ νξγάλσζε ηνπ νξθαλνηξνθείνπ εμππεξεηνύζε 

εζληθνύο, εζηθνζξεζθεπηηθνύο θαη πεηζαξρηθνύο ζηόρνπο, αθνύ θαηά ηνλ Καπνδίζηξηα 

πξσηαξρηθή κέξηκλα ζα έπξεπε λα ήηαλ λα κε «ἐθηξαθῶζη» ηα νξθαλά «ηῆο νἰθείαο θύζεσο, 

ράλνληα βαζκεδόλ θαί ηήλ αἴζζεζηλ ηῶλ ζξεζθεπηηθῶλ ρξεῶλ ησλ, θαί ηήλ ρξῆζηλ ηῆο γιώζζεο 

ησλ, θαί ηήλ κλήκελ ηῶλ ἐθεζηίσλ θαί ἰδηνγελῶλ ἠζῶλ». Δπίζεο εμππεξεηνύζε ηηο αλάγθεο 

                                                           
8
 Απφζηνινο Δ. Βαθαιφπνπινο, Νέα Διιεληθή Ιζηνξία 1204-1985, Θεζζαινλίθε 2005, ζ.200 

9
 Αιέμαλδξνο Η. Γεζπνηφπνπινο, Ο Κπβεξλήηεο Καπνδίζηξηαο θαη ε απειεπζέξσζηο ηεο Διιάδνο, Αζήλα 1996, ζ. 

243 
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παξαγσγήο θάπνησλ ηερληηώλ πνπ ζεσξνύληαλ απαξαίηεηνη ζηε δηαδηθαζία ζπγθξόηεζεο ηνπ 

ειιεληθνύ θξάηνπο. 

Ο Καπνδίζηξηαο πίζηεπε πσο ε αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο ήηαλ ε θαηάιιειε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ ησλ Διιήλσλ. ην Οξθαλνηξνθείν ιεηηνπξγνχζε θαη ε 

πξψηε βηβιηνζήθε, ζηελ νπνία ζπγθεληξψλνληαλ παιηά ρεηξφγξαθα κε ζθνπφ ηε δηάζσζή ηνπο. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1829 ιεηηνχξγεζε κέζα ζην Οξθαλνηξνθείν ην «πξφηππν ζρνιείν», ην νπνίν ζα 

πξνεηνίκαδε ηνπο πξνρσξεκέλνπο καζεηέο γηα ην επάγγεικα ηνπ δαζθάινπ. Σν ζρνιείν απηφ 

ήηαλ ην πξψην απφ κηα ζεηξά νκνίσλ, πνπ ζα ηδξχνληαλ ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο
10

. ζνλ 

αθνξά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ν Καπνδίζηξηαο αληηθαηέζηεζε ηα ειιεληθά ζρνιεία ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο, κε ηα πξφηππα ή ηππηθά ζρνιεία ηξηεηνχο θνίηεζεο πνπ ππήξραλ ζε φιεο ηηο 

πξσηεχνπζεο ησλ επαξρηψλ θαη ζε φια ηα λεζηά. ε απηά ηα ζρνιεία πξνεηνηκάδνληαλ νη 

πξσηνβάζκηνη δάζθαινη ηεο αιιεινδηδαθηηθήο κεζφδνπ θαη φζνη ήζειαλ λα πξνρσξήζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ήηαλ ην Κεληξηθφ ρνιείν
11

 πνπ ηδξχζεθε ζηελ Αίγηλα ην 

Ννέκβξε ηνπ 1829 θαη ήηαλ νπζηαζηηθά έλα είδνο Γπκλαζίνπ, έλα αλψηεξν εθπαηδεπηηθφ 

ίδξπκα. Παξάιιεια, ηδξχζεθαλ ζρνιεία ζειέσλ ζηελ Αίγηλα, ζην Ναχπιην, ζηε χξν, ζηελ 

Όδξα θαη ηελ Αζήλα, ην Κεληξηθφ Πνιεκηθφ ρνιείν ζην Ναχπιην, αιιά θαη ζρνιεία εκπνξηθνχ 

ραξαθηήξα, φπσο ε Δκπνξηθή ρνιή ζηε χξν, ζηελ Όδξα θαη ην Ναχπιην, ε πξφηππε 

Γεσξγηθή ρνιή ζηελ Σίξπλζα
12

, ε Δθθιεζηαζηηθή ρνιή ζηελ Αζήλα (1834), ην Πνιπηερληθφ 

ρνιείν ζηελ Αζήλα (1836) θαη ην νζσληθφ Γηδαζθαιείν ηνπ Ναππιίνπ (1834). Σνλ Οθηψβξε 

ηνπ 1830 εγθαηληάζηεθε ζηνλ Πφξν, ην Δθθιεζηαζηηθφ ρνιείν, ην νπνίν ζηεγάζηεθε ζηε κνλή 

ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο. Σν ζρνιείν απηφ αλήθε ζηα θπβεξλεηηθά ζρνιεία, δειαδή ζε απηά πνπ 

ζπληεξνχζε νηθνλνκηθά ην θξάηνο. Λεηηνχξγεζε σο ηηο αξρέο ηνπ 1832 θαη έπεηηα ζηακάηεζε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο έγηλε αληηθείκελν αξλεηηθνχ ζρνιηαζκνχ γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ 

ππφηξνθσλ καζεηψλ. 

 Οη πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ θαη πλεπκαηηθήο αλέιημεο ηνπ Καπνδίζηξηα, έιεμαλ κε 

ηε δνινθνλία ηνπ. Σα θξαηηθφ ηακείν ήηαλ άδεην θαη ηα ζηξαηεχκαηα έπξεπε λα ληπζνχλ λα 

πιεξσζνχλ θαη λα ζπληεξεζνχλ. Σα κέιε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ζηελ Δζλνζπλέιεπζεο ηεο 
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Πξφλνηαο (1832) θεξχζζνπλ γεληθή ακλεζηία θαη επηθπξψλνπλ ηελ εθινγή ηνπ ζσλα. 

Αθνινχζεζαλ δχν  ρξφληα ράνπο, δηαηαξαρήο θαη αλαξρίαο, ψζπνπ ζηηο 7 Μαΐνπ ηνπ 1832 κε ηε 

πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ, πνπ ζπλππέγξαςαλ νη Μεγάιεο Γπλάκεηο (Αγγιία, Γαιιία θαη Ρσζία), 

επηιέρζεθε σο πξψηνο βαζηιέαο ηεο Διιάδνο ν δεθαεθηάρξνλνο πξίγθηπαο ζσλαο, 

δεπηεξφηνθνο γηνο ηνπ βαζηιέα Λνπδνβίθνπ Α  ́ηεο Βαπαξίαο. Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο ήζειαλ λα 

ηεξκαηίζνπλ νξηζηηθά ην ειιεληθφ δήηεκα θαη λα επηθέξνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ζηελ Δγγχο 

Αλαηνιή
13

. Σα άξζξα (9-10) ηεο πλζήθεο εμνπζηνδνηνχζαλ ηνλ Λνπδνβίθν λα νξίζεη κηα 

ηξηκειή Αληηβαζηιεία, ε νπνία ζα αζθνχζε ηε βαζηιηθή εμνπζία σο ηελ ελειηθίσζε ηνπ ζσλα 

θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ είθνζη ρξφλσλ ηνπ. Με ηα άξζξα (14-15) πξνβιεπφηαλ ν ζρεκαηηζκφο 

ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο 3.500 αλδξψλ, πνπ ζα ζπλφδεπαλ ηνλ βαζηιηά θαη ηελ Αληηβαζηιεία ζηελ 

Διιάδα. Δπίζεο, Βαπαξνί αμησκαηηθνί ζα αλαιάκβαλαλ ηελ νξγάλσζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. 

Ο λεαξφο βαζηιηάο έθηαζε ζην Ναχπιην ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ/ 6 Φεβξνπαξίνπ 1833, κε ηε 

βξεηαληθή θξεγάηα «Μαδαγαζθάξε» θαη έγηλε δεθηφο κε ελζνπζηαζκφ απφ ηνπο Έιιελεο, παξά 

ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπ. Ο Λνπδνβίθνο δηφξηζε κε δηάηαγκα ηεο 5
εο

 Οθησβξίνπ 1832 σο 

Αληηβαζηιείο: ηνλ θφκε Joseph Ludwig von Armansperg, πξψελ πνιηηηθφο ηεο Βαπαξίαο, ηνλ 

θαζεγεηή γεξκαληθνχ θαη γαιιηθνχ Γηθαίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνλάρνπ Georg Ludwig 

von Maurer θαη ηνλ αληηζηξάηεγν Karl Willhelm von Heideck.  

Μεηά ηελ άθημε ηνπ ζσλα ε Αληηβαζηιεία ζεζκνζέηεζε έλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, ην 

νπνίν θπξηάξρεζε ζηελ Διιάδα γηα έλα πεξίπνπ αηώλα. Με ζηόρν ηε λνκνζεηηθή ζεκειίσζε θαη 

νξγάλσζε ζπλνιηθά ηνπ λενειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο εμέδσζε δηάηαγκα «Πεξί 

ζπζηάζεσο ἐπηηξνπῆο πξόο δηνξγαληζκόλ ηῶλ ζρνιείσλ» ηεο νπνίαο ζθνπόο ήηαλ αθελόο ε 

πιεξνθόξεζε ηεο Αληηβαζηιείαο πεξί ηεο θαηαζηάζεσο ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο θαη  

αθεηέξνπ ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηα κέζα βειηίσζήο ηεο. Με άιιν δηάηαγκα ε Αληηβαζηιεία 

θαζόξηζε ηα θαζήθνληα ηνπ Γξακκαηέσο «ἐπί ηῶλ Ἐθθιεζηαζηηθῶλ θαί ηῆο Γεκνζίνπ 

Ἐθπαηδεύζεσο ηῆο Ἐπηθξαηείαο» Ζ αλσηέξσ Δπηηξνπή έπξεπε λα εθπνλήζεη ζρέδην γηα ηελ 

ίδξπζε ρνιείσλ ηνπ ιανύ, Διιεληθώλ ρνιείσλ, Γπκλαζίσλ θαη ελόο Παλεπηζηεκίνπ, δειαδή 

βαζκίδσλ αληίζηνηρσλ πξνο απηέο ηνπ γεξκαληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, πξάγκα πνπ 

έπξαμε θαηαιήγνληαο ζε κηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε, ε νπνία αλαθεξόηαλ ζʹ όιεο ηηο βαζκίδεο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ νπνία ππέβαιε ζηελ Αληηβαζηιεία ρσξίο, όκσο εθείλε λα ηελ 
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εθαξκόζεη. Οη Βαπαξνί αληηβαζηιείο ήξζαλ κε δηάθνξεο αληηιήςεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ζέιεζαλ λα ηηο επηβάινπλ, γεγνλφο πνπ θαηάθεξαλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ πξνρσξψληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο.  

Γηα ηε ζηνηρεηψδε εθπαηδεχζσ ειήθζε σο βάζε ν αληίζηνηρνο γαιιηθόο λόκνο θαη γηα ηε 

κέζε ν βαπαξηθόο. Ζ πξώηε (ζηνηρεηώδεο εθπαηδεχζσ) νξγαλώζεθε κε ην δηάηαγκα ηεο 21εο 

Ννεκβξίνπ 1833, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηνλ λόκν ηεο 6εοΦεβξνπαξίνπ 1834 πνπ νξίδεη ηελ 

εθπαηδεχζσ ππνρξεσηηθή θαη δελ θάλεη δηάθξηζε θύινπ σο πξνο ηα βαζηθά καζήκαηα. Ζ κέζε 

εθπαηδεχζσ πάιη νξγαλώζεθε κε ηα δηαηάγκαηα ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 1836: α)Πεξί ηνῦ 

θαλνληζκνῦ ηῶλ ἑιιεληθῶλ ζρνιείσλ θαί γπκλαζίσλ θαη β) Πεξὶ ηνῦ δηνξγαληζκνῦ θαὶ ηῆο 

ηάμεσο ηῶλ καζεκάησλ ηῶλ ἑιιεληθῶλ ζρνιείσλ θαὶ γπκλαζίσλ, πνπ αλαθεξόηαλ κόλν ζε 

άξξελεο καζεηέο, «παῖδαο», απνθιείνληαο νπζηαζηηθά ηα θνξίηζηα από ηε κέζε εθπαηδεχζσ, 

αιιά θαη από ηελ αλώηαηε, πνπ ηελ πξνυπέζεηε. Οη δηαηάμεηο απηέο ζπκπιεξώζεθαλ αξγόηεξα, 

ην 1857, κε ηνλ Ἐζσηεξηθόλ θαλνληζκόλ ηῶλ Γπκλαζίσλ θαὶ ηῶλ Ἑιιεληθῶλ ζρνιείσλ, θαζώο 

θαη κε νξηζκέλεο άιιεο ξχζκηζεο πνπ αθνξνύζαλ θπξίσο ζε ζέκαηα ιεηηνπξγηθά θαη έηζη 

ζπκπιεξσκέλεο, ίζρπζαλ, ζηα θύξηα ζεκεία ηνπο, σο ην 1929. 

Σα κέιε ηεο Αληηβαζηιείαο πνπ ζπλφδεπαλ ην βαζηιηά ζσλα, αλάκεζα ζηα θξαηηθά 

έξγα πνπ είραλ ζέζεη γηα ην ειιεληθφ θξάηνο, απνθάζηζαλ θαη ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ κέζεο 

εθπαίδεπζεο θαη αξγφηεξα Παλεπηζηήκην (1837), αθνινπζψληαο ηα επξσπατθά πξφηππα θαη 

νινθιεξψλνληαο ηελ θαπνδηζηξηαθή εθπαίδεπζε. Οη δηαδηθαζίεο μεθίλεζαλ μαλά ην 1836 απφ 

ηνλ θαγθειάξην Armansperg, ν νπνίνο παξνπζίαζε ζηνλ βαζηιηά ζσλα, πξηλ ηελ εθπλνή ηνπ 

1836, δπν δηαηάγκαηα «πεξί ζπζηάζεσο παλεπηζηεκίνπ», πνπ βαζίδνληαλ ζε εθείλα ηνπ Maurer. 

Ο ζσλαο δελ επηθχξσζε φκσο ην ζρέδην απηφ. Αθνινχζεζε ζρεδφλ ακέζσο ε έξεπλα γηα ην 

δήηεκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απφ ηνλ Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βφλλεο, Christian-August 

Brandis (1790-1867), ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κσλ/λν ρηλά. Σν Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

νλνκάζηεθε «Παλεπηζηήκηνλ ηνπ ζσλνο», ή «Οζψλεην Παλεπηζηήκην» ή «Οζσληθφλ». Ζ 

εξκελεία ηεο νλνκαζίαο απηήο έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ηε ζηαζεξή πξαθηηθή ησλ 

γεξκαληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ηνπ Μεζαίσλα λα έρνπλ ζηνλ ηίηιν ηνπο ην φλνκα ηνπ εγεκφλα 
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ηδξπηή ηνπο δελ ήηαλ κφλν ην πξψην αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο Διιάδνο, αιιά ην πξψην 

ζε φιε ηελ ηνπξθνθξαηνχκελε Βαιθαληθή
14

. 

Σν έξγν ηεο Αληηβαζηιείαο κεηαθέξζεθε απηνχζην ζηελ Διιάδα απφ ηε Βαπαξία θαη 

εκπινπηηζκέλν κε επξσπατθνχο πνιηηηθνχο θαη λνκηθνχο ζεζκνχο. Γελ ήηαλ φκσο εθείλν πνπ 

είραλ νξακαηηζηεί νη επαλαζηαηεκέλνη Έιιελεο. Ζ θαηάζηαζε πνπ αληίθξηζαλ νη Βαπαξνί, ήηαλ 

ηξαγηθή. Γελ ππήξραλ νχηε ζρνιεία, νχηε δηθαζηήξηα, κε απνηέιεζκα λα θπξηαξρεί ε βία ζε φιε 

ηελ επηθξάηεηα. Γελ ππήξρε ζηξαηφο, νχηε λαπηηθφ. Ζ θαηάζηαζε ήηαλ αμηνζξήλεηε, έπξεπε λα 

πιεξσζνχλ ηα ζηξαηεχκαηα, νη κηζζνί ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, λα απνδεκησζνχλ ηα λαπηηθά 

λεζηά Όδξα, πέηζεο, Φαξά θαη λα θηλεζεί ην εκπφξην
15

. Ζ αληηβαζηιεία θαηαπηάζηεθε αξθεηά 

γξήγνξα κε ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ην ζεσξνχζε απφ ηα βαζηθφηεξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο θαη αδηακθηζβήηεηα θαίλεηαη λα έγηλαλ νπζηαζηηθά βήκαηα. Οη δπζθνιίεο πνπ είρε λα 

αληηκεησπίζεη ήηαλ ηεξάζηηεο: έιιεηςε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ειάρηζηνη νηθνλνκηθνί πφξνη 

θαη αλππαξμία ζρνιηθψλ δνκψλ. Ζ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο λνκνζεηήζεθε ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγαληζκνχ θαη κεραληζκνχ πνπ ιεηηνχξγεζε ζηε Βαπαξία θαη 

δηαηξέζεθε ζε 7 ππνπξγεία: Δζσηεξηθψλ, Δμσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, ηξαηησηηθψλ, Ναπηηθψλ, 

Δθθιεζηαζηηθψλ θαη εθπαίδεπζεο. Πξνζηέζεθε κάιηζηα σο παξάξηεκα ην δεκνζηνλνκηθφ 

γξαθείν, απαξαίηεην γηα ηελ επίιπζε επηζηηηζηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Σνλ Μάξηην ηνπ 1833 ζπζηάζεθε κηα εηδηθή επηηξνπή, κε ζθνπφ λα εθπνλήζεη έλα ζρέδην 

νξγάλσζεο ηεο Δθπαίδεπζεο. Ζ επηηξνπή απηή απνηειείην απφ πξφζσπα πνπ είραλ ζπλεξγαζηεί 

θαη κε ηνλ Καπνδίζηξηα ζηνλ ηνκέα απηφ. Ο Ησάλλεο Κνθθψλεο, ν Ησάλλεο Βέλζπινο, ν 

Αιέμαλδξνο νχηζνο, ν Αλαζηάζηνο Πνιπδσίδεο θαη ν Κσλζηαληίλνο ρηλάο απνηεινχζαλ ηελ 

ελ ιφγσ επηηξνπή, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Γξακκαηέα ηεο Παηδείαο. Με γνξγνχο ξπζκνχο ε 

επηηξνπή απηή θαηέζεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1833 ζηε γξακκαηεία ηεο Παηδείαο έλα ζρέδην, ην νπνίν 

δελ εθαξκφζηεθε πνηέ. Σν ζρέδην απηφ πξνέβιεπε ηε ζεζκνζέηεζε ηεηξαεηνχο Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ, ηξηεηνχο Γπκλαζίνπ, ηξηεηνχο Λπθείνπ θαη ηεηξαεηνχο Παλεπηζηεκίνπ απνηεινχκελν 

απφ έμη ζρνιέο (Φηινζνθηθή, Θενινγηθή, Ηζηνξηθή, Ννκηθή, Φπζηθή, Ηαηξηθή). Σέινο, 

πξνβιεπφηαλ ε ίδξπζε κηαο Αθαδεκίαο σο επηζηέγαζκα φισλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, αλ θαη 

ζπλδχαδε κε αξκνληθφ ηξφπν ηηο επξσπατθέο θαηλνηνκίεο κε ηηο απηφρζνλεο αλάγθεο, δελ 

                                                           
14

 Θαλάζεο Υξήζηνπ, Κσλζηαληίλνο Γεκεηξίνπ Σρηλάο, φ. π., ζ.138-139 
15

 Απφζηνινο Δ. Βαθαιφπνπινο, φ. π., ζ.210-211 



[15] 
 

εθαξκφζηεθε. Ζ κε εθαξκνγή ηνπ πξνθάιεζε κηα ζηαζηκφηεηα ζηελ εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο Δθπαίδεπζεο, απφ ηελ έιεπζε ησλ Βαπαξψλ σο ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα
16

. Ζ 

Αληηβαζηιεία έδσζε κεγαιχηεξν βάξνο ζηα ζεσξεηηθά θαη θιαζηθηζηηθά καζήκαηα θαη ιηγφηεξν 

ζηα πξαθηηθά.  

Αξρηθά, κηα απφ ηηο πξψηεο θηλήζεηο ησλ Βαπαξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ ε 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ ηεο Αίγηλαο κε ην δηάηαγκα ηεο 23
εο

 Οθησβξίνπ/4
εο

 

Ννεκβξίνπ ηνπ 1833 πεξηνξίδνληάο ην ζηνλ αξρηθφ ηνπ ζθνπφ, δειαδή ζην λα καζαίλνπλ ηα 

νξθαλά παηδηά κηα ηέρλε γηα λα κπνξέζνπλ λα βηνπνξηζηνχλ. Σν Κεληξηθφ Γηδαθηήξην πνπ 

ππήξρε κέζα ζην Οξθαλνηξνθείν αλαδηνξγαλψζεθε κε παιηφ θαη λέν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, 

αιιά θαη λέα καζήκαηα, ζεκεηψλνληαο ηεξάζηηα πξφνδν ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ. χκθσλα 

κε ην άξζξν 4 ηνπ βαζηιηθνχ δηαηάγκαηνο  πεξί δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο 6
εο

 /18
εο

 Φεβξνπαξίνπ 

ηνπ 1834
17

, ηδξχζεθαλ ζε θάζε δήκν α ́ , β ́ θαη γ ́ ηάμεσο  δεκνηηθά ζρνιεία. θνπφο απηψλ ησλ 

ζρνιείσλ πέξα απφ ηελ κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ ήηαλ ε θαιιηέξγεηα ηεο επζέβεηαο, ηεο αγάπεο 

πξνο ην αγαζφλ θαη ην αιεζέο θαη ηεο θιίζεσο πξνο ηελ αξεηή
18

. Οη δήκνη ήηαλ ππεχζπλνη γηα 

ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ησλ ζρνιείσλ απηψλ. πνπ δελ ππήξρε ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, ζα 

ίδξπε δεκνηηθά ζρνιεία ε Κπβέξλεζε κε επηρνξεγήζεηο απφ ην Γεληθφ Δθθιεζηαζηηθφ θαη 

ρνιηθφ Σακείν. Ζ θνίηεζε ήηαλ ππνρξεσηηθή θαη δηαξθνχζε επηά έηε θαη ζε απηά θνηηνχζαλ 

παηδηά ειηθίαο απφ 7 έσο 12 εηψλ. Διάρηζηα ζρνιεία ιεηηνχξγεζαλ κε πέληε ή θαη ιηγφηεξεο 

ηάμεηο, εμππεξεηνχληαλ απφ έλα κφλν δάζθαιν θαη εθαξκνδφηαλ ε αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο. πλήζσο ηα δεκνηηθά ήηαλ κεηθηά, ειάρηζηεο ήηαλ νη πεξηνρέο πνπ δηέζεηαλ 

ζρνιεία αξξέλσλ θαη ζειέσλ. Φπζηθά ζηα ζρνιείν ζειέσλ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ην 

απνηεινχζαλ κφλν γπλαίθεο. Οη δάζθαινη ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, δηαηξνχληαλ ζε ηξεηο ηάμεηο, 

αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηε δηδαζθαιία. Τπήξραλ νη δάζθαινη ησλ 

λνκψλ θαη επαξρηψλ , νη δάζθαινη ησλ δήκσλ α ́ ηάμεσο θαη νη δάζθαινη ησλ δήκσλ β ́ θαη γ ́ 

ηάμεσο. Ζ αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο γηα λα αληηκεησπηζηεί ε 

ηξνκαθηηθή έιιεηςε δαζθάισλ θαη ε αλππαξμία νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ Παηδεία. Σα 

καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ήηαλ ε γξαθή θαη ε αλάγλσζε, ε αξηζκεηηθή, 
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 Θαλάζεο Υξήζηνπ, φ. π., ζ. 51 
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 ηέθαλνο Π. Παπαγεσξγίνπ, Από ην γέλνο ζην έζλνο: Η ζεκειίσζε ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, 1821-1862, Αζήλα 

2005, ζ. 352 
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νη ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, ηεο γεσγξαθίαο θαη ηεο θπζηθήο, ζξεζθεπηηθή 

ηζηνξία θαη νξζφδνμε θαηήρεζε πνπ δηδαζθφηαλ απφ ηεξέα.  

Ζ κέζε εθπαίδεπζε νξγαλψζεθε κε ην πξψην δηάηαγκα ηεο 21
εο 

/3
εο

 Γεθεκβξίνπ 1833 

θαη κε ην επφκελν «Πεξί ηνπ δηνξγαληζκνχ θαη ηεο ηάμεσο ησλ καζεκάησλ ησλ ειιεληθψλ 

ζρνιείσλ θαη γπκλαζίσλ» ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 1836 ζε δχν θχθινπο: ην Διιεληθφ ρνιείν θαη 

ην Γπκλάζην. Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαλ ζηα Διιεληθά ρνιεία ήηαλ: ε αξραία θαη λέα 

ειιεληθή θηινινγία, ηα ζξεζθεπηηθά, ε αξηζκεηηθή, ε γεσγξαθία θαη ε θαιιηγξαθία. ηηο δπν 

ηειεπηαίεο ηάμεηο δηδαζθφηαλ θαη ε ιαηηληθή γιψζζα γηα φζνπο ζα πξνρσξνχζαλ ζην Γπκλάζην. 

Σν Διιεληθφ ρνιείν ήηαλ κηα κίκεζε ηνπ γεξκαληθνχ Λαηηληθνχ ρνιείνπ (Lateinische 

Schüller), απνηειείην απφ ηξεηο ηάμεηο θαη θάζε ηάμε έρεη ην δηθφ ηεο δάζθαιν, ν δάζθαινο ηεο 

κεγαιχηεξεο ηάμεο ήηαλ παξάιιεια θαη πξντζηάκελνο ηνπ ζρνιείνπ θέξνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ 

ζρνιάξρε. Σν κάζεκα ησλ ειιεληθψλ θάιππηε ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο δηδαζθαιίαο (12 ψξεο ζε 

θάζε ηάμε) θαη εθηφο ησλ άιισλ καζεκάησλ, δφζεθε κεγάιε ζεκαζία ζηελ εθκάζεζε ηεο 

γαιιηθήο γιψζζαο θαη ησλ Λαηηληθψλ γηα ηνπο καζεηέο πνπ επηζπκνχζαλ λα ζπλερίζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζην Γπκλάζην. Δπηπιένλ δηδάζθνληαλ εγθπθινπαηδηθψο αξηζκεηηθή, θαιιηγξαθία, 

θαηήρεζε θαη ηεξά ηζηνξία, γεσγξαθία θαη γεληθή ηζηνξία, αξρέο θπζηθήο θαη θπζηθή ηζηνξία, 

κνπζηθή θαη δσγξαθηθή. Σν παξαπάλσ δηάηαγκα ξχζκηδε ιεπηνκεξψο ην πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο, ηελ χιε ησλ καζεκάησλ, ηνλ έιεγρν ησλ καζεηψλ, ηνλ ηξφπν εμέηαζεο θαη 

πξνβηβαζκνχ ησλ καζεηψλ, ηα πξνζφληα ησλ δηδαζθάισλ θαη ηε  κηζζνδνζία ηνπο. Οη δάζθαινη 

ησλ Διιεληθψλ ρνιείσλ έπξεπε λα θαηέρνπλ ζε θαιφ επίπεδν ηε λέα θαη αξραία ειιεληθή 

γιψζζα θαη ηα ιαηηληθά, λα γλσξίδνπλ άξηζηα αξηζκεηηθή, γεσγξαθία θαη γεσκεηξία. Δπηπιένλ 

ζα έπξεπε λα γλσξίδνπλ ηα ζπνπδαηφηεξα θαη ηα βαζηθφηεξα απφ ηελ ηεξά ηζηνξία θαη 

θαηήρεζε, ηε θπζηθή ηζηνξία, ηελ αλζξσπνινγία, ηελ εζηθή, ηε κνπζηθή θαη ηε δσγξαθηθή. 

Καλέλαο ππνςήθηνο δάζθαινο Διιεληθνχ ρνιείνπ δελ πξνηείλεηαη πξνο δηνξηζκφ, αλ ππάξρνπλ 

«ακθηβνιίεο πεξί ησλ εζώλ θαη ηεο ζξεζθεπηηθόηεηαο απηνύ»
19

. χκθσλα κε ην ελ ιφγσ 

δηάηαγκα νη κηζζνί ησλ δηδαζθφλησλ θπκαίλνληαλ σο εμήο : ν δάζθαινο ηεο α΄ ηάμεο είρε κηζζφ 

120 δξαρκέο, ηεο β΄ ηάμεο 150 δξαρκέο θαη ηεο γ΄ ηάμεο 180 δξαρκέο. Πξνβιεπφηαλ επίζεο αλά 

πεληαεηία αχμεζε κηζζνχ  θαηά 1/5 κέρξη ην αλψηεξν φξην ησλ 250 δξαρκψλ. Παξαηεξψληαο ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαίλεηαη πσο ηζηνξία δηδαζθφηαλ 6 ψξεο ηελ 
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 ηέθαλνο Π. Παπαγεσξγίνπ, φ. π., ζ.354 
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εβδνκάδα ζε θάζε ηάμε, ε Γεσγξαθία θαη ε Ηεξά Ηζηνξία 7 ψξεο, ε Ζζηθή θαη ε Καηήρεζε 6 

ψξεο, ε Αξηζκεηηθή, ηέινο ε Γεσγξαθία θαη ε Φπζηθή 9 ψξεο ηελ εβδνκάδα ζε θάζε ηάμε. 

Έηζη, ζχκθσλα κε ην βαζηιηθφ Γηάηαγκα ζην Ναχπιην ηελ πξσηεχνπζα ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο ηδξχζεθε ην 1833 ην πξψην ζρνιείν Μέζεο εθπαίδεπζεο πνπ νλνκάζηεθε Γπκλάζην, 

καδί κε ην θαηψηεξν ζρνιείν κέζεο εθπαίδεπζεο, ην Διιεληθφ ρνιείν. Μέρξη ην 1835 

ιεηηνπξγνχζαλ ηξία Διιεληθά ζρνιεία ζην Ναχπιην, ηε χξν θαη ηελ Αζήλα. Με ην δηάηαγκα 

ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ 1835 ηδξχζεθαλ άιια δέθα ειιεληθά ζρνιεία, ζηελ Άκθηζζα, Καιακάηα, 

Λακία, Μεζνιφγγη, Πάηξα, πάξηε, Σήλν Σξίπνιε, Υαιθίδα θαη Όδξα. Οη απφθνηηνη ηνπ 

Διιεληθνχ ζρνιείνπ εηζάγνληαλ κε εμεηάζεηο ζην Γπκλάζην. Οη πφιεηο κπνξνχζαλ λα 

ζπγθξνηήζνπλ Γπκλάζην κηαο  έσο θαη ηξηψλ ηάμεσλ. Σν Γπκλάζην είρε ηέζζεξηο ηάμεηο θαη κφλν 

νη καζεηέο πνπ πεξάησλαλ θαη ηηο ηέζζεξηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ κπνξνχζαλ λα πξνρσξήζνπλ 

ζην Παλεπηζηήκην. ε θάζε Διιεληθφ ρνιείν θαη Γπκλάζην ζπζηάζεθε εθνξεία πνπ ππαγφηαλ 

απεπζείαο ζηνλ Γξακκαηέα Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο. Μέιε ηεο εθνξείαο 

ήηαλ: o δηνηθεηήο ηεο πεξηθέξεηαο, πνπ ήηαλ θαη πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο, έλαο κνξθσκέλνο 

ππάιιεινο, ν θιεξηθφο ηεο πεξηνρήο, ν δήκαξρνο θαη δπν δεκφηεο εθιεγκέλνη απφ ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην. Αλ δελ ππήξρε δηνηθεηήο ζηελ πεξηθέξεηα, πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξηδφηαλ ν 

δήκαξρνο, κε απφθαζε ηνπ Νφκνπ. Σα κέιε ηεο εθνξείαο ήηαλ ππνρξεσκέλα λα θξνληίδνπλ γηα 

ην δηνξηζκφ ησλ θαζεγεηψλ, κπνξνχζαλ λα παξεπξίζθνληαλ εληφο θαη εθηφο ζρνιηθψλ 

αηζνπζψλ, λα θάλνπλ ηαθηηθέο επηζθέςεηο, λα θξνληίδνπλ γηα ηελ αγνξά βηβιίσλ ή αληηθεηκέλσλ 

πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ην κάζεκα, ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηηο νηθνλνκηθέο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ θαη 

ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, είραλ ηελ ππνρξέσζε λα δψζνπλ αλαθνξά ζηε Γξακκαηεία γηα 

ηελ θαηάζηαζε, ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη ηηο ειιείςεηο ηνπ ζρνιείνπ
20

. Οη δηδάζθνληεο ζην 

Γπκλάζην δελ νλνκάδνληαλ δάζθαινη, αιιά θαζεγεηέο. Γηνξίδνληαλ πέληε θαζεγεηέο ζε θάζε 

ζρνιείν, έλαο γηα ηα καζεκαηηθά, δπν γηα ηα θηινινγηθά θαη ηα θιαζηθά καζήκαηα θαη έλαο γηα 

ηα ππφινηπα καζήκαηα, φπσο ηε γεσγξαθία, ηε ρεκεία, ηε θπζηθή, ηελ αλζξσπνινγία, ηε 

θηινζνθία θαη ηα γαιιηθά.  Παξαηεξψληαο ην ζρνιηθφ πξφγξακκα ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ζχκθσλα 

κε ην δηάηαγκα «πεξί δηνξγαληζκνχ θαη ηάμεσο ειιεληθψλ ζρνιείσλ θαη Γπκλαζίσλ», ηα 

ιαηηληθά δηδάζθνληαλ 4 ψξεο ζηελ πξψηε, 6 ζηε δεπηέξα 5 ζηελ ηξίηε θαη 4 ζηελ ηεηάξηε 
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Γπκλαζίνπ. Ζ ηζηνξία, ηα καζεκαηηθά, ε γεσγξαθία, ηα γαιιηθά, ε εηζαγσγή ζηε θηινζνθία, ε 

ζεσξία ησλ πεξί ηνλ ιφγνλ επηζηεκψλ θαη ε θαηήρεζε δηδάζθνληαλ 2 ψξεο ζε θάζε ηάμε. Σέινο 

ε θπζηθή ηζηνξία δηδαζθφηαλ 2 ψξεο ζηελ πξψηε, 2 ζηε δεπηέξα 2 ζηελ ηξίηε θαη 3 ζηελ 

ηεηάξηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ. Σν Γπκλάζην θαη ην Διιεληθφ ζην Ναχπιην, ζηεγάζηεθαλ κέρξη ην 

1856 ζε παιηφ ηνπξθηθφ νίθεκα ζηελ νδφ Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ, πηζαλφηαηα ζηελ ίδηα ζέζε 

πνπ κεηέπεηηα ρηίζηεθε ην θηίξην ηνπ Γπκλαζίνπ.  

ηηο αξρέο ηνπ 1860 παξαηεξήζεθε κηα αζξφα ίδξπζε ειιεληθψλ ζρνιείσλ, ζπιιφγσλ 

εηαηξεηψλ θαη αδειθνηήησλ, γηα λα δηαδψζνπλ ηελ ειιεληθή παηδεία θαη λα αθππλίζνπλ ηελ 

εζληθή ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ. Ζ εθπαηδεπηηθή απηή θίλεζε νθείιεηαη ζηελ δξαζηεξηφηεηα θαη 

ζηελ ππνζηήξημε δπν ζπιιφγσλ ηεο Αζήλαο ην «χιινγν πξνο δηάδνζηλ ησλ ειιεληθψλ 

γξακκάησλ» θαη ηεο «Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο» επηρεηξψληαο ηε δηάδνζε θαη ηελ πξναγσγή 

ηεο ειιεληθήο παηδείαο. ηελ πεξηθέξεηα Αξγνιηδνθνξηλζίαο ιεηηνπξγνχζαλ θαη άιια ζρνιεία, 

φπσο ε Γπλαηθεία ρνιή ηεο Διέλεο Γαλέδε, ε Αλψηεξε ρνιή Ναππιίνπ ηεο Charlotte 

Volmerange σο ηδησηηθφ ζρνιείν ζειέσλ, ην Γεξκαληθφ ρνιείν, ην ζρνιείν θνξαζίδσλ ηεο 

Πξφλνηαο θαη ην ζρνιείν θνξαζίδσλ Branciard
21

. 
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1.2. Η ίδρσζε ηοσ πρώηοσ Γσκλαζίοσ ζηο Ναύπιηο 

ηηο 21 Ννεκβξηνπ/3 Γεθεκβξίνπ 1833 ηδξχζεθε ζην Ναχπιην ην πξψην ζρνιείν κέζεο 

εθπαίδεπζεο πνπ νλνκάζηεθε Γπκλάζην. ην ίδην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα νξίζηεθε θαη ε ίδξπζε 

Διιεληθνχ ρνιείνπ. Ζ επίζεκε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ Διιεληθνχ ρνιείνπ 

θαίλεηαη λα έγηλε ζηηο 12/24 Μαξηίνπ 1834. Σν Γπκλάζην θαη ην Διιεληθφ ρνιείν θαίλεηαη λα 

ζηεγάζηεθαλ κέρξη ην 1857 ζε θάπνην παιηφ ηνπξθηθφ νίθεκα ζηελ ίδηα ζέζε πνπ βξίζθεηαη 

ζήκεξα ην Γεκαξρείν. Μηαο θαη ην Γπκλάζην ηδξχζεθε ππφ ηελ θξνληίδα ηνπ βαζηιηά, είρε ηελ 

εχλνηα θαη ηελ ζηήξημή ηνπ, γηα ην ιφγν απηφ απνηέιεζε κάιηζηα πξφηππν ζρνιείν γηα πνιιά 

ρξφληα, θξνληίδνληαο πάληα λα ζηέιλνληαη νη ηθαλφηεξνη θαζεγεηέο θαη γπκλαζηάξρεο. Αθνχ ην 

πξψην ζρνιείν κέζεο εθπαίδεπζεο ηδξχζεθε ζην Ναχπιην, πιήζνο θφζκνπ απφ φιε ηελ Διιάδα 

ζπλέξξεε ζηελ πξσηεχνπζα γηα λα θνηηήζεη ζε απηφ. ην Γπκλάζην εηζάγνληαλ καζεηέο πνπ 

είραλ ηειεηψζεη ην αιιεινδηδαθηηθφ ζρνιείν, απηνδίδαθηνη, φζνη δηέζεηαλ ηε ζηνηρεηψδε 

κφξθσζε απφ εγθχθιηα ζρνιεία ειιεληθψλ θνηλνηήησλ ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη φζνη είραλ 

απνθνηηήζεη ην Διιεληθφ ρνιείν, θαηφπηλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ. Σα πξψηα ρξφληα ην 

Γπκλάζην ιεηηνπξγνχζε κε δπν ηάμεηο θαη παξαηεξείηαη ην εμήο γεγνλφο, καζεηήο λα δηδάζθεηαη 

θαηά ην ίδην ζρνιηθφ έηνο ηζηνξηθά θαη θηινινγηθά καζήκαηα ηεο κηαο ηάμεο θαη καζεκαηηθά 

ηεο άιιεο ηάμεο. Ο καζεηήο απηφο κε ηελ απνπεξάησζε φισλ ησλ καζεκάησλ κπνξνχζε λα 

πάξεη ην απνιπηήξην ηνπ Γπκλαζίνπ. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1835-1836 ην Γπκλάζην ιεηηνπξγεί κε 

ηξεηο ηάμεηο θαη φζνη απνθνηηνχλ έρνπλ δηθαίσκα λα εγγξαθνχλ ζην Παλεπηζηήκην ρσξίο 

εμεηάζεηο. 

 Ζ εγγξαθή ησλ καζεηψλ ζην Γπκλάζην κέρξη ην 1836 ήηαλ δσξεάλ. Απφ ην Γεθέκβξε 

απηνχ ηνπ έηνο εθδφζεθε δηάηαγκα πνπ φξηδε ην πνζφ ησλ 3 δξαρκψλ γηα εγγξαθή ζην Διιεληθφ 

ζρνιείν θαη ην πνζφ ησλ 5 δξαρκψλ γηα εγγξαθή ζην Γπκλάζην. Πνιινί απφ ηνπο καζεηέο ήηαλ 

ππφηξνθνη ηνπ θξάηνπο θαη απηνί ήηαλ ζπρλά νξθαλνί ή εληειψο άπνξνη. Σν ίδην Γηάηαγκα 

φξηδε γηα ηνπο 12 ππνηξφθνπο ηνπ Γπκλαζίνπ, κεηά ην πέξαο ηε θνίηεζεο ηνπο λα ιάβνπλ ζέζεηο 

δηδαζθάισλ ζε Διιεληθά ζρνιεία. Ζ ππνηξνθία ηνπο ήηαλ 45 δξαρκέο ην κήλα θαη θξφληηδαλ λα 

δείρλνπλ άξηζηε δηαγσγή θαη λα πξνάγνληαη ζηελ επφκελε ηάμε, αιιηψο ε ππνηξνθία ηνπο ζα 

ραλφηαλ. Σα ρξήκαηα ησλ ππνηξφθσλ θάπνηεο θνξέο θαζπζηεξνχζαλ θαη δηακαξηχξνληαλ 

κεηαβαίλνληαο ζηελ Αζήλα γηα λα πιεξσζνχλ. ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο παξαδίδνληαη 

απφ ηνλ εθάζηνηε γπκλαζηάξρε πξνο ην Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο νη νλνκαζηηθνί θαηάινγνη ησλ 
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καζεηψλ. Ο δηεπζπληήο Αλαζηαζηάδεο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1836-1837, θαίλεηαη λα πξνβαίλεη 

θαη ζε παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επθπΐα θαη ηηο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή 

θαη παξαθάησ ην ήζνο ηνπ
22

.  

ην Ναχπιην απφ ην 1824 παξαηεξνχληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ απφθηεζε θαη ηε δηάρπζε 

λνκηθήο παηδείαο πνπ ίζσο λα απμήζεθε θαη γηα ιφγνπο δηεθδηθήζεσλ ζέζεσλ ελ φςεη ηεο 

ίδξπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σν ζρφιην ηεο εθεκεξίδαο Αζελά ηνλ Μάξηην ηνπ 1838 

γηα ην Ναχπιην είλαη θαπζηηθφ, θαηά ηνλ Σξηαληάθπιιν θιαβελίηε : «εηο ηελ πφιηλ καο 

ζήκεξνλ ππάξρεη ζπξκφο λνκνινγίαο, φινη νη δηθεγφξνη επαγγέιινληαη ηνλ λνκνδηδάζθαινλ, νη 

κελ ζπγγξάθνπλ, νη δε παξαδίδνπλ, άιινη εθδίδνπλ, άιινη πξνθεξχηηνπλ, άιινη εθαιχθζεζαλ 

κε ην δηδαζθαιηθφλ θαιπκκαχρη, άιινη ελζνπζηφληεο θαη ξεηνξεχνληεο αλαθέξνπζη θαη 

απαγγέιινπζηλ σο ην Πάηεξ εκψλ φινπο ηνπο ζπγγξαθείο
23

». 

χκθσλα κε ην βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 1836/ 12 Ηαλνπαξίνπ 1837 «πεξί 

θαλνληζκνύ ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ θαη γπκλαζίσλ» ε κέζε εθπαίδεπζε δηαηξείηαη ζε δπν 

βαζκίδεο. Σν δηάηαγκα απηφ θαζφξηδε ιεπηνκεξψο ηε ιεηηνπξγία ησλ Διιεληθψλ ρνιείσλ θαη 

ησλ Γπκλαζίσλ, πξνβιέπνληαο παξάιιεια γηα ηηο εμεηάζεηο θαη ηηο πνηλέο ησλ καζεηψλ. 

Οξίζηεθε σο δηδαθηέα χιε γηα ην Γπκλάζην ε αξραία Διιεληθή γιψζζα, ηα Λαηηληθά, ηα 

Γεξκαληθά, ε πνιηηηθή ηζηνξία, ηα Μαζεκαηηθά, ε Γεσγξαθία, ε Φπζηθή, ε θπζηθή ηζηνξία, ε 

Αλζξσπνινγία, ε ξεηνξηθή, ε εζηθή θηινζνθία θαη ε δσγξαθηθή σο πξναηξεηηθφ κάζεκα. ηα 

Γπκλάζηα γηα ιφγνπο κάιινλ πνιηηηθνχο δελ ζπκπαζνχζαλ νη καζεηέο ηα Γεξκαληθά θαη δελ 

παξαθνινπζνχζαλ ηε δηδαζθαιία απηνχ ηνπ καζήκαηνο. Με ηα ρξφληα έπαςαλ λα δηδάζθνληαη 

ηα Γεξκαληθά θαη ν Γπκλαζηάξρεο Αλζέικνο ην φξηζε σο πξναηξεηηθφ κάζεκα. χκθσλα κε ην 

Γηάηαγκα ην ζρνιηθφ έηνο δηαηξείηαη ζε δπν εμάκελα, ην ρεηκεξηλφ θαη ην ζεξηλφ, θαηά ηηο 

ηειεπηαίεο κέξεο θάζε εμακήλνπ νξίζηεθε ε δηεμαγσγή ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ
24

.  Οη 

απνιπηήξηεο εμεηάζεηο δηεμάγνληαλ θάζε επηέκβξε. Σν άξζξν 53 ηνπ Γηαηάγκαηνο, αλαθέξεη 

πσο θάζε δηδάζθαινο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πεηζαξρία θαη ηελ επηαμία ηεο ηάμεο ηνπ. Οθείιεη 

λα επαγξππλεί ηελ επηκέιεηα θαη ηελ δηαγσγή ησλ καζεηψλ, λα δίλεη παηξηθέο ζπκβνπιέο, λα 

επηβάιιεη πνηλέο δηα θξαηήζεσο εληφο ηνπ ζρνιείνπ, λα ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο θαη λα δεηά απφ 

                                                           
22

 ΓΑΚ Αξγνιίδαο, ΔΚΠ. 1.1/Β.1.1 
23

 Σξηαληάθπιινο Δ. θιαβελίηεο, Πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηνπ Ναππιίνπ (1833-1862), Ναχπιην 2012, η. 8, ζ.503 
24

  ΓΑΚ Αξγνιίδαο, ΓΖΜ. Ναππιίνπ 1.1/ Ο 56, 1855-1858 
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απηνχο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαγσγή ησλ παηδηψλ. Σν ζέκα απηφ ζα καο απαζρνιήζεη θαη 

παξαθάησ αλαιπηηθφηεξα.  

 

 

1.3. Αλάισζε θαη Παροσζίαζε θηηρίοσ 

Σσποιογία -Μορθοιογία -Λεηηοσργηθόηεηα 

 

            Σν Γπκλάζην θαη ην Διιεληθφ ρνιείν ζην Ναχπιην, θαίλεηαη λα ζηεγάζηεθαλ κέρξη ην 

1857 ζε θάπνην παιηφ ηνπξθηθφ νίθεκα ζηελ ίδηα ζέζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ην Γεκαξρείν. 

ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Υαξάιακπνπ Υξηζηφπνπινπ, επηζεκαίλεηαη πσο ην 

δεκφζην θαηάζηεκα ηνπ Διιεληθνχ ρνιείνπ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ Ναππιίνπ έρεη θαηαζηεί 

εληειψο άρξεζην θαη επηθίλδπλν γηα ηε δσή ησλ καζεηψλ. Γεληθψο, θαίλεηαη λα μεθίλεζε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ κε πνιιέο ειιείςεηο θαη θπξίσο πξνβιήκαηα θηηξηαθά, κηαο θαη ην ηφηε θηίξην, ην 

νπνίν δε ζψδεηαη ζήκεξα, αθνχ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην ππάξρνλ, ήηαλ ζρεδφλ εηνηκφξξνπν, κε 

αίζνπζεο κηθξέο πνπ δελ επαξθνχζαλ γηα ηνπο καζεηέο. 

Απνθαζίδεηαη ινηπφλ λα δηαηεζνχλ 6.300 δξαρκέο γηα επηζθεπή ηνπ ππάξρνληνο θηηξίνπ, 

ελψ παξάιιεια ςεθίδεηαη ε αλαγθαία δαπάλε γηα λα θηηζηεί λέν. ηνλ απνινγηζκφ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηνπ 1857 αλαθέξεηαη: «νηθία ελ Ναππιίσ ζπγθεθξηκέλε εθ 14 δσκαηίσλ 

ησλ αλαγθαίσλ θπιαθώλ θιπ. Δδαπαλήζεθαλ παξά ηνπ δεκνζίνπ δξρ. 23.767 24/00 ζπλεγθόλησλ 

ηνπ Γήκνπ Ναππιηέσλ θαη Γεκνηώλ δξρ. 2.000. ε Οηθία απηή ρξεζηκεύεη εηο θαηάζηεκα ηνπ 

Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Διιεληθνύ Σρνιείνπ
25

». Σν ζρέδην εγθξίλεηαη θαη ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 1857 

ηίζεηαη ν ζεκέιηνο ιίζνο ηνπ Γπκλαζίνπ. Έρεη ηελ ηππηθή θάηνςε ελφο λενθιαζηθνχ κε έλαλ 

θεληξηθφ δηάδξνκν ζηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο, πνπ θαηαιήγεη ζε κηα εζσηεξηθή ζθάια θαη 

αξηζηεξά θαη δεμηά λα ππάξρνπλ δσκάηηα. Σν φλνκα ηνπ αξρηηέθηνλα δε ην γλσξίδνπκε, ινγηθά 

ζα ήηαλ έλαο απφ ηνπο κεραληθνχο ηνπ Αξρηηεθηνληθνχ ηκήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

Ζ ενξηή ησλ Απνβαηεξίσλ ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 1857, ζπλδπάζηεθε κε ηε ζεκειίσζε ηνπ λένπ 

                                                           
25 Μάξσ Καξδακίηζε – Αδάκε, «Τν Γπκλάζην Ναππιίνπ», ζην Απφπεηξα Λφγνπ θαη Σέρλεο, αξ. ηρ. 5 (1993), ζ. 40 
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θηηξίνπ ηνπ Γπκλαζίνπ πνπ ρηίζηεθε κε θξαηηθά ρξήκαηα. Ζ νηθνδφκεζε ηνπ θηηξίνπ ηειείσζε 

ζε έλα ρξφλν, αιιά νη βειηησηηθέο επεκβάζεηο θαη νη ζπκπιεξψζεηο θάπνησλ ηκεκάησλ 

ζπλερίζηεθαλ θαη ηα επφκελα ρξφληα. Σν Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο ζε ζπλελλφεζε κε ην Γήκν 

θαλφληζαλ ηα έμνδα γηα ηελ θαηαζθεπή ζξαλίσλ λα ηα αλαιάβεη ν Γήκνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

μπιεία απφ ηε δηάιπζε ησλ αςίδσλ ηνπ ενξηαζκνχ ηεο 25εηεξίδαο ησλ Απνβαηεξίσλ. 

Ζ πιεξνθνξία ηνπ Ησάλλε Γεκνίξνπ φηη ην λέν θηίξην ζηέγαζε κφλν ην Γπκλάζην θαη ην 

Διιεληθφ ζρνιείν θαηά ην δηάζηεκα 1856-1893 ζηεγάζηεθε ζε νηθία δίπια ζηηο θπιαθέο 

Λενλάξδνπ, πηζαλφηαηα λα κελ επζηαζεί. ην λέν θηίξην, νη 8 αίζνπζέο ηνπ κε εκβαδφλ 20-25 

ηεηξαγσληθά κέηξα ε θάζε κηα, ήηαλ επαξθείο
26

 γηα λα ζηεγάζνπλ ηνπο καζεηέο θαη ησλ δπν 

ζρνιείσλ πνπ πηζαλφηαηα λα κελ μεπεξλνχζαλ ηα 240 άηνκα. ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ 

επηθξαηεί κηα πεξίπινθε δηάηαμε εζσηεξηθψλ ρσξηζκάησλ, απνηέιεζκα δηαξθψλ αιιαγψλ πνπ 

έγηλαλ ζην θηίξην πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο ηνπο. Αξρηθά ην θηίξην ήηαλ 

δηψξνθν, 30 ρξφληα κεηά, ην 1893 πξνζηέζεθε θαη ν δεχηεξνο φξνθνο, έηζη ην ηζφγεην ζηέγαδε 

ην Διιεληθφ ρνιείν θαη νη δπν φξνθνη ην Γπκλάζην
27

. 

Ο πξψηνο φξνθνο επηθνηλσλεί κε ην ηζφγεην κέζσ κηαο εμσηεξηθήο ζθάιαο ζηελ νδφ 

Αλησλνπνχινπ. ηνλ θεληξηθφ δηάδξνκν ηνπ πξψηνπ νξφθνπ, ππάξρεη θαη κηα εζσηεξηθή μχιηλε 

ζθάια, κε ζηξνθή 180 κνηξψλ, πνπ επηθνηλσλεί κε ηνλ δεχηεξν φξνθν. Ζ δηάηαμε ησλ αηζνπζψλ 

ζηνλ πξψην φξνθν είλαη πεξίπνπ ίδηα κε ηνπ ηζνγείνπ. Μφλν κηα αίζνπζα ζηε βνξεηνδπηηθή 

γσλία ηνπ πξψηνπ νξφθνπ θαιχπηεη θαη ην ρψξν ηνπ θεληξηθνχ δηαδξφκνπ, δεκηνπξγψληαο κηα 

κεγάιε ζάια, κε κηα θακάξα ζην εζσηεξηθφ ηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ηηο εθδειψζεηο ή εθεί 

γίλνληαλ ηα καζήκαηα ζπλδηδαζθαιίαο. ην φξνθν απηφ ππάξρεη θαη γξαθείν θαζεγεηψλ. 

Γηαθνξεηηθή είλαη ε δηάηαμε ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ, κάιινλ ινγηθφ αθνχ ε πξνζζήθε ηνπ έγηλε 

κεηαγελέζηεξα. Ο θεληξηθφο ηνπ δηάδξνκνο είλαη παξάιιεινο κε ηελ πξφζνςε, δηαζέηεη 4 

κεγάιεο αίζνπζεο εθ ησλ νπνίσλ νη 3 ηάζζνληαη θάζεηα ηνπ θεληξηθνχ δηαδξφκνπ
28

. Δπίζεο 

ππάξρεη κηα απνζήθε ζην θέληξν ηεο λφηηαο πιεπξάο ηνπ νξφθνπ. Σα δάπεδα ησλ νξφθσλ 

ζηεξίδνληαη ζε μχιηλα κηθξά δνθάξηα πνπ επηζηξψλνληαη κε κσζατθφ δάπεδν. Σν θηίξην απηφ 

                                                           
26

 χκθσλα κε ην βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 17
εο

 Μαΐνπ 1894 ην απαηηνχκελν αλά καζεηή εκβαδφλ γηα ηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο είλαη 0,90-1,25 ηεηξαγσληθά κέηξα. 
27

 Βι. ηηο θαηφςεηο ζην Παξάξηεκα 1, ζει.67 
28

 Δπζπκία Καξχγηαλλε - Αληψλεο Καξαράιηνο, «1
νλ

 Γπκλάζην ηεο Διιάδνο ζην Ναύπιην», ζην Αλαγλψζηεο, (2000) 
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αλεγέξζε κε έμνδα ηνπ θξάηνπο θαη ηε ζπλδξνκή ηνπ Γήκνπ Ναπιηέσλ, ην γεγνλφο απηφ δε 

ζπλαληάηαη ζε άιιν ζρνιείν ηεο επνρήο. 

Μηαο θαη ην Γπκλάζην ηδξχζεθε ππφ ηελ θξνληίδα ηνπ βαζηιηά, είρε ηελ εχλνηα θαη ηελ 

ζηήξημε ηνπ θξάηνπο, γηα ην ιφγν απηφ απνηέιεζε κάιηζηα πξφηππν ζρνιείν γηα πνιιά ρξφληα. 

Καλέλα άιιν δηδαθηήξην δελ είρε αλεγεξζεί κε έμνδα ηνπ θξάηνπο. Σν πξψην Γπκλάζην ηεο 

Διιάδαο δηέζεηε κηα πξφζνςε απζηεξή θαη επηβιεηηθή, αλάινγε ηνπ βάξνπο θαη ηνπ θχξνπο 

ηνπ. Ζ νζσκαληθή ηνπ κνξθή αληηηίζεηαη ζηελ ελεηηθή θαη παξαδνζηαθή κνξθή ησλ ππνινίπσλ 

θηηξίσλ ηεο πφιεο θαη ηεο επνρήο πνπ θηίζηεθε. Αθνινπζψληαο απζηεξά επξσπατθά πξφηππα 

πνπ κνηάδνπλ κε ηα αζελατθά λενθιαζηθά θηίζκαηα ησλ Βαπαξψλ αξρηηεθηφλσλ, ζην Γπκλάζην 

Ναππιίνπ θπξηαξρεί ε ζπκκεηξία, νη απζηεξνί φγθνη θαη ε ιηηφηεηα ζηε δηαθφζκεζε. Οη 

εμσηεξηθνί ηνίρνη απφ ιηζνδνκή έρνπλ πάρνο 70 εθαηνζηά θαη νη εζσηεξηθνί 60 εθαηνζηά. Σα 

εμσηεξηθά θνπθψκαηα πνπ δηαζέηεη είλαη κάιινλ κεηαγελέζηεξα, γαιιηθνχ ηχπνπ, πνπ 

πιαηζηψλνληαη απφ καξκαξφπεηξα, ε νπνία ζηελ πξφζνςε έρεη άζπξν ρξψκα, ελψ ζηηο πιατλέο 

φςεηο θνθθηλσπφ. 

Αθνινπζψληαο ηα λενθιαζηθά πξφηππα ηεο επνρήο θαη ηε κνξθνινγία ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 

έρεη νγθνκεηξηθή θπβνεηδή εκθάληζε κε 3 επίπεδα. Σν ηζφγεην θαη ηνπο δπν νξφθνπο. ηελ 

πξφζνςε θαίλεηαη ε ηξηκεξή δηάηαμε ηνπ θηηξίνπ κε πξνεμνρή ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο πνπ 

ηνλίδεηαη απφ ιαμεπηνχο γσληφιηζνπο. Ζ πξνεμνρή απηή αθνινπζεί σο πξνβνιή ηηο γξακκέο ηνπ 

αεηψκαηνο. Χο θιαζηθφ θηίξην δηαζέηεη βάζε, θνξκφ θαη ζηέςε. Σν ηζφγεην είλαη ε βάζε ηνπ 

θηηξίνπ πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο άιινπο νξφθνπο κε κηα ιεπθή ηαηλία θαη κε ηε ρξήζε 

αγθσλαξηψλ απφ ιίζνπο θαη θπθψζεηο ζηηο γσλίεο. Ζ ζηάζκε ηνπ ηζνγείνπ είλαη πςσκέλε θαηά 

δπν ζθαιηά, αθξηβψο ζην θαηψθιη ηεο εηζφδνπ. Οη φξνθνη θαη ν θνξκφο, ζεκαηνδνηνχληαη κε 

ιεπθά, ιηηά, νξηδφληηα γείζα θαη νη γσλίεο κε ιεπθνχο παξαζηάδεο. Σν αέησκα, ε ζηέςε 

πιαηζηψλεηαη κε γείζα θαη ην ηχκπαλφ ηνπ είλαη ρσξίο δηαθφζκεζε. Σν θηίξην έρεη απφιπηε 

ζπκκεηξία θαη νξηδφληηεο, πεξηκεηξηθέο ηαηλίεο κε θπκάηηα κεηαμχ ησλ νξφθσλ, παξαζηάδεο, 

επηκειεκέλν γείζν ζηέγεο κε θπκάηηα θαη νδφληεο, καξκάξηλα πιαίζηα ζηα αλνίγκαηα θαη 

ηνληζκέλνπο γσληφιηζνπο ζην ηζφγεην
29

. Ζ ζηέγε είλαη ρσξηζκέλε ζε 3 κέξε, ην κεζαίν είλαη 

δίξξηρηε θαη ηα πιατλά είλαη εκηηεηξάξηρηεο ζηέγεο. Σέινο, ε θεξακνζθεπή είλαη μχιηλε κε 
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θεξακίδηα βπδαληηλνχ ηχπνπ. Σν Γπκλάζην ηνπ Ναππιίνπ είλαη ην δεχηεξν θηίξην πνπ ρηίδεηαη 

εηδηθά γηα δεκφζην ζρνιείν Μέζεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Σν 1856 ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

Διιάδα επηά Γπκλάζηα, εθ ησλ νπνίσλ κφλν ηα 2 δηαζέηνπλ εηδηθά θηίξηα, ηεο χξνπ (1834) θαη 

ηνπ Ναππιίνπ (1857). 

Σν θηίξην εμαηηίαο ηνπ βνξηλνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο πξφζνςεο θαη ηεο ζηελήο 

γεηηλίαζεο κε ηα γχξσ θηίξηα, δελ είρε επαξθή θσηηζκφ θαη αεξηζκφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Απηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πγξαζία πνπ ππήξρε ιφγσ έιιεηςεο κφλσζεο, θαζηζηνχζε ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ αλζπγηεηλφ. Πνιινί καζεηέο ππέθεξαλ απφ ηζρηαιγία εμαηηίαο ησλ αλήιησλ 

αηζνπζψλ. Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθέξνπκε φηη ην Γπκλάζην δελ είρε εηδηθά δηακνξθσκέλν 

πξναχιην ρψξν, αθνχ ε ζέζε ηνπ δελ ην επέηξεπε. Έηζη νη καζεηέο ζπγθεληξψλνληαλ απέλαληη 

απφ ηελ πιαηεία, κπξνζηά απφ ην ζρνιείν, φπνπ πξηλ ην 1912 ππήξρε θήπνο. Ο θήπνο απηφο 

θαηαζηξάθεθε θαηά ηα ρξφληα ηεο επηζηξάηεπζεο 1912-1915 θαη ην δηδαθηήξην ππνηάρζεθε ζην 

ζηξαηφ. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1929-1930 ην θηίξην ηνπ Γπκλαζίνπ παχεη λα ιεηηνπξγεί θαη ην 

ζρνιείν κεηαθέξεηαη απέλαληη, ζην λεφηεξν δηδαθηήξην, ζε ρψξν πνπ ππήξρε ην παιηφ 

νπινζηάζην. Σν λεφηεξν δηδαθηήξην αλεγέξζεθε κε έμνδα ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ Γήκνπ 

Ναππιίνπ. Σν παιαηφηεξν θαη δηαηεξεηέν θηίξην, ζηέγαζε αξγφηεξα δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ρξήζεηο, ψζπνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηεγάδεη ην Γεκαξρείν. Ο δηαρσξηζκφο ησλ 

θιηκαθνζηαζίσλ κπνξεί λα βφιεπε φηαλ ζηέγαδε ην Διιεληθφ ρνιείν θαη ην Γπκλάζην, φκσο 

ζηελ ζεκεξηλή ηνπ ρξήζε σο Γεκαξρείν δελ ήηαλ ιεηηνπξγηθφο. Έηζη κε ηελ απνθαηάζηαζε
30

 

ηνπ 1989 θαηαζθεπάζηεθε ζην ηέινο ηνπ θεληξηθνχ δηαδξφκνπ έλα θιηκαθνζηάζην κε αζαλζέξ. 

Σν θηίξην ηνπ Γπκλαζίνπ Ναππιίνπ βξίζθεηαη ζην ζεκεξηλφ παιηφ δηαηεξεηέν ηκήκα ηεο 

πφιεο, ζηελ πιαηεία Σξηψλ Ναπάξρσλ. ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή έρεη ρξψκα ψρξαο θαη 

νξζνγψληα παξάζπξα κε καξκάξηλεο πιαηζηψζεηο. ηελ πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ ε καξκάξηλε 

πιάθα ηνπ 1900, γξάθεη: «ΣΟ ΠΡΧΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟΝ ΓΤΝΑΗΟΝ ΗΓΡΤΘΔΝ ΣΟ 1833 

ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΗ ΟΘΧΝΟ Α΄ ,  ΒΑΗΛΔΧ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ» . 

 

 

                                                           
30 χκθσλα κε ηα ζρέδηα ηνπ 1989 ε θάηνςε ηνπ ηζνγείνπ έρεη έλαλ θεληξηθφ δηάδξνκν, κε έλα γξαθείν ζηελ 

είζνδν δεμηά θαη 2 κεγάιεο αίζνπζεο. ηε δπηηθή πιεπξά ππάξρνπλ κηθξφηεξεο αίζνπζεο πνπ δηαρσξίδνληαη απφ έλα 

γξαθείν. 
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1.4. Ο δηορηζκός ηωλ θαζεγεηώλ 

Οη εμεηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ δηδαζθάισλ ήηαλ πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο. Απφ απηνχο 

δεηνχζαλ: α) λα κηινχλ θαη λα γξάθνπλ κε επάξθεηα ηε Νέα Διιεληθή γιψζζα, λα έρνπλ βαζηά 

γλψζε ηεο γξακκαηηθήο θαη λα είλαη γλσζηηθά θάηνρνη ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ, β) λα έρνπλ 

γλψζε ηεο ιαηηληθήο γξακκαηηθήο ψζηε λα κεηαθξάδνπλ ηθαλνπνηεηηθά απφ ειιεληθά ζηα 

ιαηηληθά ηα θείκελα, γ) λα έρνπλ γλψζεηο ζηελ αξηζκεηηθή θαη ζηε γεσκεηξία πνπ δηδάζθνληαλ 

ζηα Γπκλάζηα. θεηιαλ επίζεο, λα γλσξίδνπλ θαιά ειιεληθή θαη επξσπατθή γεσγξαθία, 

ζξεζθεπηηθά, θαηήρεζε, αξραία ειιεληθή-ξσκατθή-επξσπατθή ηζηνξία, ηα ζπνπδαηφηεξα ηεο 

θπζηθήο ηζηνξίαο, ηεο αλζξσπνινγίαο, ησλ γαιιηθψλ θαζψο θαη ησλ ηερλψλ ηεο δσγξαθηθήο θαη 

ηεο κνπζηθήο. Καλέλαο ππνςήθηνο εθπαηδεπηηθφο δελ πξνηείλεηαη πξνο δηνξηζκφ, αλ ππάξρνπλ 

«ακθηβνιίεο πεξί ησλ εζώλ θαη ηεο ζξεζθεπηηθόηεηαο απηνύ»
31

.  

 

Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ ππνςήθηνπ δηδαζθάινπ ζπληαζζφηαλ εηδηθφ πξσηφθνιιν απφ ηελ 

Δπηηξνπή, πνπ πεξηείρε ηελ εθηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηελ επίδνζε ηνπ θξηλφκελνπ 

βαζκνινγηθά αιιά θαη κηα πιήξε έθζεζε ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ. Σν πξσηφθνιιν απηφ, πνπ 

ππέγξαθαλ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ππνβαιιφηαλ ζηελ Γξακκαηεία Δθθιεζηαζηηθψλ θαη 

∆εκνζίνπ Δθπαηδεχζεσο, ε νπνία επέηξεπε ή δελ επέηξεπε ζε θάζε επίδνμν εθπαηδεπηηθφ ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε ζην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα. Ζ άζθεζε απηή γηλφηαλ κε ηελ ηδηφηεηα θαη ηα 

θαζήθνληα βνεζνχ δηδαζθάινπ ζε Διιεληθφ ζρνιείν ή ζε ηζφηηκν ηδησηηθφ, θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ζα κεζνιαβνχζε κεηαμχ ηεο επηηξνπηθήο ηνπ εμέηαζεο θαη ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. ε 

απηφ ην δηάζηεκα πνπ ήηαλ δπλαηφλ λα παξαηαζεί πέξαλ ηνπ έηνπο, ν πξννξηδφκελνο 

εθπαηδεπηηθφο έπξεπε απαξαίηεηα λα ππνβάιιεη ζην Τπνπξγείν έγθπξν θαη λφκηκν ηαθηηθφ 

απνδεηθηηθφ ηεο ελαζρνιήζεσο ηνπ. 

Σν πλεπκαηηθφ επίπεδν ηνπ ιανχ πζηεξεί ηνπιάρηζηνλ ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο θαη ν 

αλαιθαβεηηζκφο θπξηαξρεί, παξάιιεια, ν πιεζπζκφο κέζα ζε ηξεηο πεξίπνπ δεθαεηίεο 

απμάλεηαη θαηά 14,56%. Σα πξνβιήκαηα παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο απαζρνινχλ (γηα 

δηαθνξεηηθνχο ζε θάζε πεξίπησζε ιφγνπο) θαη ηνλ αγξνηηθφ θαη ηνλ αζηηθφ πιεζπζκφ. 

Σαπηφρξνλα, επηρεηξήζεθε θαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ θξαηηθνχ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ζχκθσλα 

κε ηα επξσπατθά πξφηππα. Δπίζεο, έγηλε ε ζεζκνζέηεζε  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

νπνίν ζα κεηαξξπζκηδφηαλ έλαληη ηνπ πξνγελέζηεξνπ. Ζ πξψηε ζχλζεζε ηεο ηξηκεινχο 
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Αληηβαζηιείαο ζπλίζηαην απφ ηνλ Λνπδνβίθν θνλ Άξκαλζπεξγθ (επηθεθαιήο θαη αξκφδην γηα ηα 

νηθνλνκηθά), ηνλ Λνπδνβίθν θνλ Μάνπξεξ (ππεχζπλν γηα ζέκαηα δηθαηνζχλεο, εθθιεζίαο θαη 

παηδείαο) θαη ηνλ Κάξνιν Γνπιηέικν θνλ Υάπληεθ, αξκφδην γηα ηα ελ γέλεη ζηξαηησηηθά ζέκαηα. 

Μφληκν πξφβιεκα ππήξμαλ νη θαζπζηεξήζεηο θαη ε γεληθφηεξε αζπλέπεηα ηνπ θξάηνπο ζην ζέκα 

ηεο κηζζνδνζίαο ησλ θαζεγεηψλ. Σα πνζά πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ θαηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο ησλ δαζθάισλ είλαη ειάρηζηα ζε ζρέζε κε εθείλα πνπ 

απνξξνθνχλ νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο ή νη δαπάλεο γηα ηε κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ
32

 .  

χκθσλα κε ην δηάηαγκα «πεξί δηνξγαληζκνχ θαη ηάμεσλ ησλ καζεκάησλ ησλ ειιεληθψλ 

ζρνιείσλ θαη ησλ γπκλαζίσλ» ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 1836, νη κηζζνί ησλ δηδαζθφλησλ 

θπκαίλνληαλ σο εμήο : ν δάζθαινο ηεο α΄ ηάμεο είρε κηζζφ 120 δξαρκέο, ηεο β΄ ηάμεο 150 

δξαρκέο θαη ηεο γ΄ ηάμεο 180 δξαρκέο. Πξνβιεπφηαλ επίζεο αλά πεληαεηία αχμεζε κηζζνχ  θαηά 

1/5 κέρξη ην αλψηεξν φξην ησλ 250 δξαρκψλ. Θα πεξίκελε θαλείο βάζε ηνπ λφκνπ ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο πςειφηεξνπο κηζζνχο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή έζησ 

ρακειφηεξνπο κηζζνχο γηα ηνπο ζηξαηησηηθνχο, αθνχ θπξηαξρνχζε νηθνλνκηθή ζηελφηεηα ζηε 

ρψξα. Πξνθαλψο ε θπβέξλεζε ζεσξνχζε φηη ην ζηξαηησηηθφ επάγγεικα απαηηνχζε πςειφηεξεο 

αξεηέο θαη δηέζεηε κεγαιχηεξν θχξνο. 

 

 

Σν δήηεκα ηεο ζηέγαζεο ησλ Διιεληθψλ θαη ησλ Γπκλαζίσλ ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο 

παξέκελε έλα θιέγνλ δήηεκα. Σν δεκνζηνλνκηθφ ζχζηεκα  δελ επέηξεπε ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο. Τπήξραλ θαη 

επηκέξνπο ζέκαηα φπσο ε κηζζνδνζία ησλ δηδαζθάισλ, ηα έμνδα ζχζηαζεο ζρνιείσλ θαη ε 

εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ κεζψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Έηζη, ππάξρνπλ ζρνιεία ζηα αξγνιηθά 

ρσξηά πνπ αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ αλάινγα κε ηνλ αλ ππάξρεη δάζθαινο θαη κε ην αλ ην θηήξην 

είλαη ιεηηνπξγηθφ. Γελ είλαη ηπραίν φηη θαη ζηηο δχν κεγάιεο επηζεσξήζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ 
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http://www.taekpaideutika.gr/ekp_8990/pdf/06.pdf
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Αξγνιίδα απφ ηνπο Γεληθνχο Δπηζεσξεηέο Η. Κνθθψλε (1837) θαη . Γ. Βπδάληην (1855), νη 

επηζεσξεηέο αδπλαηνχζαλ λα ειέγμνπλ ηα απνκαθξπζκέλα ζρνιεία. ιεο νη εθζέζεηο ησλ 

ηνπηθψλ ή γεληθψλ επηζεσξήζεσλ θαζψο θαη νη αλαθνξέο ησλ δαζθάισλ δείρλνπλ πσο ην 

δήηεκα ηεο έλδεηάο ηνπο εμαηηίαο ηεο κε ηαθηηθήο θαηαβνιήο ησλ κηζζψλ απνηειεί έλα 

ζνβαξφηαην πξφβιεκα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο νζσληθήο πεξηφδνπ
33

.Τπήξραλ θαη θάπνηεο 

επηηξνπέο πνπ νη ελδηαθεξφκελνη ειιελνδηδάζθαινη εμεηάδνληαλ θαη ηνπο ρνξεγνχζαλ 

απνδεηθηηθφ εμέηαζεο (δίπισκα δεινπνίεζεο)
34
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Β΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Η ιεηηοσργία ηοσ ζτοιείοσ 

2.1. Σα πρώηα τρόληα ιεηηοσργίας ηοσ (1833-1841) σπό ηελ δηεύζσλζε ηοσ Λεοληίοσ 

Αλαζηαζηάδε 

           Σα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ην Γπκλάζην αληηκεηψπηζε πνιιέο δπζθνιίεο. Αλ θαη δελ 

γλσξίδνπκε πνιιά ζρεηηθά κε ην Χξνιφγην Πξφγξακκα θαη ηε δηδαθηέα, θαζψο απνπζηάδεη ην 

βηβιίν θαηαγξαθήο. Αξρηθά δελ ππήξραλ δηδαθηηθά βηβιία, εθηφο απφ θάπνηεο εθδφζεηο 

Διιήλσλ θαη Λαηίλσλ θιαζηθψλ ζπγγξαθέσλ, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα θξαηνχλ 

ζεκεηψζεηο θαη νη θαζεγεηέο λα πξνρσξνχλ αξγά ηε δηδαθηέα χιε. Απφ ηελ άιιε, επνπηηθά 

κέζα δηδαζθαιίαο, ζθεχε θαη έπηπια, φπσο ηα ζξαλία, απνπζίαδαλ ιφγσ ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ θξάηνπο. ηελ έθζεζε ηνπ Γπκλαζηάξρε Λενληίνπ Αλαζηαζηάδε, κε 

εκεξνκελία 3 Οθησβξίνπ 1834, εμνκνινγείηαη πσο αδπλαηεί λα δηδάμεη «εηο ηνζνχηνπο 

καζεηάο
35

». Γεληθψο ππήξραλ πξνβιήκαηα ζηε εθπαίδεπζε κε βαζχηεξν αίηην ηελ απνπζία 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ θαθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Σν κάζεκα ηεο εθθιεζηαζηηθήο 

ηζηνξίαο αδπλαηνχζε λα γίλεη ιφγσ έιιεηςεο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Θείαο Γξαθήο ηνπ Γξεγνξίνπ 

Καινγηάλλε. Ο Γπκλαζηάξρεο Λεφληηνο Αλαζηαζηάδεο απεπζχλεηαη κε επηζηνιή ηνπ ζηε 

Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο ζηηο 6 Ηνπλίνπ 1835, ιέγνληαο φηη δε ζπγθξνηείηαη Γπκλάζην ρσξίο 

επηζηήκεο θαη έρνληαο κφλν ηελ ειιεληθή θαη ιαηηληθή θηινινγία, ηα Μαζεκαηηθά θαη ην 

Αιθαβεηάξη ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο
36

. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε επίζεζε ηνπ δέρηεθε ην 

Γπκλάζην απφ ηελ εθεκεξίδα Αζελά
37

, πσο ην ζρνιείν ήηαλ εληειψο παξακειεκέλν θαη πσο νη 

καζεηέο θάζνληαλ ζηαπξνπφδη ζην δάπεδν, ξίρλνληαο επζχλεο γηα ηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε 

ζηνλ γπκλαζηάξρε Αλαζηαζηάδε. νβαξά πξνβιήκαηα ππήξραλ θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ηάμεσλ, 

αθνχ ε πεηζαξρία απνπζίαδε ιφγσ δηαθνξάο ειηθίαο, δηαθνξεηηθνχ ηφπνπ θαηαγσγήο θαη 

δηαθνξεηηθήο θνηλσληθήο ζέζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, κε απνηέιεζκα λα θπξηαξρνχλ θαη 

πξνβιήκαηα ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ. Ζ δηαθνξά ειηθίαο ησλ καζεηψλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ θπκαηλφηαλ απφ 15-25 εηψλ. ην Γπκλάζην θνηηνχζαλ θιεξηθνί, ηεξείο, 

θνπζηαλεινθφξνη, βξαθνθφξνη, εξγάηεο, παηδηά εκπφξσλ, πνιηηηθψλ ζηξαηησηηθψλ θαη 
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δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Ζ έιιεηςε πεηζαξρίαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε ζνβαξψλ 

επεηζνδίσλ κεηαμχ καζεηψλ, θαζεγεηψλ θαη αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ ηεο πφιεο. Ζ έιιεηςε 

θαζεγεηψλ δελ ήηαλ ηφζν έληνλε φζν ζην Διιεληθφ ζρνιείν θαη ην Γπκλάζην θαίλεηαη λα 

βνεζνχζε, θαζψο δηέζεηε θαζεγεηέο πνπ δίδαζθαλ θαη ζηα δπν ζρνιεία θαη γεληθψο ππήξρε έλα 

θιίκα ζπλεξγαζίαο ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο. Γεληθψο, θαίλεηαη πσο ην Γπκλάζην μεθίλεζε 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε πνιιέο ειιείςεηο θαη θπξίσο πξνβιήκαηα θηηξηαθά, κηαο θαη ην ηφηε θηίξην, 

ην νπνίν δε ζψδεηαη ζήκεξα, αθνχ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην ππάξρνλ θηίξην, ήηαλ ζρεδφλ 

εηνηκφξξνπν, κε αίζνπζεο κηθξέο πνπ δελ επαξθνχζαλ. 

             Απφ ην Μαζεηνιφγην ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1837-1838, πνπ ην Γπκλάζην είλαη ηξηηάμην, 

πιεξνθνξνχκαζηε φηη ε πεξηζζφηεξνη καζεηέο ήηαλ νξθαλνί ή ηέθλα θνλεπζέλησλ αγσληζηψλ 

ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο
38

. Ζ ειηθία ησλ καζεηψλ δελ αλαγξάθεηαη ζηνλ θαηάινγν απηφ. 

Μηα εηδηθή ζηήιε αλαθέξεη ηελ πνηφηεηα ησλ καζεηψλ, εθεί ραξαθηεξίδεηαη φρη κφλν ε εζηθή, 

αιιά θαη ε πλεπκαηηθή θαηάζηαζε θαη νηηδήπνηε πλεπκαηηθφ ράξηζκα δηαζέηνπλ νη καζεηέο.  

ηνλ θαηάινγν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1838-1839 αλαγξάθεηαη σο καζεηήο ν Θεφδσξνο Π. 

Γειεγηάλλεο, ν γλσζηφο πνιηηηθφο, φπσο θαη νη δπν αδειθνί ηνπ Κσλζηαληίλνο θαη Νηθφιανο. 

ηηο παξαηεξήζεηο γξάθεη πσο ζηα πνηεηηθά ήηαλ θαιφο, ζηα καζεκαηηθά θαιφο θαη ζηα 

Λαηηληθά θαιφο, κε πνηφηεηα «ρξεζηνεζήο θαη επθπήο». Γελ γλσξίδνπκε αλ ππήξμε επηκειήο 

καζεηήο αθνχ δελ αλαγξάθεηαη πνπζελά. Απφ ην Μαξηίνπ ηνπ 1837 ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

αιιάδεη, ζχκθσλα κε ην λέν Βαζηιηθφ Γηάηαγκα  «πεξί θαλνληζκνχ Διιεληθψλ ζρνιείσλ θαη 

Γπκλαζίσλ» πνπ φξηδε αθξηβψο ηα καζήκαηα θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπο, ηηο εμεηάζεηο, ηηο 

πνηλέο θαη ηηο ηηκσξίεο. Δθείλε ηελ πεξίνδν δξαζηεξηνπνηήζεθε έληνλα θαη ν ζχιινγνο ησλ 

θαζεγεηψλ. Σν Γπκλάζην Ναππιίνπ ζηήξηδε φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ καζεκάησλ, νη ίδηνη νη 

θαζεγεηέο επηζπκνχζαλ ην ζρνιείν λα κελ παξέρεη κφλν θιαζηθή κφξθσζε, αιιά θαη 

γεληθφηεξε παηδεία θαη θαιιηέξγεηα. ηηο 2 Μαξηίνπ ηνπ 1837 πξαγκαηνπνηείηαη ζπλεδξίαζε 

θαζεγεηψλ θαη δηδαζθάισλ εμαηηίαο ηεο αλάγθεο δηδαθηηθψλ βηβιίσλ θπζηθήο ηζηνξίαο, 

καζεκαηηθήο θπζηθήο, πνιηηηθήο Γεσγξαθίαο, Ηζηνξίαο, Γεσγξαθίαο, εκπεηξηθήο θπζηθήο, 

πίλαθεο Γεσγξαθίαο θαη Ηζηνξίαο θαη ην βηβιίν ηεο εζηθήο ηνπ ζρνιείνπ.  Δπηπιένλ δεηνχζαλ 

ηελ εθηχπσζε Γξακκαηηθήο θαη εγθπθινπαίδεηαο ειιεληθψλ καζεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη 

πληαθηηθφ θαη Λεμηθφ Λαηηληθψλ. Γηα ην κάζεκα ηεο Αλζξσπνινγίαο αλέθεξαλ πσο απαηηνχζε 
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σο επηζηήκε ηε δηδαζθαιία απφ έλαλ ηαηξφ ή αλαηφκν. Μαδί κε ηα αηηήκαηά δεηνχζαλ λα ηνπο 

ζηαινχλ νη κηζζνί ησλ δπν ηειεπηαίσλ κελψλ, ηνπ Ηαλνπαξίνπ θαη ηνπ Φιεβάξε
39

.  

             ην σξνιφγην πξφγξακκα θαίλεηαη λα δηδάζθνληαη πξναηξεηηθά ην κάζεκα ηεο 

δσγξαθηθήο θαη ηεο ηρλνγξαθίαο, καζήκαηα πνπ ηα παξαθνινπζνχζαλ φινη νη καζεηέο. 

Μάιηζηα ν θαζεγεηήο δσγξαθηθήο Δξξίθνο Δδνπάξδνο Βφιηο, βιέπνληαο ηφζν κεγάιν 

ελδηαθέξνλ δήηεζε λα δηεμάγεη καζήκαηα θαη ζε άιινπο λένπο έμσ απφ ην ζρνιείν. Πξναηξεηηθά 

δηδάζθνληαη θαη ηα Γεξκαληθά. Ζ θπζηθή πεηξακαηηθή δηδάζθεηαη ζηηο δπν ηειεπηαίεο ηάμεηο 3 

θνξέο ηελ εβδνκάδα κε δίσξε δηδαζθαιία, ηα Μαζεκαηηθά ζηηο δπν ηειεπηαίεο ηάμεηο 

δηδάζθνληαη 4 θνξέο ηελ εβδνκάδα, ε Γεσγξαθία δηδάζθεηαη κφλν ζηηο δπν πξψηεο ηάμεηο, ζηελ 

ηειεπηαία δηδάζθεηαη αληί ηεο Γεσγξαθίαο ε θνζκνγξαθία, ηα Γαιιηθά δηδάζθνληαη ηξεηο θνξέο 

ηελ εβδνκάδα ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηα Αξραία Διιεληθά αληηθαζίζηαληαη απφ 

ηα θηινινγηθά καζήκαηα (ινγηθή θαη εζηθή). Σέινο, ηα Θξεζθεπηηθά δηδάζθνληαη ηηο Κπξηαθέο 

θαη ηηο ενξηέο.  

             Σν Ννέκβξε ηνπ 1837, χζηεξα απφ ην Γηάηαγκα «πεξί θαλνληζκνχ Διιεληθψλ ρνιείσλ 

θαη Γπκλαζίσλ» εηζήρζε ζηα ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο ν ζεζκφο ηεο ρνιηθήο Δθνξείαο. Ζ 

ζρνιηθή εθνξεία θξφληηδε γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη απνθάζηδε γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ άπνξσλ καζεηψλ. Με ην Γπκλάζην Ναππιίνπ ζπλδένληαη, αθνχ 

θηινμελήζεθαλ ζηηο αίζνπζέο ηνπ, νη απνγεπκαηηλέο παξαδφζεηο λνκηθψλ καζεκάησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δεκφζηα θαη δσξεάλ, ζην ηέινο ηνπ 1837 θαη ην 1838 απφ ηνλ Λένληα Γ. 

Μειά, Δηζαγγειέα Δθεηψλ Ναππιίνπ, παξαδίδνληαο δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα Πνηληθφ ή 

Δγθιεκαηηθφ Γίθαην. Ο Δδνπάξδνο Μάζζσλ, γλσζηφο θσηζέδνο λνκηθφο, πνπ εμέδηδε ην 1838 

ζην Ναχπιην ην λνκηθφ πεξηνδηθφ «Παξαηεξεηήο», παξέδηδε Ρσκατθφ Γίθαην, ν Κσλζηαληίλνο 

Αμειφο, εθδφηεο ηεο εθεκεξίδνο Ννκηθή (1837-1860) παξέδηδε δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα 

Πνιηηηθή Γηθνλνκία θαη Αξρέο ηνπ Πνιηηηθνχ Γηθαίνπ θαη ν Κσλζηαληίλνο Σξηαληαθχιιεο, 

δηθεγφξνο, παξέδηδε θάζε Σεηάξηε Πνιηηηθφ Γίθαην ηεο Γαιιίαο. Ο Γηνηθεηήο Αξγνιίδνο Γ. 

Κξηεδήο δήηεζε απφ ηε Γξακκαηεία Δθπαηδεχζεσο λα επαηλεζνχλ νη δηδάζθνληεο, θαζψο «Ζ 

παξάδνζηο ησλ εηξεκέλσλ καζεκάησλ είιθπζε πιήζνο αθξναηψλ εθ ηε ησλ δεκνζίσλ 
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ππαιιήισλ θαη εθ ησλ ηδησηψλ, ησλ νπνίσλ απάλησλ ην θηιφκνπζνλ θαη θηινκαζέο εθεληήζε έηη 

κάιινλ απφ ηνλ εχζηνρνλ ηξφπνλ ηεο δηδαζθαιίαο
40

». 

           Οη δηδάζθνληεο θαηεγφξεζαλ ηνλ Αλαζηαζηάδε γηα απηαξρηζκφ, πσο θαηαηάζζεη καζεηέο 

ζε ηάμεηο, ρσξίο ηηο πξνβιεπφκελεο εμεηάζεηο, πσο πξνβηβάζηεθαλ καζεηέο θαηψηεξεο ηάμεο, 

πσο παξαδίδεη ηδηαίηεξα καζήκαηα θαη πσο έρεη δνζεί απνιπηήξην απφ ηνλ ίδην, ρσξίο εμεηάζεηο. 

Σν φλνκα ηνπ Γπκλαζηάξρε αλακείρηεθε, φηαλ αλαγξάθεθαλ απφ καζεηέο ζεκεηψκαηα 

ζαηπξηθνχ πεξηερνκέλνπ εηο βάξνο θαζεγεηψλ θαη νη καζεηέο δήισζαλ φηη έδξαζαλ 

ππνθηλνχκελνη απφ εηζεγήζεηο ηνπ Αλαζηαζηάδε. Ζ ππφζεζε έθηαζε ζηα δηθαζηήξηα θαη ην 

ζρνιείν θηλδχλεπζε κε πιήξε δηάιπζε. Οη θαηεγνξίεο ήηαλ αλππφζηαηεο θαη κάιινλ θξχβνληαλ 

άιια θίλεηξα πίζσ απφ ηελ θαηεγνξία ησλ θαζεγεηψλ
41

. Ζ θξίζε κεηαμχ θαζεγεηψλ θαη 

Γπκλαζηάξρε δηήξθεζε αξθεηά ρξφληα θαη μεπεξάζηεθε φηαλ ζπκθηιηψζεθε ν Αλαζηαζηάδεο κε 

ην θαζεγεηή Πηηηαθφ. Ο θαζεγεηήο Βελάξδνο κεηέβε γηα ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ, ν θπζηθφο 

Φχραο κεηαηέζεθε ζην Γπκλάζην χξνπ θαη παξέκεηλε κφλν ν Φαβξίθηνο, ν νπνίνο ζπλέρηζε ηελ 

έρζξα, ψζπνπ μέζπαζε ε παξαίηεζε ηνπ Γπκλαζηάξρε Αλαζηαζηάδε ην Μάξηε 1841 θαη ην 

θιίκα ηνπ Γπκλαζίνπ εκέξεςε.  
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2.2. Η  «ιακπρή» περίοδος ιεηηοσργίας 

            Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1841-1842 δηνξίδεηαη ν A. Αλζέικνο, ν νπνίνο αλαιακβάλεη 

επίζεκα ηα θαζήθνληά ηνπ ζηηο 7 Μαξηίνπ 1841 θαη εγθαηληάδεηαη κηα λέα πεξίνδνο δξάζεο. 

Δπζχο θαηαγξάθηεθαλ κε ζπλέπεηα φιεο νη ζπλεδξηάζεηο θαη ηα πεπξαγκέλα ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ ζηα Πξαθηηθά. Πξφθεηηαη γηα έλαλ άλζξσπν κνξθσκέλν θαη κε δηνηθεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, θαζψο επηθξάηεζε ε ηάμε θαη ε επξπζκία. Αλ θαη γπκλαζηάξρεο επηθνξηίζηεθε ηε 

δηδαζθαιία ησλ Γεξκαληθψλ, ησλ Λαηηληθψλ θαη ηεο Ηζηνξίαο. Ο Λεφληηνο Αλαζηαζηάδεο 

παξέκεηλε σο θαζεγεηήο Διιεληθψλ. Παξαηεξψληαο ην πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο 1841-1842, παξαηεξείηαη πσο ππάξρεη ην πξναηξεηηθφ κάζεκα ηεο ηρλνγξαθίαο ππφ ηνλ Δ. 

Βφιηο θαη δελ δηδάζθνληαλ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο, θαζψο απνπζίαδε ν θαζεγεηήο Φχραο. 

Καηαγξάθεηαη πιένλ ην Μαζεηνιφγην, έλαο θαηάινγνο πνπ πεξηιακβάλεη ην φλνκα θαη ην 

επίζεην ηνπ καζεηή, ε ειηθία ηνπ, ην νλνκαηεπψλπκν παηξφο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θεδεκφλα 

θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ νηθνδεζπφηε ηεο νηθίαο ηνπ καζεηή. Σν ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο 

θνηηνχζαλ ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ 20 καζεηέο, ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ 13 θαη ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ 8 

καζεηέο, ειηθίαο απφ 14-27 εηψλ. Απφ απηφ ην καζεηνιφγην ζπκπεξαίλνπκε πσο ην 1/10 ησλ 

καζεηψλ ήηαλ παηδηά εκπφξσλ θαη επαγγεικαηηψλ Ναππιησηψλ θαη νη ππφινηπνη ήηαλ ηέθλα 

θαηαθπγφλησλ εκπφξσλ θαη επαγγεικαηηψλ, δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη αμησκαηηθψλ
42

. 

Διάρηζηνη ήηαλ νη Ναππιηψηεο πξν επαλάζηαζεο ηνπ 1821, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ Ναππιίνπ εγθαηαζηάζεθε απφ ην 1824 θαη κεηά. 

             χκθσλα κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ θαζεγεηψλ ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1840-

1841, νη καζεηέο πνπ δελ εκθαλίζηεθαλ ζηηο εμεηάζεηο αδηθαηνιφγεηα, δελ ζεσξνχληαλ πιένλ 

καζεηέο. Απφ ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο 1841-1842 θαηαγξάθεηαη ε βαζκνινγία δηαγσγήο ησλ 

ηεζζάξσλ πιένλ ηάμεσλ, κε θιίκαθα απφ 1 σο 8. Ζ δηαγσγή ησλ δπν πξψησλ ηάμεσλ θαίλεηαη 

λα είλαη κέηξηα. ηηο δπν ηειεπηαίεο ηάμεηο απφ ηνπο 13 καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζπλέρηζαλ ή πξνζήρζεζαλ κφλν νη 7 θαη απφ ηελ Γ΄ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, 

απνρψξεζε κφλν έλαο καζεηήο. Φαίλεηαη πσο ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο νη καζεηέο είλαη πην 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαη αθνζησκέλνη ζην ζθνπφ ηνπο
43

.  
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   Μέρξη ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 5 καζεηέο έκεηλαλ σο ην ηέινο ηνπ Γπκλαζίνπ κε 

ρακειφηεξν βαζκφ δηαγσγήο. Βειηησκέλε εκθαλίδεηαη ε βαζκνινγία ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ θαη 

άξηζηε ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ. Σα επηηπρή απνηειέζκαηα πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαίλνληαη θαη απφ 

ηηο εμεηάζεηο ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1842, φπσο ζεκεηψλεη θαη ε Δθεκεξίδα Αζελά
44

. Οη 

απνιπηήξηεο εμεηάζεηο πεξηιακβάλνπλ έγγξαθε κεηάθξαζε απφ ηελ αξραία ζηε λέα ειιεληθή 

γιψζζα ή ην αλάπνδν, πξνβιήκαηα καζεκαηηθψλ, κεηάθξαζε απφ ηα Διιεληθά ζηα Λαηηληθά, 

νξζνγξαθία θαη έθζεζε. ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε κεηέθξαδαλ έλα θείκελν Λαηηληθψλ. Οη 

εμεηάζεηο δηεμάγνληαλ ζπλήζσο ην θζηλφπσξν. Σν Γπκλάζην ιεηηνχξγεζε κε ηέζζεξηο ηάμεηο 

κέρξη ην 1848. Δπί δηεχζπλζεο Αλζέικνπ ζπληάρζεθε ν «Γεληθφο Καλνληζκφο ησλ Υξεψλ ησλ 

Μαζεηψλ», φπνπ αλαθέξνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ πξνο ηελ θνηλσλία θαη πξνο ην 

ζρνιείν, παξείρε κάιηζηα θαη ζπκβνπιέο γηα ην πψο ζα πεξάζνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. 

Δλδεηθηηθά ζα αλαθέξσ θάπνηνπο, πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηε δηδαζθαιία. 

 Οη καζεηέο νθείινπλ λα έρνπλ ζεβαζκφ ζηνπο δηδαζθάινπο ηνπο, λα κελ αληηιέγνπλ ζε 

απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάδνζεο θαη λα ππνβάιινπλ ηηο απνξίεο ηνπο κε 

ζεκλφηεηα. 

 Απαγνξεχεηαη λα θαπλίδνπλ νη καζεηέο, λα ιεξψλνπλ θαη λα θζείξνπλ ην ζρνιηθφ ρψξν. 

Απαγνξεχεηαη λα δεκηνπξγνχλ θαζαξίεο θαη λα δηαηαξάζζνπλ ηελ ηάμε θαη ηελ εζπρία 

ηνπ ζρνιείνπ. 

 Γίλνληαη ζπκβνπιέο, λα κελ κειεηνχλ κεηά ην θαγεηφ, αιιά κεηά ην πέξαο ελφο κηθξνχ 

δηαζηήκαηνο, θαηά ην νπνίν ζα θάλνπλ πεξίπαην γηα λα μεθνπξαζηνχλ. 

 πλίζηαην αδειθηθή αγάπε θαη νκφλνηα κεηαμχ ηνπο. 
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 Τπνρξενχληαη φινη νη καζεηέο λα βξίζθνληαη θάζε Κπξηαθή ζηελ εθθιεζία, ζε θάζε 

επίζεκε γηνξηή, ζηε Θεία Λεηηνπξγία θαη λα θέξνληαη θφζκηα. 

 Οη καζεηέο φθεηιαλ λα θέξνληαη θφζκηα εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ, απνηειψληαο 

παξάδεηγκα εζηθήο θαη αξεηήο πξνο γνλείο θαη ζπγγελείο, πξνο ηνπο λφκνπο, ηηο 

βαζηιηθέο θαη ηηο δεκνηηθέο αξρέο. Να επηκεινχληαη ην ζψκα θαη ηελ θαζαξηφηεηα, ηε 

ζεκλή ελδπκαζία, λα κελ πεξηθέξνληαη ζηνπο δξφκνπο ηα βξάδηα θαη λα γπξίδνπλ ζπίηηα 

ηνπο. 

            Απφ ηα παξαπάλσ εχθνια δηαπηζηψλεη θαλείο, ηελ ηάμε θαη ηελ επξπζκία πνπ 

επηθξαηνχζε ζην Γπκλάζην ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Αλζέικνπ. Δπίζεο πξννδεπηηθφο ζα 

ραξαθηεξηδφηαλ ν θαλνληζκφο πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ππνβάιινπλ εξσηήζεηο ζηνπο 

θαζεγεηέο, φηαλ έρνπλ απνξίεο ζρεηηθέο κε ην κάζεκα. Σελ επνρή εθείλε εηζάγεηαη θαη ν 

αηνκηθφο θαηάινγνο θάζε θαζεγεηή, πνπ ζεκεηψλνληαη νη απνπζίεο ησλ καζεηψλ θαη ε 

πξνθνξηθή θαη γξαπηή βαζκνινγία ηνπο. Παξάιιεια, θαζηεξψλεηαη ε πξνζεπρή πξηλ ηελ έλαξμε 

ησλ καζεκάησλ θαη θάζε Κπξηαθή ε ηεξά θαηήρεζε κεηά ηηο 9 ην πξσί. Βέβαηα παξακέλεη άιπην 

ην πξφβιεκα ζηέγαζεο ησλ καζεηψλ. 

Γπκλαζηάξρεο θαη θαζεγεηέο πνπ δηαδέρηεθαλ ην Α. Αλζέικν ζπλέρηζαλ επάμηα ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν θαη δνχιεςαλ κε ελζνπζηαζκφ θαη πάζνο γηα λα δηαηεξήζνπλ ζε πςειφ 

επίπεδν ηελ αίγιε ηνπ Γπκλαζίνπ Ναππιίνπ. εκαληηθνί ήηαλ ν Υξπζνβέξγεο θαη ν 

Υαξάιακπνο Πακπνχθεο, ν δεχηεξνο κάιηζηα πξνζπάζεζε λα δηαηεξήζεη ην Γπκλάζην σο 

ζρνιείν γεληθή κφξθσζεο θαη φρη κφλν θιαζηθήο. Ο απζηεξφο, αιιά θηιάλζξσπνο θαζεγεηήο 

Υξπζνβέξγεο αλέιαβε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζηηο 6 Οθησβξίνπ 1843. Παξά ηελ 

απζηεξφηεηα ηνπ πνιιέο θνξέο είρε ζπγραξεί ηα παηδηά, φηαλ έδεηρλαλ κεηακέιεηα ζηα 

ζθάικαηά ηνπο. πρλά ηνπο έδηλε παηξηθέο ζπκβνπιέο θαη ηνπο απνθαινχζε «ηέθλα κνπ», 

«αδειθνύο», «αμηόηηκνπο ζπνπδαζηέο», «αμηόηηκνπο καζεηέο». Απέβιεπε φρη κφλν ζηελ 

πλεπκαηηθή κφξθσζε ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ήζνπο ηνπο. Πξνο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ ζπληζηνχζε ππνκνλή θαη λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ αλάγθε. 

χκθσλα κε ηνλ Ησάλλε Γεκνίξν, ν Υξπζνβέξγεο είρε έξζεη πνιιέο θνξέο ζε ξήμε κε ηνλ 

θαζεγεηή Υαξάιακπν Πακπνχθε γηα ιφγνπο αληηδειίαο.  Σν Γπκλάζην Ναππιίνπ δελ είρε ην 

απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, ν θαζεγεηήο Γαιιηθψλ έιεηπε, νη θαζεγεηέο ηεο Φπζηθήο θαη ηεο 

Ηζηνξίαο επίζεο έιεηπαλ. Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 1843-1844 ην Γπκλάζην είρε ζπλνιηθά 74 
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καζεηέο, ζπγθεθξηκέλα 32 ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ, 18 ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ, 17 ζηε Γ΄  Γπκλαζίνπ θαη 

7 ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ. Ο Υξπζνβέξγεο πξφηεηλε ηε ζχληαμε εγρεηξηδίνπ γξακκαηηθήο θαη 

κεζνδηθήο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηφο ηνπ (ησλ αξραίσλ Διιεληθψλ) θαη δεηά ηε ρξήζε ηνπ 

γπκλαζηεξίνπ ηεο Πξφλνηαο γηα ηηο γπκλαζηηθέο αζθήζεηο ησλ καζεηψλ. Ζ άπνςε ηνπ ήηαλ πσο 

νη γπκλαζηάξρεο δελ πξέπεη λα δηδάζθνπλ, νχηε λα αιιεινγξαθνχλ, αιιά λα έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα επνπηεχνπλ ηα πάληα.  

Ο Υαξάιακπνο Πακπνχθεο κεηαηέζεθε ζην Γπκλάζην Ναππιίνπ χζηεξα απφ ην 

δηάηαγκα ηεο 4
εο

 επηεκβξίνπ 1841 σο θαζεγεηήο θαη ζηηο 6 Ννεκβξίνπ 1844 πξνάρζεθε ζε 

Γπκλαζηάξρεο
45

 . Σνλ επφκελν κήλα απνρσξεί ν Υξπζνβέξγεο απφ ην Γπκλάζην, παξάιιεια κε 

ηνλ θαζεγεηή Λεφληην Αλαζηαζηάδε. Ο Υαξάιακπνο Πακπνχθεο ππήξμε έλαο άλζξσπνο 

πλεπκαηηθφο κε θηινινγηθή θαη θηινζνθηθή κφξθσζε, κε πςειά θξνλήκαηα, αθνζίσζε ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη κε άξηζηε γλψζε ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο. Πέηπρε ζεσξεηηθά, ην δηνξηζκφ ηνπ 

θαζεγεηή Φπζηθήο Σφκαλ, αιιά πέξαζε έλα έηνο ρσξίο λα έρεη αλαιάβεη ηελ ππεξεζία θαλείο. 

Όζηεξα απφ κεζνιάβεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο αλαηέζεθε ζην 

καζεκαηηθφ Κφλδε. Ο Κφλδεο ήηαλ ήδε βεβαξπκκέλνο κε ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, 

ηεο θνζκνγξαθίαο θαη ηνπ πξναηξεηηθνχ καζήκαηνο ηεο θαηαζηηρνγξαθίαο, πνπ ην 

παξαθνινπζνχζαλ πνιινί καζεηέο, γη’ απηφ θαη ν Υαξάιακπνο Πακπνχθεο δήηεζε λα 

δηδάζθεηαη θαη ζην Διιεληθφ ζρνιείν θαη λα νξηζηεί σο ππνρξεσηηθφ κάζεκα. Ζ πξφηαζε ηνπ 

δελ έγηλε δεθηή απφ ην Τπνπξγείν θαη 8 ρξφληα αξγφηεξα ην κάζεκα θαηαξγήζεθε. Ο 

Υαξάιακπνο Πακπνχθεο πξνψζεζε καζήκαηα φπσο ηα θαιιηηερληθά, ηελ θαιιηγξαθία θαη ηελ 

ηρλνγξαθία, θαζψο ηα ζεσξνχζε απαξαίηεηα ζηνλ θνηλσληθφ βίν. Σν κάζεκα ηεο θαιιηγξαθίαο 

θαη ηεο ηρλνγξαθίαο δηδαζθφηαλ ήδε ζην Διιεληθφ ρνιείν, ρσξίο εηδηθφ δηδάζθαιν. Ο 

Υαξάιακπνο Πακπνχθεο δήηεζε γηα ην Γπκλάζην ηνλ δηνξηζκφ εηδηθνχ δηδαζθάινπ πνπ 

δηνξίζηεθε, αιιά δελ αλέιαβε πνηέ ηελ ππεξεζία ηνπ. ζν γηα ηε δσγξαθηθή, ήηαλ κάζεκα 

πξναηξεηηθφ θαη δηδαζθφηαλ απφ ηνλ θαζεγεηή Δ. Βνιηο. Γηα ηε δηδαζθαιία απηνχ ηνπ 

καζήκαηνο θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε κηα αίζνπζα δπν επηκήθεηο ηξαπεδαξίεο 

αμίαο 30 δξαρκψλ.  
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  Δθεκεξίδα Αηώλ, 21 επηεκβξίνπ 1841 
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Αθφκε θαη ζην πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1844-1845 ε δηδαζθαιία ηεο 

Φπζηθήο θαη ησλ Θξεζθεπηηθψλ απνπζηάδνπλ
46

. Δπίζεο ν Γπκλαζηάξρεο Υαξάιακπνο 

Πακπνχθεο θαίλεηαη ηδηαίηεξα βεβαξπκκέλνο κε ηε δηδαζθαιία ζρεδφλ φισλ ησλ θηινινγηθψλ 

καζεκάησλ. Απφ ην 1845 εηζάγεηαη ην κάζεκα ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο. Ζ ξεηνξεία ήηαλ 

απαξαίηεην πξνζφλ ησλ πνιηηηθψλ αλδξψλ θαη ην κάζεκα, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ 

δηδάζθεηαη απφ ηνλ ίδην ην Γπκλαζηάξρε πνπ ράξε ηεο επγισηηίαο ηνπ, ν Γήκνο ηελ πφιεο ηνλ 

φξηδε σο νκηιεηή ζεκαληηθψλ εθδειψζεσλ θαη πεξηζηάζεσλ. Ο Υαξάιακπνο Πακπνχθεο θαηά 

ηε ζεηεία ηνπ ζην Γπκλάζην Ναππιίνπ σο θαζεγεηήο (1841-1844) θαη Γπκλαζηάξρεο (1844-

1862) εθθψλεζε πνιινχο ιφγνπο, ηνπο νπνίνπο ηχπσζε ζε θπιιάδηα ηεο λαππιηαθήο 

ηππνγξαθίαο, κε δεκνηηθή θαη δεκφζηα δαπάλε, αθφκε θαη ζηηο ηνπηθέο θαη αζελατθέο 

εθεκεξίδεο θαη ζπγθέληξσζε ζε δχν ηφκνπο ηα θείκελα 23 επηδεηθηηθψλ ιφγσλ (παλεγπξηθψλ, 

επηηάθησλ θαη επηκλεκφζπλσλ) εθθσλεκέλσλ ζην Ναχπιην απφ ην 1843 σο ην 1862. πλέηαμε 

πνιιά βηβιία πεξί ξεηνξηθήο θαη γξακκαηηθήο. Χο νκηιεηήο είρε ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζειψλεη 

ην αθξναηήξηφ ηνπ θαη λα ην δεζκεχεη κε ηελ νπζία ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηε δεηλφηεηα ηνπ 

ξήηνξα. Ζ ππνδνρή ηνπο απφ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ήηαλ πνιχ θαιή θαη νδήγεζε ζηελ αλάδεημή 

ηνπ, ζε πεξηδήηεην ξήηνξα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο ηεξεάο Διιάδαο
47

. 

Ο Υαξάιακπνο Πακπνχθεο επέηξεπε ζηνπο καζεηέο λα δεηνχλ απφ ηνπο θαζεγεηέο ιχζεηο 

αθφκε θαη ζε πξνζσπηθέο ηνπο ππνζέζεηο, έηζη αλαγθάζηεθε λα εθδψζεη γξαπηή νδεγία πεξί 

νξζήο ρξήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο. Γπζηπρψο ην πλεχκα μελειαζίαο, ε έιιεηςε εηδηθψλ 

θαζεγεηψλ θαη ην Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο δελ άθεζαλ ηνλ Υαξάιακπν Πακπνχθε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ην φλεηξν ηνπ, κε ηε δηαηήξεζε ελφο Γπκλαζίνπ γεληθήο κφξθσζεο θαη φρη 

κφλν θιαζηθήο εθπαίδεπζεο. Απφ ην 1851 ην Γπκλάζην κεηαηξάπεθε ζε έλα θιαζηθφ ζρνιείν, 

απμάλνληαο ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ Διιεληθψλ θαη ησλ Λαηηληθψλ. 

Λφγσ ηεο ζπλερνχο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην Γπκλάζην απφ ην 1833, εμππεξέηεζε 

κεγάιν πνζνζηφ ηεο Πεινπνλλήζνπ, αθνχ ε Πάηξα απέθηεζε Γπκλάζην ην 1835 θαη ε Σξίπνιε 

ην 1861. Τπνδέρηεθε κεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ απφ ηνπο λνκνχο Λαθσλίαο, Αξθαδίαο θαη 

Μεζζελίαο. Τπνινγίδεηαη κάιηζηα πσο θαηά κέζν φξν απνθνηηνχλ 20 καζεηέο ην ρξφλν απφ ην 

Γπκλάζην Ναππιίνπ θαη κφλν 4 είλαη Ναππιηψηεο θαη κάιηζηα εγγξάθνληαη ζην Παλεπηζηήκην 
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Αζελψλ. Απνθνηηνχλ ηα ηκήκαηα ηεο Ννκηθήο, ηεο Ηαηξηθήο, ηεο Φηινζνθηθήο, ηεο Θενινγίαο 

θαη ηεο Φαξκαθεπηηθήο, επηζηξέθνπλ ζην Ναχπιην θαη ζηειερψλνπλ ηηο λαππιηαθέο ειίη
48

.  

Σν Ναχπιην ηελ επνρή εθείλε ήηαλ ζπνπδαίν εκπνξηθφ ιηκάλη θαη κε αλεπηπγκέλν 

δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην. Δπνκέλσο ζηελ πφιε είρε δεκηνπξγεζεί ε πνιππιεζήο ηάμε ησλ 

εκπφξσλ, ησλ λαπηηθψλ θαη ησλ ρξεκαηηζηψλ. Σα παηδηά απηψλ ησλ νηθνγελεηψλ 

παξαθνινπζνχζαλ ζην Γπκλάζην καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα ινγηζηηθά, γηα λα 

ζηειερψζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Έηζη πξνθιήζεθε έλα αίζζεκα απνζηξνθήο πξνο ηα 

Λαηηληθά, πνπ δε ηα ζεσξνχζαλ απαξαίηεηα ζηε κφξθσζή ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηα Γαιιηθά. 

κσο ε εθκάζεζε ηεο Λαηηληθήο ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ ήηαλ άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ειιεληθή γιψζζα, νπφηε ην κάζεκα ήηαλ αδχλαηνλ λα θαηαξγεζεί ή λα 

νξηζηεί σο πξναηξεηηθφ.  

Απφ ην 1847 ν Υαξάιακπνο Πακπνχθεο θξφληηδε λα γίλνληαη ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

ζπιιφγνπ θαζεγεηψλ, ζπγθεθξηκέλα ζηηο αξρέο θάζε κήλα, δίλνληαο θάζε θνξά νδεγίεο ζηνπο 

καζεηέο γηα ηελ επηκέιεηα θαη ηελ ηαθηηθή θνίηεζε ησλ καζεηψλ. Απφ ην 1847-1850 ην 

Γπκλάζην ιεηηνπξγνχζε κε ηξεηο ηάμεηο θαη ην Διιεληθφ ρνιείν κε ηέζζεξηο. κσο νη 

απφθνηηνη ηνπ Γπκλαζίνπ πνπ εηζέξρνληαλ ζηνλ Παλεπηζηήκην δελ ήηαλ θαηαξηηζκέλνη γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ, έηζη κεηαηξάπεθε ε ηέηαξηε ηάμε ηνπ Διιεληθνχ ζε πξψηε Γπκλαζίνπ θαη 

ην Διιεληθφ έγηλε ηξηηάμην θαη ην Γπκλάζην ηεηξαηάμην. Δπνκέλσο, κεηά ην 1850 ην Διιεληθφ 

ζρνιείν θαίλεηαη λα γίλεηαη ηξηηάμην θαη ην Γπκλάζην ηεηξαηάμην. 
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Γ΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Η δωή ζηα τρόληα αίγιες ηοσ Γσκλαζίοσ 

3.1.  Ποηλές θαη Σηκωρίες καζεηώλ 

χκθσλα κε ην βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 1836/ 12 Ηαλνπαξίνπ 1837 «πεξί 

θαλνληζκνύ ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ θαη γπκλαζίσλ» ε κέζε εθπαίδεπζε δηαηξείηαη ζε δπν 

βαζκίδεο. Σν άξζξν 53 αλαθέξεη πσο θάζε δηδάζθαινο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πεηζαξρία θαη 

ηελ επηαμία ηεο ηάμεο ηνπ. Οθείιεη λα επαγξππλεί ηελ επηκέιεηα θαη ηελ δηαγσγή ησλ καζεηψλ, 

λα δίλεη παηξηθέο ζπκβνπιέο, λα επηβάιιεη πνηλέο δηα θξαηήζεσο εληφο ηνπ ζρνιείνπ, λα 

ελεκεξψλεη ηνπο γνλείο θαη λα δεηά απφ απηνχο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαγσγή ησλ παηδηψλ. Απφ 

ηνλ «Γεληθό Καλνληζκό ησλ ρξεώλ ησλ καζεηώλ», αλαθέξσ ελδεηθηηθά θάπνηα άξζξα: 

 Άξζξν 13. Οη καζεηέο νθείινπλ λα ζέβνληαη ηνπο δηδαζθάινπο, λα ηνπο ππαθνχλ 

λα δέρνληαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη κε ζεκλφηεηα λα ππνβάιινπλ πξνο απηνχο 

ηπρφλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην κάζεκα. 

 Άξζξν 14. Απαγνξεχεηαη λα θαπλίδνπλ νη καζεηέο, λα ξππαίλνπλ ην ζρνιείν θαη 

λα πξνθαινχλ θζνξέο θαη ηαξαρέο. 

 Άξζξν 17. Να κελ κειεηνχλ ακέζσο κεηά ην κεζεκεξηαλφ γεχκα, αιιά κεηά ην 

ελφο δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν πξνηείλεηαη λα θάλνπλ πεξίπαην. 

 Άξζξν 18. Να ζπκπεξηθέξνληαη θφζκηα εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ, απνηειψληαο 

παξάδεηγκα εζηθήο δηαγσγήο. Να απνθεχγνπλ ηηο θαθέο ζπλαλαζηξνθέο θαη ηηο 

ζπλαζξνίζεηο ζηα θαθελεία θαη ηα θαπειεηά, παίδνληαο ηπρεξά παηρλίδηα. Να 

θξνληίδνπλ γηα ηελ πξέπνπζα θαζαξηφηεηα ηνπ ζψκαηφο ηνπο, ηελ πγεία ηνπο θαη 

ηελ ελδπκαζία ηνπο. Να κελ πεξηθέξνληαη ηε λχρηα ζηνπο δξφκνπο. 

  Άξζξν 19. Να παξαβξίζθνληαη φινη νη καζεηέο ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο επίζεκεο 

ενξηέο ζηε ζεία ιεηηνπξγία. 

 Άξζξν 22. πληζηάηαη ζηνπο καζεηέο αδεξθηθή αγάπε θαη νκφλνηα. 

Οη θαζεγεηέο ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ, φθεηιαλ λα ειέγρνπλ ηνπο 

καζεηέο εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ, κε έκθαζε ηνλ ηαθηηθφ εθθιεζηαζκφ, πνπ ήηαλ ππνρξεσηηθφο 

θαη ηελ απαγφξεπζε ηεο εηζφδνπ ηνπο ζηα θαθελεία. Γηα ηνπο απείζαξρνπο καζεηέο 

πξνβιεπφηαλ ε θξάηεζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ εκεξψλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, ζηελ 
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θαηαζθεπαζκέλε θπιαθή κε βηβιηνζήθε θαη γξαθηθή εξγαζία πνπ βξηζθφηαλ ζηνλ άλσ φξνθν 

ηνπ θηηξίνπ
49

. πσο πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηα αξρεία, είρε θιεζεί εξγνιάβνο γηα ηελ θαηαζθεπή 

εηδηθψλ δσκαηίσλ - θπιαθψλ. Δθάξκνδαλ ζπζηεκαηηθά ηνλ άγξαθν ζσθξνληζηηθφ θψδηθα ησλ 

ζσκαηηθψλ πνηλψλ θαη άιισλ εμεπηειηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηίζνπλ ηνπο απείζαξρνπο 

καζεηέο. Ο μπινδαξκφο σο κέηξν ζσθξνληζκνχ εθαξκνδφηαλ επξχηαηα θαη ήηαλ απνδεθηφο 

θνηλσληθά σο ηελ εηδηθή ππνπξγηθή εγθχθιην (2081/22/3/1884) «πεξί απαγνξεχζεσο ησλ 

ξαβδηζκψλ
50

». Έηζη εθαξκφζηεθε ε πεξίθεκε λεζηεία, δειαδή ε ππνρξεσηηθή θξάηεζε ησλ 

καζεηψλ ζην ζρνιείν ηηο ψξεο ηεο κεζεκεξηαλήο δηαθνπήο ησλ καζεκάησλ. Οη ηηκσξεκέλνη 

καζεηέο παξαθνινπζνχζαλ ηα απνγεπκαηηλά καζήκαηα λεζηηθνί. πρλά ππήξραλ θαη 

πεξηπηψζεηο εθβηαζκψλ ησλ θαζεγεηψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ηνπο, ζηγφκελνη γηα ηελ 

άδηθε ηηκσξία ηνπο. Ο θφβνο ηνπ Τπνπξγείνπ ήηαλ κήπσο ηα ελδεηθηηθά θαη απνιπηήξηα γίλνπλ 

πξντφληα εθβηαζκνχ θαη θφβνπ. Σν ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ 

Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Γπκλαζίσλ θαη Διιεληθψλ ρνιείσλ, πνπ πξνέβιεπε κηα πνηθηιία πνηλψλ 

μεθηλψληαο απφ ηελ επίπιεμε θαη θηάλνληαο κέρξη ηνλ απνθιεηζκφ απφ φια ηα ζρνιεία ηεο 

επηθξάηεηαο. 

ην Γπκλάζην, φπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, θνηηνχζαλ θιεξηθνί, 

ηεξείο, θνπζηαλεινθφξνη, βξαθνθφξνη, εξγάηεο, παηδηά εκπφξσλ, πνιηηηθψλ ζηξαηησηηθψλ θαη 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Οη θνηλσληθέο θαη ειηαθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ήηαλ ιφγνο 

πξνζηξηβψλ θαη επεηζνδίσλ. Αθνινχζεζε ε έιιεηςε πεηζαξρίαο θαη αζπλέπεηαο πνπ νδεγνχζαλ 

ζε επεηζφδηα εληφο θαη εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ, κε πξσηαγσληζηέο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. 

Σν Ννέκβξε ηνπ 1836 μεθίλεζε θαη ε αλαγξαθή ζαηπξηθψλ θεηκέλσλ εηο βάξνο θαζεγεηψλ. Σν 

πξψην θείκελν βξέζεθε ηνηρνθνιιεκέλν απφ ηελ ίδην ην Γπκλαζηάξρε Λεφληην Αλαζηαζηάδε, ν 

νπνίνο αλαδήηεζε θαη ηνλ έλνρν. Γπν κέξεο αξγφηεξα εκθαλίζηεθε θαη ην δεχηεξν ζαηπξηθφ 

θείκελν, ελψ απφ ην κάζεκα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Πηηηάθνπ απνπζίαδαλ 7 καζεηέο. Δπζχο 

θιήζεθε ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ απφ ηνλ Γπκλαζηάξρε, γηα λα ζπδεηεζεί ην ζέκα θαη λα 

δνζνχλ εμεγήζεηο γηα ηελ απνπζία ησλ καζεηψλ. Οη έλνρνη βξέζεθαλ θαη ηα νλφκαηά ηνπο 

αλαγξάθεθαλ ζην έγγξαθν ηνπ Αλαζηαζηάδε πξνο ηε Γηνίθεζε Αξγνιίδαο, πνπ δεηνχζε ηε 

ζχκπξαμε κε ην Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο, ψζηε λα κελ γίλνπλ δεθηνί ζε θαλέλα Γπκλάζην ή 

Διιεληθφ ρνιείν ηεο Διιάδαο, νη 3 απφ ηνπο 7 καζεηέο πνπ δελ κεηαλφεζαλ γηα ηελ πξάμε 
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ηνπο
51

. Σειηθά ε Γηνίθεζε ζεψξεζε πσο ελέξγεζαλ απφ αλνεζία θαη φρη απφ θαθνήζεηα, γη’ 

απηφ θαη δήηεζε λα ηηκεζνχλ θαη φρη λα απνθιεηζηνχλ απφ ηα ζρνιεία
52

. Σειηθά κε έγγξαθν πνπ 

θέξεη ηελ ππνγξαθή θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ βαζηιηά ζσλα απνθαζίζηεθε γηα ηνπο ηξεηο καζεηέο 

ν απνθιεηζκφο ηνπο απφ φια ηα ζρνιεία ηεο επηθξάηεηαο κέρξη λα δψζνπλ δείγκαηα βειηίσζεο 

ηεο δηαγσγήο ηνπο
53

. Παξά ηελ απζηεξφηεηα, θαίλεηαη πσο ηνπο δφζεθε θαη έλα πεξηζψξην 

κεηάλνηαο. ηνπο νλνκαζηηθνχο θαηαιφγνπο ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1836-1837 ηα 

νλφκαηα ησλ ηξηψλ ησλ καζεηψλ απνπζηάδνπλ, πηζαλφλ λα απνβιήζεθαλ απφ ην ζρνιείν, αιιά 

δε γλσξίδνπλ αλ μαλαεγγξάθηεθαλ ζην ίδην ή ζε άιιν ζρνιείν
54

. ην ζπκβάλ απηφ ην φλνκα ηνπ 

Γπκλαζηάξρε Αλαζηαζηάδε αλακείρηεθε. Οη καζεηέο δήισζαλ φηη έδξαζαλ ππνθηλνχκελνη απφ 

εηζεγήζεηο ηνπ Αλαζηαζηάδε, ε ππφζεζε έθηαζε ζηα δηθαζηήξηα θαη ην ζρνιείν θηλδχλεπζε κε 

πιήξε δηάιπζε. Οη θαηεγνξίεο ήηαλ αλππφζηαηεο θαη κάιινλ θξχβνληαλ άιια θίλεηξα πίζσ απφ 

ηελ θαηεγνξία ησλ θαζεγεηψλ
55

.   

Σν 1841 απέξγεζαλ νη καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ, θη φκσο κφλν έλαο απφ ηνπο 20 

καζεηέο ηεο ηάμεο θαίλεηαη πσο έθηαζε ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο θνηηψληαο θαλνληθά, ελψ αθφκε 

έλαο κάιινλ επαλήιζε. Ήηαλ ε πξψηε απεξγία καζεηψλ ζηε λεφηεξε ειιεληθή ηζηνξία. Πηζαλά 

αίηηα απνρήο ίζσο λα είλαη ε ξήμε ησλ καζεηψλ κε ηνλ θαζεγεηψλ Λαηηληθψλ Κάξνιν 

Φαβξίθην, θαζψο ήηαλ πνιχ απζηεξφο ζηε βαζκνινγία. χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ 

ζπιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ απνθαζίζηεθε ε δηαθνπή ησλ ηαθηηθψλ καζεκάησλ γηα κηα κέξα θαη 

ηελ επνκέλε λα παξνπζηαζηνχλ νη καζεηέο κεηακειεκέλνη, αιιηψο λα απνβιεζνχλ απφ ην 

Γπκλάζην Ναππιίνπ θαη απφ θάζε άιιν ηνπ θξάηνπο πξνο ζσθξνληζκφ θαη παξαδεηγκαηηζκφ γηα 

ηνπο ζπκκαζεηέο θαη θαζεγεηέο ηνπο
56

. Φαίλεηαη λα αληηκεησπίδεηαη σο αληαξζία ε απνρή ηεο 

ηάμεο θαη ε ακθηζβήηεζε ελφο θαζεγεηή, νπφηε πξέπεη λα θαηαζηαιεί. Βέβαηα δίλεηαη κηα 

ηειεπηαία επθαηξία, πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζνπλ ζηα καζήκαηα ηνπο. 

Σν πξφβιεκα πεηζαξρίαο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη ππφ ηε δηεχζπλζε Α. Αλζέικνπ. 

Αληηκεησπίζηεθε θπξίσο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ καζεηψλ, ηεο δηαθνπήο θνίηεζεο θαη ησλ 

απνβνιψλ απφ ην ζρνιείν. ηηο 24 Ηνπλίνπ 1843 ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ απαζρφιεζε ε 
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ζπκπεξηθνξά 6 καζεηψλ πνπ δελ ππέδεημαλ ην πξέπνλ ζέβαο θαη ηνλ εχηαθην ηξφπν, θαηά ηελ 

εμέηαζή ηνπο ζην κάζεκα ησλ Γαιιηθψλ. Ζ εμέηαζή ηνπο δελ ήηαλ αλάινγε κε ηηο γλψζεηο ηνπο 

θαη ν ζχιινγνο απνθάζηζε λα ηνπο επηπιήμεη θαη λα ηνπο ζπκβνπιέςεη, ψζηε λα κελ 

επαλαιάβνπλ ηελ ίδηα πξάμε. Έλα αθφκε δήηεκα πνπ πξνθαινχζε αλαζηάησζε ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ, ήηαλ ε αληίδξαζε ησλ καζεηψλ ζην κάζεκα ησλ Λαηηληθψλ θαη ησλ Γαιιηθψλ. Ο 

Κάξνινο Φαβξίθηνο, θαζεγεηήο Λαηηληθψλ, αληηκεηψπηζε κεγάιν πξφβιεκα πεηζαξρίαο ζην 

κάζεκά ηνπ, γηαηί νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ απφ εκπνξηθέο νηθνγέλεηεο ή ήζειαλ λα 

αζρνιεζνχλ κε ην εκπφξην θαη ζεσξνχζαλ πεξηηηή ηελ εθκάζεζε ησλ Λαηηληθψλ. Δμαηηίαο 

απηνχ ηνπ ζέκαηνο επηβιήζεθε ζε δεθαηεηξάρξνλν καζεηή ε πνηλή θπιάθηζεο εληφο ζρνιείνπ, 

δηακνλή θαη θαηά ηε λχρηα, γηα 30 εκέξεο θαη απνθνπή απφ φια ηα καζήκαηα γηα 6 κήλεο, 

θαηφπηλ έγγξαθεο αλαθνξάο ηνπ Καξφινπ Φαβξίθηνπ πξνο ην Γπκλαζηάξρε Υαξάιακπν 

Πακπνχθε ζηηο 15 Μαΐνπ 1845. Ο ζχιινγνο νκφθσλα απνθάζηζε ηε κείσζε ηεο πνηλήο ζε 10 

κέξεο. Σν 1846 νη καζεηέο ηεο Γ ́  Γπκλαζίνπ απνδνθίκαζαλ θαη γηνπράηζαλ ηνλ θαζεγεηή ησλ 

Λαηηληθψλ, Κάξνιν Φαβξίθηνο κε πξσηνζηάηεο ηνλ Δπζπκηφπνπιν θαη ηνλ Ησάλλε 

Εαθεηξφπνπιν, 16 ρξφληα αξγφηεξα ηα παξαπάλσ πξφζσπα ήηαλ νη πξσηαγσληζηέο ηεο 

Ναππιηαθήο Δπαλάζηαζεο. ηαλ ν Δπζπκηφπνπινο απνξξίθηεθε ζηα καζήκαηα ηνπ, επηηέζεθε 

ζηνλ θαζεγεηή Γαιιηθψλ Παχιν θφζθε, βξίδνληαο ηνλ θαη κε πξφζεζε λα ηνλ ρηππήζεη. 

Πεξαζηηθνί έηξεμαλ λα βνεζήζνπλ ηνλ θαζεγεηή πνπ βξηζθφηαλ ηπραία ζην ζπίηη ζπλαδέιθνπ 

ηνπ. Οη δπν θαζεγεηέο έδησμαλ ην καζεηή απφ ηελ νηθία θαη ε αζηπλνκία ηνλ ζπλέιαβε. Ο 

ζχιινγνο ηνλ ηηκψξεζε κε νξηζηηθή απνβνιή, αιιά κε ην δηθαίσκα εγγξαθήο ζε άιιν ζρνιείν. 

Σειηθά εμαηηίαο ηεο παξέκβαζεο ηνπ Ννκάξρε Αξγνιηδνθνξηλζίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

ν καζεηήο δελ απνιχζεθε. Ο ζχιινγνο φκσο ηνλ Δπζπκηφπνπιν δελ ηνλ εκπφδηζε λα ζπλερίζεη 

ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη κάιηζηα λα εηζαρζεί ζηε Ννκηθή θαη λα δηαπξέςεη σο δηθεγφξνο. Καηά ηε 

Ναππιηαθή Δπαλάζηαζε έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ιακβάλνληαο ηε ζέζε ηνπ δεκνηηθνχ 

αζηπλφκνπ ηνπ Ναππιίνπ, αο ζεκεησζεί πσο ηέζζεξα ρξφληα πξηλ είρε αλαγνξεπηεί δηδάθησξ 

Ννκηθήο. Φπζηθά κεηά ηελ Δπαλάζηαζε αθνινχζεζε θαη ην δξφκν ηεο πνιηηηθήο, αθνχ 

αλαδείρηεθε πνιιέο θνξέο βνπιεπηήο, αιιά θαη ηδξπηήο ηνπ θφκκαηνο ησλ Αξεηκαλίσλ
57

. 

 Ζ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γπκλαζηάξρε κε ην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ, έγηλε κε 

αθνξκή ηε ζπκπεξηθνξά 4 καζεηψλ, δπν ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ Διιεληθνχ ρνιείνπ θαη δπν ηεο 
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πξψηεο Γπκλαζίνπ πνπ θέξζεθαλ αθφζκσο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ θπξίνπ Γ. πνπ έκελε απέλαληη 

απφ ην ζρνιείν. Ο έλαο εθ ησλ ηεζζάξσλ απνθιείζηεθε γηα 7κέξεο απφ ηα καζήκαηα θαη νη 

άιινη σο απινί χπνπηνη δέρηεθαλ ζπκβνπιέο γηα θφζκηα θαη εππξεπή ζπκπεξηθνξά. Σν ζρνιηθφ 

έηνο 1849-1850 ζεκαδεχηεθε απφ ζνβαξά επεηζφδηα θαηά ηνπ θαζεγεηή Γαιιηθψλ Λνθ, πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ απφιπζή ηνπ. Ο θαζεγεηήο Λνθ ήηαλ κεγάινο ζε ειηθία, κχσπαο θαη δελ 

κηινχζε ζρεδφλ θαζφινπ ειιεληθά. ην κάζεκά ηνπ επηθξαηνχζε θαζαξία θαη ν ζχιινγνο 

απνθάζηζε λα ηηκσξήζεη ηνπο καζεηέο πνπ ελνρινχζαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, ελψ 

δήηεζαλ θαη ηε κεηάζεζε ηνπ θαζεγεηή.  

Σελ ίδηα ρξνληά έλαο καζεηήο ηνπ Γπκλαζίνπ επηηέζεθε κε ξφπαιν ζηελ πιαηεία 

πληάγκαηνο θαηά ηνπ ρνιάξρε Κ. Η. Μαχξνπ. Σν πεξηζηαηηθφ απαζρφιεζε ην ζχιινγν θαη ν 

καζεηήο ηηκσξήζεθε κε απνβνιή, φκσο ιίγν αξγφηεξα απνθαηαζηάζεθε σο κεηαλνψλ απφ ηε 

Γπκλαζηάξρε Υαξάιακπν Πακπνχθε. ηηο αξρέο ηνπ 1851 ζεκεηψζεθαλ αθφκε θαη επεηζφδηα 

έλνπιεο βίαο ζηελ αίζνπζα δηαιέμεσλ ηνπ ζπιιφγνπ, εληφο ηνπ Γπκλαζίνπ, αθνχ 

απνδνθηκάζηεθε ν νκηιεηήο θαη καζεηήο μπινθφπεζε 2 ζπκκαζεηέο ηνπ. Σελ επφκελε κέξα σο 

αληίπνηλα νη δπν καζεηέο επηηέζεθαλ θαηά ηνπ ελφο κε καραίξη. Σν ζχκα ζψζεθε απφ 

πεξαζηηθνχο θαη νη ζχηεο νδεγήζεθαλ ζηελ αζηπλνκία θαη αξγφηεξα ζηε δηθαηνζχλε. Ο 

ζχιινγνο απνθάζηζε ηνλ απνθιεηζκφ ησλ ηξηψλ καζεηψλ έσο φηνπ απνθαλζεί ε δηθαηνζχλε. Ο 

έλαο εθ ησλ ηξηψλ, θαζψο είρε παηέξα αμησκαηηθφ πνπ εγγπήζεθε, έγηλε θαη πάιη δεθηφο ζην 

ζρνιείν. Κη αθνχ ε ζθελή απηή δηαδξακαηίζηεθε έμσ απφ θάπνην θαθελείν ηεο πφιε, 

απαγνξεχηεθε απζηεξά θάζε ζπλάζξνηζε καζεηψλ ζε απηά. 

Σν 1854 θαηαγγέιζεθε αθφκε θαη απφπεηξα βηαζκνχ απφ καζεηή ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ πνπ 

θαηήγγεηιε δπν άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπ ηεο ίδηαο ηάμεο. Ο ελάγσλ καζεηήο ήηαλ ζχκα 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαζψο ηνπ αζθήζεθαλ πηέζεηο πξνθεηκέλνπ λα ελδψζεη ζηηο νξέμεηο 

ηνπ καζεηή ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ, κε ηε ζπλδξνκή ή ηε ζησπεξή παξνπζία ηνπ ζπγθαηεγνξνχκελνχ 

ηνπ. Ο ζχιινγνο ηηκψξεζε κε 5 κέξεο θπιάθηζε ην καζεηή-ζπλεξγφ θαη κε απνβνιή ην δξάζηε 

πνπ νκνιφγεζε ηελ πξάμε ηνπ.
58

 

 Σν Μάξηε ηνπ 1857 ν θαζεγεηήο Γαιιηθψλ Παχινο θφζθεο θαηεγφξεζε ην 18ρξνλν 

ηειεηφθνηην καζεηή Γπκλαζίνπ, πσο είρε θάλεη ηξεηο απνπζίεο ζην κάζεκά ηνπ θαη είρε 
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ζπιιεθζεί απφ ηνλ ίδην λα θαπλίδεη εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ. Ο καζεηήο αξλήζεθε λα εμέιζεη, ν 

θαζεγεηήο ηνλ ρηχπεζε ζην θεθάιη θαη ην παηδί δαιίζηεθε θαη έπεζε. ηαλ επαλήιζε επηηέζεθε 

ζηνλ θαζεγεηή. Σειηθά νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη δελ απνθιείζηεθε απφ ηα καζήκαηα, 

γηαηί πηζαλφλ δήηεζε δεκφζηα ζπγγλψκε. Ο θαζεγεηήο Γαιιηθψλ Παχινο θφζθεο 

πξσηαγσλίζηεζε θαη ζε άιιν επεηζφδην, φηαλ πξνζπάζεζε κε ηε ζπλνδεία θιεηήξα λα ειέγμεη 

ηνπο καζεηέο πνπ βξίζθνληαλ ζην θαθελείν. ην ζπκβάλ ελεπιάθε ε αζηπλνκία θαη ζπλέηαμαλ 

έγγξαθν, ζην νπνίν θαίλεηαη πσο θάπνηνη λεαξνί δελ ήηαλ πιένλ καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ 

Ναππιίνπ, άιινη ήηαλ απφληεο θαη άιινη απαιιάρηεθαλ, ελψ κφλν ηξεηο θαηεγνξήζεθαλ γηα 

ζπκκεηνρή ζην πεξηζηαηηθφ θαη ηηκσξήζεθαλ κε θπιάθηζε 10 σξψλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ γηα 20, 

10 θαη 5 κέξεο αληίζηνηρα ν θαζέλαο.  

Απφ ην 1859 ιακβάλνπλ ρψξα δεηήκαηα ελδνζρνιηθήο βίαο, κε ηε ζέζπηζε ηνπ λένπ 

Καλνληζκνχ ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1857, ιακβάλνληαη κέηξα θαη ηηκσξνχληαη καζεηέο πνπ 

βηαηνπξαγνχλ ελαληίνλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Απαγνξεπφηαλ ζηνπο καζεηέο λα ζπρλάδνπλ ζηα 

θαθελεία θαη ζηα ζθαηξηζηήξηα, ζνβαξφηεξν παξάπησκα ζεσξνχληαλ ηα ηπρεξά παηρλίδηα  θαη 

ην ηάβιη. Παξά ηηο απαγνξεχζεηο θάπνηνη καζεηέο θαη εληφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ζχρλαδαλ ζε 

ηέηνηα ζηέθηα. Εεηήζεθε απφ ην Ννκάξρε λα αλαζέζεη ζηελ αζηπλνκία ηελ επηηήξεζε θαη ηελ 

θαηαγγειία ησλ καζεηψλ πνπ ζπρλάδνπλ ζηα θαθελεία θαη ραξηνπαίδνπλ. ηε ζπλέρεηα ζα 

δέρνληαη ζπκβνπιέο, ζα γξάθνληαη ζην πνηλνιφγην, ζα απνβάιινληαη ή ζα θπιαθίδνληαη
59

. Γηα 

ηνπο ππφηξνθνπο ζα εθαξκφδνληαη απζηεξφηεξεο πνηλέο. Ζ αζηπλνκία πξάγκαηη μεθίλεζε ηνπο 

ειέγρνπο ζηα θαθελεία θαη πξνρψξεζε ζε ζπιιήςεηο ζακψλσλ καζεηψλ. πιιήθζεθαλ ηξεηο 

καζεηέο θαη ηηκσξήζεθαλ κε θξάηεζε θαη έλαο αθφκε πνπ ηηκσξήζεθε κε ηεηξαήκεξε απνβνιή. 

Έμη καζεηέο ηηκσξήζεθαλ κε δηήκεξε απνβνιή θαη ηέζζεξηο καζεηέο ηηκσξήζεθαλ κε θπιάθηζε 

3εκεξψλ, επεηδή ζχρλαδαλ ηξεηο κέξεο ζπλερφκελεο ζε έλα θαθελείν. Οχηε ε αζηπλφκεπζε, νχηε 

νη ηηκσξίεο ζηάζεθαλ ηθαλέο λα απνηξέςνπλ ηνπο καζεηέο απφ ηε ζπλάζξνηζε ζηα θαθελεία θαη 

ηα ηπρεξά παηρλίδηα. Σν ζέκα απηφ απαζρφιεζε ζρεδφλ φιεο ηηο ζπδεηήζεηο ηνπ ζπιιφγνπ σο ην 

1859. 

Έλαο καζεηήο πνπ παξαθνινπζνχζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αγίνπ ππξίδσλνο ζην Ναχπιην 

ηηκσξήζεθε κε έλα κήλα απνθιεηζκφ απφ ηα καζήκαηα αθνχ δηαηάξαμε ηελ εθθιεζηαζηηθή 
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αθνινπζία θαη θέξζεθε απξεπψο ζηνλ επίηξνπν. Μεηά ηε ιήμε ηεο πνηλήο ππνρξεψζεθε λα 

δεηήζεη ζπγγλψκε ελψπησλ γπκλαζηάξρε θαη εθπξνζψπνπ ηεο εθθιεζίαο θαη λα παξάζρεη 

εγγπήζεηο γηα ηε δηαγσγή ηνπ. ε άιιν πεξηζηαηηθφ ηξεηο καζεηέο ζε λπρηεξηλή ηνπο έμνδν θαη 

χζηεξα απφ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνφι, πξνθάιεζαλ αλαζηάησζε ζηελ πφιε ρηππψληαο 

ηηο θακπάλεο ησλ εθθιεζηψλ θαη πξνθαιψληαο δεκηέο ζην ζθαηξηζηήξην. πλειήθζεθαλ απφ ηελ 

αζηπλνκία, πξνζήρζεζαλ ζην δηθαζηήξηα θαη ηνπο επηβιήζεθε πξφζηηκν. 

 

 

3.2. Οη γηορηές 

Σν κεγαινπξεπέο θηίξην ηε λχρηα ησλ κεγάισλ εζληθψλ ενξηψλ θσηαγσγείηαη θαη 

αθνινπζεί θακπαλνθξνπζία
60

. Οη γηνξηέο δηαθξίλνληαη ζε εζληθέο θαη βαζηιηθέο. Ζ πξψηε 

εζληθή ενξηή ηηκάηαη ηελ 25
ε
 Μαξηίνπ

61
 θαη ε επφκελε ενξηή πνπ απνηέιεζε εζληθή απφ ην 1843 

σο ην 1863 ήηαλ ε 3
ε
 επηεκβξίνπ, ε επέηεηνο ηεο εγθαζίδξπζεο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο. Άιιεο πέληε απνηεινχλ ηηο βαζηιηθέο γηνξηέο θαη ηηκψληαη ηελ 20
ε
 Μαΐνπ ηα 

γελέζιηα θαη ε ελζξφληζε ηνπ ζσλα κε επίζεκε δνμνινγία ζηνλ Μεηξνπνιηηηθφ λαφ ελ 

παξνπζία επηζήκσλ θαη καζεηψλ, ηελ 13
ε
 επηεκβξίνπ ε νλνκαζηηθή ενξηή ηνπ βαζηιέσο 

ζσλνο, ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ ε επέηεηνο γάκνπ ηεο Ακαιίαο κε ην βαζηιηά ζσλα θαη ηελ 9

ε
 

Γεθεκβξίνπ ε κέξα γελεζιίσλ ηεο βαζίιηζζαο Ακαιίαο.  

Απφ ην 1885 σο ην 1912 θαζηεξψλεηαη ε ζηνιή ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα θνξνχζαλ 

θαζεκεξηλά ελδχκαηα θαη δηαηεξήζεθε κφλν ην πειίθην. Απφ ην 1935 ζην πειίθην πξνζηέζεθαλ 

ηα δπν κεηαιιηθά γξάκκαηα Γ.Ν. (Γπκλάζην Ναππιίνπ). Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζηηο 

εζληθέο ενξηέο θαη ζε άιιεο επίζεκεο πεξηζηάζεηο απφ ην 1936 σο ην 1939 θνξνχζαλ ηελ ζηνιή 

ηνπ θαιαγγίηε θαη ηεο θαιαγγίηηζζαο θαη νη καζεηέο ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ ησλ 

ζθαπαλέσλ. 
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3.3. Η ζτοιηθή βηβιηοζήθε 

ηα ρξφληα ηνπ Καπνδίζηξηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν είδε ζρνιηθψλ βηβιίσλ, νη θξαηηθέο 

εθδφζεηο θαη εγθεθξηκέλα απφ ην ππνπξγείν εγρεηξίδηα. Έμη επηηξνπέο ζπζηάζεθαλ κε εληνιή 

ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, ζρεδίαδαλ θαη ζπλέγξαθαλ ηηο θξαηηθέο εθδφζεηο. πγγξάθεθαλ 3 

εγρεηξίδηα Θξεζθεπηηθψλ, έλα γξακκαηηθήο Ηρλνγξαθίαο θαη ηξεηο ή ηέζζεξηο εθδφζεηο κε 

αξραηνειιεληθά θείκελα ηππσκέλα ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν Αίγηλαο. Ήηαλ ρακεινχ ηχπνπ 

εθδφζεηο, νιηγνζέιηδεο θαη ρσξίο εηθνλνγξάθεζε. Γηα ηελ παξαγσγή, ηε δηαθίλεζε θαη ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ βηβιίσλ αλαπηχρζεθε έλα δίθηπν πνπ απεηθνλίδεηαη ζην Παξάξηεκα
62

. Θα 

πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ηα βηβιία δελ αλήθαλ, κέρξη ηφηε ζηνπο καζεηέο, αιιά 

ζπλππνινγίδνληαλ ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ ζρνιείνπ. Πσινχληαλ θαη ζην εκπφξην κε 

άγλσζηε ηηκή ιηαληθήο, αιιά εθηηκάηαη γχξσ ζηα 1,50 σο 17,35 γξφζηα ή νθά
63

.  

Μεηά ηελ επαλάζηαζε θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, 

ζπγθεληξψζεθε έλα κεγάινο αξηζκφο Διιήλσλ ινγίσλ απφ ηηο ειιεληθέο παξνηθίεο ηεο 

Γηαζπνξάο θαη ηνλ αιχηξσην ειιεληζκφ. Τπνζηήξημαλ ηελ αλάγθε θαη ηελ αμία ηεο 

βηβιηνζήθεο. Μηα θεληξηθή, δεκφζηα ή εζληθή βηβιηνζήθε απνηειεί θεθαιή ελφο ζπζηήκαηνο, 

θαζψο ηα βηβιία ζα αλαδεηρζνχλ σο εξγαιεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ έζλνπο. 

Ζ πξψηε ρνξεγία βηβιίσλ ζην Γπκλάζην Ναππιίνπ έγηλε απφ ηε Γξακκαηεία 

Δθπαίδεπζεο θαη ηνλ Κσλζηαληίλνπ Γ. ρηλά ζηηο 28 Μαξηίνπ 1834. πγθεθξηκέλα: 

 8 ηίηινη βηβιίσλ ηνπ Νεφθπηνπ Γνχθα 

 4 ηίηινη βηβιίσλ ηνπ Δπγέληνπ Βνχιγαξε 

 2 ηίηινη βηβιίσλ ηνπ Αδακάληηνπ Κνξαή 

 2 ηίηινη βηβιίσλ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Κνχκα 

 1 ηίηινο ηνπ Νηθεθφξνπ Θενηφθε 

 2 ηίηινη βηβιίσλ ηνπ Ησάλλε Καξαλδελνχ 

 1 ηίηινο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Οηθνλφκνπ 

Παξάιιεια, έθηαζαλ απφ ην Οξθαλνηξνθείν ηεο Αίγηλαο δηάθνξεο εθδφζεηο ηνπ έηνπο 1805 σο 

ηνπ 1832. πλνιηθά 23 ηίηινη, 37 ζψκαηα θαη 84 ηφκνη. Όζηεξα απφ ην ζάλαην ηνπ Αξγείηε 
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Αζαλαζίνπ ηαξεηγίηε (30 Ηνπλίνπ 1834), ε θπβέξλεζε έζηεηιε ζην Γπκλάζην 43 ηίηινπο, 52 

ζψκαηα, 91 ηφκνπο θαη 6 ιεμηθά καδί κε 5 δηθά ηνπ βηβιία. ηηο 23 Απγνχζηνπ 1834 ε 

Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο έζηεηιε 7 ζψκαηα ησλ «Λόγσλ» ηνπ Κσλζηαληίλνπ Οηθνλφκνπ, γηα λα 

κνηξαζηνχλ πξνο ηδηαηηέξα ρξήζε ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ δηδαζθάισλ, καδί κε έλα γεσγξαθηθφ 

ράξηε ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ θαη 50 βηβιία Λαηηληθψλ «Lectiones 

latinae» γηα ηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, ν Έθνξνο ηεο Γεκφζηαο Βηβιηνζήθεο Αζελψλ Γ. Γελλάδηνο 

δήηεζε λα κεηαθεξζνχλ ζην Γπκλάζην Ναππιίνπ ηα ηξηπιά βηβιία ηεο Γεκφζηα Βηβιηνζήθεο. 

Πξνο ην ηέινο ηνπ 1836 καζαίλνπκε απφ επηζηνιή ηνπ Γπκλαζηάξρε Αλαζηαζηάδε πξνο ηε 

Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο γηα ηελ χπαξμε κηαο κεγάιεο θιεηζηήο βηβιηνζήθεο θαη κηαο κηθξήο 

αλνηρηήο εληφο ηνπ Γπκλαζίνπ. Ο θαηάινγνο ησλ βηβιίσλ, καδί κε ηνλ θαηάινγν ησλ καζεηψλ 

ζηάιζεθε κέζσ ηεο επηζηνιήο απηήο ζηελ δηνίθεζε Αξγνιίδαο
64

. Αξρέο επηεκβξίνπ 1837 ε 

Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο, ε Γηνίθεζε Αξγνιίδαο, ν Γήκαξρνο Ναππιίνπ Γεψξγηνο Μ. 

Αλησλφπνπινο θαη ν Γπκλαζηάξρεο Αλαζηαζηάδεο, έζηεηιαλ πιεξεμνχζην ζηελ Αζήλα γηα λα 

πάξεη βηβιία γηα ην Γπκλάζην θαη ην Διιεληθφ ρνιείν. Ο γπκλαζηάξρεο έζηεηιε ζην Γήκαξρν 

ηνλ θαηάινγν ησλ βηβιίσλ θαη άιισλ αλαγθψλ δηδαζθαιίαο
65

. Ο Γεψξγηνο Αλησλφπνπινο
66

, 

επαηζζεηνπνηεκέλνο ζηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο, πξφζθεξε ζην Γπκλάζην 3.400 δξαρκέο θαη ηε 

δεκαξρηαθή ηνπ αληηκηζζία γηα λα αγνξάζνπλ 6 γεσγξαθηθνχο πίλαθεο, ράξηεο, άηιαληα θαη 

παξάγγεηιε ιχρλν γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο. Βέβαηα ε έιιεηςε ζέξκαλζεο δελ 

αληηκεησπίζηεθε, ελψ παξάιιεια κεηψζεθε ν κηζζφο ησλ δεκνδηδαζθάισλ απφ 80 ζε 50 

δξαρκέο
67

. 

Ζ ζεκαληηθή ζπκβαηηθή ζρνιηθή βηβιηνζήθε ηνπ Γπκλαζίνπ Ναππιίνπ νχηε απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο νχηε απφ ηνπο καζεηέο ρξεζηκνπνηήζεθε εμαηηίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ αγθπιψζεσλ θαη δελ εμειίρζεθε ζε δεκφζηα, 

φπσο ζπλέβε ζε άιιεο ειιεληθέο πφιεηο
68

. Σν  1841 αλαιακβάλεη ηε δηεχζπλζε ηνπ Γπκλαζίνπ  

ν Αδφιθνο Μ. Αλζέικνο, ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδαζθάινπο θαη ηνπο θαζεγεηέο 

επηζήκαλε ηα πξνβιήκαηα ηνπ Γπκλαζίνπ, ηα ηεξάξρεζε, πξφβαιιε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηα θηηξηαθά πξνβιήκαηα 

                                                           
64

 ΦΔΚ, αξ.θ. 87 31/12/1836, «Γηάηαγκα πεξί θαλνληζκνχ Διιεληθψλ ρνιείσλ θαη Γπκλαζίσλ» 
65

 Σξηαληάθπιινο Δ. θιαβελίηεο, φ. π., ζ. 275-292 
66

 Οη ελέξγεηεο ηνπ Γεκάξρνπ ήηαλ πξνζσπηθέο, φπσο δήισζε θαη ε Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο. 
67

 Σξηαληάθπιινο Δ. θιαβελίηεο, φ. π., ζ. 54 
68

 Σξηαληάθπιινο Δ. θιαβελίηεο, φ. π., ζ. 95-106 



[47] 
 

θαη ηελ απνπζία επίπισλ, εξγαιείσλ θαη βηβιίσλ. ρεηηθά κε ηε βηβιηνζήθε, πνπ ήηαλ ε 

κνλαδηθή ηνπ Ναππιίνπ θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ ηελ επνρή εθείλε, επηζεκαίλεη πσο έρεη κηθξφ 

αξηζκφ βηβιίσλ θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη ρσξίο επηζηεκνληθή αμία. Έηζη πξνηείλεη ζηε 

Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο απφ ηελ Γεκφζηα 

Βηβιηνζήθε Αζελψλ, άηιαληεο θαη γεσγξαθηθνχο πίλαθεο, ηελ ηχπσζε δηδαθηηθψλ βηβιίσλ γηα 

ηνπο θησρνχο θαη επηκειείο καζεηέο θαη θνηλσθειή βηβιία γηα λα δνζνχλ σο έπαηλνο ζηνπο 

αξηζηεχζαληεο.  

Οη ζχιινγνη πνπ ηδξχζεθαλ ζην Ναχπιην, απφ ην 1844 θαη χζηεξα, νξγάλσλαλ 

ζπδεηήζεηο γηα εζηθά, πνιηηηθά, δηθαζηηθά θαη ηζηνξηθά ζέκαηα, αιιά δελ θαίλεηαη λα 

θηινδφμεζαλ λα γίλνπλ ηδξπηέο βηβιηνζήθεο θαη αλαγλσζηεξίνπ
69

. ηηο 21 Ηνπιίνπ 1845 ην 

Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο απνθάζηζε ηε ρνξήγεζε βηβιία ηνπ Αδακαληίνπ Κνξαή ζηα Διιεληθά 

ρνιεία θαη ηα Γπκλάζηα. Πξνυπφζεζε γηα ηελ άκεζε ρνξήγεζή ηνπο απφ ην θξάηνο ήηαλ λα 

δηαζέηνπλ ηα ζρνιεία δσκάηην βηβιηνζήθεο ή εξκάξην θαιψο θιεηζκέλν. Αλ απηέο νη 

πξνυπνζέζεηο δελ ππάξρνπλ νθείιεη λα θξνληίζεη ε Γεκαξρεία γηα ηε θχιαμε θαη ην δαλεηζκφ 

ησλ βηβιίσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα βηβιία ηνπ Αδακαληίνπ Κνξαή θαηείρε ήδε ην 

Γπκλάζην Ναππιίνπ απφ ην 1835. 

Απφ ην 1848 ην Τπνπξγείν Δθπαίδεπζεο μεθηλά ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζρνιηθψλ 

Βηβιηνζεθψλ δηνξίδνληαο σο γλσκνδνηηθή επηηξνπή ηνλ Η. Κνθθψλε, Γ. Γελλάδην θαη ηνλ 

Α.Γιαξάθε. Απηνί έθηηαρλαλ θαηαιφγνπο βηβιίσλ γηα ηα Γεκνηηθά, ηα Διιεληθά, ηα Γπκλάζηα 

θαη ηνπο καζεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σνλ Οθηψβξε ηνπ 1855 νξίδεηαη έλα ππνπξγηθφ Γηάηαγκα 

κε ηα 4 αθφινπζα άξζξα: 

 Ίδξπζε ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ θαη εκπινπηηζκφ ησλ ππαξρφλησλ 

 Παξαρψξεζε βηβιίσλ ζηνπο επηκειείο θαη θησρνχο καζεηέο, έρνληαο ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ δαζθάισλ 

 Ο ππεχζπλνο ησλ βηβιίσλ λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί βηβιίν κε ιεπηνκεξή 

ζηνηρεία.  

 Σα βηβιία πνπ αγνξάδεη ε πνιηηεία λα δηαηίζεληαη πσο ρξήζε καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη σο βξαβείν ησλ άξηζησλ καζεηψλ 
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Ζ θεληξηθή εμνπζία ζεσξεί πσο έρεη νδεγήζεη ην πξφβιεκα πξνο ηε ιχζε. Σν 1872 ν 

Πξχηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ αλαθνίλσζε ζηνπο Γπκλαζηάξρεο, πσο χζηεξα απφ 

απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, ζα παξαρσξεζνχλ βηβιία ζε 15 Γπκλάζηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην 

Γπκλάζην ηνπ Ναππιίνπ πνπ ηειηθά παξέιαβε 16 βηβιία.. Οη δσξεέο βηβιίσλ ζπλερίζηεθαλ απφ 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο, αιιά θαη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ Γήκσλ θαη ησλ ηακείσλ Άξγνπο, 

Μηδέαο, Πξνζχκλεο, Μπθελψλ, Λπξθείαο θαη Κπζήξσλ. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνπο θαηαιφγνπο 

θαη ηηο θαηαγξαθέο ησλ βηβιίσλ ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο, πιεξνθνξνχκαζηε πσο ελψ ην 1892 

ππήξραλ 90 ηίηινη βηβιίσλ, ην 1907
70

 έγηλαλ 848 θαη ην 1935 έθηαζαλ ηνπο 1006 ηίηινπο 

βηβιίσλ. 

ε αληίζεζε κε ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε ηεο Καιακάηαο πνπ κεηεμειίρζεθε ην 1935 ζε 

Γεκφζηα Βηβιηνζήθε, ην Γπκλάζην Ναππιίνπ εγθαηέιεηςε ηκήκα ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ζην παιηφ 

θηίξην. Γεληθφηεξα ζην Ναχπιην, ε ζρνιηθή βηβιηνζήθε κε κηθξέο απψιεηεο βηβιίσλ, αιιά θαη 

λέεο πξνζθηήζεηο, θαηάθεξε θαη δηαηεξήζεθε σο ην 1971, πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηε Γεκφζηα 

Βηβιηνζήθε Ναππιίνπ. ήκεξα ν Πξννδεπηηθφο χιινγνο Ναππιίνπ «Ο Παιακήδεο», 

απνηειείηαη απφ πνιιαπιά βηβιία ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Γπκλαζίνπ, αιιά θαη βηβιία θαζεγεηψλ 

πνπ ππεξέηεζαλ ζην Γπκλάζην θαη πξνζθέξζεθαλ απφ ηνπο απφγνλνχο ηνπο. Σα ζπνπδαηφηεξα 

βηβιία κε θξηηήξην ηε ζπαληφηεηα ηεο έθδνζεο θαη ηε ζεκαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο αξηζκνχλ 

ηνπο 717 ηφκνπο. ηα ηέιε ηνπ 1979 κεηαθέξζεθαλ θαη άιια, δέζεθαλ κε καχξν δέξκα, 

θαηαγξάθεθαλ θαη ζήκεξα θπιάζζνληαη ζηελ αίζνπζα ηνπηθήο ηζηνξίαο ηεο Βηβιηνζήθεο «Ο 

Παιακήδεο», απνηειψληαο θεηκήιηα θαη καξηπξία ηεο ρξήζεο θαη ηεο αρξεζίαο. Λεηηνπξγνχλ 

σο ηεθκήξην ηεο ηζηνξίαο θαη αλήθνπλ ζηελ πνιηηηζκηθή δσή ηνπ ηφπνπ καο. 
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Γ΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Η περίοδος παραθκής ως ηε κεηαθορά ηοσ ζηο έλαληη θηίρηο 

4.1. Η Νασπιηαθή επαλάζηαζε θαη ε απώιεηα ηες θήκες 

Ζ κεηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζην λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο νδήγεζαλ 

ζηελ θνηλσληθή αθχπληζε. Ζ Διιάδα δέρηεθε επηξξνέο  απφ δπηηθά θηιειεχζεξα θηλήκαηα θαη 

αθνινπζνχλ νη πνιηηηθέο θαηαπηέζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο βαζηιείαο θαη νη αληηζπληαγκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κσιέηηε, πνπ νδήγεζαλ ζηελ νξγάλσζε ελφο αληηδπλαζηηθνχ θηλήκαηνο. 

Παξάιιεια γεγνλφηα πνπ φμπλαλ ηελ θαηάζηαζε ήηαλ ε θπιάθηζε ηνπ Αιέμαλδξνπ νχηζνπ, ε 

θηιναπζηξηαθή πνιηηηθή ηνπ ζσλα, ηα ζθηαδηθά, νη εθινγέο ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1859, ε 

εθινγή ηνπ Δπακεηλψλδα Γειεγηψξγε θαη ε άξλεζε ηνπ ζσλα λα δψζεη εληνιή ζρεκαηηζκνχ 

θπβέξλεζεο ζηνλ Κσλζηαληίλν Καλάξε. Έηζη ε δεκνηηθφηεηα ηνπ ζσλα άξρηζε λα κεηψλεηαη , 

νη απνγνεηεχζεηο θαη νη έρζξεο ηνπ ζηέκκαηνο έγηλαλ εληνλφηεξεο
71

. Ζ δεκνηηθφηεηα ηνπ ζσλα 

θαη ηεο Ακαιίαο θξάηεζε ιίγν θαηξφ. Ο ζσλαο, αγλνψληαο ηηο ζπληαγκαηηθέο ηνπ δεζκεχζεηο, 

νξθίδεη πξσζππνπξγφ ηνλ ππαζπηζηή ηνπ Αζαλάζην Μηανχιε. Σν Μάε ηνπ 1859 ζπλέβεζαλ 

ζνβαξά γεγνλφηα πνπ δπλάκσζαλ ην αληηθαζεζησηηθφ θξφλεκα. Δίλαη ηα γλσζηά θηαδηθά
72

, 

πνπ εληειψο απξφζκελα απνηέιεζαλ ηνλ θαηαιχηε ζηηο ζρέζεηο ιανχ θαη παιαηηνχ. Απφ ηα 

θηαδηθά έσο ηε Ναππιηαθή επαλάζηαζε έρνπκε αιιεπάιιειεο θπβεξλήζεηο ηνπ Αζαλάζηνπ 

Μηανχιε θαη δπν εθινγηθέο αλακεηξήζεηο βίαο θαη θαιπνλνζείαο, κε απνθνξχθσκα ηηο εθινγέο 

πνπ ε δηεμαγσγή ηνπο θξάηεζε απφ ην Γεθέκβξε ηνπ 1860 έσο ηνλ Μάξηε ηνπ 1861, θαζψο 

γίλνληαλ δηαθνξεηηθή εκεξνκελία ζε θάζε πεξηνρή γηα λα κεηαθέξεηαη ν Οζσληθφο κεραληζκφο 

ηεο βίαο, ηεο θνβίαο θαη ηεο λνζείαο ζε θάζε πφιε θαη ρσξηφ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε λίθε
73

. 

Απφ ην 1861 ην αληηδπλαζηηθφ ξεχκα θαζεκεξηλά κεγάισλε. Ζ θαηάζηαζε ήηαλ εθξεθηηθή ζε 

νιφθιεξε ηε ρψξα θαη ζηνλ ενξηαζκφ ηεο 25εο Μαξηίνπ νξγαλψζεθαλ ζε φιεο ηηο κεγάιεο 

πφιεηο (Αζήλα, Πάηξα, Άξγνο, Ναχπιην) ζπλσκνηηθά ζπκπφζηα κε εζληθφ θαη αληηθαζεζησηηθφ 

πεξηερφκελν. Ζ αζηπλνκία παξαθνινπζνχζε θαη ηξνκνθξαηνχζε ηνπο πνιίηεο 

πξαγκαηνπνηψληαο ζπιιήςεηο, θπιαθίζεηο θαη εθηνπίζεηο. Κη ελψ ε θαηάζηαζε θαζεκεξηλά 

νμπλφηαλ, ζηηο 6 επηεκβξίνπ ν 18ρξνλνο Γφζηνο επηρεηξεί λα δνινθνλήζεη ηε βαζίιηζζα 
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Ακαιία, ηελ Όαηλα φπσο ηελ νλφκαδε ηφηε ν ιαφο. Ζ απφπεηξα απέηπρε. Πξνζσξηλά ην 

αληηδπλαζηηθφ κέλνο ηνπ ιανχ κεηψζεθε, αιιά ην αληηνζσληθφ πνζνζηφ ηνπ Ναππιίνπ 

παξέκεηλε ζηαζεξφ. Μεηά ηελ απφπεηξα δνινθνλίαο ελαληίνλ ηεο βαζίιηζζαο Ακαιίαο,  νη 

θπιαθέο ηνπ Ναππιίνπ γέκηζαλ απφ πνιηηηθνχο θξαηνχκελνπο θαη ε πφιε απφ εθηνπηζκέλνπο 

πνιηηηθνχο αληηπάινπο ηνπ ζσλα. Σν Ναχπιην δπζαξεζηεκέλν απφ ηελ κεηαθνξά ηεο 

πξσηεχνπζαο ζηελ Αζήλα,  κε απφθαζε ηνπ ζσλα, δπκσλφηαλ ηψξα κε νμχηεξα αληηνζσληθά 

αηζζήκαηα απφ ηνπο εμφξηζηνπο αμησκαηηθνχο, ππαιιήινπο, θνηηεηέο θαη δεκνζηνγξάθνπο. Ο 

ζσλαο θάιεζε ηνλ Καλάξε ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 1862 θαη ηνπ αλέζεζε ηελ εληνιή ζρεκαηηζκνχ 

θπβέξλεζεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπκθψλεζε κε ην πεξηερφκελν ηνπ ππνκλήκαηνο πνπ ηνπ 

ππέβαιε ν γεξαηφο λαχαξρνο. Σν ππφκλεκα πεξηείρε ηνπο αλαγθαίνπο φξνπο εθδεκνθξαηηζκνχ 

θαη εθαξκνγήο ηνπ ζπληάγκαηνο, φκσο ην ζχληαγκα θαη ε δεκνθξαηία δελ άξεζαλ ζηνλ ζσλα. 

Γη’ απηφ κε ην πξφζρεκα πσο δε ζπκθσλνχζε κε ηνπο ππνπξγνχο πνπ επέιεμε ν Καλάξεο, ηνπ 

αθαίξεζε κεηά απφ δχν κέξεο ηελ εληνιή ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο θαη φξθηζε μαλά 

πξσζππνπξγφ ηνλ Αζαλάζην Μηανχιε. Ζ πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζξφλνπ έλαληη ηνπ 

γεξαηνχ ήξσα απέδεημε ηα αδηέμνδα ηνπ θαζεζηψηνο θαη ηελ εμάληιεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

είρε ν ζξφλνο γηα ειηγκνχο. Ζ ηειεπηαία απηή θπβέξλεζε ηνπ Μηανχιε έκεηλε γλσζηή σο 

«ππνπξγείν ηνπ αίκαηνο
74

». Σν Ναχπιην είρε θαηαζηεί ην πην πξνσζεκέλν αληηδπλαζηηθφ θέληξν 

θαη δε ρξεηαδφηαλ παξά κηα ζπίζα γηα λα εθξαγεί ε εχθιεθηε πνιηηηθή ηνπ χιε. Δμάιινπ ζε φιε 

ηελ επηθξάηεηα ηνπ ειιεληθνχ βαζηιείνπ εθδειψλνληαλ ζπνξαδηθά εμεγέξζεηο πνπ 

θαηαπλίγνληαλ κε ηα φπια. Ζ ζπίζα φκσο ηψξα βξέζεθε θαη ήηαλ ε δεκφζηα πξνζβνιή ηνπ 

ζσλα πξνο ηνλ έλδνμν λαχαξρν Κσλζηαληίλνλν Καλάξε. Μεηά απ’ απηφ θαη ζε ζπλελλφεζε 

κε ηελ αληηπνιίηεπζε ηεο Αζήλαο ειήθζε ε απφθαζε ηεο έλνπιεο εμέγεξζεο. 

Οη αληηνζσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην Ναχπιην μέζπαζαλ ηε λχρηα ηεο 31
εο

 πξνο 1 

Φεβξνπαξίνπ 1862, φηαλ ν ππνπξφμελνο Βειγίνπ . Εαβηηζάλνο θαη δέθα άλδξεο ζπλέιαβαλ ην 

Ννκάξρε, θαηέιαβαλ ην Παιακήδη θαη δεκφζηα θηίξηα, ζπζηάζεθε πξνζσξηλή θπβεξλεηηθή 

επηηξνπή θαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην εμέδσζε πξνθήξπμε ζην ιαφ: «… Αόλ Καηάπησζηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πηζηώο ππεξεηνπκέλνπ ππό ηεο κέρξη ηνύδε Κπβεξλήζεσο θαη αλαγόξεπζηο λένπ 

εγγπσκέλνπ ηαο ειεπζεξίαο ηνπ ιανύ! Βνλ Γηάιπζηο ηεο δηα βηαίσλ κεζώλ ζπζηεζείζεο θαη κέρξη 
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ηνύδε ππαξρνύζεο Βνπιήο θαη Γνλ Σπγθξόηεζηο Δζλνζπλειεύζεσο
75

!..». Σν κήλπκα θαη ην 

πλεχκα ηνπ θηλήκαηνο, ιεηηνχξγεζαλ ζα ζχειια γηα ηελ ππφινηπε Διιάδα θαη θπξίσο ηελ 

Αζήλα. Απηφ επηβεβαηψλεη ηελ εθηίκεζε γηα ηελ χπαξμε ππξήλσλ αληίδξαζεο, πνπ ήηαλ έηνηκνη 

λα αληηδξάζνπλ θαη λα απνδερζνχλ νπνηαδήπνηε δπλακηθή θίλεζε ακθηζβήηεζεο ηεο νζσληθήο 

θπξηαξρίαο. κσο παξά ηνλ αξρηθφ ελζνπζηαζκφ θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο, γξήγνξα ππνρψξεζε ε 

επαλαζηαηηθή νξκή θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ αιιά θαη ησλ αδπλακηψλ 

ησλ θαηά ηφπνπο επαλαζηαηψλ. Έηζη, παξά ηελ ηειηθή απνηπρία ηεο Ναππιηαθήο Δπαλάζηαζεο 

ζην ζηξαηησηηθφ επίπεδν, νπζηαζηηθά πέηπρε ηνλ ζηφρν ηεο, δειαδή ηελ ηειηθή αλαηξνπή ηνπ 

ζξφλνπ θαη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ ζπληάγκαηνο. Ζ Ναππιηαθή Δπαλάζηαζε είρε δηάξθεηα 67 

εκεξψλ. Ξεθίλεζε κε ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ επαλαζηαηψλ, ηελ πίζηε ζην δίθαην ησλ επηδηψμεψλ 

ηνπο θαη ειπίδεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη έιεμε κε ζηξαηησηηθή ήηηα αιιά 

ηαπηφρξνλα κε εζηθή θαη πνιηηηθή επηθξάηεζε, αθνχ ν ζσλ  αλαγθάζηεθε λα αιιάμεη ηελ 

θπβέξλεζε κε ηελ νπνία ήξζαλ ζε κεησπηθή ζχγθξνπζε νη επαλαζηάηεο θαη κέζα ζε έμη κήλεο 

αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ην ζξφλν θαη λα απνρσξήζεη απφ ηελ Διιάδα, δηθαηψλνληαο 

αλαδξνκηθά ηελ Ναππιηαθή Δπαλάζηαζε. Αλ εμεηάζνπκε ηψξα ηελ πφιε ηνπ Ναππιίνπ, 

εληνπίδεηαη έλα δπλακηθφ παξαδνζηαθφ αζηηθφ θέληξν πνπ ζπγθεληξψλεη κία αλήζπρε 

θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή ειίη. Σα κέιε ηεο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1850, είραλ 

ζπγθξνηήζεη έλαλ ηζρπξφ αληηπνιηηεπηηθφ πφιν θαη εθδήισλαλ ζε θάζε επθαηξία ηελ αληίζεζε 

ηνπο ζην ζχζηεκα. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία ελφο ηθαλνχ αξηζκνχ 

ζηξαηησηηθψλ κε αληηθαζεζησηηθά θξνλήκαηα, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ άμνλα. 

Καηά ηε Ναππιηαθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1862, ε νπνία ζηξεθφηαλ θαηά ηνπ βαζηιηά 

ζσλα, ην θηίξην ηνπ Γπκλαζίνπ ππέζηε πνιιέο θαη ζνβαξέο πιηθέο δεκηέο, φπσο θαη νη 

θαηνηθίεο ηεο πφιεο. Ζ επαλάζηαζε δηέθνςε απφηνκα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, αθνχ ην 

θηίξην ηνπ Γπκλαζίνπ επηηάρηεθε θαη θαηαιήθζεθε απφ ηκήκα ηνπ βαζηιηθνχ ζηξαηνχ ππφ ηνλ 

ζηξαηεγφ Υαλ πνπ έθηαζαλ ζην Ναχπιην ζηηο 8 Απξηιίνπ, κεηά ηελ ππνηαγή ησλ επαλαζηαηψλ. 

Μεηά απφ ηηο ζπλερείο παξεθθιίζεηο ηνπ γπκλαζηάξρε Πακπνχθε θαη ησλ θαζεγεηψλ 

θαηάθεξαλ ηελ εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ ζηηο 25 Απξηιίνπ 1862, εθηφο απφ κηα αίζνπζα πνπ 

παξέκεηλε ζηα ρέξηα ηνπ ζηξαηνχ, δηαηεξψληαο κέζα ηα αληηθείκελα ηνπο. Μαζεηέο θαη 

θαζεγεηέο βξήθαλ ην ζρνιηθφ ρψξν θαηεζηξακκέλν. Σελ επφκελε κέξα πξαγκαηνπνηήζεθε 

                                                           
75 Γεψξγηνο Ν. Μνζρφπνπινο, Ιζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληθνύ Κξάηνπο. Πνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο, Αζήλα 1997, η. 1, 

ζ.73-81 

https://argolikivivliothiki.gr/2008/10/27/%ce%bd%ce%b1%cf%8d%cf%80%ce%bb%ce%b9%ce%bf/


[52] 
 

ζπλεδξίαζε κεηαμχ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ θαη δηδαζθάισλ θαη ηνπ Γπκλαζηάξρε θαη 

ζπληάρηεθε πξάμε ππ’ αξηζ.35 ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ. Σν 

ηζφγεην ήηαλ ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε, ζξαλία, παξάζπξα, έδξεο θαη πφξηεο ήηαλ ζπαζκέλα, ην 

αξρείν ηνπ γπκλαζηάξρε πνπ βξηζθφηαλ ζην γξαθείν ηνπ, ε γξαθηθή χιε θαη ηα επνπηηθά κέζα 

δηδαζθαιίαο είραλ ζθνξπηζηεί ή ραζεί. Απνπζίαδε ην ιάβαξν ηνπ Βπδαληίνπ πνπ βξηζθφηαλ ζην 

γξαθείν ηνπ δηεπζπληή, νη ηξεηο ζθξαγίδεο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ην κειαλνδνρείν. Σέινο θάπνηα 

ρξήκα γηα ηα έμνδα ηνπ ζρνιείνπ, είραλ αθαηξεζεί. Ζ θαηάζηαζε ήηαλ απειπηζηηθή, ην ζρνιείν 

ήηαλ άλσ-θάησ θαη θπξηαξρνχζε ε βξσκηά
76

. 

Ζ Ναππιηαθή Δπαλάζηαζε θαη ηα πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ, 

είραλ ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γπκλαζίνπ. Έηζη απνθαζίζηεθε ην παξφλ έηνο λα 

κελ ζεσξεζεί «ππάξμαλ», λα ραζεί, γηα λα κελ ππνβαζκηζηεί ε αμηνπηζηία ηεο πξναγσγήο θαη 

ηεο απφιπζεο ησλ καζεηψλ. Σα καζήκαηα γηα ηξεηο κήλεο είραλ δηαθνπεί, ν Γπκλαζηάξρεο θαη 

νη θαζεγεηέο θαηέθπγαλ ζην Άξγνο, νη καζεηέο δηαζθνξπίζζεθαλ ελψ θάπνηνη απφ απηνχο είραλ 

ήδε θαηαηαγεί ζηνλ επαλαζηαηηθφ ζηξαηφ. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο δελ ελέθξηλε ηελ απφθαζε 

ηνπ ζπιιφγνπ θαη δηέηαμε λα ζπλερηζηνχλ ηα καζήκαηα θαη λα δηεμαρζνχλ νη εμεηάζεηο 

θαλνληθά
77

. Ο Γπκλαζηάξρεο Υ. Πακπνχθεο αλαδεηήζεθε απφ ρσξνθχιαθα, ηα κεζάλπρηα ηεο 

8
εο

  Απξηιίνπ 1862, ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα, απφ ηνλ έθηαθην Ννκάξρε, ν νπνίνο ηνπ δήηεζε λα 

εηνηκάζεη ηνλ παλεγπξηθφ ιφγν
78

 ηεο εηζφδνπ ησλ βαζηιηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζην Ναχπιην. Ο 

ιφγνο εθθσλήζεθε ζηηο 12 Απξηιίνπ 1862 θαη ηππψζεθε ακέζσο ζε θπιιάδην. Ο Πακπνχθεο 

θαηεγνξήζεθε γηαηί δελ θξάηεζε νπδέηεξε ζηάζε θαη αλαγθάζηεθε λα παξαηηεζεί ζηηο 5 Μαΐνπ 

1862. Ήηαλ αξλεηηθφο απέλαληη ζηε Ναππιηαθή Δπαλάζηαζε, πνπ ηε ζεψξεζε ζηάζε ηεο 

ζηξαηησηηθήο θξνπξάο, ε νπνία παξαπιαλήζεθε «ππό νιίγσλ ηηλώλ απνλελνεκέλσλ πνπ 

αζέηεζαλ ηνλ όξθν ηνπο θαη νδήγεζαλ ηελ παηξίδα πξνο ην ηξνκεξό ζεξίν ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ». 

Ζ λέα γεληά ηνπ Ναππιίνπ, ηελ νπνία γηα 21 ρξφληα είρε δηαπαηδαγσγήζεη ν Πακπνχθεο θαη ε 

νπνία ζηειέρσλε ηηο εγεηηθέο νκάδεο ηεο πφιεο, πήξε κέξνο ζην θίλεκα θαη ηνπ πξφζθεξε 

θνηλσληθή λνκηκνπνίεζε, «παξαθνχνληαο» ζηελ πξάμε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ δαζθάινπ θαη 

δηαςεχδνληαο ηηο πξνβιέςεηο ηνπ. Αλ θαη ληθεκέλε, ηνλ «ηηκψξεζε» κε αλεπαίζζεηε απαμίσζε 

ηελ νπνία αηζζάλζεθε, νπφηε παξαηηήζεθε, αλαρψξεζε θαη δεκνζίεπζε ζηελ αξρή ηνπ 1863 ηελ 
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απηνθξηηηθή αιιά θαη ππεξαζπηζηηθή απνινγία ηνπ, ζθξαγίδνληαο θαη ζπκβνιηθά ην ηέινο ηεο 

νζσληθήο πεξηφδνπ γηα ην Ναχπιην
79

. Ζ παξαίηεζή ηνπ έγηλε δεθηή ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1862 θαη 

απφ ην λέν ζρνιηθφ έηνο ζπληαμηνδνηήζεθε. Ζ ζρνιηθή ρξνληά 1861-1862 ηειεηψλεη ζα λα κελ 

είρε αξρίζεη πνηέ. Μαδί ηεο ηειεηψλεη θαη ε νζσληθή πεξίνδνο ηνπ Γπκλαζίνπ Ναππιίνπ, αθνχ 2 

κήλεο αξγφηεξα απνρσξεί ν ζσλ απφ ην Ναχπιην θαη ιήγεη κηα πεξίνδνο ηεο ηζηνξίαο ηνπ λένπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Δθείλε ηε ρξνληά ν ζχιινγνο ησλ θαζεγεηψλ απνθάζηζε ηελ επαλάιεςε ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο, κηαο θαη δελ είρε νινθιεξσζεί απφ ηε κηα θαη απφ ηελ άιιε δε ζα κπνξνχζε λα 

αλαπιεξσζεί ην ρακέλν δηάζηεκα. Σελ ίδηα πεξίνδν ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ απμαλφηαλ, γηαηί 

πιήζνο θφζκνπ εξρφηαλ απφ δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο ζην Ναχπιην γηα λα θνηηήζεη ζην 

Γπκλάζην θαη πξνθιήζεθε ζχληνκα ην δήηεκα ηεο ρσξεηηθφηεηαο. Ο Πακπνχθεο απεπζχλζεθε 

ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα λα δηεπζεηεζεί ην δήηεκα ησλ αηζνπζψλ, ψζηε λα ρσξνχλ νη 

καζεηέο, αιιηψο λα κελ γίλνληαη απνδεθηνί καζεηέο απφ άιιεο πεξηνρέο. Ο ηξίηνο φξνθνο 

πξνζηέζεθε ην 1893 θαη θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1862-1863 ην Γπκλάζην δέρηεθε πνιιά παηδηά 

ππαιιήισλ θαη ζηξαηησηηθψλ πνπ νη νηθνγέλεηεο ηνπο βξέζεθαλ ζην Ναχπιην, αιιά θαη παηδηά 

απφ ην λνκφ Αξγνιηδνθνξηλζίαο, κε απνηέιεζκα ην ζέκα ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ αηζνπζψλ, λα 

επείγεη. 

Απφ ηελ πξψηε επηεκβξίνπ 1862 κε ηελ παξαίηεζε ηνπ Γπκλαζηάξρε Πακπνχθε, ην 

ζρνιείν ράλεη κε ηνλ θαηξφ ηε θήκε ηνπ. Έραζε ην ζπνπδαηφηεξν παξάγνληα αθκήο θαη αίγιεο, 

ην θχξνο, ην δσεξφ θαη πξννδεπηηθφ πλεχκα. Αλέιαβε ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ν Κ. 

Οηθνλνκίδεο, ν νπνίνο δηεηέιεζε Γπκλαζηάξρεο γηα έλα ζρνιηθφ έηνο. ηε ζπλέρεηα 

ηνπνζεηήζεθε ζηε ζέζε ηνπ ν Βαζίιεηνο Λειάθεο, αιιά ην Γπκλάζην πιένλ έρεη ράζεη ην θχξνο 

ηνπ, πηζαλφηαηα ιφγσ απνκάθξπλζεο ηνπ ζσλα απφ ηελ Διιάδα, ιφγσ παξαίηεζεο Πακπνχθε 

θαη άιισλ θαζεγεηψλ. Αο κελ παξαβιέςνπκε φκσο θαη ηελ παξάιιειε ίδξπζε άιισλ 

επαξρηαθψλ Γπκλαζίσλ.  

Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1863-1864 ζην ηεηξαηάμην Γπκλάζην δελ δηδάζθεηαη ε θπζηθή 

ηζηνξία, ε δσγξαθηθή, ε ηρλνγξαθία, ε θαηαζηηρνγξαθία, νχηε ην κάζεκα ησλ ηεξψλ, φπσο 
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θαίλεηαη απφ ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα
80

. Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1871 πξνηίζεληαη ζην ζρνιηθφ 

πξφγξακκα θαη νη ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο 3 ψξεο ηελ εβδνκάδα, φπσο φξηδε ην Βαζηιηθφ 

Γηάηαγκα, απφ αλζππαζπηζηή κέρξη ην 1885, αξγφηεξα δηνξίζηεθε εηδηθφο γπκλαζηήο θαη ην 

κάζεκα ήηαλ ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο καζεηέο άλσ ησλ 14 εηψλ. Δπφκελνο δηεπζπληήο απφ ην 

1872 ππήξμε ν Γεκήηξηνο Πεηξίδεο, ν κεηέπεηηα Τπνπξγφο Παηδείαο. Φαίλεηαη πσο ζην ζρνιείν 

έρεη ραζεί ε επηθνηλσλία κεηαμχ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ, κεηαδίδνληαη κφλν ζηείξεο γλψζεηο 

θαη πνιιά πξναηξεηηθά καζήκαηα δελ δηδάζθνληαλ πηα. Μηα ζεκαληηθή πξνζσπηθφηεηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηεχζπλζεο Πεηξίδε, ζα έιεγα πσο ππήξμε ν καζεκαηηθφο πχξνο Κφλδεο, πνπ 

κέζσ ηεο επαγσγηθήο δηδαζθαιίαο πέηπρε λα αγαπήζνπλ ηα Μαζεκαηηθά νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο
81

 ηνπ Γπκλαζίνπ Ναππιίνπ.  

Απφ ην 1885 σο ην 1912 θαζηεξψλεηαη ε ζηνιή ησλ καζεηψλ. ηε ζπλέρεηα θνξνχζαλ 

θαζεκεξηλά ελδχκαηα θαη δηαηεξήζεθε κφλν ην πειίθην. Απφ ην 1935 ζην πειίθην πξνζηέζεθαλ 

ηα δπν κεηαιιηθά γξάκκαηα Γ.Ν. (Γπκλάζην Ναππιίνπ). Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1907-1908 

μεθίλεζαλ λα θνηηνχλ θαη ηα θνξίηζηα. Σν 1929 φια ηα Γπκλάζηα ηεο Διιάδαο γίλνληαη εμαηάμηα 

θαη ηα Διιεληθά ρνιεία θαηαξγνχληαη. ηελ πξψηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ εηζάγνληαη νη καζεηέο 

πνπ απνθνηηνχλ ηελ έθηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ, θαηφπηλ εηζηηήξησλ εμεηάζεσλ. Σελ ίδηα πεξίνδν 

ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ απνθηά απμεηηθή ηάζε, φπσο θαη ν αξηζκφο δηδαζθφλησλ. ην δπλακηθφ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληάζζνληαη πιένλ κνπζηθνί, γπκλαζηέο θαη θαιιηηέρλεο. 

Απφ ην 1935 ην Γπκλάζην ζηεγάδεηαη ζην λεφηεξν θηίξην, απέλαληη απφ ην παιηφ, ζην 

ρψξν πνπ ππήξρε νπινζηάζην. Σν λέν θηίξην (ζεκεξηλφ Λχθεην Ναππιίνπ) αλήθεη ζηνλ 

αξρηηέθηνλα Πάηξνθιν Καξαληηλφ, ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο πγηεηλήο θαη δηαζέηεη ηεξάζηην 

πξναχιην. Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1937-1938 ην Γπκλάζην κεηαηξέπεηαη ζε νθηαηάμην. Οη καζεηέο 

θαη νη καζήηξηεο αλήθνπλ ζηελ ΔΟΝ ηνπ Μεηαμά, γηα λα εληζρχζεη ην ζρνιείν ηελ εζληθή αγσγή 

θαη ηε ζσκαηηθή δηάπιαζε ησλ λέσλ. Ζ ζρνιηθή δσή γίλεηαη εληνλφηεξε, θάλνληαο ηε 

γπκλαζηηθή θαη ηνλ αζιεηηζκφ δπν βαζηθά καζήκαηα. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζηηο εζληθέο 

ενξηέο θαη ζε άιιεο επίζεκεο πεξηζηάζεηο θνξνχλ ηελ ζηνιή ηνπ θαιαγγίηε θαη ηεο 

θαιαγγίηηζζαο θαη νη καζεηέο ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ ησλ ζθαπαλέσλ. 

 

                                                           
80 ΓΑΚ Αξγνιίδαο, ΔΚΠ. 1.1/Β.1.4 
81

 Ησάλλεο Γ. Γεκνίξνο, φ. π., ζ.110 



[55] 
 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

Ζ Αληηβαζηιεία νξγάλσζε ηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο κε ην λφκν ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

1834, ν νπνίνο απνηειεί ηε βάζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Δθπαίδεπζεο κέρξη θαη ζήκεξα. Οξγαλψζεθε 

κε βάζε ηα γεξκαληθά πξφηππα θαη ρσξίζηεθε ζε ζηνηρεηψδε, κέζε θαη αλψηαηε. Ζ ζηνηρεηψδεο 

αθνξνχζε ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, δειαδή ηα δεκνηηθά ζρνιεία, ε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε απνηειείην απφ ηα Διιεληθά ρνιεία θαη ηα Γπκλάζηα. Ζ αλψηαηε εθπαίδεπζε ήηαλ 

ην Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1837, ήηαλ ην πξψην αλψηαην εθπαηδεπηηθφ 

ίδξπκα ζηα Βαιθάληα.  

Σν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πνπ θαζηέξσζε ε Αληηβαζηιεία παξʹ όηη θαζηέξσλε ηελ 

ππνρξεσηηθή θαη ηε δσξεάλ εθπαίδεπζε, θαη κνινλόηη εηρε λὰ ἐπηδείμεη ελα εθ ησλ ηειεηφηεξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, δέρζεθε θαηά θαηξνύο πνιιέο επηθξίζεηο κεηαμύ ησλ νπνίσλ ήηαλ 

θαη όηη κεηαθύηεπζε ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε απηνύζηνπο ζρεδόλ, ζεζκνύο πνπ εθαξκόδνληαλ 

ζε άιινπο ιανύο κε δηαθνξεηηθή ςπρνζύλζεζε, ρσξίο λα ιάβεη ππόςε ηηο ζπλζήθεο ηεο 

ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Ζ ίδηα ε δηάξζξσζε ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο παξέπεκπε ζηελ 

αληίζηνηρε βαπαξηθή, αθνύ θαη απηέο αθόκα νη νλνκαζίεο ησλ δύν ζρνιείσλ ηεο κέζεο 

εθπαίδεπζεο ήηαλ απιέο κεηαθξάζεηο ή πξνζαξκνγέο γεξκαληθώλ όξσλ (Διιεληθόλ ζρνιείνλ/ 

Lateinische Schule, Γπκλάζηνλ/ Gymnasium). Απηό όκσο πνπ ραξαθηήξηδε θπξίσο ην Οζσληθό 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα είλαη ε απζηεξή ζπγθεληξσηηθή δηάξζξσζή ηνπ, κόληκν θαη 

ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ζεσξεηηθό 

θιαζηθηζηηθό ραξαθηήξα ησλ ζπνπδώλ . 

Σα απνηειέζκαηα ηεο νξγάλσζεο ηεο Παηδείαο ήηαλ αξθεηά ζεηηθά, φπσο καξηπξνχλ ηα 

πνζνζηά ησλ καζεηψλ θαη ηεο πξνφδνπ ηνπο. Οη Έιιελεο έδεημαλ κεγάιν δήιν ζην λα 

κνξθσζνχλ, δηφηη πίζηεπαλ πσο κφλν έηζη ζα αλαθηήζνπλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ζα 

έβξηζθαλ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο δίδαμαλ 

ζπνπδαίνη Έιιελεο θαη μέλνη θαζεγεηέο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είρε ζεζκνζεηεζεί κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε ε εμηζνξξφπεζή ηνπ λα βξίζθεηαη απνθιεηζηηθά ζηα ρέξηα ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο. 

ηεξηδφηαλ ζηελ εθάζηνηε πνιηηηθή βνχιεζε θαη πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ χπαξμε ησλ 

θαηάιιεισλ θξαηηθψλ ζεζκψλ θαη λνκνζεηηθψλ νξηνζεηήζεσλ
82

.  
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Ο Κσλ/λνο Σζνπθαιάο, ζην έξγν ηνπ Δμάξηεζε θαη αλαπαξαγσγή, ππνζηεξίδεη όηη ην 

δσξεάλ πνπ ραξαθηεξίδεη ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηελ πεξίνδν ησλ Βαπαξώλ 

εκθαλίδεηαη ζε ζρέζε κε ηα πεξηζζόηεξα ζρνιηθά ζπζηήκαηα ησλ κεγάισλ θαπηηαιηζηηθώλ 

ρσξώλ ζαλ ηδηαίηεξα θαη πξώηκα δεκνθξαηηθό. Δπίζεο, ν ππνρξεσηηθόο ραξαθηήξαο ηεο 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ίζρπε αδηάθξηηα θαη γηα ηα δύν θύια, όκσο «ν απνθαζηζηηθόο 

παξάγνληαο ηεο γεληθνπνίεζεο ηεο αλδξηθήο εθπαίδεπζεο δελ κπνξεί λα ζπλαξηάηαη πξνο ηηο 

δηαηάμεηο πνπ θαζηζηνύλ ηελ εθπαίδεπζε ππνρξεσηηθή. Κη απηό, γηαηί παξʹ όιν ηνλ ππνρξεσηηθό 

ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο, νη παξαβάηεο γνλείο ζπάληα ππέζηεζαλ νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηεο 

πξηλ από ηνλ Πξώην παγθόζκην πόιεκν»
83

.  

Σα πεξηζηαηηθά παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην ρψξν ηνπ Γπκλαζίνπ 

ηνπ Ναππιίνπ είλαη αιήζεηα φηη κε απαζρφιεζαλ πνιχ. Ζ κειέηε ηνπο αθνξνχζε ηα 30 πξψηα 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη πεξηιακβάλεη θαηλφκελα βίαο κεηαμχ καζεηψλ, θνπάλεο, επηζέζεηο 

ελαληίνλ θαζεγεηψλ επεηδή ην δηδαζθφκελν κάζεκα δε ηνπο άξεζε ή δελ ηνπο άξεζε ν δηδάζθσλ 

θαζεγεηήο, ηνηρνθνιιεκέλα ζαηπξηθά θείκελα θαη έλα επεηζφδην ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. 

Απαγνξεπφηαλ ζηνπο καζεηέο λα ζπρλάδνπλ ζηα θαθελεία θαη ζηα ζθαηξηζηήξηα, λα 

αζρνινχληαη κε ηπρεξά παηρλίδηα, αθφκε θαη κε ην ηάβιη. Παξαηεξείηαη ζπρλά πσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο επηβνιήο κηαο απζηεξήο πνηλήο, δίλεηαη απαιιαγή εθφζνλ δείμεη ν καζεηήο 

κεηακέιεηα, ζπγρψξεζε απφ ην δηεπζπληή θαη δηαγξαθή πνηλήο. Αθφκε θαη καζεηέο κε βαξηά 

παξαπηψκαηα έγηλαλ μαλά δεθηνί ζην ζρνιείν θαη ζπλέρηζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, κεηά ηελ 

παξέκβαζε αλζξψπσλ ηεο εμνπζίαο. 

ε κηα πεξίνδν θνηλσληθά δχζθνιε ην Γπκλάζην Ναππιίνπ έδσζε ην δηθφ ηνπ αγψλα 

επηβίσζεο θαη αλάπηπμεο. Καηάθεξε λα κεηαδψζεη γλψζε, κφξθσζε θαη λα βειηηψζεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ηεο πφιεο. Έθαλε ηε λέα γεληά λα αθήζεη ηα φπια θαη λα αζρνιεζεί κε 

ηε γλψζε. ην Γπκλάζην απηφ, απφ ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, απνθνίηεζαλ λένη πνπ 

δηέπξεςαλ ζην ρψξν ηνπο σο θαζεγεηέο, πνιηηηθνί, δηθεγφξνη θαη ηαηξνί. Ζ κεηνςεθία ηνπ 

πιεζπζκνχ παξέκελε αλαιθάβεηε ή εκηκαζήο. Μάιινλ ήηαλ έκθπηε ε θιίζε ησλ Διιήλσλ ζηα 

γξάκκαηα, ηηο ηέρλεο θαη ην έλδνμν παξειζφλ ηεο αξραηφηεηαο. Με ηελ Δπαλάζηαζε ηα 

γξάκκαηα είραλ πεξάζεη ζε δεχηεξε κνίξα θη φκσο ήξζε ε ηφλσζε ηεο εζληθήο ηνπο ζπλείδεζεο, 

σζηφζν είρε έξζεη πηα ε ψξα ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο αλαγέλλεζεο. Ζ παξνρή ηεο δσξεάλ 
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εθπαίδεπζεο ήηαλ ην πην πνιχηηκν δψξν γηα ηελ θησρή ειιεληθή θνηλσλία, πεηπραίλνληαο λα 

κνξθψζεη θαη λα ζπνπδάζεη ηα παηδηά ηεο, ψζηε λα θαηαθηήζνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ. πνηνη 

θαη αλ ήηαλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηε καδηθή κφξθσζε ησλ Διιήλσλ, είλαη γεγνλφο πσο ην 

ζρέδην ηνπ Αληηβαζηιέα Maurer, έζεζε ηηο βάζεηο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

πνπ παξέκεηλε αλαιινίσην γηα έλαλ πεξίπνπ αηψλα. Μπνξεί κε ηελ έμσζε ηνπ ζσλα λα 

αλαδηνξγαλψζεθαλ θαη λα εμειίρζεθαλ νη θξαηηθνί ηνκείο, σζηφζν δηαηεξήζεθαλ ηα ζεκέιηα 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ηέζεθαλ ζηα ρξφληα ηεο βαπαξηθήο 

Αληηβαζηιείαο, κέρξη ζήκεξα. 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 

 

Ηκεροκελία Γεγολόηα 

 

Νοέκβρες 1829 

 

Ίδξπζε Κεληξηθνχ ρνιείνπ ζηελ Αίγηλα 

 

Οθηώβρες 1830 Δγθαηλίαζε ηνπ Δθθιεζηαζηηθνχ ρνιείνπ ζηνλ 

Πφξν 

 

27 επηεκβρίοσ / 9 Οθηωβρίοσ 1831 Ζ Γνινθνλία ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα 

 

 

7 Μαΐοσ 1832 πλζήθε Λνλδίλνπ 

5 Οθηωβρίοσ 1832 Γηάηαγκα πνπ φξηδε ηα κέιε ηεο Αληηβαζηιείαο 

25 Ιαλοσαρίοσ / 6 Φεβροσαρίοσ 1833 

 

Άθημε ηνπ ζσλα ζην Ναχπιην 

21 Νοεκβρίοσ / 3 Γεθεκβρίοσ 1833 Βαζηιηθφ Γηάηαγκα γηα ηελ ίδξπζε Διιεληθνχ 

ρνιείνπ θαη Γπκλαζίνπ ζην Ναχπιην 

 

6 / 18 Φεβροσαρίοσ 1834 Ίδξπζε δεκνηηθψλ ρνιείσλ 

12/ 24 Μαρηίοσ 1834 Δπίζεκε έλαξμε ιεηηνπξγίαο Διιεληθνχ ζρνιείνπ 

θαη Γπκλαζίνπ Ναππιίνπ 

 

28 Μαρηίοσ 1834 Ζ πξψηε ρνξεγία βηβιίσλ πξνο ηε βηβιηνζήθε ηνπ 

Γπκλαζίνπ  

 

31 Γεθεκβρίοσ 1836 / 12 Ιαλοσαρίοσ 

1837 

Βαζηιηθφ Γηάηαγκα «πεξί θαλνληζκνύ ησλ 

ειιεληθώλ ζρνιείσλ θαη γπκλαζίσλ» 

 

Μάρηες 1841 Παξαίηεζε ηνπ Γπκλαζηάξρε Λενληίνπ 

Αλαζηαζηάδε 

 

7 Μαρηίοσ 1841 Αλάιεςε δηεχζπλζεο Γπκλαζίνπ απφ ηνλ Αδφιθν 

Μ. Αλζέικν 

 

3 επηεκβρίοσ 1843 Δγθαζίδξπζε ζπληαγκαηηθνχ πνιηηεχκαηνο 

6 Οθηωβρίοσ 1843 Αλάιεςε δηεχζπλζεο Γπκλαζίνπ απφ ηνλ 

Υξπζνβέξγε 
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12 Οθηωβρίοσ 1843 Τπνπξγφο Παηδείαο ν Κσλ. Γ. ρηλάο 

6 Νοεκβρίοσ 1844 Αλάιεςε δηεχζπλζεο Γπκλαζίνπ απφ ηνλ 

Υαξάιακπν Πακπνχθε 

 

25 Ιαλοσαρίοσ 1857 Οηθνδφκεζε ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ 

1 Φεβροσαρίοσ 1862  Έλαξμε ηεο Ναππιηαθήο Δπαλάζηαζεο 

12 Απρηιίοσ 1862 Λήμε ηεο Ναππιηαθήο Δπαλάζηαζεο 

25 Απρηιίοσ 1862 Δθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γπκλαζίνπ 

 

5 Μαΐοσ 1862 Παξαίηεζε ηνπ Γπκλαζηάξρε Υαξάιακπνπ 

Πακπνχθε 

 

12 Οθηωβρίοσ 1862 Έμσζε βαζηιηά ζσλα 
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Παράρηεκα 1 

 
θάηνςε δεχηεξνπ νξφθνπ 

 
θάηνςε πξψηνπ νξφθνπ 

 
θάηνςε ηζνγείνπ 

ρέδηα απφ ηνλ αξρηηέθηνλα Αξηζηνηέιε Παλαγησηφπνπιν, φηαλ ηνπ αλαηέζεθε απφ ην 

Γήκν Ναππιίνπ ε απνθαηάζηαζε θαη ε αιιαγή ηεο ρξήζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γπκλαζίνπ. 

Απνηχπσζε 3 θαηφςεσλ ηνπ 1989.  
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Ζ παξαγσγή θαη ε δηαθίλεζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ 

(ήθεο Μπνπδάθεο, Νενειιεληθή Δθπαίδεπζε (1821-1985), Αζήλα 1987, ζ.50) 
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Ο ενξηαζκφο ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη εζληθήο ενξηήο ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ ην 1857 

(ΓΑΚ Αξγνιίδαο, ΓΖΜ. Ναππιίνπ 1.1/Α. Φ39, 1857) 
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Πξφγξακκα ζεξηλνχ εμακήλνπ 1845 (ΓΑΚ Αξγνιίδαο, ΔΚΠ. 1.1/Β.1.) 
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 Πξφγξακκα ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ 1844-1845 (ΓΑΚ Αξγνιίδαο, ΔΚΠ. 1.1/Β.1.2) 
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Πξφγξακκα ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ 1839 (ΓΑΚ Αξγνιίδαο, ΔΚΠ. 1.1/Β.1.1) 
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Πξφγξακκα ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ 1863-1864 (ΓΑΚ Αξγνιίδαο, ΔΚΠ. 1.1/Β.1.4) 
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Πξφγξακκα ζεξηλνχ εμακήλνπ 1863-1864 (ΓΑΚ Αξγνιίδαο, ΔΚΠ. 1.1/Β.1.4) 
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Παράρηεκα 2 

ην παξάξηεκα απηφ, χζηεξα απφ πνιιέο ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο πνπ πξνέθπςαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, απνθαζίζακε κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή 

κνπ Θαλάζε Υξήζηνπ, Αλαπιεξσηή θαζεγεηή Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Ηζηνξίαο θαη Γηεπζπληή 

ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Νεφηεξεο θαη χγρξνλεο Ηζηνξίαο «Νέεο ζεσξήζεηο θαη 

πξννπηηθέο», λα παξαζέζνπκε ην Μαζεηνιφγην ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ Ναππιίνπ απφ ην ζρνιηθφ 

έηνο 1870 -1871 σο ην ζρνιηθφ έηνο 1873 -1874. 

ην πξψην καζεηνιφγην παξνπζηάδνληαη νη καζεηέο ηεο πξψηεο (θαησηέξαο) ηάμεο ηνπ 

Γπκλαζίνπ ηνπ Ναππιίνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1870-1871. Ζ πξψηε ηάμε θαίλεηαη λα 

απνηειείηαη απφ 56 καζεηέο. Απφ ην καζεηνιφγην πιεξνθνξνχκαζηε γηα ην νλνκαηεπψλπκν ησλ 

καζεηψλ, ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ θάζε καζεηή, ηελ ειηθία θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ 

πεπνηζήζεηο. ηελ επφκελε ζηήιε ηνπ καζεηνινγίνπ αλαγξάθεηαη ην επάγγεικα ηνπ γνλέα ή 

νξθαλφο, αλ ν καζεηήο έρεη ράζεη ηνπο γνλείο ηνπ. ηηο ηειεπηαίεο ζηήιεο παξνπζηάδεηαη ν 

βαζκφο ησλ γεληθψλ εμεηάζεσλ ζην κάζεκα ησλ Διιεληθψλ, ησλ Μαζεκαηηθψλ, ησλ Λαηηληθψλ, 

ησλ Γαιιηθψλ, ηεο Καηήρεζεο, ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο Γεσγξαθίαο. Αθνινπζεί ν ζπλνιηθφο 

βαζκφο πξνφδνπ απφ ηα 15 καζήκαηα ηνπ ηφηε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ν βαζκφο δηαγσγήο θαη 

νη παξαηεξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνρψξεζε, ηελ επαλεμέηαζε ησλ καζεκάησλ, ηελ 

απνπζία ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη ηνλ κε πξνβηβαζκφ ηνπο. Φαίλεηαη λα 

κελ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο εμεηάζεηο θαη λα απνρψξεζαλ 13 καζεηέο. 

ην δεχηεξν καζεηνιφγην παξνπζηάδνληαη νη καζεηέο ηεο δεπηέξαο ηάμεο ηνπ  

Γπκλαζίνπ ηνπ Ναππιίνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1871-1872. Απφ ηνπο 56 καζεηέο ηεο πξψηεο 

ηάμεο θαίλεηαη λα πξνβηβάζηεθαλ ζηε δεπηέξα 45 καζεηέο. Απφ απηφ ην καζεηνιφγην 

πιεξνθνξνχκαζηε γηα ην νλνκαηεπψλπκν ησλ καζεηψλ, ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ θάζε καζεηή, 

ηελ ειηθία θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο. ηελ επφκελε ζηήιε ηνπ καζεηνινγίνπ 

αλαγξάθεηαη ην επάγγεικα ηνπ γνλέα ή νξθαλφο, αλ ν καζεηήο έρεη ράζεη ηνπο γνλείο ηνπ. 

Αθνινπζεί ν ζπλνιηθφο βαζκφο πξνφδνπ απφ ηα 15 καζήκαηα ηνπ ηφηε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

γηα ηε δεπηέξα ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ θαη θαίλεηαη λα έρεη ζπκπιεξσζεί  κφλν ζε έλαλ καζεηή ν 

βαζκφο δηαγσγήο ηνπ, ελψ απνπζηάδνπλ νη βαζκνινγίεο ησλ εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ. ηελ 

ηειεπηαία ζηήιε ησλ παξαηεξήζεσλ πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηνπο καζεηέο πνπ δελ 
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παξνπζηάζηεθαλ ζηηο εμεηάζεηο, γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη 

ηελ απνθνίηεζε θάπνησλ καζεηψλ.  

ην ηξίην καζεηνιφγην παξνπζηάδνληαη νη καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ 

Ναππιίνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1872 -1873. Απφ ηνπο 45 καζεηέο ηεο δεπηέξαο ηάμεο θαίλεηαη 

λα πξνβηβάζηεθαλ ζηελ ηξίηε ηάμε 23 καζεηέο. Απφ απηφ ην καζεηνιφγην πιεξνθνξνχκαζηε 

γηα ην νλνκαηεπψλπκν ησλ καζεηψλ, ηνλ ηφπν θαηαγσγήο θαη δηακνλήο ηνπ θάζε καζεηή, ηελ 

ειηθία θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο. ηελ επφκελε ζηήιε ηνπ καζεηνινγίνπ 

αλαγξάθεηαη ην επάγγεικα ηνπ γνλέα ή νξθαλφο, αλ ν καζεηήο έρεη ράζεη ηνπο γνλείο ηνπ. ηηο 

ηειεπηαίεο ζηήιεο παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο ησλ γεληθψλ εμεηάζεσλ ζην κάζεκα ησλ Διιεληθψλ, 

ησλ Μαζεκαηηθψλ, ησλ Λαηηληθψλ, ησλ Γαιιηθψλ, ηεο Φπρνινγίαο θαη ηεο Φπζηθήο. Σν κάζεκα 

ηεο Ηζηνξίαο αλ θαη θαηαγεγξακκέλν, πηζαλφλ λα κελ εμεηάζηεθε, αθνχ απνπζηάδεη ε 

βαζκνινγία ζηνπο 23 εγγεγξακκέλνπο καζεηέο. Αθνινπζεί ν ζπλνιηθφο βαζκφο πξνφδνπ απφ ηα 

13 καζήκαηα ηνπ ηφηε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηελ ηξίηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, ε δηαγσγή 

νινγξάθσο «θαιώο», «ιίαλ θαιώο», «ζρεδόλ θαιώο» θαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ απνθνίηεζε ησλ καζεηψλ, ηελ επαλεμέηαζε ησλ καζεκάησλ, ην ζάλαην ελφο καζεηή θαη 

έλα «αηπρέο ζπκβάλ» ιάζνπο, φπσο ραξαθηεξίδεηαη, γηα ην νπνίν δελ δηαζέηνπκε πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο. 

 ην ηέηαξην καζεηνιφγην παξνπζηάδνληαη νη καζεηέο ηεο ηεηάξηεο (αλσηέξαο) ηάμεο 

ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ Ναππιίνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1873 -1874. Απφ ηνπο 23 καζεηέο ηεο ηξίηεο 

ηάμεο θαίλεηαη λα πξνβηβάζηεθαλ ζηελ ηεηάξηε ηάμε 13 καζεηέο. Απφ απηφ ην καζεηνιφγην 

πιεξνθνξνχκαζηε γηα ην νλνκαηεπψλπκν ησλ καζεηψλ, ηνλ ηφπν θαηαγσγήο θαη δηακνλήο ηνπ 

θάζε καζεηή, ηελ ειηθία θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο. ηελ επφκελε ζηήιε ηνπ 

καζεηνινγίνπ αλαγξάθεηαη ην επάγγεικα ηνπ γνλέα ή νξθαλφο, αλ ν καζεηήο έρεη ράζεη ηνπο 

γνλείο ηνπ. ηηο ηειεπηαίεο ζηήιεο παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο ησλ γεληθψλ εμεηάζεσλ ζην κάζεκα 

ησλ Διιεληθψλ, ησλ Μαζεκαηηθψλ, ησλ Λαηηληθψλ, ησλ Γαιιηθψλ θαη ηεο Ηζηνξίαο. Αθνινπζεί 

ν ζπλνιηθφο βαζκφο πξνφδνπ, φισλ ησλ καζεκάησλ πνπ θαίλεηαη λα είλαη γηα άιινπο 14, γηα 

άιινπο 15 θαη γηα έλαλ καζεηή 7 ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα. ηνλ θαηάινγν απηφ, δελ 

αλαγξάθεηαη θαζφινπ ν βαζκφο δηαγσγήο, νχηε νη παξαηεξήζεηο, ζε θαλέλα καζεηή. 

πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη ινηπφλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, πσο κφλν 12 καζεηέο 

μεθίλεζαλ θαη νινθιήξσζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Γπκλάζην ηνπ Ναππιίνπ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 
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1870 σο ην 1874. Οη ππφινηπνη απνρψξεζαλ, άιινη δελ πξνβηβάζηεθαλ θαη έλαο καζεηήο 

απεβίσζε.  

 

Πεγή : ΓΑΚ Αξγνιίδαο, ΔΚΠ. 1.1/Β.1.4  θαη  ΓΑΚ Αξγνιίδαο, ΔΚΠ. 1.1/Β.1.5 

 

 

 

 

 

τοιηθό έηος 1870-1871  ως  1873-1874 

      1.  Παλαγηψηεο Αζιάλεο 

 

Ναχπιην 

 

 

Τπνδεκαηνπνηφο 

 

2. Γεκήηξηνο Κφλδεο 
Ναχπιην 

 
Οξθαλφο 

3. ππξίδσλ Σζνπθφπνπινο 
Ναχπιην 

 
Φαξκαθνπνηφο 

4. ηακάηεο Οιχκπηνο 
Ναχπιην 

 
Έκπνξνο 

5. Κσλζηαληίλνο Αζεκάθεο 
Ναχπιην 

 

ηξαηησηηθφο 

 

6. Παλαγηψηεο Φαξκαθφπνπινο 
Ναχπιην 

 

Γηθεγφξνο 

 

7. Γηνλχζηνο Ηαηξνχ 
Ναχπιην 

(Γπηηθφο) 

Πξφμελνο 

 

8. Αγακέκλσλ Μπεβάξδνο 
Ναχπιην 

 

Ηεξέαο 

 

9. Νηθφιανο Καξαθήηζνο Καξχηαηλα 
Γεσξγφο 

 

10. Κσλζηαληίλνο Εσγξάθνο Λεσλίδην 
Έκπνξνο 

 

11. Ησάλλεο Καινγεξφπνπινο Ναχπιην 
Γηθεγφξνο 

 

12. Κσλζηαληίλνο Πεηξφπνπινο  Καξχηαηλα 
Παληνπψιεο 
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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

Όζηεξα απφ ηελ απνβίβαζε ηνπ λεαξνχ βαζηιηά ζσλα ζην Ναχπιην, ηα κέιε ηεο 

Αληηβαζηιείαο πνπ ηνλ ζπλφδεπαλ, έζεζαλ ζην πξφγξακκα ησλ θξαηηθψλ έξγσλ θαη ηελ ίδξπζε 

ζρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο. Σν έξγν ηνπο ήηαλ πνιχ δχζθνιν. Έπξεπε λα δηακνξθσζνχλ 

φινη νη θξαηηθνί ηνκείο απφ ηελ αξρή, αιιά δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ Παηδεία θαη ζηελ 

Δθθιεζία. ηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο, ηδξχζεθαλ δεκνηηθά ζρνιεία, ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο 

θαη Παλεπηζηήκην, κε εμαηξεηηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα. Έηζη, ην 1833 κε Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 

ηδξχζεθε ζην Ναχπιην ην Γπκλάζην θαη ην Διιεληθφ ρνιείν. Σα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αληηκεηψπηδε ζνβαξέο ειιείςεηο θαη πξνβιήκαηα, αιιά απφ ην 1841 εγθαηληάδεηαη κηα λέα 

πεξίνδνο αίγιεο κε ζεκαληηθνχο γπκλαζηάξρεο, φπσο ηνλ Α. Αλζέικν, ην Γ. Υξπζνβέξγε θαη 

ηνλ Υ. Πακπνχθε, ψζπνπ μέζπαζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 1862 ε Ναππιηαθή Δπαλάζηαζε πνπ 

ζηξεθφηαλ θαηά ηνπ βαζηιηά ζσλα. Σν θηίξην ηελ πεξίνδν απηή ππέζηε ζνβαξέο πιηθέο δεκηέο 

θαη μεθίλεζε λα ράλεη ηε θήκε ηνπ θαη ην θχξνο ηνπ, θαζψο απνηεινχζε πξφηππν ζρνιείν θαηά 

ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε 

δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, απφ ηα ρξφληα ηνπ Καπνδίζηξηα σο ηελ νζσληθή 

πεξίνδν θάλνληαο αλαθνξά ζηνλ δηνξηζκφ ησλ δηδαζθάισλ πνπ δηνξίδνληαλ ζηα Γπκλάζηα αιιά 

θαη ζηελ ίδξπζε, ηε κνξθνινγία θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Γπκλαζίνπ Ναππιίνπ. ην δεχηεξν 

θεθάιαην αλαιχεηαη ε ιεηηνπξγία θαηά ηνπο πξψηνπο ρξφλνπο ίδξπζεο ηνπ Γπκλαζίνπ 

Ναππιίνπ, νη ειιείςεηο θαη νη δπζθνιίεο, πνπ φκσο αληηκεησπίζηεθαλ θαη έθηαζε λα βηψζεη ηε 

ιακπξή πεξίνδν, ηα ρξφληα αίγιεο θαη νξζήο ιεηηνπξγηάο ηνπ, θάλνληάο ην, ζρνιείν πξφηππν. 

Αθνινπζεί ην ηξίην θεθάιαην πνπ καο κεηαθέξεη ηελ εζσηεξηθή εηθφλα ηνπ Γπκλαζίνπ, κε ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ, ηα παξαπηψκαηά ηνπο θαη ηηο ηηκσξίεο ηνπο, ηηο γηνξηέο ηνπο, 

αιιά θαη ην απφθηεκα ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο. ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ Ναππιηαθή Δπαλάζηαζε θαη ηελ έμσζε ηνπ ζσλα πνπ νδήγεζε ζηελ παξαθκή 

ηνπ Γπκλαζίνπ Ναππιίνπ, ζηε ιήμε κηαο πεξηφδνπ ηεο ηζηνξίαο ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο θαη 

χζηεξα απφ κεξηθά ρξφληα ζηελ κεηαθνξά ηνπ Γπκλαζίνπ ζην ζεκεξηλφ θηίξην ηνπ Α΄ Λπθείνπ 

Ναππιίνπ. Αθνινπζεί έλα ρξνλνιφγην κε ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

εξγαζία, έλα παξάξηεκα κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηα 

Γ.Α.Κ Αξγνιίδαο θαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο αθνινπζεί έλα δεχηεξν παξάξηεκα  πνπ 
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παξνπζηάδεηαη ην καζεηνιφγην ησλ ζρνιηθψλ εηψλ 1870 - 1874 θαη παξαθνινπζείηαη ν αξηζκφο 

ησλ καζεηψλ αλά ζρνιηθφ έηνο θαη ηάμε πνπ φιν θαη κεηψλεηαη, θαζψο νη καζεηέο 

πξνβηβάδνληαη θαη θηάλνπλ σο ηελ ηεηάξηε, ηελ αλσηέξα ηάμε ηνπ πξψηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ 

Ναππιίνπ.  
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